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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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21/22.5.2021 «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, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 

2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 2141) ....................................................................................... 352 

1335. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4801 της 24/24.5.2021 «Παραγωγή, εξαγωγή και 

διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L 
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περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 83) .......................................................................................................... 352 
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1256. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4796 της 17/17.4.2021 «Απλούστευση του πλαισίου 

άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα, άλλες 

διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α΄ 63)  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

ΜΕΡΟΣ Α’ 

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Άρθρο 1: Σκοπός  

Άρθρο 2: Αντικείμενο  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, 

ΤΣΙΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΩΝ 

Άρθρο 3: Πλαίσιο άσκησης ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και 

Παγοδρομίων- Προσθήκη Κεφαλαίου ΙΘ’ στον ν. 4442/2016Άρθρο 109:  

Πεδίο εφαρμογής  

Άρθρο 110:  Αρμόδια ή αδειοδοτούσα αρχή  

Άρθρο 111: Εγκατάσταση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων  

Άρθρο 112:  Έγκριση λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων  

Άρθρο 113: Γνωστοποίηση λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων  

Άρθρο 114:  Μεταβολές στην ασκούμενη δραστηριότητα  

Άρθρο 115:  Παράβολο  

Άρθρο 116:  Έλεγχοι  

Άρθρο 117: Παραβάσεις - Κυρώσεις  

Άρθρο 118:  Εξουσιοδοτικές διατάξεις  

Άρθρο 119: Τελικές διατάξεις  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8fss9ofyoJlDtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijHQpaGyaGNn9UGvPTZ7ukgI0kq0f0_wbrYaQwnZBqfD_
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Άρθρο 120: Μεταβατικές διατάξεις  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

Άρθρο 4: Απλούστευση του πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων 

Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και των Κέντρων Διημέρευσης 

Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία - Προσθήκη Κεφαλαίου Κ’ 

στον ν. 4442/2016  

Άρθρο 121: Πεδίο εφαρμογής  

Άρθρο 122: Αδειοδοτούσα αρχή  

Άρθρο 123: Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας δραστηριότητας Κέντρων Ημερήσιας 

Φροντίδας Ηλικιωμένων και Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας 

Ατόμων με Αναπηρία  

Άρθρο 124: Παράβολο  

Άρθρο 125: Έλεγχοι  

Άρθρο 126: Παραβάσεις - Κυρώσεις  

Άρθρο 127: Εξουσιοδοτικές διατάξεις  

Άρθρο 128: Μεταβατικές διατάξεις  

Άρθρο 129: Μη εφαρμοζόμενες διατάξεις  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ 

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Άρθρο 5: Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής 

εκπαίδευσης - Προσθήκη Κεφαλαίου ΚA’ στον ν. 4442/2016  

Άρθρο 130: Πεδίο εφαρμογής  

Άρθρο 131: Αρμόδια αρχή  

Άρθρο 132: Γνωστοποίηση λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης  

Άρθρο 133: Παράβολο  

Άρθρο 134: Έλεγχοι  

Άρθρο 135: Παραβάσεις - Κυρώσεις  

Άρθρο 136: Εξουσιοδοτικές διατάξεις  

Άρθρο 137: Μεταβατικές διατάξεις  
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Άρθρο 138: Ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων για τις ναυαγοσωστικές σχολές –  

Τροποποίηση παρ. 11 άρθρου 15 του ν. 2743/1999  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ 

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

Άρθρο 6: Απλούστευση πλαισίου άσκησης δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλάσσιων 

μέσων αναψυχής - Προσθήκη Κεφαλαίου ΚB’ στον ν. 4442/2016  

Άρθρο 139: Πεδίο εφαρμογής  

Άρθρο 140: Αδειοδοτούσα αρχή  

Άρθρο 141: Έγκριση δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής  

Άρθρο 142: Παράβολο  

Άρθρο 143: Έλεγχοι  

Άρθρο 144: Παραβάσεις - Κυρώσεις  

Άρθρο 145: Εξουσιοδοτικές διατάξεις  

Άρθρο 146: Μεταβατικές διατάξεις  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ 

Άρθρο 7: Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής 

Κατάρτισης Μεταφορέων - Προσθήκη Κεφαλαίου ΚΓ’ στον ν. 4442/2016  

Άρθρο 147: Πεδίο εφαρμογής  

Άρθρο 148: Αρμόδια αρχή  

Άρθρο 149: Γνωστοποίηση λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Μεταφορέων  

Άρθρο 150: Παράβολο  

Άρθρο 151: Έλεγχοι  

Άρθρο 152: Παραβάσεις - Κυρώσεις  

Άρθρο 153: Εξουσιοδοτικές διατάξεις  

Άρθρο 154: Μεταβατικές διατάξεις  

Άρθρο 155: Όροι και προδιαγραφές λειτουργίας - Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 

19 του ν. 3534/2007  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Άρθρο 8: Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής 

Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων - 

Προσθήκη Κεφαλαίου ΚΔ’ στον ν. 4442/2016  

Άρθρο 156: Πεδίο εφαρμογής  

Άρθρο 157: Αρμόδια αρχή  

Άρθρο 158: Γνωστοποίηση λειτουργίας  

Άρθρο 159: Παράβολο  

Άρθρο 160: Έλεγχοι  

Άρθρο 161: Παραβάσεις - Κυρώσεις  

Άρθρο 162: Εξουσιοδοτικές διατάξεις  

Άρθρο 163: Μεταβατικές διατάξεις  

Άρθρο 164: Όροι και προδιαγραφές λειτουργίας - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 

62 του ν. 4530/2018  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ 

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Άρθρο 9: Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων οχημάτων - 

Προσθήκη Κεφαλαίου ΚΕ’ στον ν. 4442/2016 Άρθρο 165:  Πεδίο 

εφαρμογής  

Άρθρο 166: Αρμόδια αρχή  

Άρθρο 167: Γνωστοποίηση λειτουργίας  

Άρθρο 168: Παράβολο  

Άρθρο 169: Έλεγχοι  

Άρθρο 170: Παραβάσεις - Κυρώσεις  

Άρθρο 171: Εξουσιοδοτικές διατάξεις  

Άρθρο 172: Μεταβατικές διατάξεις  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ 

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 
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Άρθρο 10: Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων 

μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων - Προσθήκη Κεφαλαίου ΚΣΤ’ στον ν. 

4442/2016  

Άρθρο 173: Πεδίο εφαρμογής  

Άρθρο 174: Αρμόδια αρχή  

Άρθρο 175: Γνωστοποίηση λειτουργίας  

Άρθρο 176: Παράβολο  

Άρθρο 177: Έλεγχοι  

Άρθρο 178: Παραβάσεις - Κυρώσεις  

Άρθρο 179: Εξουσιοδοτικές διατάξεις  

Άρθρο 180: Μεταβατικές διατάξεις  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ 

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Άρθρο 11: Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας πλυντηρίων-λιπαντηρίων οχημάτων - 

Προσθήκη Κεφαλαίου ΚΖ’ στον ν. 4442/2016  

Άρθρο 181: Πεδίο εφαρμογής  

Άρθρο 182: Αρμόδια αρχή  

Άρθρο 183:  Γνωστοποίηση λειτουργίας  

Άρθρο 184:  Παράβολο  

Άρθρο 185:  Έλεγχοι  

Άρθρο 186:  Παραβάσεις - Κυρώσεις  

Άρθρο 187:  Εξουσιοδοτικές διατάξεις  

Άρθρο 188:  Μεταβατικές διατάξεις  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ 

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 

Άρθρο 12: Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας σταθμού υπεραστικών λεωφορείων - 

Προσθήκη Κεφαλαίου ΚH’ στον ν. 4442/2016  

Άρθρο 189: Πεδίο εφαρμογής  

Άρθρο 190: Αρμόδια αρχή  

Άρθρο 191: Γνωστοποίηση λειτουργίας  
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Άρθρο 192: Παράβολο  

Άρθρο 193: Έλεγχοι  

Άρθρο 194: Παραβάσεις - Κυρώσεις  

Άρθρο 195: Εξουσιοδοτικές διατάξεις  

Άρθρο 196: Μεταβατικές διατάξεις  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’ 

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΒΑΡΕΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Άρθρο 13: Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας χώρων στάθμευσης βαρέων 

οχημάτων - Προσθήκη Κεφαλαίου ΚΘ’ στον ν. 4442/2016  

Άρθρο 197: Πεδίο εφαρμογής  

Άρθρο 198: Ορισμός  

Άρθρο 199: Αρμόδια αρχή  

Άρθρο 200: Γνωστοποίηση λειτουργίας χώρου στάθμευσης βαρέων οχημάτων  

Άρθρο 201: Παράβολο  

Άρθρο 202: Έλεγχοι  

Άρθρο 203: Παραβάσεις - Κυρώσεις  

Άρθρο 204: Εξουσιοδοτικές διατάξεις  

Άρθρο 205: Μεταβατικές διατάξεις  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’ 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Άρθρο 14: Παράταση προθεσμίας - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 

4442/2016  

Άρθρο 15: Ορισμός αρμόδιας υπηρεσίας εποπτείας για τα καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος και τις ψυχαγωγικές Δραστηριότητες  

Άρθρο 16: Συμπλήρωση Παραρτήματος Ι του ν. 4442/ 2016  

Άρθρο 17: Έναρξη ισχύος του ν. 4442/2016 - Προσθήκη Παραρτήματος ΙΙ στον ν. 

4442/2016  

 

ΜΕΡΟΣ Β’ 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Άρθρο 18: Διαδικασία καταχώρησης στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων του 

Υπουργείου Τουρισμού - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 

4276/2014  

Άρθρο 19: Ελεγκτική διαδικασία και κυρώσεις τουριστικών επιχειρήσεων - 

Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4276/2014  

Άρθρο 20: Λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και ψυχαγωγικών 

δραστηριοτήτων εντός τουριστικών λιμένων - Αντικατάσταση των 

παρ. 10.2 α) και 10.2 γ) του άρθρου 31 του ν. 2160/1993  

Άρθρο 21: Λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός 

εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής - Τροποποίηση του άρθρου 

27 του ν. 4442/2016  

Άρθρο 22: Υπαγωγή σε καθεστώς γνωστοποίησης των καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής - 

Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 31 του ν. 4442/2016  

Άρθρο 23: Διαδικασία γνωστοποίησης των καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων - 

Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4442/2016  

Άρθρο 24: Γνωστοποίηση λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών εντός 

εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής - Τροποποίηση των παρ. 1 

και 2 του άρθρου 41 του ν. 4442/2016  

Άρθρο 25: Ορειβατικά καταφύγια - Τροποποίηση της παρ. 12 του άρθρου 52 του ν. 

4280/2014  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΠΑΡΚΩΝ 

Άρθρο 26: Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών  - Προσθήκη παρ.  5Α 

στο άρθρο 20 του ν. 3982/2011  

Άρθρο 27: Ενίσχυση της διαφάνειας κατά τη διαδικασία αδειοδότησης μεταποιητικών 

δραστηριοτήτων - Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 3982/2011  

Άρθρο 28: Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής επικίνδυνων ουσιών - Προσθήκη 

παρ. 3 στο άρθρο 2 του ν. 4302/2014  

Άρθρο 29: Εγκατάσταση Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής - Προσθήκη παρ. 7 

έως 10 στο άρθρο 9 του ν. 4302/2014  
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Άρθρο 30: Εγκατάσταση επιχειρήσεων με οικονομική δραστηριότητα που ασκείται 

υπό καθεστώς έγκρισης λειτουργίας του ν.4442/2016 σε Επιχειρηματικά 

Πάρκα - Τροποποίηση της παρ. 11 του άρθρου 54 του ν. 3982/ 2011  

Άρθρο 31: Μεταφορά συντελεστή δόμησης σε Επιχειρηματικά Πάρκα - Τροποποίηση 

της παρ. 1 του άρθρου 55Α του ν. 3982/2011  

Άρθρο 32: Διασφάλιση έκτασης για την ίδρυση και ανάπτυξη Επιχειρηματικού 

Πάρκου Εξυγίανσης στην περιοχή Οινοφύτων της Περιφερειακής 

Ενότητας Βοιωτίας - Αντικατάσταση της παρ. 13 του άρθρου 56Β του ν. 

3982/2011  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ - 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΗΜΑΤΩΝ 

Άρθρο 33: Μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων 

για τα εμπορικά σήματα  

Άρθρο 34: Μεταφορά προγραμμάτων στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας  

Άρθρο 35: Μεταφορά του μητρώου και του αρχείου σημάτων και των σχετικών 

πληροφοριακών συστημάτων στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας  

Άρθρο 36: Μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των τελών για 

σήματα  

Άρθρο 37: Αρμοδιότητες του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας  - Τροποποίηση 

του άρθρου 1 του ν. 1733/1987  

Άρθρο 38: Αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας - Τροποποίηση της παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 1733/1987  

Άρθρο 39: Επικαιροποίηση όρων της νομοθεσίας για τα σήματα - Τροποποίηση της 

παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4679/2020  

Άρθρο 40: Ελεγκτές, ερευνητές, εξεταστές και καταχωρητές σημάτων - Τροποποίηση 

της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4679/2020  

Άρθρο 41: Ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης κατάθεσης και της αναπαράστασης 

σήματος - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 4679/2020  

Άρθρο 42: Διοικητική Επιτροπή Σημάτων - Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 

4679/2020  

Άρθρο 43: Δημοσιεύσεις για τα σήματα - Αντικατάσταση του άρθρου 86 του ν. 

4679/2020  

Άρθρο 44: Τέλη για τη λειτουργία του μητρώου σημάτων - Αντικατάσταση του 

άρθρου 87 του ν. 4679/2020  

Άρθρο 45: Εξουσιοδοτικές διατάξεις - Τροποποίηση του άρθρου 88 του ν. 4679/2020  
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Άρθρο 46: Κόστος μεταφοράς του μητρώου σημάτων, του αρχείου σημάτων και 

λοιπών υποστηρικτικών συστημάτων στον Οργανισμό Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας  

Άρθρο 47: Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίου Γ’  

Άρθρο 48: Έναρξη ουσιαστικής ισχύος και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 

Άρθρο 49: Εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο - Τροποποίηση της παρ. 1 του 

άρθρου 85 και των παρ. 2 και 4 του άρθρου 86 του ν. 4635/2019  

Άρθρο 50: Καταχώριση στοιχείων των προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών στο 

Γενικό Εμπορικό Μητρώο - Αντικατάσταση της περ. ιβ’ του άρθρου 96 και 

της περ. ι’ του άρθρου 97 του ν. 4635/2019  

Άρθρο 51: Καταχώριση στοιχείων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών με 

έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτες χώρες στο Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο - Τροποποίηση της περ. θ’ του άρθρου 98 και της περ. στ’ του 

άρθρου 99 του ν. 4635/2019  

Άρθρο 52: Καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων των 

υποκαταστημάτων των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που 

έχουν έδρα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Προσθήκη 

άρθρου 99Α στον ν. 4635/2019  

Άρθρο 53: Καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων των 

υποκαταστημάτων των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που 

έχουν έδρα σε τρίτη χώρα - Προσθήκη άρθρου 99Β στον ν. 4635/2019  

Άρθρο 54: Αίτηση καταχώρισης στις Υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου - 

Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 103 του ν. 4635/2019  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Άρθρο 55: Αυτόματα μηχανήματα παράδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων  

Άρθρο 56: Ρύθμιση για τις κυρώσεις στη διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης - 

Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 2093/1992  

Άρθρο 57: Εισαγωγή δεδομένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-katanalotis  

Άρθρο 58: Διαδικασία διαβούλευσης των τομεακών και περιφερειακών 

προγραμμάτων ανάπτυξης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης - 

Τροποποίηση του άρθρου 125 του ν. 4635/2019  
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Άρθρο 59: Ρυθμίσεις για τις αποζημιώσεις μελών των οργάνων που συμμετέχουν στις 

διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου και παρακολούθησης των επενδυτικών 

σχεδίων  - Τροποποίηση των άρθρων 80 και 85 του ν. 4399/2016  

Άρθρο 60: Ειδικά ζητήματα των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά  

Άρθρο 61: Απόσπαση προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 και στη 

Μονάδα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων - 

Τροποποίηση του άρθρου 37 του ν. 4314/2014  

Άρθρο 62: Διατάξεις για το προσωπικό που μετατάσσεται από το Υπουργείο 

Εξωτερικών στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στο 

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης  

Άρθρο 63: Αξιολόγηση των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων  - Τροποποίηση 

του άρθρου 31 του ν. 4310/2014  

Άρθρο 64: Χορήγηση φορολογικών στοιχείων στη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου 

Αγοράς - Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013  

Άρθρο 65: Συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021 - 

Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων  

Άρθρο 66: Σκοπός της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων Α.Ε. - Τροποποίηση της περ. ιστ) του άρθρου 1 του 

καταστατικού της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων Α.Ε.  

Άρθρο 67: Θέματα προσωπικού της Υπηρεσίας Συντονισμού και των Υπηρεσιών 

Διαχείρισης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης - Τροποποίηση της 

παρ. 2 του άρθρου 136 του ν. 4635/2019  

Άρθρο 68: Παράταση της προθεσμίας μετεγκατάστασης των υπηρεσιών Δήμου 

Ελληνικού - Αργυρούπολης  

Άρθρο 69: Παράταση προθεσμίας απομάκρυνσης νομίμως υφιστάμενων 

μεταποιητικών δραστηριοτήτων - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 75 

του ν. 3982/2011  

Άρθρο 70: Χρήση τηλεδιάσκεψης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού - Προσθήκη 

παρ. 9α στο άρθρο 15 του ν. 3959/2011  

Άρθρο 71: Υπογραφή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων - Τροποποίηση της 

παρ. 1 του άρθρου 147 του ν. 4548/2018  

Άρθρο 72: Αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ των γενικών αποθηκών  - Προσθήκη 

άρθρου 4Α στο ν.δ. 3077/1954  

Άρθρο 73: Ρύθμιση προδιαγραφών για τα δωμάτια απόδρασης  

Άρθρο 74: Άδεια τεχνιτών μηχανών θαλάσσης μικρών σκαφών  

Άρθρο 75: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή - Τροποποίηση της παρ. 8 του 

άρθρου 53 του ν. 4314/2014  
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Άρθρο 76: Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που 

καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε 

επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών»  

Άρθρο 77: Μη επιβολή ανταποδοτικών τελών - Τροποποίηση της παρ.  3 του άρθρου 

82 του από 24.9/ 20.10.1958 β.δ. (Α΄ 171)  

Άρθρο 78: Έλεγχοι επενδύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων σε 

περιπτώσεις άπρακτης παρέλευσης της εκ του νόμου τασσόμενης 

προθεσμίας  

Άρθρο 79: Παράταση καθορισμού νέων χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών  

Άρθρο 80: Υπαγωγή του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 

Καινοτομίας στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων  

Άρθρο 81: Παράταση ισχύος της άδειας εμπορίας του άρθρου 6 του ν. 3054/2002  

Άρθρο 82: Παράταση της λειτουργίας της μονάδας του ΑΗΣ Καρδιάς IV  

 

ΜΕΡΟΣ Γ’ 

ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Άρθρο 83: Ειδικές διατάξεις για την αποζημίωση πτήσεων εκμετάλλευσης τακτικών 

αεροπορικών γραμμών στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής 

δημόσιας υπηρεσίας στους αναδόχους αερομεταφορείς λόγω αναγκαστικής 

παράτασης των οικείων συμβάσεων εκμετάλλευσης και των συναφών 

περιορισμών της κυκλοφορίας  

Άρθρο 84: Ειδικές διατάξεις για την επιπλέον αποζημίωση πτήσεων εκμετάλλευσης 

τακτικών αεροπορικών γραμμών στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις 

παροχής δημόσιας υπηρεσίας λόγω περιορισμών στις μετακινήσεις  

Άρθρο 85: Χρηματοδότηση του διαχειριστή υποδομής - Τροποποίηση του άρθρου 8 

του ν. 4408/2016  

Άρθρο 86: Ρυθμίσεις για την καταβολή κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς και 

τις αποζημιώσεις φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου - Τροποποίηση 

του άρθρου 86 του ν. 4530/2018  

Άρθρο 87: Αρχές Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού του ν. 4512/2018  

Άρθρο 88: Αρχές Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης του ν. 4512/2018  

Άρθρο 89: Σύστημα διαχείρισης καταγγελιών Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων  

Άρθρο 90: Παράταση προθεσμίας επιτρεπτών επεμβάσεων σε δασικές εκτάσεις - 

Τροποποίηση του άρθρου 52 του ν. 4280/2014  

Άρθρο 91: Παράταση προθεσμίας έγκρισης επέμβασης σε δασικές εκτάσεις - 

Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4685/2020  
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Άρθρο 92: Παράταση προθεσμιών για φωτοβολταϊκούς σταθμούς- Τροποποίηση των 

παρ. 3β και 3δ του άρθρου 7 του ν. 4414/2016  

Άρθρο 93: Παρατάσεις προθεσμιών υλοποίησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας  

Άρθρο 94: Αναβίωση διοικητικών αδειών εγκατάστασης  

Άρθρο 95: Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 

4067/2012 περί νέου Οικοδομικού Κανονισμού  

Άρθρο 96: Παράταση λοιπών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων  

Άρθρο 97: Χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. - Τροποποίηση του άρθρου 248 του ν. 

4782/2021  

Άρθρο 98: Διενέργεια δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους 

Ο.Τ.Α. α’ βαθμού  

Άρθρο 99: Συμμετοχή φοιτητών Ιατρικής σε εξετάσεις για την ανίχνευση του 

κορωνοϊού COVID-19  

 

ΜΕΡΟΣ Δ’ 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Άρθρο 100: Έναρξη ισχύος 

 

ΜΕΡΟΣ Β’ 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

… 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

… 

Άρθρο 65 

Συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021 - 

Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων 

Στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021 του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων, στον ειδικό φορέα 1035 501 0000000, αυξάνονται οι πιστώσεις κατά 

διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) ευρώ στο εθνικό σκέλος και κατά ένα 

δισεκατομμύριο (1.000.000.000) ευρώ στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος. Οι 

προστιθέμενες πιστώσεις εγγράφονται υπό τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων 
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2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του ως άνω φορέα και ειδικού φορέα. 

 

… 

Άρθρο 70 

Χρήση τηλεδιάσκεψης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού - Προσθήκη παρ. 9α στο 

άρθρο 15 του ν. 3959/2011 

Μετά από την παρ. 9 του άρθρου 15 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), περί της διαδικασίας 

εξέτασης υποθέσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, προστίθεται παρ. 9α ως εξής:  

«9α. Η ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού συζήτηση της παρ. 9, καθώς και η 

συζήτηση επί υποθέσεων συγκεντρώσεων επιχειρήσεων των άρθρων 5 έως 10, δύναται, 

προς διευκόλυνση της λειτουργίας της Επιτροπής, ιδίως εάν δεν είναι εφικτή ή είναι 

εξαιρετικά δυσχερής η αυτοπρόσωπη παρουσία ορισμένων ή όλων των μερών ή για άλλους 

λόγους έκτακτης ανάγκης, να γίνεται και με τη χρήση τεχνικών μέσων (τηλεδιάσκεψη) ως 

προς τα μέρη αυτά. Για τη χρήση της διαδικασίας της τηλεδιάσκεψης αποφασίζει, κατά 

διακριτική της ευχέρεια, η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, στον 

Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού καθορίζονται ο 

τόπος της συνεδρίασης, ο τρόπος διαπίστωσης της απαρτίας και διασφάλισης της 

μυστικότητας της συνεδρίασης, ο τρόπος τήρησης των πρακτικών και κάθε άλλη σχετική 

λεπτομέρεια». 

 

… 

Άρθρο 76 

Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο 

πλαίσιο της δράσης «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για 

προμήθεια πρώτων υλών» 

Η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων δράσης «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης 

για προμήθεια πρώτων υλών», δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή 

άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς 

αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/ 2013 (Α’ 167), μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 

του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, είναι 

ανεκχώρητη και ακατάσχετη 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 (ν.π.δ.δ.), τους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και τα νομικά πρόσωπά τους, τα 

ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά 

όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Οι 

δικαιούχοι της ενίσχυσης του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης 

αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στη 

δράση και την είσπραξη της ενίσχυσης. 
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… 

Άρθρο 79 

Παράταση καθορισμού νέων χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών 

(Προστίθεται παρ. 4 στο άρθρο 8 του ν. 4682/2020 (Α΄76), ανωτ. αριθ. 129)  

 

ΜΕΡΟΣ Γ’ 

ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 83 

Ειδικές διατάξεις για την αποζημίωση πτήσεων εκμετάλλευσης τακτικών αεροπορικών 

γραμμών στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας στους 

αναδόχους αερομεταφορείς λόγω αναγκαστικής παράτασης των οικείων συμβάσεων 

εκμετάλλευσης και των συναφών περιορισμών της κυκλοφορίας 

1. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων, για 

πτήσεις εκμετάλλευσης τακτικών αεροπορικών γραμμών, στις οποίες έχουν επιβληθεί 

υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας βάσει των άρθρων 16, 17 και 18 του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών 

γραμμών στην Κοινότητα (L 29), δυνάμει των συναφθεισών μεταξύ του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών και των αναδόχων - αερομεταφορέων συμβάσεων 

παραχώρησης της εκμετάλλευσης τακτικών αεροπορικών γραμμών στις οποίες έχουν 

επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, ως αυτές έχουν παραταθεί και 

ισχύουν, έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2021, καταβάλλεται κατ’ εξαίρεση, για την περίοδο 

από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021, επιπρόσθετο 

αντιστάθμισμα για κάθε πτήση, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε (25) ευρώ 

ανά προβλεπόμενη στις συμβάσεις θέση για τις γραμμές με μηδενικό οικονομικό 

αντιστάθμισμα, πλέον του αναλογούντος Φόρου Προστιθεμένης Αξίας (Φ.Π.Α.), καθώς 

και το ποσό των δέκα (10) ευρώ, ανά προβλεπόμενη στις συμβάσεις, θέση, για τις γραμμές 

με οικονομικό αντιστάθμισμα, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., χωρίς ειδική τροποποίηση 

των συμβάσεων για τον σκοπό αυτόν.  

2. Το ποσό της παρ. 1 καταβάλλεται επιπλέον του αναλογούντος ποσού 

αντισταθμίσματος, όπως αυτό υπολογίζεται βάσει του Παραρτήματος V των συναφθεισών 

συμβάσεων, ως αυτές έχουν παραταθεί και ισχύουν, σε βάρος των ειδικών λογαριασμών 

των Τελών Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής 

Αεροπορίας, κατά παρέκκλιση λοιπών διαδικασιών και με εισήγηση του Διοικητή της 

Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, παράλληλα με το ήδη προβλεπόμενο αντιστάθμισμα. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την καταβολή του ποσού της παρ. 1, για το σύνολο των 

δικαιούχων αναδόχων - αερομεταφορέων, δεν δύναται να υπερβεί τα έξι εκατομμύρια 

πεντακόσιες χιλιάδες (6.500.000) ευρώ, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., και σε καμία 

περίπτωση δεν δύναται να υπερβεί το ποσό που είναι αναγκαίο για να καλυφθεί το σύνολο 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8P5OWwpZhAcvtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDrDz2jAil6GmD-rwtQ_DmEQCIWtEYiDox5Wn26PEFsb
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του κόστους που προκύπτει από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας 

υπηρεσίας από τον εκάστοτε ανάδοχο αερομεταφορέα.  

3. Ο αερομεταφορέας με σχετική υπεύθυνη δήλωση (του ν. 1599/1986, Α’ 75) προς την 

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας βεβαιώνει σε τριμηνιαία βάση την εκτέλεση των 

δρομολογίων με τις θέσεις για τις οποίες και αποζημιώνεται. Η εξόφληση του ποσού της 

παρ. 1 δεν δύναται να υπερβεί τα προβλεπόμενα στις συμβάσεις, ως αυτές έχουν τυχόν 

παραταθεί και ισχύουν.  

4. Για το διάστημα της παρ. 1, η κάλυψη δεν υπερβαίνει, κατά παρέκκλιση των 

προβλεπόμενων στις οικείες συμβάσεις, την ελάχιστη συχνότητα πτήσεων και τις 

ελάχιστες προσφερόμενες, θέσεις εβδομαδιαίως ανά γραμμή και ανά κατεύθυνση, όπως 

έχουν προβλεφθεί σε κάθε αντίστοιχη σύμβαση. 

 

Άρθρο 84 

Ειδικές διατάξεις για την επιπλέον αποζημίωση πτήσεων εκμετάλλευσης τακτικών 

αεροπορικών γραμμών στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας 

υπηρεσίας λόγω περιορισμών στις μετακινήσεις 

1. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων, για 

πτήσεις εκμετάλλευσης τακτικών αεροπορικών γραμμών, στις οποίες έχουν επιβληθεί 

υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας βάσει των άρθρων 16, 17 και 18 του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών 

γραμμών στην Κοινότητα (L 29), δυνάμει των συναφθεισών μεταξύ του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών και του εκάστοτε αερομεταφορέα συμβάσεων, ως αυτές 

ισχύουν, καταβάλλεται κατ’ εξαίρεση, για την περίοδο από την 9η Νοεμβρίου 2020 έως 

και την 31η Δεκεμβρίου 2020, επιπρόσθετο αντιστάθμισμα για κάθε εν λόγω πτήση, το 

οποίο ανέρχεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ ανά προσφερόμενη θέση, πλέον 

αναλογούντος φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), χωρίς ειδική τροποποίηση των 

συμβάσεων για τον σκοπό αυτόν.  

2. Το ποσό της παρ.  1 καταβάλλεται επιπλέον του αναλογούντος ποσού, όπως αυτό 

υπολογίζεται βάσει του Παραρτήματος V των συναφθεισών συμβάσεων, ως αυτές 

ισχύουν, σε βάρος των ειδικών λογαριασμών των Τελών Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης 

Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, κατά παρέκκλιση λοιπών 

διαδικασιών και με εισήγηση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, 

παράλληλα με το τυχόν ήδη προβλεπόμενο αντιστάθμισμα. Ο συνολικός προϋπολογισμός 

για την καταβολή του ποσού της παρ. 1, για το σύνολο των δικαιούχων αερομεταφορέων, 

δεν δύναται να υπερβεί τα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) ευρώ πλέον 

του αναλογούντος φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) και σε καμία περίπτωση δεν 

δύναται να υπερβεί το ποσό που είναι αναγκαίο για να καλυφθεί το σύνολο του κόστους 

που προκύπτει από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας από 

τον εκάστοτε αερομεταφορέα.  

3. Ο αερομεταφορέας με σχετική υπεύθυνη δήλωση (του ν. 1599/1986, Α’ 75) προς την 

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας βεβαιώνει την εκτέλεση των δρομολογίων με τις θέσεις 
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για τις οποίες και αποζημιώνεται. Η εξόφληση του ποσού της παρ. 1 δεν δύναται να 

υπερβεί τα προβλεπόμενα στις συμβάσεις.  

4. Για το διάστημα της παρ. 1 η κάλυψη δεν υπερβαίνει, κατά παρέκκλιση των 

προβλεπόμενων στις οικείες συμβάσεις, την ελάχιστη συχνότητα πτήσεων και τις 

ελάχιστες προσφερόμενες θέσεις εβδομαδιαίως ανά γραμμή και ανά κατεύθυνση, όπως 

έχουν προβλεφθεί για τη χαμηλή (χειμερινή) περίοδο, σε κάθε αντίστοιχη σύμβαση. 

 

… 

Άρθρο 86 

Ρυθμίσεις για την καταβολή κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς και τις 

αποζημιώσεις φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου - Τροποποίηση του άρθρου 86 

του ν. 4530/2018 

1. Στο άρθρο 86 του ν. 4530/2018 (Α’ 59), περί των απαλλαγών και αποζημιώσεων 

σχετικά με την καταβολή κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς, προστίθενται δύο (2) 

τελευταία εδάφια στην παρ. 3 και νέα παρ. 4α και το άρθρο 86 διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 86 

Ρύθμιση απαλλαγών και αποζημιώσεων σχετικά με την καταβολή κομίστρου στα μέσα 

μαζικής μεταφοράς 

1. Εισάγονται πλήρεις ή μερικές απαλλαγές από την καταβολή κομίστρου στα μέσα 

μαζικής μεταφοράς. Οι απαλλαγές καθορίζονται από τον συνδυασμό κοινωνικών και 

οικονομικών κριτηρίων και παραμέτρων με τον αριθμό των δικαιούχων. Με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και του κατά 

περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται τα συγκεκριμένα κριτήρια παροχής των 

απαλλαγών, οι κατηγορίες των δικαιούχων των απαλλαγών, το είδος απαλλαγής για κάθε 

κατηγορία δικαιούχων, σε συνδυασμό και με τον αριθμό των δικαιούχων, η διαδικασία 

χορήγησης των απαλλαγών, καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της 

παρούσας. Η απόφαση της παρούσας εκδίδεται έως τις 31 Ιουλίου κάθε έτους και τίθεται 

σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.  

Εκδόθηκε η υ.α. 2241.7/38303/2021/2021 «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), κατωτ. αριθ. 1365. 

Εκδόθηκε η υ.α. ΔΠΔΑ/303829/Κ.Π./2021 «Καθορισμός ύψους και διαδικασίας 

χορήγησης αποζημίωσης για την παροχή δικαιώματος μετακίνησης με πλήρη ή μερική 

απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου στις αστικές συγκοινωνίες αρμοδιότητας του 

“ΟΜΙΛΟΥ Ο.Α.Σ.Α.” στην Αθήνα και της “Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.” (Ο.Α.Σ.Θ. ‘υπό 

εκκαθάριση’) στη Θεσσαλονίκη, κατά το έτος 2021»  (Β’ 5149), κατωτ.αριθ.1636. 

2. Η απώλεια εσόδων των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου από τις απαλλαγές 

της παρ. 1 αποζημιώνεται. Η αποζημίωση, λογίζεται ως έσοδο, χορηγείται ετησίως, αφορά 

το επόμενο οικονομικό έτος και για τη διαμόρφωσή της τίθενται από τους φορείς στη 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Xne5rO2Ypm73U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYxnPRG2Xw9XTRpj-UvtNCg1YmML507kThW2d7jDVX-P
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8gM6z2rpUIRRp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZlPDRvrku2ZSxAEiCIUOjTxPIqKk_NUwU5FBH_rHwm5
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διάθεση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών τα απολογιστικά στοιχεία 

μετακινήσεων του προηγούμενου έτους, μετά από προηγούμενη υποχρεωτική 

διαβούλευση με τους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου. Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδεται μέχρι τις 15 

Σεπτεμβρίου κάθε έτους και επέχει θέση σύμβασης ετήσιας διάρκειας μεταξύ του 

Ελληνικού Δημοσίου και του αρμοδίου φορέα παροχής συγκοινωνιακού έργου, 

καθορίζονται το ύψος της αποζημίωσης, ο τρόπος υπολογισμού της, η διαδικασία 

χορήγησής της, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας.  

Εκδόθηκε η υ.α. 335060/2021 «Καθορισμός ύψους και διαδικασίας χορήγησης 

αποζημίωσης στα ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ, που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία 

Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) και στην Πανελλαδική 

Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.) για την καταβολή μειωμένου 

κομίστρου στα αστικά και υπεραστικά μέσα μαζικής μεταφοράς των Φοιτητών των 

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» (Β΄ 5608), 

κατωτ. αριθ. 1692. 

3. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση των κοινών υπουργικών αποφάσεων 

των παρ. 1 και 2 καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, εγγράφονται στις 

πιστώσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε ειδικό Αναλυτικό Λογαριασμό 

Εξόδων, και καταβάλλονται στους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου σε δώδεκα (12) 

μηνιαίες δόσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και έπειτα από αίτηση του 

φορέα στο αρμόδιο όργανο, μπορούν να καταβάλλονται στους φορείς περισσότερες από 

μία (1) μηνιαίες δόσεις. Οι αποζημιώσεις για τις απαλλαγές της παρ. 1, που καλύπτονται 

από τον κρατικό προϋπολογισμό και καταβάλλονται στον Οργανισμό Συγκοινωνιακού 

Έργου Θεσσαλονίκης (Ο.Σ.Ε.Θ.), στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης 

(Ο.Α.Σ.Θ.), στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) και στους φορείς 

παροχής συγκοινωνιακού έργου στην περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. 

και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), είναι ακατάσχετες έως ποσοστού εβδομήντα τοις εκατό (70%) και για 

χρονικό διάστημα έως 31.12.2021 στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, για οφειλές αυτών 

και μη δεκτικές συμψηφισμού για το ως άνω ποσοστό, με οφειλές των εν λόγω φορέων 

προς το Δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία ή λοιπούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 

κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης. Mε κοινή απόφαση των 

Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών, το χρονικό διάστημα του 

προηγούμενου εδαφίου δύναται να παραταθεί για ένα (1) έτος, ήτοι μέχρι και την 

31η.12.2022.  

4. Από τις ρυθμίσεις του παρόντος εξαιρείται η μεταφορά των μαθητών των δημόσιων 

σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από και προς τα σχολεία, η 

οποία ρυθμίζεται από ειδικότερες διατάξεις, που εξακολουθούν να ισχύουν.  

4α. Από τις ρυθμίσεις του παρόντος εξαιρείται η μετακίνηση των σπουδαστών των 

Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, η οποία γίνεται με μειωμένο κόμιστρο, σύμφωνα με την 

παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 2638/1998 (Α’ 204), και των ανέργων ναυτικών, που είναι 

εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Γραφείου Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας, η οποία γίνεται 

άνευ καταβολής κομίστρου σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4676/2020 (Α’ 67). Οι 

προϋποθέσεις χορήγησης της μειωμένης μετακίνησης στους δικαιούχους του πρώτου 

εδαφίου ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής και Υποδομών και Μεταφορών, εφόσον υπάρχουν αντίστοιχες 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8QWe0Zo-I4jzuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfJ2Re4G1Mci58-pZX4QvVP7UARFggjzi8aOwCMDHpF7


34 

 

πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης και του Γραφείου 

Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, αντίστοιχα, και οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τις 

πιστώσεις αυτών.  

5. Κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στο παρόν και μόνο για το έτος 2020, οι κοινές 

υπουργικές αποφάσεις των παρ. 1 και 2 εκδίδονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, οι δε 

πιστώσεις των κατά περίπτωση, με βάση την ιδιότητα των δικαιούχων, αρμοδίων 

Υπουργείων που έχουν ήδη εγγραφεί περιορίζονται ισόποσα, μετά και την έκδοση της 

κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 2.  

6. Τυχόν απαιτήσεις παρελθόντων ετών των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου, 

από μετακινήσεις ατόμων με πλήρη ή μερική απαλλαγή κομίστρου, δεν αναζητούνται.  

7. Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας καταργείται κάθε διάταξη που ρυθμίζει με τρόπο 

διαφορετικό ή αντίθετο το ζήτημα της πλήρους ή μερικής απαλλαγής από την καταβολή 

κομίστρου, καθώς και τη σχετική αποζημίωση στους φορείς παροχής συγκοινωνιακού 

έργου». 

2. Το τρίτο εδάφιο της παρ.  3 του άρθρου 86 του ν. 4530/2018 (Α’ 59), όπως 

τροποποιείται με την παρ. 1 του παρόντος, ισχύει δύο (2) μήνες μετά από τη δημοσίευση 

του παρόντος νόμου. 

 

… 

Άρθρο 90 

Παράταση προθεσμίας επιτρεπτών επεμβάσεων σε δασικές εκτάσεις - Τροποποίηση 

του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 

1. Η περαίωση της διαδικασίας ένταξης στο πλαίσιο των επιτρεπτών επεμβάσεων σε 

δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, των παρ. 7, 9 και 10 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 

(Α’ 159), παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι την 31η.12.2022. Η ανωτέρω προθεσμία 

καταλαμβάνει και την παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 998/1979 (Α’ 289), εφόσον συντρέχουν 

οι προϋποθέσεις της.  

2. Η παρ. 18 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 αντικαθίσταται ως εξής:  

«18. Η παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3208/2003 (Α’ 303), πλην του τελευταίου εδαφίου 

της, καθώς επίσης και η παρ. 3 του ιδίου άρθρου καταργούνται μετά από την έναρξη των 

εργασιών σύνταξης δασολογίου της οικείας περιφερειακής ενότητας και πάντως όχι πέραν 

της 31ης.12.2023. Μετά από την πάροδο της προθεσμίας αυτής για τις οριστικά 

παραχωρηθείσες εκτάσεις ισχύουν οι όροι των παραχωρητηρίων».  

 

Άρθρο 91 

Παράταση προθεσμίας έγκρισης επέμβασης σε δασικές εκτάσεις - Τροποποίηση της 

παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4685/2020 

(Παρατείνεται η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92), ανωτ. 

αριθ. 251 και διαμορφώνεται η παρ. 2 εκ νέου στο σύνολό της) 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JqcMq8_XPEXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijLoxTPpDilwXcUY3jpPAakXuEnPpnpEhGfZ_REuJHBim
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Άρθρο 92 

Παράταση προθεσμιών για φωτοβολταϊκούς σταθμούς - Τροποποίηση των παρ. 3β και 

3δ του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 

1. Η προθεσμία του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3β του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 

(Α’ 149) παρατείνεται από τη λήξη της, την 28η.2.2021, μέχρι την 31η.5.2021 και η 

παρ. 3β διαμορφώνεται ως εξής:  

«3β. Για τις νέες αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης για 

φωτοβολταϊκούς σταθμούς που υποβάλλονται από την 1η.1.2021 στον αρμόδιο 

διαχειριστή, εξαιρουμένων των σταθμών του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης 

Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και για τις εκκρεμείς 

αιτήσεις χορήγησης προσφορών σύνδεσης που καθίστανται πλήρεις για χορήγηση και 

κατάταξή τους σε σειρά προτεραιότητας μετά την 1η.1.2021, συνάπτονται συμβάσεις 

λειτουργικής ενίσχυσης μόνο μετά τη συμμετοχή τους σε ανταγωνιστική διαδικασία 

υποβολής προσφορών, επιπροσθέτως των οριζόμενων στις παρ. 3γ και 3δ. Έως τις 

31.5.2021, οι αρμόδιοι διαχειριστές υποχρεούνται να δημοσιεύσουν λίστα με τις αιτήσεις 

χορήγησης προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που έχουν υποβληθεί 

πριν τις 31.12.2020, επισημαίνοντας ότι εμπίπτουν στο προηγούμενο εδάφιο».  

2. Η προθεσμία της παρ. 3δ του άρθρου 7 του ν. 4414/ 2016 παρατείνεται από τη λήξη 

της, την 1η.7.2021, μέχρι την 1η.1.2022 και η παρ. 3δ διαμορφώνεται ως εξής:  

«3δ. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που αναπτύσσονται από Ενεργειακή 

Κοινότητα (Ε.Κοιν.), εξαιρουμένων των περιπτώσεων της παρ. 3ε, και επιπροσθέτως των 

οριζομένων στην παρ. 3β, η ίδια Ε.Κοιν. δεν δύναται, μετά την 1η.1.2022, να συνάψει 

συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς χωρίς την προηγούμενη 

συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών».  

 

Άρθρο 93 

Παρατάσεις προθεσμιών υλοποίησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

Παρατείνεται κατά δέκα (10) μήνες:  

α) η διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης και των οριστικών προσφορών σύνδεσης 

σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και 

Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού - Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ),  

β) η προθεσμία για τη θέση σε δοκιμαστική λειτουργία των σταθμών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που έχουν επιλεγεί μέσω της ανταγωνιστικής διαδικασίας 

υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α’ 149),  

γ) η έναρξη εφαρμογής των τιμών αναφοράς που ορίζονται με την υπό στοιχεία 

ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/ 30971/ 1190/26.3.2020 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας (Β’ 1045) για τις κατηγορίες 29α, 29β, 30α, 30β, 30γ του Πίνακα 1 της περ. β’ 

της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016, ώστε οι Τιμές Αναφοράς των κατηγοριών αυτών 

να ισχύουν από την 1η.3.2022,  

δ) η έναρξη εφαρμογής των τιμών αναφοράς που ορίζονται με την υπό στοιχεία 

ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30971/1190/26.3.2020 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
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Ενέργειας (Β’ 1045) για τις κατηγορίες του Πίνακα 1 της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 

του ν. 4414/2016, που δεν περιλαμβάνονται στην ανωτέρω περ. γ’,  

ε) η έναρξη εφαρμογής των τιμών αναφοράς που ορίζονται με την υπό στοιχεία 

ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕK/25511/ 882/20.3.2019 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας (Β’ 1021), ώστε οι Τιμές Αναφοράς να ισχύουν από την 1η.3.2022.  

στ) η έναρξη εφαρμογής των τιμών αναφοράς που ορίζονται με την υπό στοιχεία 

ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕK/25511/ 882/20.3.2019 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, όπως αυτές προβλέπονται για τους σταθμούς της παρ. 3 του άρθρου 125 του 

ν.4685/2020 (Α’ 92) και για τους σταθμούς των υποπερ. α’ και β’ της περ. δ1 της παρ. 10 

του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), στην παρ. 5 του άρθρου 4 του ν.4414/2016, κατά 

περίπτωση.  

 

Άρθρο 94 

Αναβίωση διοικητικών αδειών εγκατάστασης 

Οι άδειες εγκατάστασης για σταθμούς βιομάζας ή βιοαερίου, καθώς και για σταθμούς 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής 

και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο που προέρχεται από την 

αναερόβια χώνευση του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων και την οργανική 

ιλύ/λάσπη βιολογικών καθαρισμών, η ισχύς των οποίων έχει λήξει την 1η.1.2020, 

αναβιώνουν αυτοδικαίως μετά από γνωστοποίηση του ενδιαφερόμενου προς την αρμόδια 

αδειοδοτούσα αρχή. Η ως άνω γνωστοποίηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος και η ημερομηνία 

υποβολής της, λογίζεται ως η ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναβιωθείσας άδειας. Οι ως 

άνω αναβιωθείσες άδειες ισχύουν για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών από την 

ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης. Εντός του ανωτέρω διαστήματος, κατά τη 

διάρκεια του οποίου η άδεια βρίσκεται σε ισχύ, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν 

αίτημα παράτασης δυνάμει της υποπερ. α) της περ. α.1) της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 

3468/2006 (Α’ 129), προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αδειοδοτούσα 

αρχή. Σε περίπτωση, που οι οριστικές προσφορές σύνδεσης σταθμών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας της παρούσας, έχουν λήξει από την 1η.1.2020 μέχρι την έναρξη 

ισχύος του παρόντος, ο ενδιαφερόμενος εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος υποβάλλει εκ νέου αίτημα για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης και ο 

αρμόδιος διαχειριστής χορηγεί κατά προτεραιότητα, εφόσον υπάρχει διαθέσιμος 

ηλεκτρικός χώρος, νέα προσφορά σύνδεσης. 

 

… 

Άρθρο 96 

Παράταση λοιπών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4712/2020 (Α΄ 146), 

ανωτ. αριθ. 567). 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8NFVwjN9oWbZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudH4rs_dGRFLGzA5rQZx6raH_bTX-TjpWEaTJKFUpmY8
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Άρθρο 97 

Χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. - Τροποποίηση του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 

(Αντικαθίσταται το άρθρο 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36), ανωτ. αριθ. 1162) 

 

Άρθρο 98 

Διενέργεια δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους Ο.Τ.Α. α’ 

βαθμού 

1. Οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού νοούνται ως φορείς διενέργειας δοκιμασιών ταχέων μοριακών 

ελέγχων (rapid test) και υπέχουν μέσω του συμβεβλημένου ιατρικού προσωπικού τους την 

υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, 

σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό πρώτο του ν. 4737/2020 (Α’ 204).  

2. Ειδικά για τη διενέργεια δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), οι Ο.Τ.Α. 

α’ βαθμού μπορούν να προσλάβουν κατάλληλο ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό έως τις 

31.5.2021, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), η ισχύς του οποίου 

παρατείνεται έως την ανωτέρω ημερομηνία ειδικά για το προσωπικό αυτό. Το προσωπικό 

που προσλαμβάνεται σύμφωνα με την παρούσα, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο σε αριθμό 

από την αντιστοιχία ένας υπάλληλος για κάθε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) συνολικού 

μόνιμου πληθυσμού της τελευταίας απογραφής. Τυχόν κλάσμα στρογγυλοποιείται στην 

αμέσως μεγαλύτερη μονάδα. Η ισχύς των ανωτέρω συμβάσεων δεν δύναται να εκτείνεται 

πέραν της 30ής.6.2021.  

«3. Για την προμήθεια ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), εφόσον ο Ε.Ο.Δ.Υ. ή το 

Υπουργείο Υγείας ή η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δεν διαθέτουν σε έναν 

Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού τον αναγκαίο αριθμό δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), 

η παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α΄76), διατηρείται σε ισχύ έως 

και την 31η Δεκεμβρίου 2021.» 

Η παρ. 3, 

-που είχε τροποποιηθεί από το άρθρο εξηκοστό του ν. 4812/2021 (A’ 110), κατωτ. 

αριθ. 1411, 

-τροποποιήθηκε ως προς τον χρόνο λήξης ισχύος της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 

11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55) και διαμορφώθηκε εκ νέου στο 

σύνολό της ως άνω από το άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο του ν. 4839/2021 (Α’ 181), 

κατωτ. αριθ. 1589Α. 

 

Άρθρο 99 

Συμμετοχή φοιτητών Ιατρικής σε εξετάσεις για την ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-

19 

1. 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 30ής Ιουνίου 2021, δύνανται οι δειγματοληψίες μέσω 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ulSU3Qvcpf95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZjxjotX7H158o27lmXjXlK5UK0aCGCjm2ZH1zORAXt0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8RZsdmVE36E95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudJnYnepZv_mTTCPl1i55WMfCY_wFZpvMjzbXDaqXih-
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ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, καθώς και οι λοιπές εξετάσεις για την ανίχνευση του 

κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες λαμβάνουν χώρα με ευθύνη και εποπτεία των Ειδικών 

Κλιμακίων και Εξωτερικών Μονάδων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, να 

πραγματοποιούνται με την ενεργό συμμετοχή φοιτητών Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου 

της Χώρας, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το 3ο έτος φοίτησής τους, έχοντας ταυτόχρονα 

εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον είκοσι τέσσερα (24) υποχρεωτικά μαθήματα.  

2. Οι απασχολούμενοι για τον σκοπό αυτόν φοιτητές ιατρικής εντάσσονται στο 

πρόγραμμα δειγματοληψιών των Κινητών Ομάδων Υγείας του Ε.Ο.Δ.Υ. και επιβλέπονται 

από τους αντίστοιχους υπεύθυνους έργων.  

 

ΜΕΡΟΣ Δ’ 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Άρθρο 100 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται ειδικότερα στις επιμέρους διατάξεις του. 

 

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

 

1257. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 24489 της 

16/17.4.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

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

διάστημα από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη M. Δευτέρα, 26 

Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 1558)  
Η παρούσα απ., 

-που είχε συμπληρωθεί με την παρ. 4 του άρθρου 1 της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26044/2021 

«Έκτακτα μέτρα περιορισμού της υπερτοπικής κυκλοφορίας για την προστασία της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 

σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1678), 

κατωτ. αριθ. 1275, 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8vQU7OEDJhqTuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTr9QfKXE5CNoL5oXYKVRPHQ-oYtaot8AQc1cuReJ3kQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8tP77J3eAjAzuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtc4VkfjCxqz5hhZZNdMUKr6QH1JuzhtCbS8BUyskVTmB
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-καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 της απ. Υπουργών Οικονομικών - 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εθνικής Αμυνας - 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 - Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380 της 

23/24.4.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

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

διάστημα από τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 3 

Μαϊου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 1682), κατωτ. αριθ. 1277, από την έναρξη ισχύος της 

σύμφωνα με τις διακρίσεις της παρ. 1 ιδίου άνω άρθρου 14. 

 

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

 

1258. 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. 24520 της 17/18.4.2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της 

απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού 

εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από 

την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και ειδικές 

ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού ή αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες χώρες» (Β’ 

1581) 
(Η παρούσα αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26388/2021 

«Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και 

θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων 

τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας 

Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού 

περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και ειδικές ρυθμίσεις σε περίπτωση 

εμβολιασμού ή αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες χώρες» (Β’ 1684), κατωτ. αριθ. 1279, 

δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου όγδοου αυτής και από την έναρξη ισχύος της άνω απ.). 

 

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

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Of-xI5h2RujnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcdvlEdjoThElygT5819PAodo-u0z0dWTK35w29RLQ1G
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL84yO_9F7QSVstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcBFygyLG7PmqnwaycJgfcZ-kkGzmvFRehcSTHtBRVLX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL84yO_9F7QSVstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcBFygyLG7PmqnwaycJgfcZ-kkGzmvFRehcSTHtBRVLX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Of-xI5h2Ruh_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQZR2HKq_soMEn3XPmmgP1QptC3vnr8fj1CqJbR5YsKh
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1259. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ -ΥΓΕΙΑΣ -

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24527 της 

18/19.4.2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου 

νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους δικαστικούς και εισαγγελικούς 

λειτουργούς και στους στρατιωτικούς δικαστές.» (Β’ 1582)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) των άρθρων 2 και 46 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία 

της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των 

δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» (Α’ 48), 

 β) του άρθρου 27 του ν. 4792/2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις 

αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα 

εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 54),  

γ) του άρθρου 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),  

δ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α’ 133) και, ιδίως, της περ. 22 του άρθρου 119, σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του Κώδικα 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),  

ε) του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση 

και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 35) και των π.δ. 121/2017 

«Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης» (Α’ 7), 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180), 

133/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161), 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), 84/2019 

«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων 

Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),  

στ) των π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 διορθώσεις σφαλμάτων) 

και 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),  

ζ) της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902) και  

η) της υπό στοιχεία 247153α/9.8.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, 

Αλκιβιάδη Στεφανή» (Β’ 3181),  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL84yO_9F7QSVvnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdzzkkhh1ND4L4aKBBsWB6PNL3UeQXSQjr-K4FsEDrS3
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2. Τις από 24.3.2021 και 31.3.2021 γνώμες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας 

Υγείας του Υπουργείου Υγείας.  

3. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ. 24523/17.04.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.  

4. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για τη σταδιακή 

αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των Δικαστηρίων, των Εισαγγελιών, των 

Στρατιωτικών Δικαστηρίων της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών 

Δικαστηρίων, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρμογής 

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται στους δικαστικούς και 

εισαγγελικούς λειτουργούς και στους στρατιωτικούς δικαστές. 

 

Άρθρο 2  

Υποχρεωτική διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-

19 –  

Χρόνος διενέργειας του ελέγχου 

1. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 είναι υποχρεωτικός 

για τα πρόσωπα του άρθρου 1, εφόσον τα καθήκοντά τους ασκούνται με φυσική παρουσία 

εντός των εγκαταστάσεων των Δικαστηρίων, των Εισαγγελιών, των Στρατιωτικών 

Δικαστηρίων, της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της 

Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.  

2. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) φορά την 

εβδομάδα, πριν από την προσέλευση των προσώπων του άρθρου 1 στις εγκαταστάσεις της 

παρ. 1 και έχει ισχύ για μία (1) εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του. Ο έλεγχος 

διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που 

τα πρόσωπα του άρθρου 1 ασκούν τα καθήκοντά τους με φυσική παρουσία. Σε περίπτωση 

που κάποιο από τα πρόσωπα του άρθρου 1 καλείται να παραστεί εκτάκτως, ο διαγνωστικός 

έλεγχος νόσησης δύναται να διενεργείται και αυθημερόν, προ της προσέλευσής του στο 

χώρο εργασίας του.  

 

Άρθρο 3  

Διαδικασία ταυτοποίησης στοιχείων 

1. Η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα (Γ.Γ.Α.Δ.Δ.Τ.) του 

Υπουργείου Εσωτερικών αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 

Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής 
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Διακυβέρνησης και στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. 

(ΗΔΙΚΑ) Α.Ε. τα στοιχεία των υποχρεωτικά υποβαλλόμενων σε διαγνωστική δοκιμασία 

ελέγχου προσώπων, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 1, σύμφωνα με τις καταχωρίσεις στο 

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου. Στην αρχή κάθε εβδομάδας, σε 

περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, με ευθύνη του προϊσταμένου της αρμόδιας 

υπηρεσίας προσωπικού τα νέα στοιχεία αποστέλλονται επικαιροποιημένα από τη 

Γ.Γ.Α.Δ.Δ.Τ. στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ. Οι μεταβολές του προηγούμενου 

εδαφίου καταχωρίζονται αμελλητί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού 

Δημοσίου με ευθύνη του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας προσωπικού. Άντληση 

των ανωτέρω στοιχείων δύναται να λάβει χώρα και μέσω διασύνδεσης μεταξύ μητρώων 

του δημοσίου τομέα. Η απαιτούμενη ταυτοποίηση των ανωτέρω στοιχείων διενεργείται 

από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 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 υποβάλλονται 

υποχρεωτικά σε διαγνωστική δοκιμασία ελέγχου και τη διανομή της αυτοδιαγνωστικής 

δοκιμασίας 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 της ηλεκτρονικής καταγραφής των δικαιούμενων αυτών, 

ενημερώνει το ανωτέρω σύστημα.  

 

Άρθρο 4 

Διαδικασία προμήθειας και διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) 

νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 - Δήλωση του αποτελέσματος 

1. Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) γίνεται δωρεάν από το 

φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), του 

προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 

(Α’ 36) (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής 

Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή 

οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. 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. Τα πρόσωπα του άρθρου 1 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 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), επιλέγουν την κατηγορία «Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19» και 

ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής αποτελέσματος.  
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4. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) είναι αρνητικό, εκδίδεται 

από την πλατφόρμα δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος, η οποία αποτελεί το νόμιμο 

αποδεικτικό για την προσέλευση των προσώπων του άρθρου 1 στον τόπο άσκησης του 

λειτουργήματός τους και γνώση αυτής λαμβάνει το αρμόδιο όργανο διεύθυνσης των 

Δικαστηρίων, Εισαγγελιών και Υπηρεσιών του άρθρου 1 είτε με ηλεκτρονικό τρόπο είτε 

με την επίδειξη αυτής από τα πρόσωπα του άρθρου 1.  

5. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) είναι θετικό, εκδίδεται 

από την πλατφόρμα δήλωση του θετικού αποτελέσματος, την οποία τα πρόσωπα του 

άρθρου 1 εκτυπώνουν ή επιδεικνύουν με κάθε πρόσφορο τρόπο. Στην περίπτωση αυτή, οι 

ανωτέρω 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 και οι οικείοι τους, 

παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού 

Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και τους χορηγείται η προβλεπόμενη στο 

πλαίσιο των ληφθέντων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 

αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού. 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 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 να τους χορηγηθεί η αναρρωτική 

άδεια και ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ.. Στην περίπτωση κατά την οποία ο 

επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δομή 

εξέτασης με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα, οπότε και τα πρόσωπα του 

άρθρου 1 δύνανται να προσέλθουν στον τόπο εργασίας για να ασκήσουν το λειτούργημά 

τους ή να παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση 

κατά την προσέλευσή τους. Το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου δηλώνεται 

υποχρεωτικά από τα πρόσωπα του άρθρου 1 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing. 

gov.gr κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3.  

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 (Α’ 184).  

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 των διαγνωστικών αυτών ελέγχων γίνεται 

μία (1) φορά την εβδομάδα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2. Εάν ο 

διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR test) είναι αρνητικός, τότε εκδίδεται σχετική 

βεβαίωση από τη δημόσια ή ιδιωτική δομή με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό 

αποτέλεσμα, οπότε και ο απασχολούμενος δύναται να προσέλθει στον τόπο εργασίας για 

να παρέχει εργασία με φυσική παρουσία επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση κατά την 

προσέλευσή του. 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 σε κατ’ οίκον περιορισμό και να τους χορηγηθεί η 
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ειδική προβλεπόμενη αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού και ακολουθείται το Πρωτόκολλο 

του Ε.Ο.Δ.Υ. Το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου δηλώνεται υποχρεωτικά από τα 

πρόσωπα του άρθρου 1 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr κατά τα 

οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3.  

 

Άρθρο 5 

Συνέπειες της μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου από τα υπόχρεα πρόσωπα 

1. Τα αρμόδια όργανα διεύθυνσης των Δικαστηρίων, των Εισαγγελιών, των 

Στρατιωτικών Δικαστηρίων, της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών 

Δικαστηρίων δύνανται, εκτιμώντας τις υπηρεσιακές ανάγκες, να μην επιτρέψουν στα 

πρόσωπα του άρθρου 1 τη φυσική τους παρουσία στις εγκαταστάσεις των ως άνω φορέων, 

εφόσον αυτά δεν έχουν υποβληθεί στη διενέργεια του υποχρεωτικού διαγνωστικού 

ελέγχου και δεν επιδεικνύουν την προβλεπόμενη στην παρ. 3 του άρθρου 4 δήλωση 

αποτελέσματος αρνητικού self test ή βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος (rapid test ή 

PCR test).  

2. Τα αρμόδια όργανα διεύθυνσης των Δικαστηρίων, των Εισαγγελιών, των 

Στρατιωτικών Δικαστηρίων, της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών 

Δικαστηρίων απαγορεύουν στα πρόσωπα του άρθρου 1 την φυσική τους παρουσία στις 

εγκαταστάσεις των ως άνω φορέων, εφόσον τα πρόσωπα αυτά προσκομίζουν βεβαίωση 

θετικού αποτελέσματος που προέκυψε από τη διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου.  

3. Σε κάθε περίπτωση τα αρμόδια όργανα διεύθυνσης των Δικαστηρίων, των 

Εισαγγελιών, των Στρατιωτικών Δικαστηρίων, της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών 

Διοικητικών Δικαστηρίων υποχρεούνται να ενημερώνουν τα πρόσωπα του άρθρου 1, με 

κάθε πρόσφορο μέσο για τις υποχρεώσεις τους.  

 

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 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» και 

διακριτικό τίτλο «ΕΔΥΤΕ ΑΕ» ορίζεται ως Εκτελούσα την Επεξεργασία, υπό τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 28 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.). Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την 
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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 στα πρόσωπα που 

υπάγονται σύμφωνα με το άρθρο 1 στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.  

3. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι τα ακόλουθα: 

α) ονοματεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) όνομα μητρός, δ) ημερομηνία γέννησης, ε) 

αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), στ) αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης 

(Α.Μ.Κ.Α.), ζ) ημερομηνία διεξαγωγής διαγνωστικού ελέγχου η) αποτέλεσμα 

διαγνωστικού ελέγχου, και θ) ημερομηνία δήλωσης.  

4. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η υποχρεωτική 

καταχώριση και ηλεκτρονική διαχείριση των αποτελεσμάτων της διαγνωστικής 

δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης των προσώπων του άρθρου 1 από κορωνοϊό COVID-19, 

όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) και σύμφωνα με 

τα άρθρα 46 του ν. 4790/2021 και 27 του ν. 4792/2021 (Α’ 54).  

 

Άρθρο 7 

Διαγνωστικός έλεγχος των δικηγόρων  

Οι δικηγόροι που προσέρχονται στα δικαστήρια, στις εισαγγελίες, στα στρατιωτικά 

δικαστήρια, στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στη 

Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων δύνανται να 

υποβάλλονται σε διαγνωστικούς ελέγχους εφαρμοζομένων αναλογικά των άρθρων 3, 4 και 

6.  

 

Άρθρο 8  

Μεταβατικές διατάξεις  

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, ήτοι από 19 έως 25 Απριλίου 2021, τα 

πρόσωπα του άρθρου 1 και του άρθρου 7, μπορούν να υποβάλλονται και να δηλώνουν το 

αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 εντός του 

χρονικού διαστήματος από 19 έως και 25 Απριλίου 2021.  

 

Άρθρο 9  

Έναρξη ισχύος  

Η παρούσα ισχύει από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021. 
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----------.---------- 

 

1260. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 24526 της 18/19.4.2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του 

διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του 

Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 1583) 
(Καταργήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 7 της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26390/2021 

«Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον 

κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική 

παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 1686), κατωτ. αριθ. 1281 και από την έναρξη 

ισχύος της) 

 

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

 

1261. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α.1088 της 19/19.4.2021 «Καθορισμός των Κωδικών 

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

της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4790/2021 “Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την 

προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την 

επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα” (Α’ 48)» (Β΄ 1587)  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 78 και ιδίως την περ. α’ της παρ. 1 του ν. 4790/2021 (Α’ 48).  

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 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).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

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

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL84yO_9F7QSVu4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbRz99G-Yp3IiRwtYooyq689C4z-Wohs-9xw46rCHtVZ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Of-xI5h2RugfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRLF4wjJV6NMxZPz1CVyL7HEApZQ7NFWbggd2NESkc2X
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL84yO_9F7QSVv3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWHjg8L_I8lbp52ALuhAw9pDyrpEe6-xSj_DtUhe_HZa
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9. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

10. Την υπ’ αρ. 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), όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 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, όπως ισχύουν, 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 υπ’ αρ. 5294/2020 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 78 

του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από 

τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την 

κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» 

(Α’ 48).  

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 78 του ν. 4790/2021 

(Α’ 48), για την υπαγωγή, από την 1η.4.2021 και μέχρι την 30η.4.2021, 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 
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μεγαλύτερο του 40% για την περίοδο Οκτωβρίου έως Δεκεμβρίου 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 

Από την 1η.4.2021 και μέχρι την 30η.4.2021, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, 

εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, κατά τριάντα (30) 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 & 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 78 του ν. 4790/2021 (Α’ 48). Η δήλωση των ακαθαρίστων εσόδων στην 

πλατφόρμα, δύναται να πραγματοποιηθεί από τις 20 Απριλίου 2021 μέχρι τις 26 Απριλίου 

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 78 του ν. 4790/2021 (Α’ 48).  

 

Άρθρο 3 
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Τρόπος αποστολής ή διαβίβασης πληροφοριών από την ΑΑΔΕ προς τα Πιστωτικά 

Ιδρύματα για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 2 

1. 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.  

2. 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).  

 

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 επιδημία του κορωνοϊού COVID-19 (Παράρτημα 

2).  

 

(Ακολουθούν Παραρτήματα) 

 

Άρθρο 4 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της. 

 

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

1262. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24525 της 18/19.4.2021 

«Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον 

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

τους με φυσική παρουσία» (Β΄ 1588) 
(Η παρούσα απ. και οι τροποποιητικές αυτής 

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

Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Υποδομών και 

Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Επικρατείας Αριθμ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.28501 της 7/8.5.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL84yO_9F7QSVvuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVj-CGm_WFi0YTlnsPCy64nx7H1dMSvzWLZfFYUeU0Ox
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24525/18.4.2021 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’ 1588)» 

(Β’ 1871) και 

-όμοια απ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.30310 της 14/15.5.2021 «Τροποποίηση της υπό 

στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.24525/ 18.4.2021 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’ 1588), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.28501/7.5.2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1871)» (Β΄ 2016), 

-καταργήθηκαν από τις περ. α, β και γ, αντίστοιχα, του άρθρου 9 της υ.α. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.32209/2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού 

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

που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 2192), κατωτ. αριθ. 1340.) 

 

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

 

1263. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. 

168038 της 15/20.4.2021 «Καθορισμός για το έτος 2021 των ειδικότερων στοιχείων 

και των λεπτομερειών α) για την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική 

αθλητική αναγνώριση στο “Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών 

Σωματείων” του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), β) για την επικαιροποίηση 

των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών 

σωματείων, καθώς και γ) για τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή/και 

επικαιροποίησης» (Β΄ 1593) 

 

Έχοντας υπόψη:  

Α.  

1. Το άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 

μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της 

ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).  

2. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης» (Α΄ 133).  

3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) και την 

περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.  

4. Τις διατάξεις 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).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8HrWp6VkYB5wtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte0rFgjXhVxJ3JDgfaqgXsUv3QzvdZCGLlHJStHdC3FE
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8TmFSRhQdG4IfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVDHRVaVZOf4Q8jm6UKkwH6p7MbpO8QSlkXu-F0YUPb3
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=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8lj0jDA0wBri4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbIsfGCVm2lOnyQfBH5VEKygG0DhvgY28grnJ_1QojHr
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5. Το άρθρο 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148).  

6. Το άρθρο 24 του ν. 4373/2016 (Α΄ 49)  

7. Τις διατάξεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121).  

8. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/468468/14847/ 8282/01-09-2020 (Β΄ 3675) 

απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία τροποποιήθηκε και 

αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ 

ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΑΦ/680309/20549/11407/2672/02-12-2020 (Β΄ 5357) απόφαση του ιδίου 

Υφυπουργού.  

Β.  

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

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α΄ 119).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

4. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 

του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου 

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης 

και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 

Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).  

5. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7).  

6. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291 (Β΄ 3099) κοινή απόφαση των 

Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων 

στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη.  

7. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/160482/13-4-2021 βεβαίωση της ΓΔΟΥ/ΥΠΠΟΑ.  

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

κρατικού προϋπολογισμού.  

9. Την ανάγκη καθορισμού των στοιχείων που πρέπει να καταχωρούν τα σωματεία τα 

οποία εγγράφονται στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική 

Αθλητική Αναγνώριση» που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, 

αποφασίζουμε:  

 

«Άρθρο 1 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
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Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) τηρείται διαδικτυακή ηλεκτρονική 

πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική 

Αναγνώριση» (εφεξής: «ηλεκτρονικό μητρώο»), στον ιστότοπο «somateia.gga.gov.gr», 

στην οποία εγγράφονται τα αθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική 

αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, μετά από την καταχώριση στοιχείων και τον 

έλεγχο των καταχωρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με 

την παρούσα και τα παραρτήματά της.  

 

Άρθρο 2 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

1. Σκοποί του ηλεκτρονικού μητρώου του άρθρου 1 είναι:  

α. Η στήριξη των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων και η έκτακτη χρηματοδότησή 

τους για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εξάπλωση της πανδημίας 

του COVID-19,  

β. H καταγραφή των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων που φέρουν ή αποκτούν 

ειδική αθλητική αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2725/1999 ή λογίζονται ως 

φέροντα τέτοια αναγνώριση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 135 του ν. 2725/1999.  

γ. H αναζήτηση στοιχείων των ειδικώς αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων ή των 

λογιζόμενων ως ειδικώς αναγνωρισμένων κατά τη νομική διάκριση της περ. β της 

παρούσας.  

δ. Κάθε άλλη νόμιμη δράση ή σκοπός που προβλέπεται σε διάταξη τυπικού νόμου ή 

κανονιστικής πράξης.  

2. Το ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 1, συνιστά, σύμφωνα με 

την παρ. 3 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, επίσημη πηγή πληροφόρησης για τους 

τρίτους της ιδιότητας ενός αθλητικού σωματείου ως φέροντος την ειδική αθλητική 

αναγνώριση ή ως λογιζόμενου ως φέροντος τέτοια αναγνώριση, κατά τις ειδικότερες 

νομικές διακρίσεις της περ. β της παρ. 1 του παρόντος. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 

δύναται να αναρτήσει στο διαδίκτυο ελευθέρως προσβάσιμη στο κοινό ηλεκτρονική 

εφαρμογή, που θα επιτρέπει την επιβεβαίωση της εγγραφής ενός αθλητικού σωματείου 

στο ηλεκτρονικό μητρώο.  

3. Τα αθλητικά σωματεία που εγγράφηκαν στο ηλεκτρονικό μητρώο κατ’ εφαρμογή της 

υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/468468/14847/8282/01-09-2020 (Β’ 3675) απόφασης 

του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΑΦ/680309/20549/11407/2672/ 02-12-2020 (Β’ 5357) απόφαση 

του ιδίου Υφυπουργού, συγκροτούν το ηλεκτρονικό μητρώο του έτους 2020. Τα σωματεία 

αυτά μεταφέρονται αυτομάτως στο ηλεκτρονικό μητρώο του έτους 2021 υπό τον όρο της 

επικαιροποίησης των στοιχείων κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 της 

παρούσας.  

 

Άρθρο 3 
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1. Προκειμένου να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο, το αθλητικό σωματείο, υποβάλλει 

ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του άρθρου 1, αίτηση με όλα τα 

στοιχεία που προβλέπονται ως υποχρεωτικά στο Παράρτημα Ι. Για την ορθή υποβολή της 

αίτησης ακολουθούνται οι οδηγίες συμπλήρωσής της και υποβάλλονται σε κατάλληλη 

ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου pdf) τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που 

προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.  

2. Μετά την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης από αθλητικό σωματείο, διενεργείται 

έλεγχος ορθότητας και πληρότητάς της από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Α., 

σύμφωνα με τα πεδία ελέγχου που ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ. Κατ’ 

εξαίρεση, αν πρόκειται για αίτηση εγγραφής που υποβάλλεται από σωματείο το οποίο 

υπάγεται στην αθλητική ομοσπονδία της σκοποβολής ή/και της τοξοβολίας, δεν 

λαμβάνεται υπόψη για την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό μητρώο το αποτέλεσμα του 

ελέγχου επί των υπ’ αρ. 9.4, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3 και 9.4.4 πεδίων ελέγχου και αξιολόγησης 

του παραρτήματος ΙΙΙ.  

3. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με το παρόν προκύψει 

έλλειψη ή λανθασμένη καταχώριση, η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή και το σωματείο δεν 

εγγράφεται στο ηλεκτρονικό μητρώο. Το αιτούν αθλητικό σωματείο ενημερώνεται μέσω 

της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εγγραφή του ή μη στο ηλεκτρονικό μητρώο.  

Αθλητικό σωματείο που υπέβαλε αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο και η 

αίτησή του δεν έγινε αποδεκτή, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, 

έχει δικαίωμα θεραπείας της πλημμέλειας, επανυποβάλλοντας την αίτηση κατά τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 4. Η αίτηση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο και η τυχόν 

διόρθωση - συμπλήρωσή της κατά το αμέσως προηγούμενο εδάφιο υποβάλλονται 

αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά. Η κατάθεση στο πρωτόκολλο της Γ.Γ.Α. εγγράφων 

ή η αποστολή προς τη Γ.Γ.Α. εγγράφων, είτε με φυσικό ταχυδρομείο είτε μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν μπορεί να εκληφθεί ως αίτηση εγγραφής στο 

ηλεκτρονικό μητρώο (αρχική ή επανυποβληθείσα) και δεν λαμβάνεται υπόψη.  

4. Το αιτούν σωματείο φέρει την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των υποχρεωτικών 

πεδίων του Παραρτήματος Ι, όπως και για την καταχώριση αποκλειστικά στην πλατφόρμα 

και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου pdf) των απαιτούμενων σύμφωνα με το 

Παράρτημα ΙΙ δικαιολογητικών.  

5. Η καταχώριση των στοιχείων του αθλητικού σωματείου συνιστά υπεύθυνη δήλωση 

σύμφωνα με τον ν. 1599/1986.  

6. Η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ερωτημάτων και αιτημάτων στην πλατφόρμα 

του άρθρου 1 αφορά αποκλειστικά και μόνο σε παροχή τεχνικής βοήθειας και όχι σε 

παροχή πληροφοριών σχετικά με την έγκριση αιτημάτων ή την αξιολόγηση των αιτήσεων 

εγγραφής ή/ και θεραπείας. Η Γ.Γ.Α. υποχρεούται να απαντά μόνον σε μηνύματα, 

ερωτήματα και αιτήματα παροχής τεχνικής βοήθειας.  

7. Απαγορεύεται η απευθείας φυσική, τηλεφωνική ή/ και ηλεκτρονική επικοινωνία και η 

επιδίωξη τέτοιας επικοινωνίας οποιουδήποτε φυσικού προσώπου, συνδεόμενου με 
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οποιονδήποτε τρόπο με σωματείο που αιτείται την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό μητρώο, 

με ελεγκτή της αίτησής του και το αντίστροφο.  

 

Άρθρο 4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 

ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 

1. Η υποβολή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό 

μητρώο για το έτος 2021 διενεργείται σε δύο (2) κύκλους.  

α) Ο πρώτος κύκλος υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής εκκινεί από τη 

δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και, ολοκληρώνεται την 

30.6.2021.  

β) Ο δεύτερος κύκλος υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής εκκινεί την 

1.7.2021 και ολοκληρώνεται την 30.9.2021. Κατ’ εξαίρεση για τα σωματεία που έχουν την 

έδρα τους στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, λόγω των ειδικών συνθηκών που 

διαμορφώθηκαν από τον σεισμό της 27ης.09.2021, ο δεύτερος κύκλος ολοκληρώνεται την 

31.10.2021.  

2. Σωματείο που υπέβαλε οριστική αίτηση εντός των χρονικών ορίων ενός κύκλου, 

εφόσον η αίτησή του, κατόπιν του διενεργηθέντος ελέγχου, βρέθηκε ελλιπής με 

αποτέλεσμα τη μη εγγραφή του στο ηλεκτρονικό μητρώο, έχει δικαίωμα συμπλήρωσης - 

διόρθωσης της αίτησή του, ως προς τα πεδία που δεν έγινε αποδεκτή κατά τον έλεγχο, και 

υποβολής της εκ νέου (επανυποβολής) έως το πέρας του επόμενου κύκλου. Ειδικά για τις 

αιτήσεις του δεύτερου κύκλου, το δικαίωμα συμπλήρωσης-διόρθωσης και επανυποβολής 

τους λήγει την 30.11.2021. Για τις αιτήσεις του πρώτου κύκλου υποβολής δίνεται η 

δυνατότητα έως τριών (3) επανυποβολών συνολικά και για τις αιτήσεις του δεύτερου 

κύκλου έως δύο (2) επανυποβολών συνολικά.  

Για τον σκοπό αυτόν αίτηση η οποία, μετά από την αρχική οριστική υποβολή της ή/και 

την τυχόν εκ νέου υποβολή της, κατόπιν συμπλήρωσης - διόρθωσης κατά τα 

προβλεπόμενα στα αμέσως προηγούμενα εδάφια της παρούσας, βρέθηκε κατά τον έλεγχο 

ελλιπής με αποτέλεσμα τη μη εγγραφή του αιτούντος αθλητικού σωματείου στο 

ηλεκτρονικό μητρώο, παραμένει στο σύστημα ως «προσωρινά αποθηκευμένη», 

προκειμένου το σωματείο να προχωρήσει στα πλαίσια είτε του τρέχοντος είτε του 

επόμενου κύκλου, σε διόρθωση - συμπλήρωσή της και σε εκ νέου οριστική υποβολή της. 

Αίτηση που καταχωρίστηκε στο ηλεκτρονικό μητρώο κατά το έτος 2020, χωρίς να έχει 

υποβληθεί οριστικά, παραμένει στο σύστημα ως «προσωρινά αποθηκευμένη», 

προκειμένου το οικείο αθλητικό σωματείο να προχωρήσει εντός των χρονικών πλαισίων 

της παρούσας απόφασης σε διόρθωση - συμπλήρωσή της και σε οριστική υποβολή της.  

3. Σωματείο που έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο κατά το έτος 2020 υποχρεούται, 

για κάθε άθλημα για το οποίο έχει εγγραφεί, να επικαιροποιήσει τα απαιτούμενα στοιχεία 

έως την 30.9.2021. Κατ’ εξαίρεση για τα σωματεία που έχουν την έδρα τους στην 

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, λόγω των ειδικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν από 

τον σεισμό της 27ης.09.2021, η προθεσμία για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους 

λήγει την 31.10.2021. Η επικαιροποίηση στοιχείων συνιστά νέα αίτηση εγγραφής. Εφόσον 

η αίτηση επικαιροποίησης της παρούσας παραγράφου βρεθεί ελλιπής, με αποτέλεσμα τη 
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μη επικαιροποίηση της εγγραφής (μη επανεγγραφή) στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 

2021, το ενδιαφερόμενο αθλητικό σωματείο έχει δικαίωμα διόρθωσης, συμπλήρωσης και 

επανυποβολής της αιτήσεώς του έως την 30.11.2021. Για τις αιτήσεις της παρούσας δίνεται 

η δυνατότητα έως δύο (2) επανυποβολών συνολικά. Σε περίπτωση που και μετά τον 

επανέλεγχο η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, το σωματείο δεν επικαιροποιεί την εγγραφή 

του και δεν εγγράφεται στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2021 ως προς το άθλημα ή τα 

αθλήματα για τα οποία δεν πληρούνται τα κριτήρια εγγραφής. Αθλητικό σωματείο που 

έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο για το έτος 2020 και δεν έχει στο μεταξύ διαγραφεί 

σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5, θεωρείται έως και την 31.12.2021 εγγεγραμμένο και 

στο ηλεκτρονικό μητρώο του 2021, εφόσον έχει υποβάλει εμπροθέσμως, σύμφωνα με την 

παρούσα παράγραφο , αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του. Μετά από την πάροδο 

της προθεσμίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας, το αθλητικό σωματείο 

διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από το ηλεκτρονικό μητρώο, ως προς το άθλημα ή τα 

αθλήματα για τα οποία παρέλειψε να υποβάλει εμπρόθεσμη αίτηση επικαιροποίησης των 

στοιχείων του.  

 

Άρθρο 5 

ΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

1. Τα στοιχεία που εισάγονται στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 1 διατηρούνται στη 

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και μεταφέρονται στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων του 

άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α΄ 49), υποκατηγορία του οποίου αποτελεί το ηλεκτρονικό 

μητρώο του άρθρου 1 της παρούσας, με την έγγραφη συναίνεση του νόμιμου εκπροσώπου 

του σωματείου και με την προϋπόθεση τήρησης των απαιτούμενων κανόνων προστασίας 

των προσωπικών δεδομένων.  

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 έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 4 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020. Τα 

δεδομένα που συγκεντρώνει η Γ.Γ.Α θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις 

ανάγκες επεξεργασίας των αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 1 και 

επίτευξης των σκοπών του άρθρου 2 της παρούσας..  

2. Τα δεδομένα, τα οποία έχουν καταγραφεί, αποθηκευτεί και αναπαραχθεί με 

οποιοδήποτε τρόπο, τηρούνται online για πέντε (5) έτη και φυλάσσονται πέραν του 

χρονικού διαστήματος τούτου σε βάση δεδομένων που τηρείται στη Γ.Γ.Α. σύμφωνα με 

τον ν. 2472/1997 (Α΄ 50) και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Η Γ.Γ.Α. ως 

εκ του ρόλου της είναι ο εκτελών την επεξεργασία.  

3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Α. έχουν πλήρη και απεριόριστα δικαιώματα προβολής 

των στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και τα υπόχρεα πρόσωπα έχουν περιορισμένα 

δικαιώματα πρόσβασης στα στοιχεία του μητρώου και μόνο για τους σκοπούς άσκησης 

μέτρων δέουσας επιμέλειας που προβλέπονται στα άρθρα 11 έως και 19 του ν. 4557/2018. 

Τα φυσικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 

20 του ν. 4557/2018 στοιχεία.  
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4. Αν από διασταυρώσεις στοιχείων του ηλεκτρονικού μητρώου με στοιχεία που 

τηρούνται στη Γ.Γ.Α. ή περιέρχονται σ’ αυτή, προκύψουν δεδομένα που αίρουν τις 

προϋποθέσεις έγγραφής αθλητικού σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο, είτε συνολικά 

είτε ως προς επιμέρους άθλημα ή αθλήματα, το σωματείο διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από 

το ηλεκτρονικό μητρώο, είτε συνολικά είτε ως προς το συγκεκριμένο άθλημα ή τα 

συγκεκριμένα αθλήματα.  

5. Η εγγραφή αθλητικού σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο που είναι αναρτημένο στην 

ιστοσελίδα της Γ.Γ.Α. συνιστά βεβαίωση εγγραφής του στο μητρώο ως προς συγκεκριμένο 

άθλημα. 

 

(Ακολουθούν Παραρτήματα)» 

 

Στην παρούσα απ., 

-που είχε τροποποιηθεί και διαμορφωθεί εκ νέου στο σύνολό της μετά των 

Παραρτημάτων της από την απ. Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Αριθμ. 

398989 της 23/25.8.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 168038/15-4-2021 (Β΄ 1593) 

απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με τον καθορισμό, για 

το έτος 2021, των ειδικότερων στοιχείων και των λεπτομερειών: α) για την αίτηση 

εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική αθλητική αναγνώριση στο “Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων” του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 

(Α’ 148), β) για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο 

ανωτέρω ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων και γ) για τον έλεγχο της αίτησης 

εγγραφής ή/και επικαιροποίησης» (Β’ 3920), 

-προστέθηκε δεύτερο εδ. στην περ (β) της παρ. 1 του άρθρου 4, προστέθηκε εδ. μετά 

από το πρώτο εδ. της  παρ. 2 του άρθρου 4, προστέθηκε εδ. μετά από το πρώτο εδ. της 

παρ. 3 του άρθρου 4, προστέθηκε εδ. μετά από το τέταρτο εδ. της παρ. 3 του άρθρου 4, 

από τις παρ. (α) έως (δ) αντιστοίχως της απ. Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Αριθμ. οικ. 480288 της 7/13.10.2021 «Τροποποίηση της υπ’  αρ. 168038/15-4-2021 

(Β’ 1593) απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 398989/23-8-2021 (Β’ 3920) απόφαση του ιδίου 

Υφυπουργού, σχετικά με τον καθορισμό, για το έτος 2021, των ειδικότερων στοιχείων 

και των λεπτομερειών: α) για την αίτηση εγγραφής αθλητικού σωματείου με ειδική 

αθλητική αναγνώριση στο “Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών 

Σωματείων” του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), β) για την επικαιροποίηση 

των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο ανωτέρω ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών 

σωματείων και γ) για τον έλεγχο της αίτησης εγγραφής ή/και επικαιροποίησης» (Β΄ 

4738), και η παρούσα απ. και τα Παραρτήματά της διαμορφώθηκαν εκ νέου  στο 

σύνολό τους ως άνω από το τελευταίο εδ. της ιδίας άνω υ.α. οικ.480288/2021. 

 

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

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL85ahmFUsjffLNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcfUoodc7aGJA_LpqkuR3dqyRACJkx5atoTC9Nw6FpMq
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8xk7FJfpC4IbuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTA4ZMfw9McHxyvWgv9qZ1oYt-7-JwMnoEgEg6hmG_qS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8xk7FJfpC4IbuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTA4ZMfw9McHxyvWgv9qZ1oYt-7-JwMnoEgEg6hmG_qS
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1264. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. ΓΔΟΥ 400 της 20/20.4.2021 «Ειδικότερη 

διαδικασία και ορισμός των προϋποθέσεων για την προκαταβολή των ποσών της 

αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Μαρτίου 2021, κατ’ επιταγή 

του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» 

(Β’ 1613) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), μετά και την 

τροποποίηση τους με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4758/2020 (Α’ 242) και με τις 

διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4772/2021 (Α’ 17).  

2. Τις διατάξεις των άρθρων 39, 43Α, 67, 68 και 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).  

3. Τις διατάξεις των παρ. 8α, 8β και 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης 

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

4683/2020 (Α’ 83).  

4. Το ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α’ 90), 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 και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, 

Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).  

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

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 

Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051). 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8px6_ZGPuoJe4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRpvgz3z65ti9c-DLT2QsZW5E49S_IHp12eYOoASKgL0
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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 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 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 ΕΞ2020 απόφαση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων» (Β’ 4738).  

18. Την υπό στοιχεία 39421 ΕΞ 2021/31.03.2021 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Παράταση των μέτρων του τρίτου και 

τέταρτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104)» 

(Β’ 1307).  

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).  

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 
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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.1063/2021 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 Μάρτιο 2021» (Β’ 1156).  

25. Την από 12.04.2021 εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.  

26. Την ανάγκη καθορισμού της ειδικότερης διαδικασίας και λεπτομερούς εφαρμογής 

των σχετικών διατάξεων για τα μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη 

μισθωμάτων κατά το μήνα Μάρτιο 2021, κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης 

των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.  

27. Την υπό στοιχεία οικ. 2/64103/ΔΠΓΚ/15.04.2021 εισήγηση του Α’ Τμήματος της 

Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία 

προκαλείται δαπάνη στον τακτικό προϋπολογισμό έτους 2021, που δεν είναι εκ των 

προτέρων δυνατό να προσδιοριστεί, διότι εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά. Η 

δαπάνη θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για 

δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών του κορωνοϊού» του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές 

Δαπάνες» προς τους ΑΛΕ από τους οποίους θα διενεργηθεί η πληρωμή, οι οποίοι είναι:  

α) ο ΑΛΕ 2310989899 «Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς 

νομική προσωπικότητα» για τους δικαιούχους φυσικά πρόσωπα και 

β) ο ΑΛΕ 2310889001 «Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς» 

για δικαιούχους νομικά πρόσωπα, 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 Μαρτίου 2021, για τους δικαιούχους, όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 2 των υπό 

στοιχεία Α.1003/2021 (Β’ 37) και Α.1030/2021 (Β’ 702), καθώς και από την παρ. 1 του 

άρθρου 2 των υπό στοιχεία Α.1057/2021 (Β’ 1069) και Α.1058/2021 (Β’ 1072) κοινών 

αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού και του 

Υφυπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1063/2021 (Β’ 1156) 

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 
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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 το μήνα Μάρτιο 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 Μάρτιο 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.  

2. Η προκαταβολή του ποσού της αποζημίωσης για τον μήνα Μάρτιο 2021 διενεργείται 

στους δικαιούχους είσπραξης, που έχουν υποβάλλει δήλωση περί μεταβολής του 

μισθώματος («Δήλωση Covid») για το μήνα Φεβρουάριο 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.1063/2021 

(Β’ 1156) 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 Μάρτιο 2021 βάσει των ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Α’ και 

Πίνακα Β’ της Α.1063/2021 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών.  

http://www.aade.gr/
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ε) Να τελεί σε αναστολή για τον μήνα Μάρτιο η σύμβαση εργασίας/ναυτολόγησης, του 

μισθωτή ή συζύγου/ έτερου μέρος συμφώνου συμβίωσης.  

στ) Να τελεί σε αναστολή η σύμβαση εργασίας, για τον μήνα Μάρτιο, 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 Μάρτιο 2021 αναλογικά 

με τις ημέρες που παρέμεινε ενεργή.  

3. Η προκαταβολή της αποζημίωσης για τον μήνα Μάρτιο 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 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 κάλυψή 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 
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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 & 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 Μάρτιο 

εκμισθωτής/υπεκμισθωτής, ανεξαρτήτως του εάν έλαβε την προκαταβολή του άρθρου 2 

της παρούσας, υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος 

(«Δήλωση Covid»), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 

απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή της με τις υπό 

στοιχεία Α.1139/2020 (Β’ 2269), Α.1243/2020 (Β’ 4914), Α.1253/2020 (Β’ 5180), 

Α.1264/2020 (Β’ 5345), Α.1050/2021 (Β’ 956), Α. 1264/2020 (Β’ 5354) και Α. 1050/2021 

(Β’ 956) αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., μέχρι τις 14 Μαΐου 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, το ποσό καθίσταται απαιτητό και η διαδικασία αναζήτησής του ως 
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αχρεωστήτως καταβληθέντος θα προσδιοριστεί με νέα απόφαση, η οποία θα εκδοθεί εντός 

μηνός από την δημοσίευση της παρούσας.  

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 Μάρτιο που δεν είχαν υποβάλλει «Δήλωση Covid» θα καθοριστεί με νέα απόφαση.  

 

Άρθρο 4 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

 

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

 

1265. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α. 1086 της 12/21.4.2021 «Τύπος και περιεχόμενο της ηλεκτρονικής 

αίτησης για την Απόδοση Α.Φ.Μ. σε Φυσικά Πρόσωπα μέσω της υπηρεσίας 

myAADEIive.» (Β΄ 1616) 

 

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

 

1266. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Αριθμ. 986/15 της 5/21.4.2021 «Ειδικές Ρυθμίσεις στη 

διαδικασία καταβολής μέσω διακανονισμού των τελών χρήσης ραδιοφάσματος για 

το έτος 2021 λόγω COVID-19» (Β’ 1616) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)-Ηλεκτρονικές 

Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 

άλλες διατάξεις» (Α΄ 184) ιδίως τα άρθρα 113 στοιχεία ιδ και ιη εδάφιο α, 116, 124, 150, 

156, 157 και 230 αυτού,  

2. τον ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων 

Έργων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 82),  

3. την υπό στοιχεία ΑΠ 834/2/9-11-2017 απόφαση της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Γενικών 

Αδειών» (Β΄ 4262),  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8PohQed08yL24ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfPTVqOare6k4wWt6775ywEgHgQUJVaJG6ybMYDX2BEe
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8px6_ZGPuoJcfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfQLSIMgRnkUlBCi2vyP-k99-7KAJQyjxpNkRzjRDC6s
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8px6_ZGPuoJcfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfQLSIMgRnkUlBCi2vyP-k99-7KAJQyjxpNkRzjRDC6s
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4. την υπό στοιχεία ΑΠ 860/2/23-07-2018 απόφαση της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Χρήσης και 

Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για 

την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (Β΄ 3919),  

5. την υπό στοιχεία ΑΠ 925/1/03-03-2020 απόφαση της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Όρων 

Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων» (Β΄ 1241),  

6. την υπό στοιχεία ΕΕΤΤ ΑΠ 276/49/14-2-2003 απόφαση της «Κανονισμός 

Καθορισμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος και των Τελών Εκχώρησης 

Ραδιοσυχνοτήτων» (Β΄ 256), ως ισχύει, ιδίως όπως τροποποιήθηκε δια της υπό στοιχεία 

ΑΠ 691/07/2013 απόφασης της ΕΕΤΤ «Τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 

276/49/ 14-2-2003 “Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος και των 

Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων»(ΦΕΚ 256/B/4- 3-2003)» (Β΄ 1592),  

7. το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ ούτε εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,  

Επειδή:  

1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 της υπό στοιχεία ΑΠ 860/2/23-07-2018 

απόφασης της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης 

Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για την Παροχή Δικτύων ή/και 

Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (Β΄ 3919), σε όλες τις περιπτώσεις χορήγησης 

ατομικού δικαιώματος χρήσης σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό καταβάλλονται τέλη 

χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και διοικητικά τέλη για τη διαχείριση και τον έλεγχο των 

αιτήσεων. Ο υπολογισμός των τελών αυτών γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 

Καθορισμού των τελών χρήσης του φάσματος και των τελών εκχώρησης 

ραδιοσυχνοτήτων της ΕΕΤΤ ως ισχύει.  

2. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία ΑΠ276/49/14-2-2003 

απόφασης της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος και 

των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων» (Β΄ 256): «Τα τέλη εκχώρησης του φάσματος 

ραδιοσυχνοτήτων καταβάλλονται εφάπαξ με την υποβολή αίτησης για την εκχώρηση. Τα 

τέλη χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων είναι ετήσια και καταβάλλονται ως εξής:  

α. Για ραδιοσυχνότητες οι οποίες έχουν εκχωρηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, 

για το έτος που ακολουθεί καταβάλλονται από τους υπόχρεους εντός του πρώτου τριμήνου 

μετά από ειδοποίηση πληρωμής από την ΕΕΤΤ.  

β. Για ραδιοσυχνότητες οι οποίες εκχωρούνται κατά τη διάρκεια του έτους η καταβολή 

τελών για το συγκεκριμένο έτος γίνεται κατά αναλογία με τους μήνες μέχρι το τέλος του 

έτους ή κατά αναλογία με τη διάρκεια της εκχώρησης της ραδιοσυχνότητας εφόσον αυτή 

λήγει πριν την 31η Δεκεμβρίου του έτους και εντός ενός μηνός από την έγγραφη 

ειδοποίηση πληρωμής που θα αποσταλεί από την ΕΕΤΤ αμέσως μετά την πράξη της 

εκχώρησης. Ο υπολογισμός αρχίζει από την πρώτη ημέρα του μήνα εντός του οποίου έγινε 

η πράξη εκχώρησης...».  

3. Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 4 της προπαρατεθείσας απόφασης της ΕΕΤΤ 

ΑΠ276/49/14-2-2003: «α) Καταβολή τελών μετά από τις ημερομηνίες που προβλέπονται 

από τον παρόντα Κανονισμό προσαυξάνεται με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, όπως 

εκάστοτε προσδιορίζεται με πράξη του Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος, που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η προσαύξηση αυτή υπολογίζεται επί 
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του οφειλόμενου ποσού ανά ημέρα 4 καθυστέρησης, συνυπολογιζόμενων των μη 

εργάσιμων ημερών και της ημέρας καταβολής των τελών. β) Όταν επί χρονικό διάστημα 

που υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα ο δικαιούχος της Εκχώρησης καθυστερεί να εκπληρώσει 

τις ληξιπρόθεσμές βεβαιωμένες οφειλές του προς την ΕΕΤΤ, η ΕΕΤΤ δύναται να 

ανακαλέσει την εκχωρηθείσα ραδιοσυχνότητα.»  

4. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπό στοιχεία ΑΠ 691/ 07/2013 απόφασης της ΕΕΤΤ 

«Τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 276/49/14-2-2003 “Κανονισμός Καθορισμού 

των Τελών Χρήσης του Φάσματος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων” (ΦΕΚ 

256/B/4-3-2003)» προστίθεται εδάφιο γ) στην παρ. 4 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία ΑΠ 

276/49/2003 ως εξής: «γ) Εντός του υπό στοιχείου (β) χρονικού διαστήματος του ενός 

μηνός, είναι δυνατή, κατόπιν σχετικού αιτήματος του υπόχρεου, η καταβολή των ετήσιων 

τελών χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων στο πλαίσιο διακανονισμού με την ΕΕΤΤ. 

Για την επίτευξη του διακανονισμού, ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλει το 30% των τελών 

χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων με την αίτηση διακανονισμού. Το υπόλοιπο 

οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται από τον υπόχρεο σε έως έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, 

εκτός εάν η ΕΕΤΤ λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες της συγκεκριμένης 

περίπτωσης και κατόπιν σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου αποφασίσει να 

καθορίσει διαφορετικά το ύψος και τον αριθμό των δόσεων. Η υποχρέωση για την 

εμπρόθεσμη καταβολή των δόσεων βαρύνει εξολοκλήρου τον υπόχρεο και γίνεται χωρίς 

επιπλέον ειδοποίηση από την ΕΕΤΤ. Η καταβολή των ετήσιων τελών χρήσης του 

Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων με διακανονισμό επιβαρύνει τον υπόχρεο με τόκο 

υπερημερίας, όπως αυτός καθορίζεται με Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 

και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση μη τήρησης του 

συμφωνηθέντος διακανονισμού, ο υπόχρεος υποχρεούται να καταβάλει εφάπαξ το σύνολο 

του υπόλοιπου οφειλόμενου ποσού, εκτός εάν άλλως αποφασίσει η ΕΕΤΤ με ειδικώς 

αιτιολογημένη απόφαση της. Η παρούσα διάταξη δεν αφορά τέλη ή οποιοδήποτε τίμημα 

για δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που έχουν αποκτηθεί με απονομή ή στα πλαίσια 

διαγωνιστικής διαδικασίας. Η ΕΕΤΤ σε κάθε περίπτωση δύναται να ανακαλέσει το 

εκχωρηθέν δικαίωμα χρήσης και να ασκήσει τις εκ του άρθρου 77 του ν. 4070/2012 

αρμοδιότητές της».  

5. Οι κάτοχοι των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων έχουν δικαίωμα να αιτηθούν 

την καταβολή των ετήσιων τελών χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων στο πλαίσιο 

διακανονισμού με την ΕΕΤΤ σύμφωνα με την προπαρατεθείσα απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 

276/49/14-2-2003.  

6. Ειδικά για το έτος 2021, λόγω της πανδημίας COVID-19, η οποία επέφερε και 

οικονομικές δυσχέρειες σε πολλούς επιχειρηματικούς φορείς, πρέπει να θεσπισθούν 

διατάξεις σχετικές με τη διευκόλυνση της καταβολής των ετήσιων τελών χρήσης του 

Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων, συνεκτιμώντας ότι, ήδη από την 1η Απριλίου 2021 έχει 

εκκινήσει η προθεσμία που προβλέπεται στο σημείο γ) της παρ. 4 του άρθρου 8 της ΑΠ 

ΕΕΤΤ 276/49/14-2-2003 {όπως προστέθηκε με την ΑΠ ΕΕΤΤ 691/07/2013 τροποποίηση 

της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 276/49/14-2-2003 «Κανονισμός Καθορισμού των Τελών 

Χρήσης του Φάσματος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων» (Β΄ 256/4-3-2003) 

(Β΄ 1592/21-6-2013)}. Τούτο απαιτείται προς διασφάλιση της είσπραξης των σχετικών 

τελών από την ΕΕΤΤ.  
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7. Λόγω των υφιστάμενων εξαιρετικών περιστάσεων και μόνο για το έτος 2021, 

προτείνεται ειδική ρύθμιση σχετικά με την επίτευξη του διακανονισμού έτσι ώστε ο 

υπόχρεος καταβολής των ετήσιων τελών χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων να 

μπορεί να υποβάλλει αίτηση διακανονισμού στην ΕΕΤΤ μέχρι την 14η Μαΐου 2021, 

παρατείνοντας κατά τούτο την προθεσμία που προβλέπεται στο σημείο γ) της παρ.4 του 

άρθρου 8 της ΑΠ ΕΕΤΤ 276/49/14- 2-2003, {όπως προστέθηκε με την ΑΠ ΕΕΤΤ 

691/07/2013 Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 276/49/14-2-2003 «Κανονισμός 

Καθορισμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος και των Τελών Εκχώρησης 

Ραδιοσυχνοτήτων» (ΦΕΚ 256/B/4-3-2003) (ΦΕΚ 1592/Β/21-6-2013)}, η οποία 

προθεσμία αυτή, αν δεν αποφασισθεί παράταση, λήγει την 30η Απριλίου 2021.  

8. Επιπλέον, κρίνεται αναγκαία ειδική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία στην περίπτωση 

επίτευξης του διακανονισμού, το συνολικό ποσό να επιτραπεί να καταβληθεί σε δόσεις με 

την υποχρέωση εξόφλησης του συνόλου έως και την 30η Νοεμβρίου 2021.  

και μετά από προφορική εισήγηση του Αντιπροέδρου Τηλεπικοινωνιών της ΕΕΤΤ Δ. 

Βαρουτά, αποφασίζει:  

 

1. Παρατείνεται, κατ’ εξαίρεση και ειδικά για το έτος 2021, η προθεσμία εντός της οποίας 

ο υπόχρεος καταβολής των ετήσιων τελών χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων 

μπορεί να υποβάλλει αίτημα διακανονισμού στην ΕΕΤΤ μέχρι την 14η Μαΐου 2021, αντί 

της ισχύουσας προθεσμίας (31/03 εκάστου έτους) που προβλέπεται στο σημείο γ) της 

παρ.4 του άρθρου 8 της ΑΠ ΕΕΤΤ 276/49/14-2- 2003 (όπως προστέθηκε με την ΑΠ ΕΕΤΤ 

691/07/2013). Με το ως άνω αίτημα ο υπόχρεος δύναται να καταβάλει μέρος της οφειλής.  

2. Ορίζεται ότι, κατ’ εξαίρεση και ειδικά για το έτος 2021, στην περίπτωση επίτευξης του 

κατά τα ως άνω διακανονισμού, το υπολειπόμενο ποσό δύναται να καταβληθεί σε δόσεις 

και εξοφληθεί έως την 30η Νοεμβρίου 2021.  

3. Ορίζεται ότι κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 4 της απόφασης 

της ΕΕΤΤ ΑΠ 276/49/14-2-2003.  

4. Εντέλλεται την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ.  

5. Ορίζει ότι η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται αναδρομικά από την λήψη της 

λόγω της επείγουσας ρύθμισης που επιφέρει.  

6. Εντέλλεται τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

----------.---------- 
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1267. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 1031/105581 της 19/21.4.2021 

«Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του 

μέτρου πρώιμης συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1308/2013 για την περίοδο 2020-2021» (Β΄ 1631)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Της παρ. 2β του άρθρου 1 του ν.δ. 243/1969 «Περί βελτιώσεως και προστασίας της 

αμπελουργικής παραγωγής» (Α’ 144), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

β) Της παρ. 2 του άρθρου 62, της παρ. 46 και του προτελευταίου εδαφίου του άρθρου 64 

του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της 

ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της 

υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 32).  

γ) Του 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).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

ε) Της υπ’ αρ. 5359/10-08-2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή» (Β’ 3374).  

στ) Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών» (Α’ 2).  

2. Τους Κανονισμούς:  

α) (ΕΚ) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2008 “για τη θέσπιση 

λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου 

για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα προγράμματα 

στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής και τους ελέγχους στον 

αμπελοοινικό τομέα”, όπως κάθε φορά ισχύει.  

β) (ΕΚ) αριθ. 202/2013 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής όσον αφορά την 

υποβολή προγραμμάτων στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και το εμπόριο με τρίτες 

χώρες.  

γ) Τον Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό(ΕΕ) 2018/273 της Επιτροπής της 11ης 

Δεκεμβρίου, «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης 

αμπελοφυτεύσεων, το αμπελουργικό μητρώο, τα συνοδευτικά έγγραφα και την 

πιστοποίηση, τα βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις, τις 

κοινοποιήσεις και τη δημοσίευση κοινοποιηθεισών πληροφοριών, και τη συμπλήρωση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Tq6rbLkT5HQtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtW0YsKlKfIKkN2KaM2bH7n8_ycDdf8bMHOkdv85TwBdV
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όσον αφορά τους σχετικούς ελέγχους και κυρώσεις, την τροποποίηση των κανονισμών της 

Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 555/2008, (ΕΚ) αριθ. 606/2009 και (ΕΚ) αριθ. 607/2009 και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 436/2009 της Επιτροπής και του κατ’ 

εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 της Επιτροπής», όπως κάθε φορά ισχύει.  

δ) (Ε.Ε.) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων 

και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 

1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου».  

ε) (Ε.Ε.) αριθ. 1303/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 

και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1083/2006.  

στ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση 

της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, 

(ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και 

(ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου.  

ζ) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 1150/2016 της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 2016, 

για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα 

στήριξης του αμπελοοινικού τομέα.  

η) Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 1149/2016 της Επιτροπής της 15ης 

Απριλίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα 

στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

555/2008 της Επιτροπής.  

θ) Την Κατευθυντήρια Οδηγία εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 

1150/2016 της Επιτροπής καθώς και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1149/2016 

της Επιτροπής.  

ι) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 256/2017 της Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 

2017 σχετικά με την τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1150/2016 για τη 

θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης του 

αμπελοοινικού τομέα.  

ια) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/600 της Επιτροπής της 30ής Απριλίου 2020 

σχετικά με παρέκκλιση από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/892, τον εκτελεστικό 

κανονισμό (ΕΕ) 2016/1150, τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 615/2014, τον 

εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/1368 και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/39 της 
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Επιτροπής όσον αφορά ορισμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης που προκάλεσε 

η πανδημία COVID-19.  

ιβ) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό(ΕΕ) 2021/78 της επιτροπής της 27ης Ιανουαρίου 2021 

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/600 σχετικά με παρέκκλιση 

από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/892, τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 

2016/1150, τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 615/2014, τον εκτελεστικό κανονισμό 

(ΕΕ) 2015/1368 και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/39 της Επιτροπής όσον αφορά 

ορισμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία COVID-19.  

ιγ) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/532 της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2020 

σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2020, από τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 

809/2014, (ΕΕ) αριθ. 180/2014, (ΕΕ) αριθ. 181/2014, (ΕΕ) 2017/892, (ΕΕ) 2016/1150, 

(ΕΕ) 2018/274, (ΕΕ) 2017/39, (ΕΕ) 2015/1368 και (ΕΕ) 2016/1240 όσον αφορά 

ορισμένους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της 

κοινής γεωργικής πολιτικής.  

ιδ) Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 374/2021 της Επιτροπής της 27ης 

Ιανουαρίου 2021 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 

2020/884 σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2020, από τον κατ’ εξουσιοδότηση 

κανονισμό (ΕΕ) 2017/891 όσον αφορά τον τομέα των οπωροκηπευτικών και από τον κατ’ 

εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/1149 όσον αφορά τον αμπελοοινικό τομέα, λόγω της 

πανδημίας COVID-19, και την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 

2016/1149.  

ιε) Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 95/2021 της Επιτροπής της 28ης 

Ιανουαρίου 2021 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 

2020/592 σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

την αντιμετώπιση της διαταραχής της αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών και στον 

αμπελοοινικό τομέα λόγω της πανδημίας COVID-19 και των μέτρων που συνδέονται με 

αυτήν.  

3. Το από 01-03-2021 κατατεθειμένο στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εθνικό «Πρόγραμμα 

Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023» σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1308/2013 

του Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύει.  

4. Την υπ’  αρ. 2454/235853/20-09-2019 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών 

μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2018/273 

και (Ε.Ε) αριθ. 2018/274, σχετικά με τη διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού» 

(Β’ 3645).  

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

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, καθότι προβλέπεται μόνο ενωσιακή συμμετοχή και 

ιδιωτική συμμετοχή, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Ορισμός 
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1. Σύμφωνα με το άρθρο 47 του Καν. (Ε.Ε.) 1308/2013 ως «πρώιμη συγκομιδή» νοείται 

η ολική καταστροφή ή απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει με 

επακόλουθο εκμηδενισμό της απόδοσης της σχετικής έκτασης. Η εγκατάλειψη 

εμπορεύσιμων σταφυλιών στο πρέμνο μετά το πέρας του κανονικού κύκλου παραγωγής 

(μη συγκομιδή) δεν θεωρείται πρώιμη συγκομιδή.  

 

Άρθρο 2 

Σκοπός 

1. Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την 

υλοποίηση του μέτρου της πρώιμης συγκομιδής του προγράμματος στήριξης του 

αμπελοοινικού τομέα για το οικονομικό έτος 2021, σύμφωνα με το άρθρο 47 του 

Κανονισμού (Ε.Ε.) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

(εφεξής «πρόγραμμα»).  

2. Ειδικότερα, καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, η 

διαδικασία αξιολόγησης, βαθμολόγησης και κατάταξης, οι διοικητικοί έλεγχοι, η 

διαδικασία έγκρισης καθώς και η διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης.  

 

Άρθρο 3 

Αρμόδιες αρχές 

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ως αρμόδιες αρχές ορίζονται:  

1. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, της Γενικής Διεύθυνσης 

Τροφίμων, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) είναι 

αρμόδια για την εισήγηση έκδοσης υπουργικών αποφάσεων λεπτομερειών εφαρμογής του 

προγράμματος και σχετικών εγκυκλίων. Επίσης, είναι αρμόδια για την παρακολούθηση 

και τον έλεγχο εφαρμογής του προγράμματος, για την τελική κατάταξη των αιτήσεων στο 

σύνολο της χώρας και την κατανομή των διαθέσιμων κονδυλίων ανά παραγωγό.  

Τέλος, είναι αρμόδια για την εξαγωγή των γεωχωρικών αρχείων των αμπελοτεμαχίων 

μετά την υλοποίηση του προγράμματος και την αποστολή τους στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για 

την ενημέρωση των στοιχείων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε),και για τη συλλογή 

όλων των απαιτούμενων στοιχείων και την αποστολή τους στην Ε.Ε.  

2. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) των 

Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας είναι αρμόδιες για την ενημέρωση των 

ενδιαφερομένων, για την παραλαβή και την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων, 

για την πραγματοποίηση του διοικητικού ελέγχου καθώς και των προενταξιακών 

επιτόπιων ελέγχων για το σύνολο των αιτήσεων, για τη διενέργεια της εξέτασης των 

ενστάσεων, για τη διενέργεια των πρωτοβάθμιων επιτόπιων ελέγχων, για τον έλεγχο των 

αιτήσεων πληρωμής, για την αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών, για την ανάκτηση 

τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και για την επιβολή κυρώσεων.  

3. Το Τμήμα Ι της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι αρμόδιο για την έγκαιρη αποστολή όλων των 

απαραίτητων στοιχείων των δηλώσεων συγκομιδής για τις αμπελουργικές περιόδους 2018-
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2019 και 2019- 2020 από την Ψηφιακή Υπηρεσία Υποβολής Δηλώσεων Συγκομιδής, όπως 

αυτά απαιτούνται σε κάθε περίπτωση, στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας 

Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ.  

4. Αρμόδια αρχή πληρωμών ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών 

Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 

14 του ν. 2637/1998 (Α’ 200). Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι επίσης αρμόδιος α) για την 

πραγματοποίηση διασταυρωτικού γεωχωρικού ελέγχου μεταξύ Αμπελουργικού Μητρώου 

και Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) των αμπελοτεμαχίων στα οποία επιβεβαιώθηκε 

με επιτόπιο έλεγχο από τις Δ.Α.Ο.Κ. η πραγματοποίηση του μέτρου της «Πρώιμης 

Συγκομιδής» καθώς και για την ενημέρωση της Ε.Α.Ε. με τυχόν ευρήματα ασυμφωνιών, 

β) για τη διενέργεια δευτεροβάθμιών ελέγχων και γ) για την καταβολή της ενίσχυσης. 

Τέλος, είναι αρμόδιος για τη διαβίβαση πίνακα με τα στοιχεία των παραγωγών, των 

αμπελοτεμαχίων και τα στοιχεία οικονομικής αποζημίωσης που έλαβαν σε εφαρμογή του 

μέτρου της πρώιμης συγκομιδής, μετά την ολοκλήρωση των πληρωμών, στη Διεύθυνση 

Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ. προκειμένου να αποσταλεί στον 

ΕΛΓΑ.  

 

Άρθρο 4 

Στόχοι του Προγράμματος 

1. Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται στο σύνολο της χώρας, με στόχο την αποκατάσταση 

ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αμπελοοινική αγορά, ώστε να 

αποφευχθεί η κρίση στην αγορά μέσω της στήριξης των μικρών και μεσαίων 

εκμεταλλεύσεων, ώστε αυτές να διατηρηθούν ή να καταστούν οικονομικά βιώσιμες.  

2. Ποσοτικοποιημένος στόχος του προγράμματος είναι η ένταξη εκμεταλλεύσεων με 

μέγεθος ίσο ή μεγαλύτερο των 10 στρεμμάτων σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, των 

εγκεκριμένων αιτήσεων.  

 

Άρθρο 5 

Δικαιούχοι 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καν.(Ε.Ε) 2016/1149, δικαιούχοι της στήριξης του 

προγράμματος είναι Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών, 

που καλλιεργούν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η έδρα της εκμετάλλευσής τους 

δύναται να βρίσκεται σε οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε.  

2. Όπως ορίζεται στο σημείο 1(α) του άρθρου 2 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 

(ΕΕ) 2018/273, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιοκτήτης, νόμιμος 

ενοικιαστής/διαχειριστής τεμαχίου γης καλλιεργημένου με αμπέλι ή αμπελώνα είναι εν 

δυνάμει δικαιούχος, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω πρόσωπα είναι κάτοχοι 

αμπελοτεμαχίων, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο. Νοείται ότι ο 

ιδιοκτήτης, ενοικιαστής ή διαχειριστής του αμπελώνα πρέπει να είναι καταχωρημένος στο 

Αμπελουργικό Μητρώο ως ο αμπελοκαλλιεργητής του αμπελώνα μέχρι την ολοκλήρωση 

της πληρωμής του μέτρου από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  
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Άρθρο 6 

Επιλέξιμες δράσεις 

1. Επιλέξιμες δράσεις για την συμμετοχή στο πρόγραμμα θεωρούνται μόνο η 

χειρωνακτική ή η μηχανική απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει, 

στο σύνολο της εκμετάλλευσης ή σε τμήμα αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι η πρώιμη 

συγκομιδή πραγματοποιείται σε ολόκληρα αγροτεμάχια και ότι καμία ποσότητα της 

συγκομιδής δεν έχει παραμείνει στον αμπελώνα πέραν της ορισμένης στην παρούσα 

απόφαση καταληκτικής ημερομηνίας σύμφωνα με το άρθρο 16, έτσι ώστε η παραγωγή του 

εν λόγω αμπελοτεμαχίου να είναι μηδενική.  

 

Άρθρο 7 

Μη επιλέξιμες δράσεις 

1. Η ολική καταστροφή ή η απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη 

ωριμάσει, με τη χρήση ζιζανιοκτόνων, ή και άλλων χημικών ουσιών δεν είναι επιλέξιμη 

δράση.  

2. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 20 του Καν. (Ε.Ε) 2016/1149 σε περίπτωση 

πλήρους ή μερικής ζημίας των καλλιεργειών λόγω θεομηνίας, κατά την έννοια της παρ. 9 

του άρθρου 2 του Καν. (ΕΕ) 702/2014, ή δυσμενούς κλιματικού φαινομένου που μπορεί 

να εξομοιωθεί με θεομηνία, κατά την έννοια της παρ. 16 του άρθρου 2 του εν λόγω 

κανονισμού πριν την ημερομηνία της πρώιμης συγκομιδής, δεν χορηγείται στήριξη για 

πρώιμη συγκομιδή.  

3. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 20 του Καν. (Ε.Ε) 2016/1149 σε περίπτωση 

πλήρους ή ολικής ζημίας μεταξύ της καταβολής της στήριξης πρώιμης συγκομιδής και της 

περιόδου συγκομιδής, δεν χορηγείται οικονομική αποζημίωση ασφάλισης της συγκομιδής 

για την απώλεια εισοδήματος για την ήδη επιδοτούμενη έκταση.  

 

Άρθρο 8 

Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα 

1. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται μόνο σε αμπελοτεμάχια τα οποία πληρούν τις παρακάτω 

προϋποθέσεις:  

α) είναι φυτεμένα με τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που εμπεριέχονται στον 

Πίνακα 1 του άρθρου 9 της παρούσης,  

β) είναι καταχωρισμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο,  

γ) έχουν υποβληθεί από τους παραγωγούς γι’ αυτά αλλά και για το σύνολο της 

αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης, δηλώσεις συγκομιδής ή και δηλώσεις παραγωγής 

σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές 

περιόδους που προηγούνται της περιόδου αίτησης στο πρόγραμμα,  

δ) έχει υποβληθεί γι’ αυτά Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το τρέχον ημερολογιακό έτος,  
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ε) έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις 

για το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης,  

στ) το μέγεθος της φυτεμένης τους έκτασης είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ενός (1) 

στρέμματος, όπου φυτεμένη έκταση αμπελώνα εννοείται η έκταση βάσει του άρθρου 44 

του Καν. (Ε.Ε) 1150/2016,  

ζ) έχουν φυτευτεί πριν από το έτος 2018.  

2. Σύμφωνα με το άρθρο 50 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (Ε.Ε) 2016/1149 της 

Επιτροπής, δεν χορηγείται στήριξη για τους παραγωγούς με μη εγκεκριμένες φυτεύσεις 

και αμπελουργικές εκτάσεις που έχουν φυτευτεί χωρίς την άδεια που αναφέρεται στα 

άρθρα 85α και 85β του Κανονισμού (ΕΚ) 479/2008 και στο άρθρο 71 του Κανονισμού 

(ΕΕ) 1308/2013, αντίστοιχα.  

 

Άρθρο 9 

Χρηματοδότηση του προγράμματος 

1. «Το συνολικό ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων του προγράμματος της πρώιμης 

συγκομιδής για την αμπελουργική περίοδο 2020-2021 καθορίζεται σύμφωνα με το 

«Εθνικό Πρόγραμμα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023» σε 1.505.000 €». 

Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου μόνου της απ. 

Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίων Aριθμ. 1514/152724 της 

22/25.6.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1031/105581/19-04-2021 κοινής απόφασης 

του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Καθορισμός 

των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του μέτρου πρώιμης 

συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για την 

περίοδο 2020- 2021” (Β΄ 1631)» (Β’ 2741). Με την δε παρ. 4 της ίδιας άνω απ. 

ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 1031/105581/19-04-2021 υπουργική 

απόφαση.» 

2. Η στήριξη για την πρώιμη συγκομιδή χορηγείται ως αποζημίωση με τη μορφή κατ’ 

αποκοπή ενίσχυσης.  

3. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Καν.(ΕΕ) αριθ. 2020/95, κατά παρέκκλιση 

από την παρ. 3 του άρθρου 47 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, η στήριξη που χορηγείται 

καλύπτει σε ποσοστό 60% το σύνολο του άμεσου κόστους της καταστροφής ή της 

απομάκρυνσης των σταφυλιών και της απώλειας εισοδήματος που προκύπτει από την εν 

λόγω καταστροφή ή απομάκρυνση και το ποσό αυτής υπολογίζεται με βάση την έκταση 

και την φυτεμένη ποικιλία, όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα 1.  

4. Η στήριξη χορηγείται μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού 

και Εγγυήσεων.  

5. Η εθνική συμμετοχή στη χρηματοδότηση του προγράμματος είναι μηδενική.  

6. Το ποσό ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση την έκταση του αμπελοτεμαχίου και την 

ποικιλία με την οποία είναι φυτεμένο. Στον παρακάτω Πίνακα 1 φαίνονται αναλυτικά οι 

ποικιλίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και οι τιμές ενίσχυσης ανά στρέμμα.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8RGAU0nIPJFYtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcrZq_QZEGkIXGm7IIV0uwA0Zlp2h847cGC_W-RvKIwy
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(Ακολουθεί Πίνακας) 

 

Άρθρο 10 

Κριτήρια επιλεξιμότητας αίτησης 

1. Η επιλεξιμότητα των αιτήσεων εξετάζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:  

α) Η υποβολή της αίτησης έχει γίνει εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων,  

β) η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  

γ) το/τα αμπελοτεμάχια πληρεί/ούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ένταξη 

στο εν λόγω πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας,  

δ) ο μέσος όρος παραγωγής σύμφωνα με τις δηλώσεις συγκομιδής των δύο (2) 

τελευταίων ετών θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος των 200 κιλών ανά στρέμμα για 

την ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ για την νησιωτική Ελλάδα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή 

ίσος των 50 κιλών ανά στρέμμα, εκτός των περιπτώσεων ζημιών καλυπτόμενων από τον 

Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.),  

ε) αμπελοτεμάχιο που συμμετείχε στο μέτρο της «πρώιμης συγκομιδής» της περιόδου 

2019-2020 δύναται να συμμετάσχει στο ίδιο μέτρο για την περίοδο 2020-2021.  

 

Άρθρο 11 

Κριτήρια προτεραιότητας και απόδοση βαθμολογίας 

1. Στην περίπτωση που το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης του συνόλου των 

εγκεκριμένων αιτήσεων ξεπερνά τα διαθέσιμα κονδύλια του προγράμματος, τότε για την 

κατανομή των κονδυλίων εφαρμόζονται τα αντικειμενικά και μη μεροληπτικά κριτήρια 

προτεραιότητας του παρακάτω Πίνακα 2. 

 

(Ακολουθεί Πίνακας) 

 

2. Για την απόδοση της συνολικής βαθμολογίας της αίτησης ανά Περιφερειακή Ενότητα 

υπολογίζεται η επιμέρους βαθμολογία του κάθε αμπελοτεμαχίου και το άθροισμα αυτό 

διαιρείται με τη συνολική εγκριθείσα αμπελουργική έκταση.  

Ο παρακάτω πίνακας είναι ενδεικτικός στη μεθοδολογία υπολογισμού της συνολικής 

βαθμολογίας της αίτησης. 

 

(Ακολουθεί Παράδειγμα) 
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Στην περίπτωση όπου ο αιτών έχει υποβάλλει αιτήσεις σε περισσότερες από μία Π.Ε. της 

χώρας, τότε η βαθμολογία προκύπτει από το σύνολο των αιτήσεων του κατόπιν 

επεξεργασίας των επιμέρους στοιχείων αυτών από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και 

Τεχνολογίας Τροφίμων.  

Ο παρακάτω πίνακας είναι ενδεικτικός στη μεθοδολογία υπολογισμού της συνολικής 

βαθμολογίας της αίτησης. 

 

(Ακολουθεί Παράδειγμα) 

 

3. Η κατανομή των κονδυλίων γίνεται με βάση την κατάταξη των εγκεκριμένων αιτήσεων 

κατά φθίνουσα σειρά βάσει βαθμολογίας σε σύνολο χώρας ανά παραγωγό (ΑΦΜ 

παραγωγού) και επιλέγονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα οι αιτήσεις με τις 

υψηλότερες βαθμολογίες μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.  

4. Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα κονδύλια εξαντληθούν για μια θέση της κατάταξης 

στην οποία πολλές αιτήσεις έχουν ισοβαθμήσει, χορηγείται προτεραιότητα σε παραγωγούς 

με βάση το ποσοστό της εκμετάλλευσης του αιτούντα που εντάσσεται στο πρόγραμμα 

κατά φθίνουσα σειρά.  

5. Για οποιοδήποτε αμπελοτεμάχιο το οποίο είναι φυτεμένο με δύο ή περισσότερες 

ποικιλίες, το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση την ποικιλία με το χαμηλότερο 

ποσό ενίσχυσης, ανεξαρτήτως έκτασης που καταλαμβάνει και ισχύει για όλη την έκταση 

του επιλέξιμου αμπελοτεμαχίου.  

 

Άρθρο 12 

Υποβολή αιτήσεων 

1. Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρόγραμμα υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με το 

Υπόδειγμα 1, το οποίο συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά της παρ. 2, στις 

κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής από τις 22 

έως τις 29 Απριλίου 2021.  

2. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα κάτωθι απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι:  

α) Αντίγραφο αμπελουργικού μητρώου.  

β) Αντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης του έτους 2020, στην οποία είναι 

καταγεγραμμένα τα εν δυνάμει επιλέξιμα αμπελοτεμάχια προς οικονομική στήριξη.  

γ) Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.  

δ) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου 

φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου - παραγωγού.  

ε) Φωτοτυπία της 1ηςσελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού 

λογαριασμού ταμιευτηρίου.  

3. Στην περίπτωση που ο αιτών κατέχει αμπελοτεμάχια σε διαφορετικές Περιφερειακές 

Ενότητες της χώρας, τότε προβαίνει σε ξεχωριστές αιτήσεις ανά Π.Ε.  
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4. Τυχόν αίτημα παραγωγού για μεταβολή/τροποποίηση στα στοιχεία της αμπελουργικής 

του εκμετάλλευσης στο Αμπελουργικό Μητρώο και ειδικότερα μεταβίβαση τεμαχίων, 

διόρθωση/ενημέρωση στοιχείων αμπελοτεμαχίων, που πρόκειται να ενταχθούν στο 

πρόγραμμα, θα πρέπει να προηγηθεί της αίτησης του παραγωγού για ένταξη σ’ αυτό.  

5. Προκειμένου να είναι δυνατή η πληρωμή από το εν λόγω πρόγραμμα δεν επιτρέπεται 

η τροποποίηση στο αμπελουργικό μητρώο των στοιχείων που αφορούν στα εγκεκριμένα 

στο εν λόγω πρόγραμμα αμπελοτεμάχια, μέχρι την ημερομηνία πληρωμής του 

προγράμματος από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  

6. Με την υποβολή της αίτησης στήριξης, ο εν δυνάμει δικαιούχος αποδέχεται ότι τα 

στοιχεία του θα δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 111 του Κανονισμού (EE) αριθ. 

1306/2013 και ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου 

και διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Χώρας. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι 

κείμενες διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

7. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των στοιχείων των τεμαχίων αμπελουργικών 

εκμεταλλεύσεων που τεμάχιά τους καταγράφονται στις αιτήσεις για το μέτρο 

(μεταβίβαση/διαγραφή/αλλαγή επιλογών πεδίων, κ.λπ.) ως την ημερομηνία λήξης των 

ελέγχων και την ολοκλήρωση του πίνακα οριστικοποίησης ένταξης σ αυτό, για όλα τα 

τεμάχια εκτός αυτών που καταγράφονται στην αίτηση του παραγωγού και που ενδέχεται 

να τροποποιηθούν με την εισαγωγή και ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων προενταξιακού 

ελέγχου. Κάθε άλλη μεταβολή που τροποποιεί την αίτηση του παραγωγού για το μέτρο, 

δεν μπορεί να γίνει δεκτή μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής της και η αίτηση 

απορρίπτεται.  

 

Άρθρο 13 

Έλεγχος των αιτήσεων στήριξης και κατάταξη αυτών 

1. Ο διοικητικός έλεγχος και ο προενταξιακός επιτόπιος έλεγχος των αμπελοτεμαχίων 

των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής είναι λεπτομερής και πραγματοποιείται στο 100% των 

αιτήσεων στήριξης.  

2. Μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων οι Διευθύνσεις Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας ανά Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) 

της χώρας, συμπληρώνουν τον Πίνακα Αιτήσεων Πρωτοβάθμιου Διοικητικού Ελέγχου 

σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2α και τον αποστέλλουν ηλεκτρονικά στην Διεύθυνση 

Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων το αργότερο έως την 7η Μαΐου 2021.  

3. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων μετά την ενοποίηση των 

αρχείων των αιτήσεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, προβαίνει στον υπολογισμό της 

συνολικής έκτασης της αμπελουργικής εκμετάλλευσης με οινοποιήσιμες ποικιλίες και 

στον διασταυρωτικό έλεγχο των αμπελοτεμαχίων προς ένταξη μεταξύ Αμπελουργικού 

Μητρώου με τα αντίστοιχα στοιχεία των αιτήσεων, όπως καταγράφονται στο μητρώο κατά 

την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων για το μέτρο. Τα αποτελέσματα των 

παραπάνω ελέγχων, αποστέλλονται στις Δ.Α.Ο.Κ. προκειμένου να ληφθούν υπόψη στον 

διοικητικό έλεγχο.  
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Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας 

πραγματοποιούν τον διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων με βάση το Υπόδειγμα 2 και 

προβαίνουν σε απόδοση βαθμολογίας αυτών, σύμφωνα με τα κριτήρια προτεραιότητας του 

άρθρου 11 της παρούσας, συμπληρώνοντας τον Πίνακα Αιτήσεων Πρωτοβάθμιου 

Διοικητικού Ελέγχου (Υπόδειγμα 2α).  

4. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου της αίτησης δύναται να διορθωθούν προφανή λάθη με 

την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο 

έλεγχος της αίτησης εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών.  

5. Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Καν. (Ε.Ε) 2018/273 της Επιτροπής, οι αιτούντες στο εν 

λόγω πρόγραμμα ελέγχονται για την υποβολή των απαιτούμενων δηλώσεων (αποθεμάτων, 

παραγωγής, συγκομιδής) για το οικονομικό έτος υποβολής της αίτησης από την αρμόδια 

Δ.Α.Ο.Κ. και τα αποτελέσματά τους καταχωρούνται στον Πίνακα Αιτήσεων 

Πρωτοβάθμιου Διοικητικού Ελέγχου (Υπόδειγμα 2α) στα αντίστοιχα πεδία.  

Σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται:  

α) σοβαρή ή επανειλημμένη μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση υποβολής τους εντός 

των προθεσμιών, η εν λόγω αμπελουργική εκμετάλλευση δεν εντάσσεται στο πρόγραμμα.  

β) ότι οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στις δηλώσεις είναι ελλιπείς ή ανακριβείς και 

εφόσον αυτές είναι ουσιώδους σημασίας για την ορθή εφαρμογή του προγράμματος, τότε 

η καταβλητέα ενίσχυση μειώνεται ανάλογα με τη βαρύτητα της διαπραχθείσας παράβασης 

και πιο συγκεκριμένα αναλογικά με το ύψος του επιβληθέντος προστίμου, όπως αυτό 

προκύπτει από τον Πίνακα του Παραρτήματος Ι.  

Στις προαναφερθείσες περιπτώσεις του σημείου β), η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. κατόπιν των 

αποτελεσμάτων ελέγχου και των επιβληθέντων προστίμων σύμφωνα με τον ν. 4235/2014, 

οφείλει να υπολογίσει το ποσό μείωσης της ενίσχυσης σύμφωνα με τον Πίνακα του 

Παραρτήματος Ι και να ξεκινήσει τις διαδικασίες για ανάκτηση του εν λόγω ποσού ως 

αχρεωστήτως καταβληθέντος από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις περιπτώσεις που έχει 

προηγηθεί η πληρωμή του δικαιούχου, ενημερώνοντας σχετικά την Διεύθυνση 

Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ.  

6. Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου, οι Διευθύνσεις Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονομίας συμπληρώνουν αναλυτικό πίνακα 

με τους απορριπτόμενους και τους επιλέξιμους παραγωγούς με φθίνουσα σειρά βάσει 

βαθμολογίας, με τις ποικιλίες, τις εκτάσεις και το ύψος επιδότησης ανά αμπελοτεμάχιο, 

ανά αίτηση σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 το αργότερο έως την 17η Μαΐου 2021, και 

αποστέλλεται στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Για την 

ενημέρωση των αιτούντων παραγωγών αναρτάται πίνακας, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3α.  

8. Οι αιτούντες ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο από τις αρμόδιες Διευθύνσεις 

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Για τις περιπτώσεις απόρριψης της αίτησης, οι 

αιτούντες παραγωγοί ενημερώνονται για τους λόγους απόρριψής τους, ώστε να υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής ένστασης το αργότερο έως τις 24 Μαΐου 2021.  

9. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας 

διενεργούν προενταξικό επιτόπιο έλεγχο για την επιβεβαίωση των στοιχείων όλων των εν 

δυνάμει επιλέξιμων αμπελοτεμαχίων.  
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10. Οι Δ.Α.Ο.Κ. μετά την ολοκλήρωση των διενεργηθέντων διοικητικών και 

προενταξιακών επιτόπιων ελέγχων και την εισαγωγή των αποτελεσμάτων τους για την 

ενημέρωση των αμπελοτεμαχίων στο Αμπελουργικό Μητρώο, προβαίνουν στη 

βαθμολόγηση, στον προσδιορισμό της οικονομικής αποζημίωσης και στην καταχώρηση 

των εν δυνάμει επιλέξιμων αιτήσεων σε πίνακα σύμφωνα με το Υπόδειγμα 5.  

11. Όλοι οι συμπληρωμένοι πίνακες κατά την εφαρμογή του μέτρου αποστέλλονται στη 

Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων.  

 

Άρθρο 14 

Ενστάσεις 

1. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 24 του 

ν. 2690/1999 (Α’ 45) στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, 

σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου της αίτησης, συμπληρώνοντας το Υπόδειγμα 4 

και επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το αργότερο έως τις 24η Μαΐου 2021.  

2. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής έως τις 31 Μαΐου 2021 και τα αποτελέσματα εμπεριέχονται στην τελική 

κατάσταση των εν δυνάμει επιλέξιμων αιτήσεων της Π.Ε. και αποστέλλονται ηλεκτρονικά 

με τη μορφή του Υποδείγματος 5 και 5α στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας 

Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ. συνοδευόμενα υποχρεωτικά από διαβιβαστική επιστολή στην 

οποία αναγράφονται τα βασικά στοιχεία του συνόλου των αιτήσεων (αριθμός αιτήσεων, 

αριθμός στρεμμάτων και ποσό ενίσχυσης). Η αποστολή των Υποδειγμάτων 5 και 5α 

πραγματοποιείται μετά την συμπλήρωση και των επιτόπιων ελέγχων και το αργότερο έως 

την 14η Ιουνίου 2021.  

3. Σε κάθε περίπτωση απόρριψης της ένστασης ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται 

εγγράφως από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για τους 

λόγους απόρριψής της.  

 

Άρθρο 15 

Τελική Έγκριση των δικαιούχων 

1. «Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ προβαίνει σε 

οριστική κατάταξη των αιτήσεων βάση φθίνουσας σειράς βαθμολογίας, για το σύνολο των 

εν δυνάμει εγκεκριμένων αιτήσεων της χώρας έως την 28η Ιουνίου 2021». 

Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 του άρθρου μόνου της απ. 

Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίων Aριθμ. 1514/152724 της 

22/25.6.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1031/105581/19-04-2021 κοινής απόφασης 

του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Καθορισμός 

των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του μέτρου πρώιμης 

συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για την 

περίοδο 2020- 2021” (Β΄ 1631)» (Β’ 2741). Με την δε παρ. 4 της ίδιας άνω απ. 

ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 1031/105581/19-04-2021 υπουργική 

απόφαση.» 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8RGAU0nIPJFYtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcrZq_QZEGkIXGm7IIV0uwA0Zlp2h847cGC_W-RvKIwy


79 

 

2. Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας των αιτήσεων ισχύει η παρ. 4 του άρθρου 11 της 

παρούσας, όπου υπολογίζεται το ποσοστό της εντασσόμενης έκτασης στο μέτρο, σε σχέση 

με το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης φυτεμένης με οινοποιήσιμες ποικιλίες 

του αιτούντος.  

Για τον προσδιορισμό του προαναφερόμενου ποσοστού, η συνολική έκταση της 

αμπελουργικής εκμετάλλευσης του αιτούντος με οινοποιήσιμες ποικιλίες 

επανυπολογίζεται μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων (διοικητικού και προενταξιακού 

επιτόπιου), προκειμένου να συμπεριληφθούν τυχόν μεταβολές που προέκυψαν από 

αυτούς.  

3. Ο πίνακας με την οριστική κατάταξη των αιτήσεων με τους εντασσόμενους 

παραγωγούς για κάθε Περιφερειακή Ενότητα συμπληρωμένος σύμφωνα με το Υπόδειγμα 

5β, αποστέλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής προς 

ενημέρωση. Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για την τελική τους 

βαθμολογία και το ποσό έγκρισης της οικονομικής ενίσχυσης, η οριστική κατάταξη των 

αιτήσεων αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ. με βάση τον αριθμό 

πρωτοκόλλου της αίτησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 5γ.  

4. «Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής προβαίνουν στην 

έκδοση αποφάσεων ένταξης στο πρόγραμμα πρώιμης συγκομιδής σύμφωνα με το 

Υπόδειγμα 6, για κάθε αποδεκτή αίτηση που περιλαμβάνεται στον τελικό πίνακα 

κατάταξης δικαιούχων ένταξης στο μέτρο (Υπόδειγμα 5β), το αργότερο μέχρι την 30 

Ιουνίου 2021».  

Η παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 του άρθρου μόνου της απ. 

Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίων Aριθμ. 1514/152724 της 

22/25.6.2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1031/105581/19-04-2021 κοινής απόφασης 

του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Καθορισμός 

των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του μέτρου πρώιμης 

συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για την 

περίοδο 2020- 2021” (Β΄ 1631)» (Β’ 2741). Με την δε παρ. 4 της ίδιας άνω απ. 

ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 1031/105581/19-04-2021 υπουργική 

απόφαση.» 

5. Ο κάθε δικαιούχος έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την εφαρμογή του 

προγράμματος, χωρίς ποινή,- ενημερώνοντας εγγράφως την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. - εντός 

τριών (3) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων.  

6. Στις περιπτώσεις παραίτησης η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. οφείλει να ενημερώσει ως και την 

4η ημέρα από την ημερομηνία ανάρτησης, τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας 

Τροφίμων προκειμένου αυτή να εντάξει στον Πίνακα οριστικής κατάταξης των αιτήσεων 

τις αμέσως επόμενες σε βαθμολογία αιτήσεις.  

 

Άρθρο 16 

Διενέργεια της πρώιμης συγκομιδής και υποβολή αίτησης πληρωμής 

1. Η διενέργεια της πρώιμης συγκομιδής από τους τελικούς δικαιούχους του 

προγράμματος δύναται να πραγματοποιηθεί έως τις 5 Ιουλίου 2021.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8RGAU0nIPJFYtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcrZq_QZEGkIXGm7IIV0uwA0Zlp2h847cGC_W-RvKIwy
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2. Μετά την ολοκλήρωση του μέτρου οι τελικοί δικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση 

πληρωμής στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής σύμφωνα 

με το Υπόδειγμα 7 το αργότερο έως την 9η Ιουλίου 2021.  

3. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής συμπληρώνουν τα στοιχεία 

των αιτήσεων πληρωμής σε πίνακα σύμφωνα με το Υπόδειγμα 8α και το αποστέλλουν 

ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων.  

 

Άρθρο 17 

Ορισμός πρωτοβάθμιας επιτροπής ελέγχου 

1. Για τον έλεγχο της ακρίβειας των αιτήσεων και των δικαιολογητικών καθώς και για 

τους επιτόπιους ελέγχους με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της οικείας Περιφερειακής 

Ενότητας ορίζεται, τριμελής επιτροπή (αμπελοοινικού τομέα) αποτελούμενη από α) ένα 

γεωπόνο Π.Ε. ή τεχνολόγο Τ.Ε., β) από ένα τοπογράφο Π.Ε. ή τεχνολόγο Τ.Ε. και γ) ένα 

εξειδικευμένο υπάλληλο που διαθέτει την γνώση και εμπειρία για διενέργεια ελέγχων. Σε 

περίπτωση αδυναμίας ορισμού τοπογράφου, ορίζεται γεωπόνος Π.Ε. ή τεχνολόγος Τ.Ε. ο 

οποίος διαθέτει γνώσεις ελέγχου χαρτογραφικών στοιχείων.  

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο αρμόδιος για τα αμπελοοινικά θέματα γεωπόνος Π.Ε. 

ή Τ.Ε. της Διεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Οικονομίας/Αγροτικής Οικονομίας.  

2. Για την έγκαιρη πραγματοποίηση των επιτόπιων ελέγχων ο Αντιπεριφερειάρχης έχει 

τη δυνατότητα να ορίζει περισσότερες της μιας επιτροπές με ανάλογη σύνθεση.  

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι επιτόπιοι έλεγχοι δύνανται να πραγματοποιούνται από 

διμελές κλιμάκιο ελέγχου το οποίο ορίζεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 

Αγροτικής και Κτηνιατρικής Οικονομίας/ Αγροτικής Οικονομίας και αποτελείται από 

υπαλλήλους της τριμελούς επιτροπής της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.  

4. Για την εξέταση των ενστάσεων, συνίσταται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα με 

απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, τριμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από 

υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής 

Οικονομίας εξαιρουμένων των ελεγκτών που διεξήγαγαν τον πρωτοβάθμιο έλεγχο στην 

συγκεκριμένη περίπτωση και εκ των οποίων ένας τουλάχιστον είναι γεωπόνος.  

 

Άρθρο 18 

Επιτόπιοι Έλεγχοι 

1. Προενταξιακοί επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται στο σύνολο των αμπελοτεμαχίων των 

εγκεκριμένων από τον διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων, από την αρμόδια επιτροπή του 

άρθρου 17, το αργότερο έως τις 31 Μαΐου 2021. Για τις περιπτώσεις ενστάσεων που 

γίνονται δεκτές ο προενταξιακός επιτόπιος έλεγχος των αμπελοτεμαχίων πραγματοποιείται 

ως την 7η Ιουνίου 2021.  

2. Πρωτοβάθμιοι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται στο σύνολο των αμπελοτεμαχίων των 

εγκεκριμένων αιτήσεων, από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 17, κατόπιν της υποβολής 

της αίτησης πληρωμής του δικαιούχου, το αργότερο έως τις 30 Ιουλίου 2021.  
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3. Οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται με τη μεθοδολογία και τις οδηγίες που έχουν 

εκδοθεί αρμοδίως, σε συμφωνία με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, με χρήση οργάνου 

λήψης συντεταγμένων, συμπλήρωση του σχετικού προεκτυπωμένου πρακτικού επιτόπιου 

ελέγχου και τα αποτελέσματά τους εισάγονται στο Αμπελουργικό Μητρώο για την 

ενημέρωση των ελεγχθέντων αμπελοτεμαχίων.  

4. Οι Δ.Α.Ο.Κ. μετά την ολοκλήρωση των επιτόπιων προενταξιακών ελέγχων 

συμπληρώνουν τον αναλυτικό πίνακα καταγραφής προενταξιακού ελέγχου σύμφωνα με 

το υπόδειγμα 3β και τον αποστέλλουν στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας 

Τροφίμων ως και την 14η Ιουνίου 2021.  

Ομοίως, μετά την ολοκλήρωση του τελικού επιτόπιου ελέγχου, κατά τον οποίο 

διαπιστώνεται η εφαρμογή του μέτρου, οι Δ.Α.Ο.Κ. συμπληρώνουν τον Πίνακα 

Καταγραφής Επιτόπιου Ελέγχου Υλοποίησης σύμφωνα με το υπόδειγμα 8 και τον 

αποστέλλουν ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων ως την 

13η Αυγούστου 2021.  

5. Για τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων κρίνεται απαραίτητος ο ορισμός της έκτασης 

αμπελώνα σύμφωνα με το άρθρο 44 του Καν.(Ε.Ε) 1150/2016, όπου ο αμπελώνας ορίζεται 

από την εξωτερική περίμετρο των στελεχών αμπέλου με την προσθήκη ενός ενδιάμεσου 

χώρου το πλάτος του οποίου αντιστοιχεί στο ήμισυ της απόστασης μεταξύ των γραμμών.  

6. Η ειδοποίηση των κατόχων των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων πραγματοποιείται 

εντός περιορισμένου χρόνου, υπό τον όρο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός του ελέγχου, 

τηλεφωνικά ή και με γραπτή ειδοποίηση, κατ’ ανώτατο όριο 48 ώρες πριν από την 

προβλεπόμενη ημερομηνία ελέγχου, με εξαίρεση δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 

προκειμένου ο ίδιος να παρίσταται κατά τον έλεγχο. Σε περίπτωση αδυναμίας εμφάνισης 

του παραγωγού κατά τον έλεγχο, μπορεί να παραστεί αντιπρόσωπος στον οποίο θα του 

έχει χορηγήσει εξουσιοδότηση.  

7. Σε περίπτωση άρνησης ελέγχου η αίτηση πληρωμής απορρίπτεται δίχως δικαίωμα εκ 

νέου υποβολής.  

 

Άρθρο 19 

Διαδικασία πληρωμής 

1. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας μετά 

την ολοκλήρωση των επιτόπιων ελέγχων επιβεβαίωσης της υλοποίησης του προγράμματος 

προβαίνουν σε ενημέρωση του Αμπελουργικού Μητρώου με την εισαγωγή των 

αποτελεσμάτων τους έως και τις 13 Αυγούστου 2021.  

2. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων πραγματοποιεί διασταυρωτικό 

έλεγχο μεταξύ των στοιχείων των αμπελοτεμαχίων για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση 

έγκρισης ένταξης στο πρόγραμμα και των αντίστοιχων στοιχείων αυτών, μετά την 

ενημέρωση τους σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Τα αποτελέσματα του 

ελέγχου αποστέλλονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ως την 

23η Αυγούστου 2021.  

3. Ακολούθως οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής 

Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του διασταυρωτικού ελέγχου της παρ. 2 
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του παρόντος άρθρου, συμπληρώνουν τα σχετικά συνημμένα Υποδείγματα 8α, 8β και 8γ 

και εν συνεχεία προβαίνουν στην αναγνώριση και εκκαθάριση δαπάνης συντάσσοντας και 

αποστέλλοντας τους σχετικούς φακέλους πληρωμής στο Τμήμα Προγραμμάτων Φορέων 

της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Οργανισμού Πληρωμών και 

Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), το 

αργότερο ως και την 3η Σεπτεμβρίου 2021.  

4. Στους φακέλους πληρωμής εμπεριέχονται:  

α) Το Υπόδειγμα 8α (Αναλυτικός Πίνακας τεμαχίων ανά παραγωγό).  

β) Το Υπόδειγμα 8β (Αναλυτικός Πίνακας πληρωμής ανά παραγωγό).  

γ) Το Υπόδειγμα 8γ (Συγκεντρωτικός Πίνακας Πληρωμής).  

Οι ανωτέρω Πίνακες θα πρέπει να είναι θεωρημένοι και σφραγισμένοι από τους 

αρμόδιους υπαλλήλους των Δ.Α.Ο.Κ.  

δ) Αίτηση θεωρημένη και σφραγισμένη της Δ.Α.Ο.Κ. απευθυνόμενη στον 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σύμφωνα με το Υπόδειγμα 9 της παρούσας.  

ε) Βεβαίωση Αντιπεριφερειάρχη σύμφωνα με το Υπόδειγμα 10.  

5. Τα Υποδείγματα 8α, 8β και 8γ αποστέλλονται ηλεκτρονικά και στην Διεύθυνση 

Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ., η οποία μετά από διασταυρωτικό 

έλεγχο μεταξύ του πίνακα αμπελοτεμαχίων και του Αμπελουργικού Μητρώου προβαίνει 

στην εξαγωγή των γεωχωρικών αρχείων τους και στην αποστολή τους στον 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την ενημέρωση της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, στο πλαίσιο της 

ανταλλαγής δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Καν (ΕΕ) 1306/2013.  

6. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., μετά των έλεγχο των φακέλων πληρωμής, προχωρά στην οριστική 

πληρωμή των δικαιούχων καταβάλλοντας το αντίστοιχο χρηματικό ποσό απευθείας στον 

τραπεζικό λογαριασμό τους το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου 2021.  

 

Άρθρο 20 

Πολλαπλή Συμμόρφωση - Έλεγχοι και μειώσεις 

1. Στο πλαίσιο της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, οι γεωργοί οφείλουν να τηρούν στην 

εκμετάλλευσή τους τις Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης και τις απαιτήσεις της Καλής 

Γεωργικής και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, που αναφέρονται στα άρθρα 93 και 94 του 

Καν. (ΕΕ) 1306/2013 και εξειδικεύονται στην υπ’ αρ. 1793/74062/02.07.2015 υπουργική 

απόφαση (Β’ 1468), όπως τροποποιημένη ισχύει. Για το λόγο αυτό διεξάγονται επιτόπιοι 

έλεγχοι Πολλαπλής Συμμόρφωσης, τουλάχιστον στο 1% των δικαιούχων του μέτρου, οι 

οποίοι περιλαμβάνονται στο δείγμα ελέγχου Πολλαπλής Συμμόρφωσης που εξάγεται από 

τη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων, Τμήμα Πολλαπλής Συμμόρφωσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 

Το ποσοστό μείωσης που προκύπτει από τους ελέγχους Πολλαπλής Συμμόρφωσης, 

λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της πληρωμής του έτους ενίσχυσης για το οποίο 

διενεργήθηκε ο έλεγχος.  

2. Εφόσον έχει καταβληθεί η ενίσχυση για το συγκεκριμένο έτος πριν την 

οριστικοποίηση του ποσοστού μείωσης, και υπάρχουν ευρήματα από τα οποία προκύπτει 
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επιστροφή της ενίσχυσης, τότε εφαρμόζεται η διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως 

καταβληθέντων ποσών ή ο συμψηφισμός τους από τυχόν με τις άλλες ενισχύσεις που 

καταβάλλονται θα καταβάλλονταν στους δικαιούχους για το επόμενο έτος.  

 

Άρθρο 21 

Διασταυρωτικοί έλεγχοι διπλής χρηματοδότησης 

1. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση του εν λόγω μέτρου και της 

οικονομικής αποζημίωσης για ασφάλιση συγκομιδής λόγω απώλειας εισοδήματος που 

χορηγείται μέσω του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), 

διενεργούνται διασταυρωτικοί έλεγχοι μεταξύ των εγκεκριμένων για πληρωμή αιτήσεων 

στο εν λόγω πρόγραμμα και των στοιχείων των αιτούντων για οικονομική αποζημίωση 

ασφάλισης συγκομιδής λόγω απώλειας εισοδήματος του ΕΛ.Γ.Α.  

2. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μετά την ολοκλήρωση των πληρωμών αποστέλλει στη Διεύθυνση 

Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ αρχείο με τα στοιχεία των 

αμπελοτεμαχίων και τα στοιχεία οικονομικής αποζημίωσης που έλαβαν σε εφαρμογή του 

μέτρου της πρώιμης συγκομιδής, το οποίο διαβιβάζεται στον ΕΛ.Γ.Α. ώστε να εξαιρεθούν 

από πιθανή οικονομική αποζημίωση ασφάλισης συγκομιδής λόγω απώλειας εισοδήματος.  

 

Άρθρο 22 

Δευτεροβάθμιος έλεγχος 

Δύναται η διεξαγωγή δευτεροβάθμιων έλεγχων τουλάχιστον σε ποσοστό 5% των 

αιτήσεων πληρωμής από τον αρμόδιο φορέα πληρωμών (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). Για τις 

περιπτώσεις διενέργειας επιτόπιων ελέγχων από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., τα αποτελέσματά 

τους καθώς και τα αντίγραφα των πρακτικών τους, διαβιβάζονται αμελλητί στις αρμόδιες 

Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Ανάπτυξης για την 

ενημέρωση του Αμπελουργικού Μητρώου.  

 

Άρθρο 23 

Υποχρεώσεις των δικαιούχων 

1. Οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης καθώς και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων 

κατά την υλοποίηση του μέτρου είναι:  

α) Να υλοποιήσουν το μέτρο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην απόφαση ένταξης.  

β) Να μην προβούν σε μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή σε άλλη τροποποίηση 

των στοιχείων των ενταγμένων στο πρόγραμμα αμπελοτεμαχίων τους, καθ’ όλη τη 

διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της 

πληρωμής, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας.  

γ) Να μη συγκομίσουν σταφυλική παραγωγή από το/ τα εγκεκριμένα αμπελοτεμάχια.  
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δ) Να υποβάλλουν για τα αμπελοτεμάχια που συμμετείχαν στην εφαρμογή του εν λόγω 

μέτρου Δήλωση Συγκομιδής με μηδενική παραγωγή και αιτιολογία την ένταξη στην 

Πρώιμη Συγκομιδή.  

 

Άρθρο 24 

Αποκλεισμοί και ανακτήσεις 

1. Η αίτηση στήριξης απορρίπτεται ή, στην περίπτωση που έχει ήδη χορηγηθεί κοινοτική 

ενίσχυση, ανακτάται εξ’ ολοκλήρου όταν δεν πληρούνται:  

α) τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 10 της παρούσας απόφασης.  

β) άλλες υποχρεώσεις, που προβλέπονται από διατάξεις της ενωσιακής ή εθνικής 

νομοθεσίας.  

2. Οι ίδιες συνέπειες επέρχονται και εάν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δηλώνει ψευδή 

στοιχεία με σκοπό να λάβει ενίσχυση.  

3. Δεν επιβάλλονται ανακτήσεις όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε 

σφάλμα της αρμόδιας ή άλλης αρχής και το σφάλμα αυτό δεν μπορούσε, κατά τη συνήθη 

πορεία των πραγμάτων, να εντοπιστεί από το υπόχρεο προς συμμόρφωση πρόσωπο.  

4. Η αίτηση πληρωμής απορρίπτεται σε περίπτωση που ο δικαιούχος ή ο νόμιμος 

εκπρόσωπός του εμποδίζει τη διενέργεια οποιουδήποτε σχετικού ελέγχου, με εξαίρεση τις 

περιπτώσεις ανωτέρας βίας.  

5. Τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων εξετάζει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  

6. Περιπτώσεις μη ολοκλήρωσης του μέτρου σε όλα τα αμπελοτεμάχια, όπως αυτά 

εγκρίθηκαν στην απόφαση ένταξης έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό από την πληρωμή 

του μέτρου για το σύνολο της αίτησης. Επισημαίνεται ότι το μέτρο εφαρμόζεται σε 

ολόκληρο το αμπελοτεμάχιο. Επιπλέον, στις περιπτώσεις που ένας δικαιούχος παραγωγός 

δεν ολοκληρώσει το μέτρο και δεν προκύπτει ανωτέρα βία τότε αυτός υπόκεινται σε 

αποκλεισμό υποβολής αίτησης ένταξης στα μέτρα του αμπελοοινικού τομέα για τα τρία 

επόμενα ημερολογιακά έτη.  

 

Άρθρο 25 

Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων 

1. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο του δευτεροβάθμιου ελέγχου του άρθρου 21 

διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις, όπως αυτές περιγράφονται 

στο άρθρο 22 της παρούσας, τότε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προχωρά σε διαδικασία ανάκτησης 

αχρεωστήτως καταβληθέντων σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 2520/1997 (Α’ 173), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο οποιουδήποτε άλλων έλεγχων διαπιστωθεί ότι ο 

δικαιούχος δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα, 

για τα εγκεκριμένα αμπελοτεμάχια τότε η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής προχωρά σε διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων.  
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Άρθρο 26 

Υποδείγματα 

Για την εφαρμογή της παρούσας προσαρτώνται το Παράρτημα Ι καθώς και τα δεκαέξι 

(16) Υποδείγματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και τα οποία 

έχουν ως εξής:  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Πίνακας υπολογισμού μείωσης της επιδότησης 

 

Ποσό προστίμου που υποβλήθηκε με 

βάση τον ν. 4235/2014 

Ποσοστό μείωσης της καταβλητέας 

ενίσχυσης 

από 5.000€ έως 10.000 € 2% 

από 10.001€ έως 30.000€ 5% 

από 30.001€ έως 50.000€ 10% 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ: 

- Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης (Υπόδειγμα 1)  

- Πρακτικό Πρωτοβάθμιου Διοικητικού Ελέγχου (Υπόδειγμα 2)  

- Αναλυτικός Πίνακας Αιτήσεων Πρωτοβάθμιου Διοικητικού Ελέγχου (Υπόδειγμα 2α)  

- Αναλυτικός Πίνακας Κατάταξης Αιτήσεων ανά Π.Ε. (Υπόδειγμα 3)  

- Αναλυτικός Πίνακας Κατάταξης Αιτήσεων για ανάρτηση (Υπόδειγμα 3α)  

- Αναλυτικός Πίνακας Καταγραφής Προενταξιακού Ελέγχου αμπελοτεμαχίων 

(Υπόδειγμα 3β)  

- Ένσταση (Υπόδειγμα 4)  

- Αναλυτικός Πίνακας Κατάταξης Αιτήσεων ανά Π.Ε. (Υπόδειγμα 5)  

- Συγκεντρωτικός Πίνακας Κατάταξης Αιτήσεων ανά Π.Ε. (Υπόδειγμα 5α)  

- Τελικός πίνακας κατάταξης δικαιούχων ένταξης στο μέτρο (Υπόδειγμα 5β)  

- Τελικός πίνακας κατάταξης δικαιούχων ένταξης στο μέτρο για ανάρτηση (Υπόδειγμα 

5γ)  

- Απόφαση Έγκρισης (Υπόδειγμα 6)  

- Αίτηση Πληρωμής (Υπόδειγμα 7)  
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- Πίνακας Καταγραφής Επιτόπιου Ελέγχου Υλοποίησης «Πρώιμης Συγκομιδής» 

(Υπόδειγμα 8)  

- Αναλυτικός Πίνακας Αμπελοτεμαχίων ανά δικαιούχο ενίσχυσης (Υπόδειγμα 8α)  

- Αναλυτικός Πίνακας Πληρωμής ανά δικαιούχο ενίσχυσης (Υπόδειγμα 8β)  

- Συγκεντρωτικός Πίνακας Πληρωμής δικαιούχων ενίσχυσης (Υπόδειγμα 8γ)  

- Αίτηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής 

Οικονομίας προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για καταβολή οικονομικής ενίσχυσης (Υπόδειγμα 

9)  

- Βεβαίωση Αντιπεριφερειάρχη (Υπόδειγμα 10)  

- Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών(Υπόδειγμα 11)  

- Έκθεση Ελέγχου προς Αντιπεριφερειάρχη που αφορά την επιστροφή αχρεωστήτως 

καταβληθέντων ποσών από τον/την παραγωγό (Υπόδειγμα 12)  

- Εισηγητική έκθεση προς Αντιπεριφερειάρχηγια έκδοση απόφασης επιστροφής 

αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από τον/την παραγωγό (Υπόδειγμα 13)  

- Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη για είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού 

ποσού (Υπόδειγμα 14)  

- Περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης επιστροφής οικ. ενισχύσεων - επιδοτήσεων υπέρ 

Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π. (Υπόδειγμα 15)  

- Χρηματικός κατάλογος επιστροφής οικονομικών ενισχύσεων - επιδοτήσεων 

(Υπόδειγμα 16) 

 

(Ακολουθούν Υποδείγματα) 

 

Άρθρο 27 

Έναρξη ισχύος 

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για τις αιτήσεις της περιόδου 2020-

2021. 

 

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

 

1268. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. 

ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.8016/Α321 της 15/22.4.2021 «Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 

καθορισμού δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής (Σ.Σ.) για την αποκατάσταση των 

κτηρίων που επλήγησαν από τον σεισμό της 19 Ιουλίου 2019, σε περιοχές της 

Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 1648) 
 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8xhbsbmd7Xg3uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZYYDi5nn8p60xojMxbud3PjWyOiDV5b2RTpi-5f_Vic
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Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:  

1. Του ν. 867/1979 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από 

28.7.1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί 

αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και 

ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων» (Α’ 24).  

2. Του ν. 1190/1981 «Περί κυρώσεως της από 26.3.1981 Πράξεως Νομοθετικού 

Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας “περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των 

σεισμών 1981” και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» (Α’ 203) και την παρ. 2 του 

άρθρου 1 του ν. 1283/1982 (Α΄ 114).  

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. 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 το άρθρο 119 του 

ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 

των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), καθώς και 

το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 

αυτής που έχει εκτιμηθεί στην υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/8258/ Α325/04.09.2019 

(Β’ 3474) κοινής υπουργικής απόφασης. 

7. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

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

έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 

εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137)».  

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

(Α’ 151) σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) και της υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 

απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 

Υφυπουργών» (Β’ 2901).  

10. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (OJL 

187, 26-6-2014, p. 1-78) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών 

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

ιδίως το άρθρο 50).  
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11. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 (OJL 

193, 1-7-2014, p. 1-75) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς 

της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική 

αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης» (και ιδίως το άρθρο 30).  

12. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1388/2014 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2014 

(L 369, 24-12-2014, p. 37-63) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία 

προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ 

εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (και ιδίως το άρθρο 44).  

13. Του άρθρου 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού υπ’ αρ. 651/2014, του άρθρου 1 

του παραρτήματος Ι του Κανονισμού υπ’ αρ. 702/2014 και του άρθρου 1 του 

παραρτήματος Ι του Κανονισμού υπ’ αρ. 1388/2014, σχετικά με τον ορισμό της 

«επιχείρησης».  

14. Της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής απόφασης του Υπουργού 

Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών 

πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» (Β’  746).  

Β. Έχοντας υπόψη:  

1. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/8258/Α325/04.09.2019 κοινή υπουργική απόφαση με 

θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την 

αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 19 Ιουλίου 2019, σε περιοχές της 

Περιφέρειας Αττικής.» (Β’ 3474) και ειδικότερα την παρ. 2.3.  

2. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.11274/A321/ 08.11.2019 απόφαση του Υπουργού 

Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής 

συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων 

πληγέντων από τον σεισμό της 19 Ιουλίου 2019, σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.» 

(Β’ 4207).  

Και επειδή  

- Η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής αιτήσεων για απ’ ευθείας έκδοση άδειας 

επισκευής, για την επισκευή των κτηρίων που επλήγησαν από τον σεισμό της 19 Ιουλίου 

2019 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, έληξε στις 13 Μαρτίου 2021.  

- Η προθεσμία του ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης αυτοψίας 

του κτηρίου ή του Πρωτοκόλλου Επικινδύνως Ετοιμορρόπου Κτηρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) για 

την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τον καθορισμό δικαιούχου 

στεγαστικής συνδρομής για επισκευή ή ανακατασκευή κτηρίου, σε πολλές περιπτώσεις, 

έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει.  

- Τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού, 

προκάλεσαν δυσχέρεια στην ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών για τη σύνταξη και 

την υποβολή των φακέλων για την αποκατάσταση των κτηρίων.  

- Ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί υπολείπεται του πλήθους των βλαβέντων 

κτηρίων, αποφασίζουμε:  
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Ορίζεται νέα προθεσμία, έως την 13η Μαρτίου 2022 (αρχής γενομένης από τη 

δημοσίευση της παρούσας σε Φ.Ε.Κ.), εντός της οποίας, εφόσον άλλως δεν ορίζεται 

μεταγενέστερη προθεσμία, οι ενδιαφερόμενοι, για την αποκατάσταση των πληγέντων 

κτηρίων τους από τον σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, 

μπορούν να υποβάλουν αίτηση, για την έκδοση άδειας επισκευής και τη χορήγηση 

στεγαστικής συνδρομής (Σ.Σ.) ή για τον καθορισμό δικαιούχου στεγαστικής συνδρομής 

για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση κτηρίου.  

Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία, συνοδευόμενη με τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές αποφάσεις.  

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται η σχετική κοινή υπουργική απόφαση περί χορήγησης 

στεγαστικής συνδρομής, καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις καθορισμού διαδικασιών 

χορήγησής της. 

 

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

 

1269. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. 22010 της 22/22.4.2021 «Καθορισμός της 

διαδικασίας καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα 2021 και ασφαλιστικών 

εισφορών εργαζομένων που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό» (Β’ 1656) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 47 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 ειδικότερα των διατάξεων της παρ. 3.  

2. Το άρθρο 31 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84) και β) της από 

1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση 

των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο 

στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90) και άλλες διατάξεις» (Α’ 104).  

3. Την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 

της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 

ν.  4682/2020 (Α’ 76), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο όγδοο της από 22.8.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών 

συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη 

προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών 

επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8q9xsRI7tQcYfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWUeoHfGj8GyVFDd9STJUWDDYJvo5O1qi_3rAiwHpI9I
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COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά 

τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α’ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 

2 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4722/2020 (Α’ 177).  

4. Την από 14.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

(Α’ 64)», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).  

5. 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)», όπως κυρώθηκε 

με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).  

6. Το άρθρο 124 του ν.  4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της 

αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική 

νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, 

(ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων 

πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πρώτο της από 10.8.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 

του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-

19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» 

(Α’ 157), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α’ 177).  

7. Του άρθρο 115 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας 

από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων 

μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών 

προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» 

(Α’ 256).  

8. Το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση 

των ανέργων» (Α’ 235).  

9. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).  

10. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).  

11. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).  

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

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

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α’ 119).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  
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15. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).  

16. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).  

17. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).  

18. Την υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση «Χορήγηση επιδομάτων 

εορτών Πάσχα και Πάσχα στους μισθωτούς όλης της χώρας που απασχολούνται με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου» (Β’ 742).  

19. Την υπ’ αρ. 21775/21.4.2021 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων.  

20. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη στον 

κρατικό προϋπολογισμό, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στον ΑΛΕ 2310989899 και ΑΛΕ 

2310988001, ΕΦ- 1033-501-0000000 οικονομικού έτους 2021, εκτιμώμενου ύψους 185 

εκ. ευρώ (πρόγραμμα αναστολών συμβάσεων) και 3.356.500 ευρώ (πρόγραμμα ΣΥΝ-

ΕΡΓΑΣΙΑ), λόγω της καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα και της αντίστοιχης 

κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών.  

21. Το γεγονός ότι η ειδική εντολή πληρωμής του άρθρου 3 επέχει θέση απόφασης 

ανάληψης υποχρέωσης, αποφασίζουμε:  

 

Τον καθορισμό της διαδικασίας καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα 2021 

εργαζομένων και ασφαλιστικών εισφορών που καλύπτεται από τον κρατικό 

προϋπολογισμό, ως ακολούθως:  

 

Άρθρο 1 

Διαδικασία καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα 2021 που καταβάλλεται από τον 

κρατικό προϋπολογισμό 

1. Στην περίπτωση κατά την οποία η σύμβαση εργασίας των εργαζομένων τίθεται σε 

αναστολή εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Ιανουαρίου έως την 30ή Απριλίου 

του τρέχοντος έτους, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα, καθώς και οι ανάλογες 

ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης 

εργασίας καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το επίδομα εορτών Πάσχα του 

έτους 2021 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και 

καταβάλλεται απευθείας στους εργαζόμενους.  

Η καταβολή της ως άνω αναλογίας πραγματοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων δια του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» και καταβάλλεται απευθείας στους 

τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων - εργαζομένων, ως εξής: α) για το διάστημα 

αναστολής των συμβάσεων εργασίας έως την 31.3.2021, η καταβολή πραγματοποιείται 

έως τη Μ. Τετάρτη του έτους 2021 (28.4.2021), β) για το διάστημα αναστολής των 
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συμβάσεων εργασίας από 1.4.2021 έως 30.4.2021, η καταβολή πραγματοποιείται έως την 

31.5.2021.  

2. α) Στην περίπτωση κατά την οποία οι εργαζόμενοι εντάχθηκαν στον μηχανισμό 

ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το ποσό εκ του επιδόματος εορτών 

Πάσχα, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής στον εν λόγω μηχανισμό και 

βαρύνει τους εργοδότες, καταβάλλεται από αυτούς κατά το χρόνο που ορίζεται στην 

υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 742).  

β) Για την ίδια κατηγορία εργαζομένων, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα, που 

αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής στον εν λόγω μηχανισμό και βαρύνει τον 

κρατικό προϋπολογισμό, καταβάλλεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων - εργαζομένων, 

ως εξής: βα) για το έως την 31.3.2021 διάστημα υπαγωγής, η καταβολή πραγματοποιείται 

έως τη Μ. Τετάρτη του έτους 2021 (28.4.2021), ββ) για το διάστημα υπαγωγής από 

1.4.2021 έως 30.4.2021, η καταβολή πραγματοποιείται έως την 31.5.2021.  

Η αναλογία της παρούσας υποπαραγράφου υπολογίζεται επί του ποσού της οικονομικής 

ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας του αντίστοιχου διαστήματος.  

3. Για τα ζητήματα που δεν ρυθμίζονται από τις ανωτέρω παραγράφους εφαρμόζεται η 

υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση.  

 

Άρθρο 2 

Διαδικασία καθορισμού δικαιούχων - εργαζομένων του επιδόματος εορτών Πάσχα που 

καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό 

1. Η πληρωμή προς τους δικαιούχους - εργαζόμενους της αναλογίας του επιδόματος 

εορτών Πάσχα 2021, που βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, ολοκληρώνεται 

αυτοματοποιημένα από τα δεδομένα που τηρούνται στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», αναφορικά με τις 

ημέρες αναστολής των συμβάσεων εργασίας εκάστου μισθωτού, τις ημέρες υπαγωγής στο 

μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και τα καταβαλλόμενα για τις 

αντίστοιχες αιτίες ποσά οικονομικής ενίσχυσης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η 

αναλογία του επιδόματος εορτών Πάσχα 2021, πιστώνεται απευθείας στον τραπεζικό 

λογαριασμό (ΙΒΑΝ) εκάστου μισθωτού.  

2. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επεξεργάζεται τα απολύτως 

αναγκαία στοιχεία του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για το σκοπό του ελέγχου και της πληρωμής της 

αναλογίας του επιδόματος εορτών Πάσχα 2021, που βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.  

 

Άρθρο 3 

Διαδικασία απόδοσης του επιδόματος εορτών Πάσχα 

1. Για τη διαδικασία απόδοσης στους εργαζόμενους, του μέρους του επιδόματος εορτών, 

που βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η πληρωμή γίνεται από το Υπουργείο Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) εκάστου 

δικαιούχου - εργαζόμενου σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».  
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2. Από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση 

δικαιούχων - μισθωτών, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό 

τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, το πιστωτικό Ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο 

λογαριασμός, το ποσό της καταβολής, καθώς και τον ΑΦΜ τους.  

3. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία 

«Διατραπεζικά Συστήματα ΑΕ» (ΔΙΑΣ ΑΕ) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης 

διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ ΑΕ, στην Διεύθυνση Συλλογικών Ρυθμίσεων και στη Διεύθυνση 

Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων - μισθωτών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που 

περιλαμβάνει ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα τον αριθμό των δικαιούχων-εργαζομένων 

και το συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς. Οι ανωτέρω 

καταστάσεις εγκρίνονται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Συλλογικών Ρυθμίσεων.  

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η 

μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης 

Οικονομικής Διαχείρισης.  

5. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται, μέσω της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου στη Διεύθυνση 

Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

(Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση 

του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση 

Εισπράξεων - Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού 

Δημοσίου με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ 

με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος μεQ α) το 

συνολικό ποσό προς τους δικαιούχους και β) με το ποσό που αφορά το συνολικό ανά 

συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ), σύμφωνα με την 109/12-03-2019 Πράξη του 

Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζας της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την 

κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους. Ύστερα από την έγκριση της 

Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου 

του Κράτους (ΓΛΚ) η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής 

χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 προκειμένου να 

διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών 

δικαιούχων. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και 

Δημοσιονομικών Αναφορών και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.. Τυχόν υπόλοιπα στο λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση 

της πληρωμής μεταφέρονται με εντολή της Τράπεζας της Ελλάδος από τη Διεύθυνση 

Λογαριασμού και Ταμειακού Προγραμματισμού του ΓΛΚ σε πίστωση του λογαριασμού 

με IBAN: GR7101000230000000000200211 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του 

τακτικού προϋπολογισμού.Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο 

λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με IBAN: GR7101000230000000000200211 με 

αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και λογιστικοποιούνται στα 

έσοδα του προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ ΑΕ ενημερώνει το 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να 

συμπεριληφθούν σε επόμενη πληρωμή.  



94 

 

6. Για την πληρωμή του ποσού εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα 2021 που βαρύνεται ο 

κρατικός προϋπολογισμός, η ειδική εντολή πληρωμής της προηγούμενης παραγράφου 

επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.  

7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με 

την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής 

Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες 

τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και 

ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.  

9. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται 

τα ακόλουθα: α) η απόφαση του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση 

του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος, β) η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 3, 

γ) αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) 

της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού 200.  

 

Άρθρο 4 

Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών επί του 

επιδόματος εορτών Πάσχα για τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει 

ανασταλεί και για τους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό «ΣΥΝ-

ΕΡΓΑΣΙΑ» 

1. α. Οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη ή ασφαλισμένου) επί του 

επιδόματος εορτών Πάσχα, για τους εργαζόμενους που τίθενται σε αναστολή σύμβασης 

εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 της παρούσας, και οι οποίες αντιστοιχούν στο 

χρόνο αναστολής της σύμβασης εργασίας, υπολογίζονται επί του ονομαστικού μισθού ή 

του ημερομισθίου του εργαζομένου, και καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.  

β. Οι ασφαλιστικές εισφορές για τον e-ΕΦΚΑ επί του επιδόματος εορτών Πάσχα για τους 

ανωτέρω εργαζόμενους προσδιορίζονται μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης 

(ΑΠΔ) που υποβάλλεται από τον εργοδότη για το επίδομα εορτών Πάσχα, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις. 

Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα 

απασχόλησης καταχωρίζονται τα στοιχεία της πραγματικής απασχόλησης.  

Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα 

αναστολής των συμβάσεων εργασίας καταχωρίζονται στην ίδια ΑΠΔ τα στοιχεία του 

ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου, με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση ή εκ 

περιτροπής απασχόληση με βάση τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή 

ορισμένου χρόνου. Οι αποδοχές της περίπτωσης αυτής καταχωρίζονται στην ΑΠΔ με 

διακριτό τρόπο κατά το σύστημα λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ.  

Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών υπολογίζεται το ύψος των 

απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, που καλύπτονται από 

τον κρατικό προϋπολογισμό.  
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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.  

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 e-ΕΦΚΑ 

ηλεκτρονικά οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής.  

γ. Οι ασφαλιστικές εισφορές για τον ΕΔΟΕΑΠ, τα ταμεία επαγγελματικής υποχρεωτικής 

ασφάλισης και τα ΝΠΙΔ εκ μετατροπής βάσει της παρ. 20 του άρθρου 6 του ν. 3029/2002, 

για τους ανωτέρω εργαζόμενους προσδιορίζονται μέσω της αναλυτικής κατάστασης 

εισφορών που υποβάλλεται από τον εργοδότη για το επίδομα εορτών Πάσχα, σύμφωνα με 

τις οικείες καταστατικές τους διατάξεις.  

Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Πάσχα για τους ανωτέρω εργαζόμενους, που 

αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα απασχόλησης καταχωρίζονται στην αναλυτική 

κατάσταση εισφορών τα στοιχεία της πραγματικής απασχόλησης.  

Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Πάσχα, για το χρονικό διάστημα αναστολής 

της σύμβασης εργασίας προσδιορίζονται μέσω της ίδιας αναλυτικής κατάστασης 

εισφορών που υποβάλλεται από τον εργοδότη για το επίδομα εορτών Πάσχα, σύμφωνα με 

τις οικείες καταστατικές τους διατάξεις, με χρήση ειδικών τύπων αποδοχών.  

Εκτός από τις αποδοχές των εργαζομένων καταχωρίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές 

(ασφαλισμένου και εργοδότη ή ασφαλισμένου). Στα σχετικά πεδία των αναλυτικών 

καταστάσεων εισφορών καταχωρίζονται και τα ποσά της επιδότησης των ασφαλιστικών 

εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη ή ασφαλισμένου) που αντιστοιχούν στο χρονικό 

διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας. Η συμπλήρωση των σχετικών πεδίων των 

αναλυτικών καταστάσεων εισφορών γίνεται με διακριτό τρόπο κατά το σύστημα 

λειτουργίας των ανωτέρω φορέων κοινωνικής ασφάλισης.  

Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών υπολογίζεται το ύψος των 

απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη ή ασφαλισμένου) που 

καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.  

Οι φορείς συγκεντρώνουν μέσω της επεξεργασίας των αναλυτικών καταστάσεων 

εισφορών και αποστέλλουν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα 

μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό 

προϋπολογισμό.  

Για τους ανωτέρω φορείς που δεν συνδέονται με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα δεδομένα που καταχωρίζονται 

στις αναλυτικές καταστάσεις εισφορών προς τους ανωτέρω φορείς διασταυρώνονται με τα 

δεδομένα που καταχωρίζονται στις ΑΠΔ του e-ΕΦΚΑ, τα οποία προηγουμένως έχουν 

διασταυρωθεί με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων 

απασχόλησης και ασφαλιστικών εισφορών που δηλώνονται για τα οποία βαρύνεται ο 
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κρατικός προϋπολογισμός, και όπου απαιτείται εκδίδονται και επιδίδονται από τους φορείς 

οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία.  

2. α. Για τους εργαζόμενους της παρ. 1 του άρθρου 1 που υπέβαλαν μονομερείς δηλώσεις 

αναστολής, και για τους οποίους προβλέπεται ασφαλιστική κάλυψη με επιβάρυνση του 

κρατικού προϋπολογισμό, οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη ή 

ασφαλισμένου) επί του επιδόματος εορτών Πάσχα, υπολογίζονται επί της αποζημίωσης 

ειδικού σκοπού που έλαβαν.  

β. Οι ασφαλιστικές εισφορές για τον e-ΕΦΚΑ προσδιορίζονται μέσω της Αναλυτικής 

Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), η οποία παράγεται από το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με τον e-ΕΦΚΑ, με βάση τα πληροφοριακά 

συστήματα και τα αρχεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του e-

ΕΦΚΑ, του ΟΑΕΔ και των λοιπών συναρμόδιων φορέων, με το ίδιο πακέτο κάλυψης 

βάσει του οποίου υπολογίζονταν οι ασφαλιστικές εισφορές πριν την υποβολή της 

μονομερούς δήλωσης αναστολής, και χωρίς υποχρέωση καμίας περαιτέρω σχετικής 

ενέργειας εκ μέρους των επιχειρήσεων - εργοδοτών.  

Σε περίπτωση που προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής ασφαλιστικών 

εισφορών στον ΕΔΟΕΑΠ, τα ταμεία επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης και τα 

ΝΠΙΔ εκ μετατροπής βάσει της παρ. 20 του άρθρου 6 του ν. 3029/2002, παράγεται από το 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων, σε συνεργασία με τους ανωτέρω φορείς 

κοινωνικής ασφάλισης, αυτοτελής αναλυτική κατάσταση εισφορών, με βάση τα 

πληροφοριακά συστήματα και τα αρχεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, του e-ΕΦΚΑ, του ΟΑΕΔ και των λοιπών συναρμόδιων φορέων, με τους 

κωδικούς κάλυψης βάσει των οποίων υπολογίζονταν οι ασφαλιστικές εισφορές πριν την 

υποβολή της μονομερούς δήλωσης αναστολής και χωρίς υποχρέωση καμίας περαιτέρω 

σχετικής ενέργειας εκ μέρους των επιχειρήσεων - εργοδοτών.  

Ως τελική ημερομηνία παραγωγής των οικείων ΑΠΔ και των αναλυτικών καταστάσεων 

εισφορών της παρούσας παραγράφου και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών 

εισφορών ορίζεται η 30η.6.2021.  

Τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό 

προϋπολογισμό προσδιορίζονται βάσει των υποβληθεισών από το Υπουργείο Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων ΑΠΔ και αναλυτικών καταστάσεων εισφορών.  

3. α. Οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη ή ασφαλισμένου) επί του 

επιδόματος εορτών Πάσχα, για τους εργαζόμενους που εντάσσονται στο μηχανισμό 

«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1, και για το χρονικό διάστημα 

υπαγωγής σε αυτόν (για το χρονικό διάστημα που δεν απασχολούνται), υπολογίζονται επί 

του ονομαστικού μισθού ή ημερομισθίου και καλύπτονται από τον κρατικό 

προϋπολογισμό σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).  

β. Οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη) για τον e-ΕΦΚΑ επί του 

επιδόματος εορτών Πάσχα για τους ανωτέρω εργαζόμενους προσδιορίζονται μέσω της 

Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) που υποβάλλεται από τον εργοδότη για το 

επίδομα εορτών Πάσχα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
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Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα 

απασχόλησης καταχωρίζονται τα στοιχεία της πραγματικής απασχόλησης.  

Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα 

ένταξης στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» καταχωρίζονται στην ίδια ΑΠΔ τα στοιχεία του 

ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου. Οι αποδοχές της περίπτωσης αυτής 

καταχωρίζονται στην ΑΠΔ με διακριτό τρόπο κατά το σύστημα λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ.  

Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών υπολογίζεται το ύψος των 

απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, που καλύπτονται από 

τον κρατικό προϋπολογισμό.  

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.  

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 e-ΕΦΚΑ 

ηλεκτρονικά οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής.  

γ. Οι ασφαλιστικές εισφορές για τον ΕΔΟΕΑΠ, τα ταμεία επαγγελματικής υποχρεωτικής 

ασφάλισης και τα ΝΠΙΔ εκ μετατροπής βάσει της παρ. 20 του άρθρου 6 του ν. 3029/2002, 

για τους ανωτέρω εργαζόμενους προσδιορίζονται μέσω της αναλυτικής κατάστασης 

εισφορών που υποβάλλεται από τον εργοδότη για το επίδομα εορτών Πάσχα, σύμφωνα με 

τις οικείες καταστατικές τους διατάξεις.  

Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Πάσχα για τους ανωτέρω εργαζόμενους, που 

αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα απασχόλησης καταχωρίζονται στην αναλυτική 

κατάσταση εισφορών τα στοιχεία της πραγματικής απασχόλησης.  

Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Πάσχα, για το χρονικό διάστημα ένταξης στο 

μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» προσδιορίζονται μέσω της ίδιας αναλυτικής κατάστασης 

εισφορών που υποβάλλεται από τον εργοδότη για το επίδομα εορτών Πάσχα, σύμφωνα με 

τις οικείες καταστατικές τους διατάξεις, με χρήση ειδικών τύπων αποδοχών.  

Εκτός από τις αποδοχές των εργαζομένων καταχωρίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές 

(ασφαλισμένου και εργοδότη ή ασφαλισμένου). Στα σχετικά πεδία των αναλυτικών 

καταστάσεων εισφορών καταχωρίζονται και τα ποσά της επιδότησης των ασφαλιστικών 

εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη ή ασφαλισμένου) που αντιστοιχούν στο χρονικό 

διάστημα ένταξης στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Η συμπλήρωση των σχετικών 

πεδίων των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών γίνεται με διακριτό τρόπο κατά το 

σύστημα λειτουργίας των ανωτέρω φορέων κοινωνικής ασφάλισης.  

Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών υπολογίζεται το ύψος των 

απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη ή ασφαλισμένου) που 

καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.  
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Οι φορείς συγκεντρώνουν μέσω της επεξεργασίας των αναλυτικών καταστάσεων 

εισφορών και αποστέλλουν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα 

μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό 

προϋπολογισμό.  

Για τους ανωτέρω φορείς που δεν συνδέονται με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα δεδομένα που καταχωρίζονται 

στις αναλυτικές καταστάσεις εισφορών προς τους ανωτέρω φορείς διασταυρώνονται με τα 

δεδομένα που καταχωρίζονται στις ΑΠΔ του e-ΕΦΚΑ, τα οποία προηγουμένως έχουν 

διασταυρωθεί με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων 

απασχόλησης και ασφαλιστικών εισφορών που δηλώνονται για τα οποία βαρύνεται ο 

κρατικός προϋπολογισμός, και όπου απαιτείται εκδίδονται και επιδίδονται από τους φορείς 

οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία.  

4. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο προκύψει μη υποχρέωση κάλυψης των 

ασφαλιστικών εισφορών επί του επιδόματος εορτών Πάσχα έτους 2021 από τον κρατικό 

προϋπολογισμό για ασφαλισμένους των παρ. 1, 2 και 3 τους παρόντος άρθρου, οι 

καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές επιστρέφονται από τους φορείς κοινωνικής 

ασφάλισης στο Ελληνικό Δημόσιο και καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις - εργοδότες 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις ασφαλιστικές εισφορές, επιβαρυνόμενες με το 

προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.  

 

Άρθρο 5 

Αχρεωστήτως καταβληθέντα 

Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως 

λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του 

νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του 

ΚΕΔΕ.  

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

 

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

 

1269A. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. Γ.Π.οικ. 25885 της 22/22.4.2021 «Τοποθέτηση των κινητών 

μονάδων ΜΕΘ σε προαύλιο χώρο ιδιοκτησίας ή χρήσεως δημόσιου νοσοκομείου για 

την παροχή υπηρεσιών υγείας ασθενών λόγω διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και 

χορήγηση οικοδομικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 34Γ του ν. 4647/2019 (Α’ 204)» 

(Β’ 1657) 
 

Έχοντας υπόψη:  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8q9xsRI7tQcb3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTHsw3bGC09TyonDcPBlerlg4gcetf48jnuAJ39MC_3r
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1. Τις διατάξεις του ν.  4647/2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των 

Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 204), και ιδίως του άρθρου 34Γ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 72 του 

ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την 

επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς 

Τοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 256) και ισχύει.  

2. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης» (Α’ 133).  

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

4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)» 

(Α’ 160), όπως ισχύει.  

5. Το π.δ. 70/2015 (Α’  114) περί μετονομασίας του Υπουργείου Παραγωγικής 

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας.  

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 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 διατηρήθηκε σε 

ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

9. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).  

10. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α’ 2).  

11. Το π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και 

μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 3).  

12. Την υπ’  αρ. 2/07.01.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).  

13. Την από 01.04.2021 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας με την 

οποία προτείνεται η εγκατάσταση των φορητών κινητών μονάδων ΜΕΘ στον προαύλιο 

χώρο του «Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου» στην Δημοτική Κοινότητα Εξοχής του Δήμου 

Πυλαίας Χορτιάτη Ν. Θεσσαλονίκης.  

14. Την από 21.4.2021 εισήγηση της Γενικής Διευθύντριας Πολεοδομίας του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό στοιχεία οικ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/39114/1620.  

15. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.25688/21.04.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία από την έκδοση 
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της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο πρώτο 

Εγκρίνουμε την τοποθέτηση συνολικά δέκα οκτώ (18) κινητών φορητών μονάδων ΜΕΘ 

μετά του συνοδού εξοπλισμού τους, που έχουν αποτελέσει αντικείμενο δωρεάς της 

Επιτροπής Ελλάδα 2021, σε προαύλιο χώρο χρήσεως δημόσιου νοσοκομείου και 

συγκεκριμένα στο Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» στην Δημοτική Κοινότητα Εξοχής του 

Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη Ν. Θεσσαλονίκης χορηγώντας άδεια τοποθέτησης και 

λειτουργίας για την παροχή υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς κατά την προοριζόμενη χρήση.  

 

Άρθρο δεύτερο 

Χορηγούμε οικοδομική άδεια για:  

α) Την τοποθέτηση συγκροτήματος προκατασκευασμένων οικίσκων εξωτερικού χώρου, 

αποτελούμενου από δώδεκα μονάδες διαστάσεων 8,00μ.Χ3,00μ.Χ2,90μ., συνολικής 

επιφανείας 288 τ.μ.,  

β) κάθε άλλη αναγκαία οικοδομική εργασία για την τοποθέτηση των οικίσκων και τη 

λειτουργία της μονάδας εντατικής θεραπείας, όπως ενδεικτικά, την κατασκευή βάσης 

οπλισμένου σκυροδέματος πάνω στην οποία θα τοποθετηθούν οι οικίσκοι, τα απαραίτητα 

δίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και τη 

διασύνδεσή τους με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του νοσοκομείου.  

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

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

 

1270. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4797 της 23/23.4.2021 «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) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

ΜΕΡΟΣ Α’ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗ 

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ZgJn3pl6MeDtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPw-MOB9CMEGdnJ5H8zojAIuPF63dQmlBmAaOVU3em60
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ZgJn3pl6MeDtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPw-MOB9CMEGdnJ5H8zojAIuPF63dQmlBmAaOVU3em60
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Άρθρο 1 Σκοπός  

Άρθρο 2 Αντικείμενο  

Άρθρο 3 Ορισμοί  

Άρθρο 4 Επιχορήγηση επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων  

Άρθρο 5 Επιχορήγηση ασφαλισμένων επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα φορέων  

Άρθρο 6 Ενίσχυση πρώτης αρωγής  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΦΟΡΕΙΣ 

Άρθρο 7  Διαδικασία επιχορήγησης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

φορέων  

Άρθρο 8 Διαδικασία προκαταβολής επιχορήγησης σε επιχειρήσεις και μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς  

Άρθρο 9  Διαδικασία ενίσχυσης πρώτης αρωγής  

Άρθρο 10  Ηλεκτρονική πλατφόρμα κρατικής αρωγής  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 

Άρθρο 11  Επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων  

Άρθρο 12  Επιχορήγηση αγροτών  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΑ 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Άρθρο 13  Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής  

Άρθρο 14  Ταμείο Κρατικής Αρωγής  

Άρθρο 15  Περιφερειακός συντονιστής κρατικής αρωγής  

Άρθρο 16 Επιτροπές κρατικής αρωγής  

Άρθρο 17 Εθνικό μητρώο στελεχών επιτροπών κρατικής αρωγής  

Άρθρο 18  Αποζημίωση επιτροπών και κάλυψη δαπανών  

Άρθρο 19 Σύσταση Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής  

Άρθρο 20  Στελέχωση της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Άρθρο 21  Έλεγχος  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 22 Εξουσιοδοτικές διατάξεις  

Άρθρο 23 Καταργούμενες διατάξεις  

Άρθρο 24  Μεταβατικές διατάξεις  

 

ΜΕΡΟΣ Β’ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 

ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ TΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

Άρθρο 25  Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για 

αγρότες και αλιείς παράκτιας αλιείας υπό όρους  

Άρθρο 26 Παράταση αναστολής καταβολής στο Δημόσιο του ποσοστού 5% επί των 

νοσηλίων από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης - Τροποποίηση του 

άρθρου 30 του ν. 3846/2010  

Άρθρο 27 Υπαγωγή φίλτρων και γραμμών αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, 

αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης σε υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 

6% - Τροποποίηση της παρ. 47 του Κεφαλαίου Α’ του Παραρτήματος ΙΙΙ 

του ν. 2859/2000  

Άρθρο 28  Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή 

αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού  

Άρθρο 29 Μετάθεση χρόνου υποβολής ετήσιων οικονομικών εκθέσεων - 

Τροποποίηση του ν. 3556/2007  

Άρθρο 30 Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων και ρυθμίσεις καταβολής 

του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων 

φορολογικού έτους 2020 - Προσθήκη παρ. 64 στο άρθρο 72 του 

ν. 4172/2013  

Άρθρο 31 Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων και ρυθμίσεις καταβολής 

του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020 - 

Προσθήκη παρ. 65 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013  

Άρθρο 32 Ρυθμίσεις για τα ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης 

περιουσίας, φορολογικού έτους 2020 - Προσθήκη παρ. 66 στο άρθρο 72 του 

ν. 4172/2013  

Άρθρο 33  Παράταση της προθεσμίας επιλογής της υποβολής χωριστών δηλώσεων 

των συζύγων - Προσθήκη παρ. 67 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013  

Άρθρο 34 Ειδική ρύθμιση για το έτος 2021 ως προς την προθεσμία υποβολής αίτησης 

και την προθεσμία έκδοσης απόφασης για την εναλλακτική φορολόγηση 

εισοδήματος φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους 

κατοικία στην Ελλάδα κατά τα άρθρα 5Α και 5Β του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος - Προσθήκη παρ. 68 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013  
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Άρθρο 35 Ειδική ρύθμιση για το έτος 2021 ως προς την προθεσμία υποβολής αίτησης 

και την προθεσμία έκδοσης απόφασης για τον ειδικό τρόπο φορολόγησης 

φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην 

Ελλάδα κατά το άρθρο 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος κατά το 

άρθρο 5Γ του ν. 4172/2013 - Προσθήκη παρ. 69 στο άρθρο 72 του 

ν. 4172/2013  

Άρθρο 36  Ειδική ρύθμιση για το φορολογικό έτος 2020 ως προς τον εναλλακτικό 

τρόπο υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας - Προσθήκη παρ. 70 στο 

άρθρο 72 του ν. 4172/2013  

Άρθρο 37  Απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής - 

Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 15 και προσθήκη παρ. 71 στο άρθρο 

72 του ν. 4172/2013  

Άρθρο 38  Παράταση προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, δόσεων 

ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και αναστολή 

πληρωμής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών υπό όρους  

Άρθρο 39  Παράταση υποβολής αίτησης για την άρση της ευθύνης και των μέτρων σε 

βάρος των αλληλεγγύως ευθυνόμενων διοικούντων νομικά πρόσωπα και 

νομικές οντότητες για φορολογικές οφειλές - Τροποποίηση των παρ. 28 και 

29 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019  

Άρθρο 40  Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών - Τροποποίηση του 

άρθρου 16 του ν. 4714/2020  

Άρθρο 41  Μη επιβάρυνση με τέλος χαρτοσήμου των αδειών θήρας κυνηγετικού έτους 

2021-2022  

 

ΜΕΡΟΣ Γ’ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Άρθρο 42  Συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021  

 

ΜΕΡΟΣ Δ’ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

Άρθρο 43  Μεταβιβάσεις συντάξεων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και 

λογοτεχνών/καλλιτεχνών  

 

ΜΕΡΟΣ Ε’ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 44 Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων  - 

Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου  

Άρθρο 45  Απαλλαγή των διοικητικών προστίμων κατ’ εφαρμογή των κανόνων 

τήρησης αποστάσεων προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 από τα ποσά τελών χαρτοσήμου πλέον εισφοράς 

ΟΓΑ - Τροποποίηση του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 

1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  
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Άρθρο 46  Επέκταση απαλλαγής από την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος 

παραχώρησης χρήσης χώρου εντός Ζώνης Λιμένα- Τροποποίηση του 

άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου  

Άρθρο 47  Άρση ακινησίας οχημάτων έτους 2021 με αναλογική καταβολή τελών 

κυκλοφορίας - Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 2093/1992  

Άρθρο 48 Προσωρινή άδεια Κυκλοφορίας «Μ» και διαδικασία ηλεκτρονικής 

έκδοσης - Τροποποίηση των άρθρων 22 του ν. 2367/1953 και 20 του 

ν. 2948/2001  

Άρθρο 49 Αντικατάσταση της προϋπόθεσης της βεβαίωσης τέλους ταξινόμησης από 

την προϋπόθεση της κατάθεσης ειδικής δήλωσης και υπαγωγή επιβατικών 

οχημάτων της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4714/2020  

Άρθρο 50 Παραχώρηση ακινήτων στις Περιφέρειες - Προσθήκη στην παρ. 2 του 

άρθρου 39 του ν. 2218/1994  

Άρθρο 51 Υπαγωγή ληξιπροθέσμων οφειλών φορολογικών αποθηκών έτοιμων προς 

κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων σε 

ρύθμιση  

Άρθρο 52 Αποζημιώσεις εργαζομένων λόγω καταγγελίας της σύμβασης  

Άρθρο 53  Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για πληγέντες από θεομηνία  

Άρθρο 54  Ρύθμιση οργανωτικών και οικονομικών θεμάτων συμμετοχής της Ελλάδας 

στο ΔΝΤ. Προσθήκη άρθρου 5Α στο ν.δ. 631/1970  

Άρθρο 55  Προσωρινή προσαιγιάλωση πλωτού μέσου για μεταφορά εξοπλισμού 

Α.Π.Ε.  

Άρθρο 56 Συγκρότηση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Χάραξης των ορίων του 

αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού - Τροποποίηση του 

άρθρου 3 του ν. 2971/2001  

Άρθρο 57  Διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων του Υπουργείου Μετανάστευσης 

και Ασύλου  

Άρθρο 58 Μεταβίβαση εμπορικού σήματος για τη διενέργεια αγώνων του 

μηχανοκίνητου αθλητισμού  

Άρθρο 59  Δυνατότητα τροποποίησης προκηρύξεων αθλητικών διοργανώσεων  

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Άρθρο 60  Έναρξη ισχύος 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗ 

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΦΟΡΕΙΣ 
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Άρθρο 7 

Διαδικασία επιχορήγησης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων 

1. Μετά από την επέλευση της θεομηνίας, οι επιχειρήσεις και οι μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα φορείς που επλήγησαν απευθύνονται στον περιφερειακό συντονιστή κρατικής 

αρωγής της περιφερειακής τους ενότητας του άρθρου 15, ο οποίος τους ενημερώνει ως 

προς τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά το στάδιο εκτίμησης και 

καταγραφής των ζημιών. 

2. Με απόφαση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, στον οποίο έχουν ανατεθεί οι 

αρμοδιότητες που απορρέουν από το άρθρο 160 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), συστήνονται οι 

επιτροπές κρατικής αρωγής του άρθρου 16, οι οποίες είναι αρμόδιες για την εκτίμηση και 

καταγραφή των ζημιών των επιχειρήσεων και των μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων 

από τη θεομηνία, καθώς και για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, 

σύμφωνα με το άρθρο 16. 

3. Κατόπιν της οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και τη διαπίστωση της έκτασης των 

ζημιών, ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, διαβιβάζει στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του 

Υπουργείου Οικονομικών, φάκελο με τη συγκεντρωτική κατάσταση των επιχειρήσεων και 

των φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επλήγησαν και των εκτιμώμενων ζημιών, 

υπογεγραμμένη από τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής κρατικής αρωγής του άρθρου 16, 

καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως καθορίζονται με την απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών της παρ. 7. 

4. Η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής επεξεργάζεται και ελέγχει τα στοιχεία του φακέλου 

της παρ. 3 και υποβάλλει εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών ως προς την επιχορήγηση 

του άρθρου 4, αφού λάβει τη γνώμη της αρμόδιας για την εναρμόνιση με τους κανόνες 

κρατικών ενισχύσεων υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Οικονομικών. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις καταβολής 

της ενίσχυσης, το ύψος της επιχορήγησης, ο τρόπος καταβολής της και ο τρόπος αφαίρεσης 

της ενίσχυσης της πρώτης αρωγής ή της προκαταβολής, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με 

την παροχή της επιχορήγησης κάθε φορά. 

Εκδόθηκε η υ.α. 115602/2021 «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις 

πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής 

Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β’ 4364), κατωτ. αριθ. 1561Α. 

Εκδόθηκε η υ.α. 115629/2021 «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις 

πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 στον Δήμο Φαρσάλων της 

Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β’ 4364), κατωτ. 

αριθ. 1561Β. 

Εκδόθηκε η 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. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8pXgm_ANzYQp_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXWqR-eOAwjUR1s9ZREnqn_0zYryDuCZWJFHA47RHONY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8pXgm_ANzYQp_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXWqR-eOAwjUR1s9ZREnqn_0zYryDuCZWJFHA47RHONY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8u6_25MndSo_nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUNZlejW7lZ-XL_RWdatUxc3ghSR5RUXdPYutt00lZic
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Εκδόθηκε η υ.α. 122282 ΕΞ 2021/2021 «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων 

από τις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 

Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β’ 4592), κατωτ. αριθ. 1593. 

Εκδόθηκε η 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. 

Εκδόθηκε η 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. 

Εκδόθηκε η 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. 

Εκδόθηκε η 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), κατωτέρω αριθ. 1671. 

Εκδόθηκε η 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. 

Εκδόθηκε η 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.  

Εκδόθηκε η υ.α. 160943ΕΞ2021/2021 «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων 

από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 στην Περιφερειακή 

Ενότητα Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β΄ 5946), κατωτ. αριθ. 1718. 

Εκδόθηκε η υ.α. 167987 ΕΞ 2021/2021 «Συμπληρωματική απόφαση καθορισμού 

επιχορήγησης πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ής Σεπτεμβρίου 2020 

στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β΄ 6325), 

κατωτ. αριθ. 1755. 

6. Μετά από την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών της παρ. 5, η 

Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής διαβιβάζει τον σχετικό φάκελο στη Γενική Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία προβαίνει στην 

εκκαθάριση και πληρωμή στους δικαιούχους, αφαιρουμένου του ποσού της προκαταβολής 

και του ημίσεος (50%) της ενίσχυσης πρώτης αρωγής που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με 

τα άρθρα 4 και 6. 

7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά των επιχειρήσεων και των φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που 

διαβιβάζονται από την περιφέρεια στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής και κάθε άλλο θέμα 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8u6_25MndSo_nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUNZlejW7lZ-XL_RWdatUxc3ghSR5RUXdPYutt00lZic
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8u6_25MndSo_nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUNZlejW7lZ-XL_RWdatUxc3ghSR5RUXdPYutt00lZic
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8gf_rQZdqY1_nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMta8ONqvS7QEQkh6mjJPTf_Q1QzlH4g27nC7TwDZ18Mjo
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8gf_rQZdqY19_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdv6T1-cRGLpmwjwoZXwvTaVsOtvxdwiOKJl-WI-x7KX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8OEeSeihJjtznMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVZasT5A6zrGxOBmZD25dVuSy7sYx6rcHkQUn2MN43sf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8YvlYh8qNQF4liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcfmzZawNkKBf5bs6M18PFkIhzJFKwUXUs_iI3gxjhd0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8czeH8q7BFgbuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbXtFjtYobWPKri_zjf9jJ6EY7D_EzQ7UA2DtlGoeGYx
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8E87KtlIG1BUfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbUbK-raaER0ZyHdFx26q99_sA2FWTvZ3UB6pJaLcWTQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8c7UuChiHPlIliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdady13JjeS7_19mbDo28bKO7Lhc9AJBAUNf18ET_FCG
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σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να 

εξειδικεύεται περαιτέρω η διαδικασία της επιχορήγησης. 

Εκδόθηκε η υ.α. 74617 ΕΞ 2021 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των 

διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 

2670), κατωτ. αριθ. 1398. 

Εκδόθηκε η υ.α. 115602/2021 «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις 

πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής 

Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β’ 4364), κατωτ. αριθ. 1561Α. 

Εκδόθηκε η υ.α. 115629/2021 «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις 

πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 στον Δήμο Φαρσάλων της 

Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β’ 4364), κατωτ. 

αριθ. 1561Β. 

Εκδόθηκε η 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. 

Εκδόθηκε η υ.α. 122282 ΕΞ 2021/2021 «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων 

από τις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 

Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β’ 4592), κατωτ. αριθ. 1593. 

Εκδόθηκε η 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. 

Εκδόθηκε η 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. 

 Εκδόθηκε η 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. 

Εκδόθηκε η 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), κατωτέρω αριθ. 1671. 

Εκδόθηκε η 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. 

Εκδόθηκε η 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.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8zBUObvzOFsjNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTTcEv9Fj7pACDkH_POFuSUzRcrkoSKJm3waolu2bFNr
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8zBUObvzOFsjNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTTcEv9Fj7pACDkH_POFuSUzRcrkoSKJm3waolu2bFNr
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8pXgm_ANzYQp_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXWqR-eOAwjUR1s9ZREnqn_0zYryDuCZWJFHA47RHONY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8pXgm_ANzYQp_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXWqR-eOAwjUR1s9ZREnqn_0zYryDuCZWJFHA47RHONY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8u6_25MndSo_nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUNZlejW7lZ-XL_RWdatUxc3ghSR5RUXdPYutt00lZic
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8u6_25MndSo_nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUNZlejW7lZ-XL_RWdatUxc3ghSR5RUXdPYutt00lZic
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8u6_25MndSo_nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUNZlejW7lZ-XL_RWdatUxc3ghSR5RUXdPYutt00lZic
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8gf_rQZdqY1_nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMta8ONqvS7QEQkh6mjJPTf_Q1QzlH4g27nC7TwDZ18Mjo
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8gf_rQZdqY19_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdv6T1-cRGLpmwjwoZXwvTaVsOtvxdwiOKJl-WI-x7KX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8OEeSeihJjtznMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVZasT5A6zrGxOBmZD25dVuSy7sYx6rcHkQUn2MN43sf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8YvlYh8qNQF4liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcfmzZawNkKBf5bs6M18PFkIhzJFKwUXUs_iI3gxjhd0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8czeH8q7BFgbuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbXtFjtYobWPKri_zjf9jJ6EY7D_EzQ7UA2DtlGoeGYx
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Εκδόθηκε η υ.α. 160943ΕΞ2021/2021 «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων 

από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 στην Περιφερειακή 

Ενότητα Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β΄ 5946), κατωτ.αριθ.1718. 

Εκδόθηκε η υ.α. 167987 ΕΞ 2021/2021 «Συμπληρωματική απόφαση καθορισμού 

επιχορήγησης πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ής Σεπτεμβρίου 2020 

στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β΄ 6325), 

κατωτ. αριθ. 1755. 

 

Άρθρο 8 

Διαδικασία προκαταβολής επιχορήγησης σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα φορείς 

1. Στην περίπτωση κατά την οποία παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε 

αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων ή 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 περί χορήγησης προκαταβολής έναντι επιχορήγησης. 

2. 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 στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του 

Υπουργείου Οικονομικών επιμέρους καταστάσεις των επιχειρήσεων και των μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων που επλήγησαν και των εκτιμώμενων ζημιών, για τις 

οποίες έχουν ολοκληρωθεί η εκτίμηση και η καταγραφή των ζημιών, υπογεγραμμένες από 

τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής κρατικής αρωγής του άρθρου 16, χωρίς να απαιτείται η 

συγκέντρωση του συνόλου των δικαιολογητικών για το σύνολο των επιχειρήσεων και των 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων. 

3. Η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής επεξεργάζεται και ελέγχει τα στοιχεία της παρ. 2 και 

υποβάλλει εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών ως προς την προκαταβολή έναντι 

επιχορήγησης του άρθρου 4, αφού λάβει τη γνώμη της αρμόδιας για την εναρμόνιση με 

τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις καταβολής 

της ενίσχυσης, το ύψος της προκαταβολής της επιχορήγησης, τα απαιτούμενα έγγραφα, ο 

τρόπος καταβολής της και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την παροχή της προκαταβολής και 

την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να 

εξειδικεύεται περαιτέρω η διαδικασία της προκαταβολής έναντι της επιχορήγησης. 

Εκδόθηκε η υ.α. 74617 ΕΞ 2021 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των 

διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 

2670), κατωτ. αριθ. 1398. 

5. Μετά από την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών της παρ. 3, η 

Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής διαβιβάζει τον σχετικό φάκελο με τις καταστάσεις της παρ. 

1 και τα σχετικά έγγραφα, χωρίς τα δικαιολογητικά της παρ. 5 του άρθρου 7, στη Γενική 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία προβαίνει 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8E87KtlIG1BUfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbUbK-raaER0ZyHdFx26q99_sA2FWTvZ3UB6pJaLcWTQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8c7UuChiHPlIliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdady13JjeS7_19mbDo28bKO7Lhc9AJBAUNf18ET_FCG
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8zBUObvzOFsjNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTTcEv9Fj7pACDkH_POFuSUzRcrkoSKJm3waolu2bFNr
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8zBUObvzOFsjNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTTcEv9Fj7pACDkH_POFuSUzRcrkoSKJm3waolu2bFNr
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στην καταβολή στους δικαιούχους της προκαταβολής, αφαιρουμένου του ημίσεoς (50%) 

της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 6 που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 9. 

6. Μετά από τη χορήγηση της προκαταβολής, για τη χορήγηση του υπόλοιπου ποσού της 

επιχορήγησης εφαρμόζονται όσα ορίζονται στις παρ. 3 έως και 7 του άρθρου 7. 

7. Εφόσον διαπιστωθεί, στο πλαίσιο του ελέγχου των στοιχείων από τη Διεύθυνση 

Κρατικής Αρωγής, ότι επιχείρηση ή φορέας έλαβε προκαταβολή κατά παράβαση του 

παρόντος, το γνωστοποιεί στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Οικονομικών και το ποσό της προκαταβολής που έχει καταβληθεί αναζητείται 

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). 

 

... 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 22 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις καταβολής 

της ενίσχυσης, το ύψος της επιχορήγησης, ο τρόπος καταβολής της και ο τρόπος αφαίρεσης 

της ενίσχυσης πρώτης αρωγής ή της προκαταβολής, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την 

παροχή της επιχορήγησης κάθε φορά. 

Εκδόθηκε η υ.α. 115602/2021 «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις 

πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής 

Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β’ 4364), κατωτ. αριθ. 1561Α. 

Εκδόθηκε η υ.α. 115629/2021 «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις 

πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 στον Δήμο Φαρσάλων της 

Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β’ 4364), κατωτ. 

αριθ. 1561Β. 

Εκδόθηκε η 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. 

Εκδόθηκε η υ.α. 122282 ΕΞ 2021/2021 «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων 

από τις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 

Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β’ 4592), κατωτ. αριθ. 1593. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8pXgm_ANzYQp_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXWqR-eOAwjUR1s9ZREnqn_0zYryDuCZWJFHA47RHONY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8pXgm_ANzYQp_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXWqR-eOAwjUR1s9ZREnqn_0zYryDuCZWJFHA47RHONY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8u6_25MndSo_nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUNZlejW7lZ-XL_RWdatUxc3ghSR5RUXdPYutt00lZic
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8u6_25MndSo_nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUNZlejW7lZ-XL_RWdatUxc3ghSR5RUXdPYutt00lZic
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Εκδόθηκε η 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. 

Εκδόθηκε η 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. 

Εκδόθηκε η 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. 

Εκδόθηκε η 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), κατωτέρω αριθ. 1671. 

Εκδόθηκε η 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. 

Εκδόθηκε η 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.  

Εκδόθηκε η υ.α. 160943ΕΞ2021/2021 «Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων 

από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 στην Περιφερειακή 

Ενότητα Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β΄ 5946), κατωτ. αριθ. 1718. 

Εκδόθηκε η υ.α. 167987 ΕΞ 2021/2021 «Συμπληρωματική απόφαση καθορισμού 

επιχορήγησης πληγέντων από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ής Σεπτεμβρίου 2020 

στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β΄ 6325), 

κατωτ. αριθ. 1755. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά των επιχειρήσεων και των φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που 

διαβιβάζονται από την περιφέρεια στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της παρ. 3 του 

άρθρου 7 και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 7. Με την ίδια ή όμοια 

απόφαση δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω η διαδικασία της επιχορήγησης. 

Εκδόθηκε η υ.α. 74617 ΕΞ 2021 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των 

διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 

2670), κατωτ. αριθ. 1398. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις καταβολής 

της ενίσχυσης, το ύψος της προκαταβολής της επιχορήγησης, τα απαιτούμενα έγγραφα, ο 

τρόπος καταβολής της και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την παροχή της προκαταβολής και 

την εφαρμογή του άρθρου 8. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να εξειδικεύεται 

περαιτέρω η διαδικασία της προκαταβολής έναντι της επιχορήγησης. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8u6_25MndSo_nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUNZlejW7lZ-XL_RWdatUxc3ghSR5RUXdPYutt00lZic
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8gf_rQZdqY1_nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMta8ONqvS7QEQkh6mjJPTf_Q1QzlH4g27nC7TwDZ18Mjo
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8gf_rQZdqY19_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdv6T1-cRGLpmwjwoZXwvTaVsOtvxdwiOKJl-WI-x7KX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8OEeSeihJjtznMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVZasT5A6zrGxOBmZD25dVuSy7sYx6rcHkQUn2MN43sf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8YvlYh8qNQF4liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcfmzZawNkKBf5bs6M18PFkIhzJFKwUXUs_iI3gxjhd0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8czeH8q7BFgbuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbXtFjtYobWPKri_zjf9jJ6EY7D_EzQ7UA2DtlGoeGYx
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8E87KtlIG1BUfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbUbK-raaER0ZyHdFx26q99_sA2FWTvZ3UB6pJaLcWTQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8c7UuChiHPlIliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdady13JjeS7_19mbDo28bKO7Lhc9AJBAUNf18ET_FCG
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8zBUObvzOFsjNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTTcEv9Fj7pACDkH_POFuSUzRcrkoSKJm3waolu2bFNr
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Εκδόθηκε η υ.α. 74617 ΕΞ 2021 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των 

διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 

2670), κατωτ. αριθ. 1398. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται το ύψος της ενίσχυσης πρώτης 

αρωγής του άρθρου 9, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, ο τρόπος 

καταβολής της και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 9. Με την ίδια ή 

όμοια απόφαση δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω η διαδικασία της πρώτης αρωγής. 

5. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

ρυθμίζονται: 

α) η τήρηση, επεξεργασία και λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατικής 

αρωγής, ο τρόπος καταχώρισης και τήρησης των στοιχείων των δικαιούχων, η πρόσβαση 

στη βάση δεδομένων, καθώς και η καταχώριση και η τήρηση συμπληρωματικών 

στοιχείων, 

β) ο χρόνος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της πλατφόρμας και θέματα σχετικά 

με τη διασύνδεση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με άλλα συστήματα και την εξειδίκευση 

των τεχνικών λεπτομερειών για τη λειτουργία της και κάθε άλλο τεχνικό θέμα, 

γ) ο τρόπος εισόδου στην πλατφόρμα, οι τεχνικές λεπτομέρειες και τα ειδικότερα 

ζητήματα για την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 6 και το 

περιεχόμενο αυτής, 

δ) ειδικότερα θέματα σχετικά με την τροφοδότηση της πλατφόρμας με κάθε απαραίτητο 

στοιχείο αναφορικά με τον έλεγχο της ορθότητας και το εύρος κάλυψης υφιστάμενου 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 

Οι αποφάσεις της παρούσας λαμβάνουν ειδική μέριμνα, ώστε η πλατφόρμα να είναι 

πλήρως προσβάσιμη για τα άτομα με αναπηρία. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προσδιορίζεται το ύψος της επιχορήγησης 

του Ταμείου Κρατικής Αρωγής του άρθρου 14, από τον κρατικό προϋπολογισμό κατ’ έτος. 

7. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών 

και Εσωτερικών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), καθορίζονται 

ο Οργανισμός του Ταμείου Κρατικής Αρωγής, ο κανονισμός λειτουργίας του και κάθε 

άλλη σχετική λεπτομέρεια. 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

καθορίζονται ο τρόπος διαχείρισης και διάθεσης των πόρων του Ταμείου Κρατικής 

Αρωγής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα με την εφαρμογή του άρθρου 14. 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη συγκρότηση, το έργο και 

τη λειτουργία των επιτροπών κρατικής αρωγής του άρθρου 16, καθώς και τον τρόπο 

καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών. 

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών θεσπίζεται οδηγός 

αρχών δεοντολογίας και συμπεριφοράς των μελών των επιτροπών κρατικής αρωγής του 

άρθρου 16. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8zBUObvzOFsjNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTTcEv9Fj7pACDkH_POFuSUzRcrkoSKJm3waolu2bFNr
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11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζονται τα 

προσόντα, η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων 

στελεχών που εγγράφονται στο μητρώο του άρθρου 17, ο τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης, 

λειτουργίας και τήρησης του μητρώου, ο τρόπος αποβολής μελών από το μητρώο, καθώς 

και άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 17. Με όμοια απόφαση δύναται να 

επεκτείνονται οι κατηγορίες προσώπων που μπορούν να εγγράφονται στο μητρώο. 

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζονται το 

ύψος, οι όροι, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης του άρθρου 

18. 

13. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών 

Οικονομικών και Εσωτερικών, τροποποιείται ο Οργανισμός του Υπουργείου 

Οικονομικών, προκειμένου να καθοριστούν η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας της 

Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής, οι επιχειρησιακοί στόχοι της, οι αρμοδιότητες των 

τμημάτων και κάθε ειδικότερο θέμα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). 

 

… 

ΜΕΡΟΣ Β’ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ 

ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

 

Άρθρο 25 

Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για αγρότες και 

αλιείς παράκτιας αλιείας υπό όρους 

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) τροποποιείται 

με την προσθήκη ως φορολογικού έτους και του έτους 2020 και το εδάφιο διαμορφώνεται 

ως εξής:  

«Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2019 και 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 της παράκτιας αλιείας, που 

εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού 

δικαίου αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρα, μεταξύ καθέτων.».  

 

Άρθρο 26 

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

από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης - Τροποποίηση του άρθρου 30 του 

ν. 3846/2010 

Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3846/2010 (Α’ 66) τροποποιείται ως προς την ημερομηνία 

λήξης της αναστολής εφαρμογής της παρ. 1, από «30.6.2021» σε «31.12.2021» και η 

παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής: 
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«2. Για το διάστημα από 1ης.1.2020 έως και 31.12.2021, αναστέλλεται η εφαρμογή της 

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

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

Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 376/1954, Α’ 90).».  

 

Άρθρο 27 

Υπαγωγή φίλτρων και γραμμών αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και 

πλασμαφαίρεσης σε υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% - Τροποποίηση της παρ. 47 του 

Κεφαλαίου Α’ του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 

Στο τέλος της παρ. 47 του Κεφαλαίου Α’ «Αγαθά» του Παραρτήματος ΙΙΙ του 

ν. 2859/2000 (Α’ 248) προστίθενται δύο εδάφια, ως εξής:  

«Ειδικά για τα φίλτρα αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και 

πλασμαφαίρεσης (Δ.Κ. ΕΧ 9018) και τις γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, 

αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης (Δ.Κ. ΕΧ 9018), ο συντελεστής φόρου ορίζεται σε 

έξι τοις εκατό (6%). Ο υπερμειωμένος συντελεστής του προηγούμενου εδαφίου 

εφαρμόζεται έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021 και μετά την ημερομηνία αυτήν τα είδη 

αυτά υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%.».  

 

Άρθρο 28 

Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή αυξημένης 

αποζημίωσης ειδικού σκοπού 

1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19, δύναται να χορηγείται ενίσχυση ως μέτρο στήριξης με τη μορφή 

«αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού».  

2. Η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην C (2020) 1863/19.3.2020 

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων 

κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 

έξαρσης της νόσου COVID-19» (C 91 Ι), όπως εκάστοτε ισχύει και κατόπιν έγκρισης 

σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Επιτροπή.  

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η 

διαδικασία ενίσχυσης, οι δικαιούχοι, το ύψος της ενίσχυσης, η διαδικασία υποβολής 

σχετικής αίτησης, ο τρόπος καταβολής, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή του παρόντος.  

Εκδόθηκε η υ.α. ΓΔΟΥ 468/2021 «Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την 

ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, 

για τον μήνα Απρίλιο 2021» (Β΄ 2025), κατωτ. αριθ. 1322. 

4. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου 

ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζομένης της 

παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή 

κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ 

του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ttouwEb4QoQliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdQwxs9bpw0OTEXGuXQDX25vOlu0DeKeJCPeaUo4e7oB
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43Α του ν. 4172/2013, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το 

Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης 

και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.  

 

Άρθρο 29 

Μετάθεση χρόνου υποβολής ετήσιων οικονομικών εκθέσεων - Τροποποίηση του 

ν. 3556/2007 

Στην παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007 (Α’ 91) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η 

παρ. 10 διαμορφώνεται ως εξής:  

«10. Από την 1η Ιανουαρίου 2020, οι ετήσιες οικονομικές εκθέσεις συντάσσονται σε 

ενιαίο ηλεκτρονικό μορφότυπο για την υποβολή εκθέσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η 

Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών - ΕΑΚΑΑ) 

που ιδρύθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου θα έχει προβεί σε ανάλυση κόστους και οφέλους. Στο πλαίσιο των 

στοχευμένων μέτρων ανάκαμψης από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, δίνεται 

στους εκδότες η δυνατότητα συμμόρφωσης με την ως άνω υποχρέωση από την 1η 

Ιανουαρίου 2021.».  

 

Άρθρο 30 

Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων και ρυθμίσεις καταβολής του φόρου 

εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2020 - 

Προσθήκη παρ. 64 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 

Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται παρ. 64 ως εξής:  

«64. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 των νομικών 

προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει 

την 31η Δεκεμβρίου 2020, υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 27η Αυγούστου 2021.  

Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται 

σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται 

μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου 2021 και η καθεμία από τις 

επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) επόμενων μηνών.».  

 

Άρθρο 31 

Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων και ρυθμίσεις καταβολής του φόρου 

εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020 - Προσθήκη παρ. 65 στο 

άρθρο 72 του ν. 4172/2013 

Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013, προστίθεται παρ. 65 ως εξής:  

«65. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 

2020, υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 27η Αυγούστου 2021. Η καταβολή του φόρου 

για τις δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες 

μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία 
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εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου 2021 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την 

τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) επόμενων μηνών. Η καταβολή του φόρου που 

προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και 

νομικές οντότητες, που τηρούν απλογραφικά βιβλία, γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες 

δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 

μηνός Σεπτεμβρίου 2021 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη 

ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών. Εφόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος 

φυσικών προσώπων υποβληθεί μέχρι την 28η.7.2021 και ο προκύπτων οφειλόμενος φόρος 

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%).».  

 

Άρθρο 32 

Ρυθμίσεις για τα ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, 

φορολογικού έτους 2020 - Προσθήκη παρ. 66 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 

Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται παρ. 66 ως εξής:  

«66. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, πέραν των οριζόμενων στην παρ. 4 του άρθρου 

39, τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί 

από τον δικαιούχο, δεν 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.  

Εάν έχει κοινοποιηθεί οποιοδήποτε εξώδικο του πρώτου εδαφίου, 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, προκειμένου να μην φορολογηθούν τα 

εισοδήματα αυτά στο φορολογικό έτος 2020. Σε περίπτωση που προσκομιστούν τα 

οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο, τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά 

το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν, κατά παρέκκλιση του άρθρου 8. Στην 

περίπτωση που τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο 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.  

Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δύναται να 

ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.».  

 

Άρθρο 33 

Παράταση της προθεσμίας επιλογής της υποβολής χωριστών δηλώσεων των συζύγων - 

Προσθήκη παρ. 67 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 

Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται παρ. 67 ως εξής:  
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«67. Εξαιρετικά, για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 

φορολογικού έτους 2020, ως προθεσμία υποβολής της ανέγκλητης δήλωσης της περ. β’ 

της παρ. 4 του άρθρου 67 ορίζεται η 6η Μαΐου 2021.».  

 

Άρθρο 34 

Ειδική ρύθμιση για το έτος 2021 ως προς την προθεσμία υποβολής αίτησης και την 

προθεσμία έκδοσης απόφασης για την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών 

προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα κατά τα άρθρα 

5Α και 5Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος - Προσθήκη παρ. 68 στο άρθρο 72 του 

ν. 4172/2013 

Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται παρ. 68, ως εξής:  

«68. Ειδικά για τις αιτήσεις υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης 

εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή, οι οποίες θα υποβληθούν εντός του έτους 

2021, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 5Α και της παρ. 3 του άρθρου 5Β, ως 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης ορίζεται η 31η.5.2021. Η 

Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση επί αυτής, το αργότερο 

μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουνίου του ιδίου έτους.».  

 

Άρθρο 35 

Ειδική ρύθμιση για το έτος 2021 ως προς την προθεσμία υποβολής αίτησης και την 

προθεσμία έκδοσης απόφασης για τον ειδικό τρόπο φορολόγησης φυσικών προσώπων 

που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα κατά το άρθρο 5Γ του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος κατά το άρθρο 5Γ του ν. 4172/2013 - Προσθήκη 

παρ. 69 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 

Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), προστίθεται παρ. 69, ως εξής:  

«69. Ειδικά για τις αιτήσεις υπαγωγής στον ειδικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος από 

μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, 

φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίες 

θα υποβληθούν εντός του έτους 2021 και αφορούν σε ανάληψη υπηρεσίας ή έναρξη 

εργασιών ατομικής επιχείρησης που έλαβε χώρα μέχρι τις 31 Ιουλίου του έτους αυτού, 

κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 5Γ, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 

σχετικής αίτησης ορίζεται η 30ή Σεπτεμβρίου 2021. Η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την 

αίτηση και εκδίδει απόφαση επί της αίτησης, το αργότερο μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 

2021.».  

 

Άρθρο 36 

Ειδική ρύθμιση για το φορολογικό έτος 2020 ως προς τον εναλλακτικό τρόπο 

υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας - Προσθήκη παρ. 70 στο άρθρο 72 του 

ν. 4172/2013 

Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται παρ. 70 ως εξής:  
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«70. α. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, για τα φυσικά πρόσωπα:  

(i) τα οποία ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία βάσει κανονιστικών πράξεων 

της διοίκησης, εντός του 2020 χαρακτηρίστηκε ως πληττόμενη, λόγω της εμφάνισης και 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-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) τα οποία εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» 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),  

(v) τα οποία 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), όπως ισχύουν μετά και την 

τροποποίησή τους με το άρθρο 54 του ν. 4758/2020 (Α’ 242), όταν προκύπτει διαφορά 

μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος κατά την παρ. 1 του άρθρου 30, 

δεν εφαρμόζεται το άρθρο 31, εφόσον σωρευτικά:  

(αα) τουλάχιστον σε ένα από τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη 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 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’ και 

για τα δυο προηγούμενα φορολογικά έτη, 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 
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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.  

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται ο χρόνος κατά τον οποίο λαμβάνονται υπόψη οι 

εγκεκριμένες δηλώσεις COVID-19, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή της παρούσας.».  

 

Άρθρο 37 

Απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής - Τροποποίηση της παρ. 6 

του άρθρου 15 και προσθήκη παρ. 71 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 

1. Στην παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται περ. γ1, ως εξής:  

«γ1) Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου δεν υπολογίζονται στο πραγματικό 

εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, τα 

παρακάτω εισοδήματα με έκτακτο χαρακτήρα:  

i) Tα εισοδήματα των παρ. 3 και 4.  

ii) Το επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, καθώς και το 

επίδομα αναζήτησης εργασίας στο πλαίσιο δράσεων συμβουλευτικής (παρ. 5 του άρθρου 

64 του ν. 4756/2020 [Α’235]).  

iii) Η αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης.  

iv) Η είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή οικονομικής ενίσχυσης, λόγω διάλυσης 

αλιευτικού σκάφους.  

v) Έκτακτες αποζημιώσεις, αμοιβές, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που 

χορηγήθηκαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 και αποτελούν εισόδημα.  

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται για τα εισοδήματα που αποκτώνται και για τις δαπάνες που 

πραγματοποιούνται από 1ης.1.2020 και μετά.  

3. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται νέα παρ. 71 ως εξής:  

«71. α. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, κατά παρέκκλιση της περ. β’ της παρ. 6 του 

άρθρου 15, εφαρμόζονται τα εξής:  

Το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ορίζεται σε ποσοστό 

τριάντα τοις εκατό (30%) του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή 

εργασία - συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα και μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) 

ευρώ δαπανών. Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνονται το 

ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α και το ποσό της διατροφής που δίδεται 

στον/στην διαζευγμένο/-η σύζυγο ή σε μέρος συμφώνου συμβίωσης ή εξαρτώμενο τέκνο, 

εφόσον καταβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.  

Στην περίπτωση που το δηλωθέν ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής 

υπολείπεται του απαιτούμενου ποσού δαπανών, ο φόρος που προκύπτει κατά την 
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εφαρμογή της κλίμακας της παρ. 1 προσαυξάνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες 

περιπτώσεις:  

(i) Σε περίπτωση που το δηλωθέν ποσό με ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι υψηλότερο 

του 20% του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία, συντάξεις 

και επιχειρηματική δραστηριότητα, ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή της 

κλίμακας της παρ. 1 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 και 

επιχειρηματική δραστηριότητα, o φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή της κλίμακας 

της παρ. 1 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%). Σε κάθε περίπτωση, η προσαύξηση του φόρου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό 

που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος 

ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 

είκοσι δύο τοις εκατό (22%).  

Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή της κλίμακας της παρ. 1 παραμένει 

αμετάβλητος και δεν προσαυξάνεται για τις ακόλουθες περιπτώσεις:  

i) Για τα φυσικά πρόσωπα 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) Για τα φυσικά πρόσωπα 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) Για τα φυσικά πρόσωπα 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).  
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iv) Για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-

ΕΡΓΑΣΙΑ» 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) Για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία 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 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), όπως 

ισχύουν μετά και την τροποποίησή τους με το άρθρο 54 του ν. 4758/2020 (Α’ 242).  

vi) Για φορολογούμενους που είχαν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας 

τους στις 31 Δεκεμβρίου 2019.».  

β. Τα οριζόμενα στην περ. α’ εφαρμόζονται αναλόγως για τα εισοδήματα από ακίνητη 

περιουσία που φορολογούνται σύμφωνα με την κλίμακα της παρ. 4 του άρθρου 40.».  

 

… 

Άρθρο 39 

Παράταση υποβολής αίτησης για την άρση της ευθύνης και των μέτρων σε βάρος των 

αλληλεγγύως ευθυνόμενων διοικούντων νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες για 

φορολογικές οφειλές - Τροποποίηση των παρ. 28 και 29 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 

Οι παρ. 28 και 29 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 (Α’ 201) τροποποιούνται ως προς την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης, από «31 Δεκεμβρίου 2020» σε «30 Ιουνίου 2021» και 

οι παράγραφοι διαμορφώνονται ως εξής:  

«28. Οι διατάξεις της παρ.  6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, όπως αντικαθίστανται με 

τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος, ισχύουν από τη δημοσίευση του 

παρόντος νόμου και εφαρμόζονται για μέτρα της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, 

που κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, έχουν ληφθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, όπως οι παράγραφοι αυτές ίσχυαν πριν 

την τροποποίησή τους, αίρονται ή περιορίζονται, ανά περίπτωση, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, όπως ισχύουν μετά την 

τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος.  

Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, υποβάλλεται αίτηση στην αρχή που 

προέβη στις σχετικές ενέργειες λήψης των μέτρων έως τις 30 Ιουνίου 2021.  

Ποσά που έχουν χρησιμοποιηθεί για την ικανοποίηση απαιτήσεων της Φορολογικής 

Διοίκησης κατά την παρ. 7 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 δεν επιστρέφονται. Η αίτηση 

μπορεί να υποβληθεί και για εκκρεμείς υποθέσεις οφειλών κατά την έννοια του άρθρου 72 

παρ. 50 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει.  

29. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013, όπως αντικαθίστανται με τις 

διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος, ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος και 
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εφαρμόζονται και για οφειλές, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί πριν από τη θέση σε ισχύ του 

παρόντος σε βάρος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για τις οποίες ευθύνονται 

αλληλεγγύως και προσωπικά τα φυσικά πρόσωπα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 παρ. 1 

και 2, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος, 

του άρθρου 115 του ν. 2238/1994 (Α’ 151), της παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 2648/1998 

(Α’ 238), της περ. β’ του άρθρου 55 του ν. 2859/2000 (Α’ 248), καθώς και κάθε άλλης 

διάταξης με την οποία θεσπίζεται αλληλέγγυα ευθύνη για οφειλές για τις οποίες 

εφαρμόζεται ο Κώδικας. Οι οφειλές αυτές παύουν να βαραίνουν τα αλληλεγγύως 

ευθυνόμενα πρόσωπα, εφόσον τα τελευταία δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, που τίθενται 

με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013, όπως αντικαθίστανται με τις διατάξεις 

του άρθρου 34 του παρόντος για τη θεμελίωση της αλληλέγγυας ευθύνης και αίρονται τα 

σε βάρος τους ληφθέντα μέτρα. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, 

υποβάλλεται αίτηση στην Υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης που είναι αρμόδια για 

την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021. Η αίτηση μπορεί να 

υποβληθεί και για εκκρεμείς υποθέσεις οφειλών κατά την έννοια της παρ. 50 του άρθρου 

72 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, καθώς και για εκκρεμείς υποθέσεις οφειλών ενώπιον 

των αρμόδιων δικαστηρίων μετά από άσκηση ανακοπής.  

Η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει αιτιολογημένη πράξη, με την οποία αποδέχεται ή 

απορρίπτει την αίτηση. Κατά της τυχόν απορριπτικής απόφασης ή της σιωπηρής 

απόρριψης της αίτησης μπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 63 του ν. 4174/2013. Ποσά που έχουν εισπραχθεί από τα πρόσωπα της παρ. 1 του 

άρθρου 50 του ν. 4174/2013 δεν επιστρέφονται.».  

 

… 

Άρθρο 41 

Μη επιβάρυνση με τέλος χαρτοσήμου των αδειών θήρας κυνηγετικού έτους 2021-2022 

Οι άδειες θήρας, που χορηγούνται για το κυνηγετικό έτος 2021-2022 στους: α) κυνηγούς 

που είναι μέλη των αναγνωρισμένων ως συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας, Κυνηγετικών Συλλόγων και β) υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ομογενείς, υπηκόους ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 

δεκαπενταετίας, διπλωματικούς υπαλλήλους και ημεδαπούς που εφοδιάζονται με άδεια 

κυνηγιού απευθείας από τις δασικές αρχές, δεν υπόκεινται στο τέλος χαρτοσήμου της 

περ. ζ’ της παρ. 1 του τίτλου Α του άρθρου 18 του π.δ.28/28 Ιουλίου 1931 «Περί Κώδικος 

των νόμων περί τελών χαρτοσήμου» (Α’ 239), με την προϋπόθεση ότι στα πρόσωπα αυτά 

είχε χορηγηθεί άδεια θήρας για το κυνηγετικό έτος 2020-2021 και η άδεια θήρας 

κυνηγετικού έτους 2021-2022 είναι ίδιου τύπου με αυτήν του κυνηγετικού έτους 2020-

2021.  

Για τα τέλη έκδοσης αδειών θήρας για το κυνηγετικό έτος 2021-2022 βλ. και την υ.α. 

ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/74665/2255/2021 «Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το 

κυνηγετικό έτος 2021 – 2022»  (Β’ 3639), κατωτ. αριθ. 1494. 

 

ΜΕΡΟΣ Γ’ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL88jqcC5XjbH9p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZhMk5EY77jLX-nyJL8yQiJSMTs30HVdjuQUyJ3mKfcc
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Άρθρο 42 

Συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021 

Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού έτους 2021 του Υπουργείου Οικονομικών 

και, ειδικότερα, του ειδικού φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες», 

αυξάνονται κατά τρία δισεκατομμύρια (3.000.000.000) ευρώ. Οι εν λόγω πιστώσεις 

εγγράφονται υπό τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων 2910601058 «Πιστώσεις για 

δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19» του ως άνω φορέα και ειδικού φορέα.  

 

… 

ΜΕΡΟΣ Ε’ 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 44 

Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων - Τροποποίηση του 

άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Τροποποιείται η παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου  (Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65 και διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της η παρ. 

αυτή).  

 

Άρθρο 45 

Απαλλαγή των διοικητικών προστίμων κατ’ εφαρμογή των κανόνων τήρησης 

αποστάσεων προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από 

τα ποσά τελών χαρτοσήμου πλέον εισφοράς Ο.Γ.Α. - Τροποποίηση του άρθρου 

τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Προστίθενται δύο εδ. στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 

1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), ανωτ. αριθ. 229, και η παρ. 2 

διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της)  

 

Άρθρο 46 

Επέκταση απαλλαγής από την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος παραχώρησης 

χρήσης χώρου εντός Ζώνης Λιμένα - Τροποποίηση του άρθρου εξηκοστού όγδοου της 

από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Προστίθενται παρ. 7 και 8 στο άρθρο εξηκοστό όγδοο της από 13.4.2020 Πράξης 

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

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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8APWkZGPL1bntIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOMefgdsRWM9_NshoOb5sUFtcPKtRjQw9_3pped2pxY0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh
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… 

Άρθρο 49 

Αντικατάσταση της προϋπόθεσης της βεβαίωσης τέλους ταξινόμησης από την 

προϋπόθεση της κατάθεσης ειδικής δήλωσης και υπαγωγή επιβατικών οχημάτων της 

περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4714/2020 

1. Η περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), τροποποιείται ως προς 

την αντικατάσταση της βεβαίωσης του τέλους ταξινόμησης από την κατάθεση της ειδικής 

δήλωσης της παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) και η περ. α’ 

διαμορφώνεται ως εξής:  

«3. α) Η παρ.  7 του άρθρου 121 του ν.  2960/2001 (Α’ 265), όπως ίσχυε πριν από την 

τροποποίησή της με το παρόν, εξακολουθεί να ισχύει για τα επιβατικά αυτοκίνητα, με 

άδεια κυκλοφορίας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει εκδοθεί πριν από 

την 1η Ιουνίου 2016, για τα οποία έχει κατατεθεί η ειδική δήλωση της παρ. 2 του άρθρου 

130 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) και έχει υποβληθεί μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του 

παρόντος, αίτηση για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης από την Ειδική 

Επιτροπή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 126, ακόμη και αν δεν έχει εκδοθεί 

απόφαση κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.  

Μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, η βεβαίωση και είσπραξη του τέλους 

ταξινόμησης για τα ανωτέρω οχήματα μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 

121 του ν. 2960/2001.».  

2. Επιβατικά αυτοκίνητα με άδεια κυκλοφορίας κράτους μέλους της Ε.Ε., που έχει 

εκδοθεί πριν από την 1η Ιουνίου 2016, για τα οποία μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του 

ν. 4714/2020 (Α’ 148) προς ψήφιση, ήτοι μέχρι τη 18η Ιουλίου 2020, είχαν κατατεθεί, η 

ειδική δήλωση της παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) και αίτηση για τον 

υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης από την Ειδική Επιτροπή του δεύτερου 

εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 126 του ίδιου νόμου, η οποία απορρίφθηκε λόγω μη 

βεβαίωσης του τέλους ταξινόμησης μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, μπορούν, μετά από 

αίτηση των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 130 του ν. 2960/2001, να υπαχθούν στην 

περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4714/2020, όπως τροποποιείται με την παρ. 1. Όταν 

για τα οχήματα της παρούσας έχουν εκδοθεί αποδεικτικά είσπραξης του τέλους 

ταξινόμησης, είναι δυνατός, μετά από αίτηση των ίδιων προσώπων, ο επανυπολογισμός 

του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης, ο συμψηφισμός του με το καταβληθέν τέλος 

ταξινόμησης και η επιστροφή της διαφοράς που προκύπτει, με την επιφύλαξη της παρ. 1 

του άρθρου 19 του ν. 2873/2000 (Α’ 285). Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 

1η.1.2021.  

 

… 

Άρθρο 51 

Υπαγωγή ληξιπρόθεσμων οφειλών φορολογικών αποθηκών έτοιμων προς κατανάλωση 

αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων σε ρύθμιση 
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1. Με την επιφύλαξη της παρ. 34 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 (Α’ 201), οι οφειλές 

από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και λοιπές 

συνεισπραττόμενες επιβαρύνσεις των ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και 

άλλων αλκοολούχων προϊόντων του άρθρου 79 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), οι οποίες 

βεβαιώθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 του ίδιου νόμου και έχουν καταστεί 

ληξιπρόθεσμες μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2021, δύνανται να ρυθμίζονται με υπαγωγή στην 

υποπαρ. Α2 της παρ. A του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107), για τον αριθμό 

δόσεων της υποπερ. (i) της περ. 1α της ίδιας υποπαραγράφου.  

2. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης οφειλών των εγκεκριμένων 

αποθηκευτών του άρθρου 64 του ν. 2960/2001, οι οποίες προέρχονται από τη λειτουργία 

φορολογικών αποθηκών των προϊόντων της παρ. 1, και με την προϋπόθεση τήρησης αυτής 

αναστέλλεται η εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 110 του ίδιου νόμου.  

 

… 

Άρθρο 54 

Ρύθμιση οργανωτικών και οικονομικών θεμάτων συμμετοχής της Ελλάδας στο Δ.Ν.Τ. - 

Προσθήκη άρθρου 5Α στον ν.δ. 631/1970 

Μετά το άρθρο 5 του ν.δ. 631/1970 (Α’ 173), προστίθεται άρθρο 5Α, ως εξής:  

«Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να δηλώνεται η συμμετοχή της χώρας 

στη δημιουργία Ταμείων ή Χρηματοδοτικών Μηχανισμών που λειτουργούν εντός του 

Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και να καταβάλλονται εισφορές ή συνδρομές, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’ 143).».  

 

… 

Άρθρο 59 

Δυνατότητα τροποποίησης προκηρύξεων αθλητικών διοργανώσεων 

1. Για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης ρύθμισης 

και ιδίως των απαγορεύσεων που θεσπίζονται με την παρ. 3 του άρθρου 101Δ και την 

παρ. 3 του άρθρου 131 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), επιτρέπεται η τροποποίηση, με άμεση 

ισχύ, των κανονισμών διάρθρωσης, οργάνωσης και διεξαγωγής όλων των πρωταθλημάτων 

(ομαδικών, ατομικών, ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού), πλην των τεχνικών 

κανονισμών αθλημάτων, καθώς και των σχετικών με τα πρωταθλήματα αυτά 

προκηρύξεων.  

2. Οι τροποποιήσεις της παρ. 1 γίνονται με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 

τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της 

εκτελεστικής επιτροπής της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή της διοργανώτριας αρχής, 

κατά περίπτωση και δεν εγκρίνονται ούτε επικυρώνονται από τη γενική συνέλευση, κατά 

παρέκκλιση κάθε αντίθετης καταστατικής ή κανονιστικής ρύθμισης. Το παρόν δεν 

εφαρμόζεται αν πρόκειται για αθλητική ομοσπονδία ή διοργανώτρια αρχή στην οποία έχει 

διοριστεί προσωρινή διοίκηση. 
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ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ 

Άρθρο 60 

Έναρξη ισχύος 

1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη των παρ. 2 έως 3.  

2. Η ισχύς του άρθρου 12 αρχίζει από την 1η.1.2020.  

3. Η ισχύς του άρθρου 28 αρχίζει από την 1η.5.2020, ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της ίδιας ημέρας (Α’ 90). 

 

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

 

1271. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Αριθμ. Υ17 της 22/23.4.2021 «Παροχή 

εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Υγείας και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας για 

την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ιατρών παθολόγων, πνευμονολόγων και γενικών 

ιατρών, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1658) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Της παρ. 4 του άρθρου 22 του Συντάγματος, και  

β) του άρθρου 1 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση 

Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 47).  

2. Την υπό στοιχεία Γ.Π/ΕΜΠ.οικ 1652/22.4.2021 εισήγηση του Υπουργού Υγείας και 

του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, μετά των υπ’ αρ. 23268/14.4.2021, 23383/14.4.2021 

και 25424/21.4.2021 συνημμένων σε αυτήν εγγράφων, των Διοικήσεων της 1ης και 2ης 

Υγειονομικής Περιφέρειας και του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, αντιστοίχως.  

3. Την ανάγκη αντιμετώπισης της πανδημίας, δεδομένου ότι η τρέχουσα επιδημιολογική 

κατάσταση της χώρας, η πληρότητα κλινών κορωνοϊού στην εδαφική περιοχή της 1ης και 

2ης Υγειονομικής Περιφέρειας και η καθημερινή μετατροπή νέων κλινικών σε κλινικές 

COVID-19 καθιστούν επιτακτική την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των δημόσιων 

δομών υγείας, για την περίθαλψη των νοσούντων από κορωνοϊό, αποφασίζουμε:  

 

Εξουσιοδοτούμε τον Υπουργό Υγείας και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, όπως 

προβούν σε επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό 

Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, με έδρα εντός της Περιφέρειας Αττικής, 

ειδικοτήτων Πνευμονολογίας, Παθολογίας και Γενικής Ιατρικής, σύμφωνα με το άρθρο 1 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8q9xsRI7tQcbuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSq67NOf-abiniyGozKYw1GaU5TpsJFGUvIZV72CJu6O
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του ν. 4325/2015 (Α’ 47), στο αναγκαίο μέτρο και για χρονικό διάστημα είκοσι (20) 

ημερών. 

 

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

 

1272. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

Αριθμ. Γ.Π./οικ.26046 της 22/23.4.2021 «Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ιδιωτών 

ιατρών ειδικοτήτων Πνευμονολογίας, Παθολογίας και Γενικής Ιατρικής για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1659) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Της παρ. 4 του άρθρου 22 του Συντάγματος, και  

β) του άρθρου 1 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση 

Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 47).  

2. Την υπό στοιχεία Γ.Π/ΕΜΠ.οικ 1652/22.4.2021 εισήγηση του Υπουργού Υγείας και 

του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, μετά των υπ’ αρ. 23268/14.4.2021, 23383/14.4.2021 

και 25424/21.4.2021 συνημμένων σε αυτήν εγγράφων, των Διοικήσεων της 1ης και 2ης 

Υγειονομικής Περιφέρειας και του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, αντιστοίχως.  

3. Την υπό στοιχεία Υ17/22.4.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Παροχή 

εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Υγείας και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας για την 

επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ιατρών παθολόγων, πνευμονολόγων και γενικών ιατρών, 

για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1658).  

4. Την υπό στοιχεία Υ4/8.1.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β’ 32).  

5. Την υπό στοιχεία Β1α,Β2α/οικ.26045/22.4.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της παρούσας 

απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία 

συνίσταται στην καταβολή αποζημίωσης λόγω της επίταξης για χρονικό διάστημα ενός (1) 

μηνός των υπηρεσιών των ιατρών που αναφέρονται στην παρούσα. Το συνολικό ύψος της 

δαπάνης θα εξαρτηθεί από πραγματικά γεγονότα (αριθμός ιατρών που θα απασχοληθούν 

στα νοσοκομεία του ΕΣΥ λόγω της επίταξης) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των 

νοσοκομείων που θα στελεχώσουν οι ιατροί, ο οποίος θα ενισχυθεί από τις πιστώσεις του 

υπό κατανομή ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την 

υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Φ./Ε.Φ. 1023-

711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω έκτακτης 

ισόποσης επιχορήγησης από το Υπουργείο Υγείας.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8q9xsRI7tQcZp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteqHL3D68umv5qGgBkETVV3sJsHziGpYAUyOYhv4c5Sz
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6. Την ανάγκη αντιμετώπισης της πανδημίας, δεδομένου ότι η τρέχουσα επιδημιολογική 

κατάσταση της χώρας, η πληρότητα κλινών κορωνοϊού στην εδαφική περιοχή της 1ης και 

2ης Υγειονομικής Περιφέρειας και η καθημερινή μετατροπή νέων κλινικών σε κλινικές 

COVID-19 καθιστούν επιτακτική την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των δημόσιων 

δομών υγείας, για την περίθαλψη των νοσούντων από κορωνοϊό, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο μόνο 

1. Επιτάσσουμε από ώρα 8:00 π.μ. της 23ης.4.2021 και για χρονικό διάστημα είκοσι 

ημερών τις υπηρεσίες των ιατρών ειδικοτήτων Πνευμονολογίας, Παθολογίας και Γενικής 

Ιατρικής, που είναι συμβεβλημένοι με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

και έχουν την επαγγελματική τους έδρα εντός της Περιφέρειας Αττικής κατά την 

ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.  

2. Η έκδοση και επίδοση των «Φύλλων Επίταξης» θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 1 του 

ν. 4325/2015 (Α’ 47) από τις οικείες αστυνομικές αρχές.  

3. Οι ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων επιτάσσονται, όπως εμφανισθούν την ογδόη (8η) 

πρωινή της επόμενης ημέρας της προς αυτούς επίδοσης του φύλλου επίταξης στον τόπο, 

που ορίζεται εντός του φύλλου, ήτοι σε νοσοκομείο ή θεραπευτήριο της Περιφέρειας 

Αττικής προς άσκηση καθηκόντων βαθμίδας αντίστοιχης προς αυτήν του Επιμελητού Β’.  

4. Οι ανωτέρω ιατροί υποχρεούνται κατά το χρονικό διάστημα επίταξης των υπηρεσιών 

τους ως ιατρών στο νοσοκομείο, στο οποίο καλούνται να εμφανισθούν, να τηρούν το 

ωράριο και το καθηκοντολόγιο, καθώς και να συμμετέχουν στο σύστημα εφημεριών του 

νοσοκομείου και της κλινικής στην οποία εντάσσονται από τον Διοικητή του νοσοκομείου 

ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. 

 

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

 

1273. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 22820 της 

19/23.4.2021 «Παράταση της μη υποχρέωσης θεώρησης των γνωματεύσεων του 

Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ από ελεγκτή ιατρό» (Β’ 1673) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 20 του ν. 4683/2020 «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. 

«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη 

διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68) και 

άλλες διατάξεις» (Α’ 83).  

2. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 31).  

3. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή 

σκοπού ΕΟΠΥΥ και άλλες λοιπές διατάξεις» (Α’ 38).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8tP77J3eAjAy4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYY-UwrwgdStb5AWzAouKW8NvfBt9WvajwQqECFhjwnz
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4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 

119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).  

5. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).  

6. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

7. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών 

Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α’ 156).  

8. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ.50807/11-08-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Υγείας, «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του 

Υπουργείου Υγείας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 620).  

9. Την υπό στοιχεία Β2β/οικ. 22977/12-04-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 5 του 

άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία με την παρούσα 

απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού τ.ε. του ΕΟΠΥΥ ούτε 

σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Παρατείνεται η μη υποχρέωση θεώρησης γνωματεύσεων από ελεγκτή ιατρό, όπου αυτή 

ορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ - Κ.Υ.Α. υπό στοιχεία 

ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018, Β’ 4898), όπως ισχύει, έως την 30η Ιουνίου 2021.  

 

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

 

1274. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 11612 ΕΞ 2021 της 

19/23.4.2021 «Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας “Στοιχεία ΑΜΚΑ” της Η.ΔΙ.Κ.Α. 

Α.Ε. σε φορείς του δημοσίου τομέα» (Β΄ 1675)  
 

Έχοντας υπόψη:  

Α. Τις διατάξεις:  

1. Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου 

Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και 

άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),  

2. 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,  

3. 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 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8tP77J3eAjAwliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtY6zznAnOkLakWDlAcIM-xdOfGlt6wljsgOxhSXpinF-
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της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική 

νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),  

4. 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),  

5. του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση 

ασφαλιστικού -συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 

τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85),  

6. 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 παρ. 5 

και 6 του άρθρου 55,  

7. του άρθρου 248 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),  

8. της παρ. 9 του άρθρου 22 του ν. 4213/2013, «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας 

στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο 

πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/4.4.2011) και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 261),  

9. του ν. 4213/2013 «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 

περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής 

υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις» (Α’ 261) και ιδίως του 

άρθρου 22 αυτού,  

10. του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού 

ΕΟΠΥΥ και άλλες λοιπές διατάξεις» (Α’ 83),  

11. των άρθρων 22 έως και 34 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης για το Ελληνο-γερμανικό Ίδρυμα 

Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254),  

12. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 

επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 

δημόσιας διοίκησης», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83),  

13. του άρθρου δωδέκατου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς 

εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157), η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο 1 ν. 4722/2020 (Α’ 177),  
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14. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α’ 119),  

15. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 121),  

16. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).  

17. της υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία 

Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 

Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990),  

18. της υπ’ αρ. 1163/17-1-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας 

«Ρύθμιση των απαιτούμενων διαλειτουργικοτήτων, της διαδικασίας αυθεντικοποίησης, 

των ειδικότερων τεχνικών ή λεπτομερειακών θεμάτων λειτουργίας της ηλεκτρονικής 

Πλατφόρμας Έκδοσης Βεβαίωσης κατά του κορωνοϊού COVID-19 και της διαδικασίας 

έκδοσης της βεβαίωσης» (Β’ 114).  

19. της υπό στοιχεία Φ. 11321/οικ.61134/2205/ 29-12-2016 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Οικονομικών «Καθορισμός κανόνων και διαδικασιών περιοδικής δήλωσης και καταβολής 

των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 

(Α’ 85)» (Β’ 4421),  

20. της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 8615/14-2-2020 απόφασης του Υπουργού Υγείας 

«Καθορισμός διαδικασίας ατομικής διακίνησης φαρμάκων με προμήθεια από τον Εθνικό 

Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και τελικό σημείο παράδοσης ιδιωτικό 

φαρμακείο» (Β’ 487),  

21. της υπ’ αρ. 5954/23-6-2014 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (Β’ 1807),  

22. του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για τη 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).  

Β. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).  

Γ. Το υπ’ αρ. 2840/28-4-2020 αίτημα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ, τα υπ’ αρ. 3067/12-5-2020 και 

5023/12-11-2020 αιτήματα του ΕΟΠΥΥ, το υπ’ αρ. 4027/22-7-2020 αίτημα του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το υπ’  αρ. 4660/ 13-10-2020 αίτημα του 

ΕΟΔΥ, το υπ’ αρ. 5526/22-12-2020 αίτημα του ΕΦΚΑ, το υπ’ αρ. 5602/28-12-2020 

αίτημα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το υπ’ αρ. 4869/ 2-11-2020 αίτημα 

του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων 

Διαλειτουργικότητας του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.  

Δ. Το υπ’ αρ. 185466/10-9-2020 έγγραφο του ΕΛΚΕ ΑΠΘ, τα υπό στοιχεία 

ΔΒ2Α/541/30416/27-10-2020 και ΔΒ2Α/587/οικ 33110/23-11-2020 έγγραφα του 

ΕΟΠΥΥ, το υπ’ αρ. 113084/Α7/1-9-2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, το υπό στοιχεία ΕΠ 1930/ 1-12-2020 έγγραφο του ΕΟΔΥ, το υπό στοιχεία 
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18127/ Σ.5470/19-1-2021 έγγραφο του ΕΦΚΑ, το υπ’ αρ. 6171/ 3-3-2021 έγγραφο του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το υπό στοιχεία ΥΠ. ΨΗΦ.Δ.: 2654/ 1-2-2021 

έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με θέμα την ένταξη της 

διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία ΑΜΚΑ» σε παραγωγική λειτουργία.  

Ε. Το γεγονός ότι από τη παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

1. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία ΑΜΚΑ» της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) στους κάτωθι φορείς του 

δημοσίου τομέα:  

α) στο πληροφοριακό σύστημα «resCom ΕΛΚΕ ΑΠΘ» του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την 

ταυτοποίηση/συμπλήρωση των στοιχείων του ασφαλισμένου, στο πλαίσιο υποβολής 

αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.) στις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,  

β) στο πληροφοριακό σύστημα «Πλατφόρμα διάθεσης φαρμάκων υψηλού κόστους από 

ιδιωτικά φαρμακεία και φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), για την ταυτοποίηση βάσει ΑΜΚΑ των ασφαλισμένων 

κατά την υποβολή αιτημάτων για παραλαβή φαρμάκων υψηλού κόστους από ιδιωτικό 

φαρμακείο επιλογής τους, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 22 του ν. 4213/2013 

(Α’ 261) και την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 8615/14-2-2020 (Β’ 487) απόφαση του 

Υπουργού Υγείας. Η διαδικτυακή υπηρεσία μπορεί να αξιοποιείται και για τον 

προγραμματισμό ραντεβού για την παραλαβή φαρμάκων υψηλού κόστους από τα 

φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ,  

γ) στο πληροφοριακό σύστημα Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΟΠΥΥ για τον 

προγραμματισμό ραντεβού στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, ώστε η προσέλευση και 

εξυπηρέτηση του κοινού από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις να πραγματοποιείται κατόπιν 

ραντεβού, ενόψει των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19,  

δ) στο πληροφοριακό σύστημα «ΠΗΓΑΣΟΣ» του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων για την υποστήριξη των διαδικασιών που αφορούν την εγγραφή, την 

κατάρτιση και την πρακτική άσκηση φυσικών προσώπων στα Ι.Ε.Κ. (δημόσια και 

ιδιωτικά), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,  

ε) στο πληροφοριακό σύστημα «komy.eody.gov.gr - MEDISYS» του Εθνικού 

Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), προκειμένου να ελέγχεται η εγκυρότητα του 

AMΚΑ και να ανακτώνται τα βασικά στοιχεία των φυσικών προσώπων, κατά την 

καταχώριση στο εν λόγω σύστημα των διαγνωστικών εξετάσεων που διενεργούν οι 

Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ,  

στ) στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ για την καταχώριση των 

στοιχείων ΑΜΚΑ των ασφαλισμένων κατά την απογραφή τους στον e-ΕΦΚΑ,  

ζ) στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Έκδοσης Βεβαίωσης Εμβολιασμού κατά του 

κορωνοϊού CΟVID-19, για την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων που αιτούνται την 



132 

 

έκδοση βεβαίωσης εμβολιασμού, σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) και 

την υπ’ αρ. 1163/17-1- 2021 (Β’ 114) κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και 

Επικρατείας,  

η) στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για το πληροφοριακό σύστημα «Ηλεκτρονική 

εφαρμογή ταχυδρομείου αποστολής - ειδοποίησης Εφέδρου» με σκοπό την ταυτοποίηση 

και ενημέρωση των στοιχείων των χρηστών της εφαρμογής.  

2. Οι φορείς της παρ. 1 πραγματοποιούν αναζήτηση:  

- με βάση τα βασικά στοιχεία του φυσικού προσώπου, για τη λήψη του ΑΜΚΑ ή με βάση 

τον ΑΜΚΑ,  

- με βάση τον ΑΜΚΑ, για τη λήψη των στοιχείων του φυσικού προσώπου,  

- με βάση τον ΑΜΚΑ, για τη λήψη στοιχείων ή βασικών στοιχείων προσώπων που 

διαθέτουν Προσωρινό αριθμός ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης αλλοδαπού 

(ένδειξη ΠΑΑΥΠΑ).  

Τα ακριβή στοιχεία που διατίθενται με τις ανωτέρω μεθόδους αναζήτησης αναφέρονται 

στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.  

3. Η διάθεση των ανωτέρω διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου 

Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας 

Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις 

περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

4. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων της παρ. 1 έχουν την 

υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για το 

σκοπό που ορίζεται στην παρούσα απόφαση.  

5. Οι φορείς της παρ. 1 έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των 

κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των 

λαμβανόμενων πληροφοριών και κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των 

προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων 

δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. Λήψη στοιχείων με βάση τον ΑΜΚΑ:  

- Αύξων Αριθμός (Α/Α) κλήσης  

- ΑΜΚΑ  

- ΑΑ (ο Α/Α που δόθηκε στην είσοδο)  

- AMKA (ο ΑΜΚΑ που δόθηκε στην είσοδο)  

- Ισχύων ΑΜΚΑ  

- Ημ/νία πιο πρόσφατης καταχώρησης των στοιχείων (μορφή dd/mm/yyyy)  

- Κωδικός είδους ταυτότητας  
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- Αριθμός ταυτότητας  

- Έτος έκδοσης ταυτότητας  

- Χώρα υπηκοότητας  

- Κωδικός χώρας υπηκοότητας  

- Κωδικός φύλου (ΑΡΡΕΝ ή ΘΗΛΥ)  

- ΑΦΜ  

- Επώνυμο κατά τη γέννηση (Ελληνικά)  

- Επώνυμο τρέχον (ταυτότητας) (Ελληνικά)  

- Όνομα (Ελληνικά)  

- Πατρώνυμο (Ελληνικά)  

- Μητρώνυμο (Ελληνικά)  

- Επώνυμο κατά τη γέννηση (Λατινικά)  

- Επώνυμο τρέχον (ταυτότητας) (Λατινικά)  

- Όνομα (Λατινικά)  

- Πατρώνυμο (Λατινικά)  

- Μητρώνυμο (Λατινικά)  

- Ημ/νία γέννησης (μορφή dd/mm/yyyy)  

- Ένδειξη πλασματικής ημ/νίας γέννησης  

- Χώρα γέννησης  

- Κωδικός χώρας γέννησης  

- Δήμος γέννησης  

- Κωδικός Ελληνικού νομού γέννησης (τα 4 πρώτα γράμματα του νομού)  

- Διεύθυνση: οδός - αριθμός  

- Διεύθυνση: δήμος ή πόλη  

- Διεύθυνση: κωδικός νομού (τα 4 πρώτα γράμματα του νομού)  

- Διεύθυνση: Τ.Κ  

- Χώρα διεύθυνσης  

- Κωδικός χώρας διεύθυνσης  

- Τηλέφωνο -1  

- Τηλέφωνο -2  

- Ένδειξη θανάτου  

- Ημ/νία Θανάτου  
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2. Λήψη στοιχείων με βάση τα βασικά στοιχεία φυσικού προσώπου (επώνυμο, όνομα, 

πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημ/νία γέννησης, ΑΦΜ, αριθμός ταυτότητας)  

- Α/Α (ο Α/Α που δόθηκε στην είσοδο)  

- Επώνυμο (το επώνυμο που δόθηκε στην είσοδο)  

- Όνομα (το όνομα που δόθηκε στην είσοδο)  

- Πατρώνυμο (το πατρώνυμο που δόθηκε στην είσοδο)  

- Μητρώνυμο (το μητρώνυμο που δόθηκε στην είσοδο)  

- Ημερομηνία γέννησης (η ημερομηνία γέννησης που δόθηκε στην είσοδο)  

- ΑΦΜ (ο ΑΦΜ που δόθηκε στην είσοδο)  

- Αριθμός ταυτότητας  

- ΑΜΚΑ ισχύων  

- Ημ/νία πιο πρόσφατης καταχώρησης των στοιχείων  

- Αριθμός ταυτότητας  

- Χώρα υπηκοότητας  

- Κωδικός χώρας υπηκοότητας  

- ΑΦΜ  

- Επώνυμο κατά τη γέννηση (Ελληνικά)  

- Επώνυμο τρέχον (ταυτότητας) (Ελληνικά)  

- Όνομα (Ελληνικά)  

- Πατρώνυμο (Ελληνικά)  

- Μητρώνυμο (Ελληνικά)  

- Επώνυμο κατά τη γέννηση (Λατινικά)  

- Επώνυμο τρέχον (ταυτότητας) (Λατινικά)  

- Όνομα (Λατινικά)  

- Πατρώνυμο (Λατινικά)  

- Μητρώνυμο (Λατινικά)  

- Ημ/νία γέννησης (μορφή dd/mm/yyyy)  

- Ένδειξη πλασματικής ημ/νίας γέννησης  

- Ένδειξη θανάτου  

- Ημ/νία Θανάτου (μορφή dd/mm/yyyy)  

3. Λήψη στοιχείων με ένδειξη ΠΑΑΥΠΑ με βάση τον ΑΜΚΑ:  

- ΑΑ (ο Α/Α που δόθηκε στην είσοδο)  

- AMKA (ο ΑΜΚΑ που δόθηκε στην είσοδο)  
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- Ισχύων ΑΜΚΑ  

- Ημ/νία πιο πρόσφατης καταχώρησης των στοιχείων  

- Κωδικός είδους ταυτότητας  

- Αριθμός ταυτότητας  

- Έτος έκδοσης ταυτότητας  

- Χώρα υπηκοότητας  

- Κωδικός χώρας υπηκοότητας  

- Κωδικός φύλου (ΑΡΡΕΝ ή ΘΗΛΥ)  

- ΑΦΜ  

- Επώνυμο κατά τη γέννηση (Ελληνικά)  

- Επώνυμο τρέχον (ταυτότητας) (Ελληνικά)  

- Όνομα (Ελληνικά)  

- Πατρώνυμο (Ελληνικά)  

- Μητρώνυμο (Ελληνικά)  

- Επώνυμο κατά τη γέννηση (Λατινικά)  

- Επώνυμο τρέχον (ταυτότητας) (Λατινικά)  

- Όνομα (Λατινικά)  

- Πατρώνυμο (Λατινικά)  

- Μητρώνυμο (Λατινικά)  

- Ημ/νία γέννησης  

- Ένδειξη πλασματικής ημ/νίας γέννησης  

- Χώρα γέννησης  

- Κωδικός χώρας γέννησης  

- Δήμος γέννησης  

- Κωδικός Ελληνικού νομού γέννησης  

- Διεύθυνση: οδός - αριθμός  

- Διεύθυνση: δήμος ή πόλη  

- Διεύθυνση: κωδικός νομού (τα 4 πρώτα γράμματα του νομού)  

- Διεύθυνση: Τ.Κ.  

- Χώρα διεύθυνσης  

- Κωδικός χώρας διεύθυνσης  

- Τηλέφωνο -1  

- Τηλέφωνο -2  



136 

 

- Ένδειξη θανάτου  

- Ημ/νία Θανάτου  

4. Λήψη βασικών στοιχείων με ένδειξη ΠΑΑΥΠΑ με βάση τον ΑΜΚΑ:  

- AMKA (ο ΑΜΚΑ που δόθηκε στην είσοδο)  

- Ισχύων ΑΜΚΑ  

- Χώρα υπηκοότητας  

- Φύλο (ΑΡΡΕΝ ή ΘΗΛΥ)  

- Επώνυμο τρέχον (ταυτότητας) (Ελληνικά)  

- Όνομα (Ελληνικά)  

- Πατρώνυμο (Ελληνικά)  

- Μητρώνυμο (Ελληνικά)  

- Επώνυμο τρέχον (ταυτότητας) (Λατινικά)  

- Όνομα (Λατινικά)  

- Πατρώνυμο (Λατινικά)  

- Μητρώνυμο (Λατινικά)  

- Ημ/νία γέννησης (μορφή dd/mm/yyyy)  

- Διεύθυνση: οδός - αριθμός  

- Διεύθυνση: δήμος ή πόλη  

- Διεύθυνση: Τ.Κ  

- Τηλέφωνο -1  

- Ένδειξη θανάτου  

- Ημ/νία Θανάτου (μορφή dd/mm/yyyy)  

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

 

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

 

1275. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθμ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 26044 της 22/23.4.2021 «Έκτακτα μέτρα περιορισμού της υπερτοπικής 

κυκλοφορίας για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη 

Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1678) 
 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8tP77J3eAjAzuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtc4VkfjCxqz5hhZZNdMUKr6QH1JuzhtCbS8BUyskVTmB
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Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού,  

β. της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 

επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 

δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83),  

γ. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και ιδίως της περ. η’ της παρ. 2 

και της περ. ε’ της παρ. 4 αυτού, καθώς και της παρ. 6 αυτού.  

δ. της παρ. 6 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 

(Α΄ 76),  

ε. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 

Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),  

στ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),  

ζ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),  

η. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),  

θ. του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),  

ι. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151),  

ια. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» 

(Α’ 26),  

ιβ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),  

ιγ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α΄ 2), 

ιδ. της υπό στοιχεία Υ1/8.1.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β΄ 48) και  

ιε. της υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ 459/ 19.7.2019 κοινής απόφασης του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058),  

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.24489/16.4.2021 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, 



138 

 

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 τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη 

Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1558).  

3. Τις από 4.11.2020, 26.11.2020, 3.12.2020, 10.12.2020, 14.12.2020, 2.1.2021, 

4.1.2021, 7.1.2021, 8.1.2021, 15.1.2021, 22.1.2021, 29.1.2021, 5.2.2021, 19.2.2021, 

26.2.2021, 3.3.2021, 5.3.2021, 12.3.2021, 19.3.2021, 26.3.2021, 31.3.2021, 2.4.2021, 

7.4.2021, 9.4.2021, 14.4.2021, 16.4.2021 και 21.4.2021 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής 

Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

4. Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων περιορισμού της υπερτοπικής κυκλοφορίας για 

λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας 

επιδημιολογικής επιβάρυνσης της Χώρας.  

5. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.26043/22.4.2021 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 

Υπερτοπικές μετακινήσεις 

1. Κατά τον χρόνο εφαρμογής της παρούσας, απαγορεύεται η μετακίνηση, με 

οποιοδήποτε μέσο, εκτός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Ειδικώς στην 

περίπτωση της Αττικής η μετακίνηση απαγορεύεται: α) εκτός των ορίων της Περιφέρειας 

και β) από ή προς την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.  

2. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρ. 1 οι περιπτώσεις μετακίνησης, με 

οποιονδήποτε τρόπο: 

α) Aπό και προς την εργασία. Η συνδρομή της παρούσας πιστοποιείται σύμφωνα με τις 

περ. α), β) και γ) της παρ. 3 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.24489/16.4.2021 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας 

του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων, 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, 19 Απριλίου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1558), 

όπως εκάστοτε ισχύει. Τα προσκομιζόμενα έγγραφα προς πιστοποίηση της μετακίνησης 

για λόγους εργασίας προσδιορίζουν τον χρόνο έναρξης και λήξης της μετακίνησης και 

διασταυρώνονται από τις αρχές ελέγχου με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο Μητρώο 

Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και στο Πληροφοριακό Σύστημα 
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«ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ειδικώς στην 

περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών, η 

υπεύθυνη δήλωση ή η βεβαίωση της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 3 της ανωτέρω κοινής 

υπουργικής απόφασης αναφέρει συγκεκριμένα τον λόγο της μετακίνησης (π.χ. 

προγραμματισμένο ραντεβού σε συγκεκριμένη δημόσια υπηρεσία) και ο συνολικός χρόνος 

αυτής δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες. Ο μετακινούμενος κατ’ 

εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση της επιτρεπόμενης 

υπερτοπικής μετακίνησης της περ. γ) εντός του χρόνου εφαρμογής της παρούσας.  

«β) Για λόγους υγείας, στην περίπτωση μετακίνησης βα) προς δημόσια δομή υγείας, ββ) 

αποκλειστικά σε περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, προς ιδιωτική κλινική. 

Για την πιστοποίηση των λόγων υγείας απαιτείται, πέραν της βεβαίωσης κίνησης της 

παρ. 5 του άρθρου 3 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, και έγγραφο της δομής 

υγείας, εκτός περιπτώσεων όπου αυτό δεν μπορεί να προσκομισθεί λόγω του επείγοντος 

χαρακτήρα της μετακίνησης.». 

Στην περ. β) προστέθηκε η δυνατότητα μετακίνησης προς ιδιωτική κλινική, 

αποκλειστικά σε περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης και η περ. αυτή 

διαμορφώθηκε εκ νέου στο σύνολό της ως άνω από την παρ. 1 του άρθρου μόνου της 

απ. Υπουργών Προστασίας του Πολίτη – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων- 

Υγείας – Εσωτερικών – Υποδομών και Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26393 της 24/24.4.2021 «Τροποποίηση της υπό 

στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.26044/ 22.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα 

περιορισμού της υπερτοπικής κυκλοφορίας για την προστασία της δημόσιας υγείας από 

τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 

Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00” (Β’ 1678)» (Β΄ 1687). 

Με την δε παρ. 2 ιδίου άνω άρθρου μόνου ορίστηκε ότι: «Η παρούσα ισχύει από τη 

δημοσίευσή της έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.» 

γ) Προς τον σκοπό εφάπαξ μετάβασης στον τόπο της μόνιμης κατοικίας για την 

πιστοποίηση της οποίας απαιτείται Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, που λαμβάνεται 

ατελώς από τον ιστότοπο https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis, ή 

αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1. Ο μετακινούμενος κατ’ εφαρμογή 

της παρούσας περίπτωσης δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση της επιτρεπόμενης υπερτοπικής 

μετακίνησης της περ. α) εντός του χρόνου εφαρμογής της παρούσας.  

δ) Για μετάβαση σε κηδεία υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος. Ο μετακινούμενος 

κατ’ εφαρμογή της παρούσας υποχρεούται να φέρει και να επιδεικνύει στα όργανα 

ελέγχου, πέραν της βεβαίωσης κίνησης της παρ. 5 του άρθρου 3 της ανωτέρω κοινής 

υπουργικής απόφασης, δα) ληξιαρχική πράξη θανάτου και δβ) άδεια ταφής. Ο συνολικός 

χρόνος μετακίνησης κατ’ εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης δεν επιτρέπεται να 

υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες.  

ε) Για μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι 

αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. Ο μετακινούμενος γονέας κατ’ εφαρμογή της παρούσας υποχρεούται να φέρει 

και να επιδεικνύει στα όργανα ελέγχου εα) στην περίπτωση διαζυγίου, αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου, εβ) στην περίπτωση 

διάστασης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και εγ) σε κάθε περίπτωση, 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Of-xI5h2Ruj3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZbUhp-BEgvXVpR5C7yWDQCeYkKVgxQATxsRvxQLMYn7
https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis
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πρόσφορα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η κατοικία του τέκνου, όπως τίτλο ιδιοκτησίας 

ή μισθωτήριο.  

3. Σε κάθε περίπτωση επιτρεπόμενης μετακίνησης σύμφωνα με την παρ. 2: α) η 

μετακίνηση περιορίζεται στον απολύτως αναγκαίο χρόνο, β) τα προσκομιζόμενα στοιχεία 

πιστοποιούν τόσο τον χρόνο αναχώρησης όσο και τον χρόνο επιστροφής, γ) σε περίπτωση 

μετακίνησης περισσοτέρων προσώπων με το ίδιο μεταφορικό μέσο, η συνδρομή 

επιτρεπόμενου λόγου μετακίνησης πιστοποιείται προσηκόντως ως προς καθένα από τα 

μετακινούμενα πρόσωπα.  

4. Η παρούσα απόφαση δεν καταλαμβάνει τα πρόσωπα του δευτέρου και τρίτου εδαφίου 

της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.24489/16.4.2021 κοινής υπουργικής 

απόφασης, εντός του πεδίου εφαρμογής της απόφασης αυτής και όπως εκάστοτε ισχύει.  

 

Άρθρο 2 

Κυρώσεις 

1. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας του άρθρου 1, 

επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο 

τριακοσίων (300) ευρώ.  

2. Ειδικώς στην περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο προβεί σε δήλωση ψευδών ή 

πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς βεβαίωσης, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη 

της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ. Η παρούσα 

παράγραφος καταλαμβάνει και τα πρόσωπα της παρ. 1 και δύναται να επιβληθεί 

σωρευτικώς με την κύρωση της παρ. 1.  

3. Δεν θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.  

 

Άρθρο 3 

Αρμόδιες αρχές και διαδικασίες 

Ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχων και 

πιστοποίησης παραβάσεων, την επιβολή προστίμων και τη βεβαίωση και είσπραξη 

προστίμων εφαρμόζονται τα άρθρα 8 έως 11 της υπό στοιχεία 

Δ1α/ΓΠ.οικ.24489/16.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.  

 

Άρθρο 4 

Καταργούμενες διατάξεις 

Κατά το μέρος εφαρμογής της παρούσας, ήτοι ως προς τις επιτρεπόμενες μετακινήσεις 

εκτός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή εκτός των ορίων της Περιφέρειας, 

καταργείται το άρθρο 4 της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.24489/16.4.2021 κοινής υπουργικής 

απόφασης.  

 

Άρθρο 5 
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Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 

6:00. 

 

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

 

1276. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4798 της 23/24.4.2021 «Κώδικας δικαστικών 

υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 68) 
 

 

… 

ΜΕΡΟΣ ΔΩΔΕΚΑΤΟ 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 235 

Διαγωνισμός υποψήφιων δικηγόρων 

Ο διαγωνισμός υποψήφιων δικηγόρων Α’ και Β’ εξεταστικής περιόδου 2021 δύναται, 

κατ’ εξαίρεση, να διενεργηθεί είτε προφορικά είτε γραπτά, υπό την προϋπόθεση ότι 

τηρούνται τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα και περιορισμοί. Ο ως άνω διαγωνισμός δύναται 

να διενεργηθεί και εξ αποστάσεως μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ή άλλης διαδικτυακής 

εφαρμογής, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται η ταυτοποίηση/πιστοποίηση των 

υποψηφίων και η δυνατότητα επιτήρησής τους.  

Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των 

Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας, καθορίζονται ο ακριβής χρόνος διενέργειας του 

διαγωνισμού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα, 

για τη διενέργεια του διαγωνισμού, κατά παρέκκλιση των άρθρων 18 επ. του Κώδικα 

Δικηγόρων. 

 

… 

Άρθρο 237 

Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων του ν. 3869/2010 

Αιτήσεις ρύθμισης οφειλών του ν. 3869/2010 (Α’ 130), που εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό, 

ανεξαρτήτως του χρόνου κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, και η συζήτηση των 

οποίων ματαιώθηκε κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, λόγω 

των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού 

COVID-19 με πράξη του προέδρου του τμήματος ή του προϊσταμένου του δικαστηρίου 

και έχει οριστεί νέα ημέρα και ώρα συζήτησης μετά τις 30.6.2021, εισάγονται προς 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijIrmQzlGnoTuh4tPsJJrw-I-i0rslRDaQ9z5lBYDiPb0
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συζήτηση υποχρεωτικά και αποκλειστικά σύμφωνα με τα άρθρα 4Α έως 4Κ του ν. 

3869/2010. Η αίτηση επαναπροσδιορισμού του παρόντος υποβάλλεται έως και τις 

15.7.2021. 

 

… 

Άρθρο 242 

Ρυθμίσεις για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση πρακτικών, κλινικών ή 

εργαστηριακών ασκήσεων 

1. Ο μέγιστος αριθμός των εξαμήνων φοίτησης που τίθεται ως προϋπόθεση προκειμένου 

να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης προπτυχιακοί 

φοιτητές τμημάτων ΤΕΙ, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, την παρ. 5 του άρθρου 

21, την παρ. 5 του άρθρου 31, την παρ. 5 του άρθρου 43 και την παρ. 5 του άρθρου 53 του 

ν. 4610/2019 (Α’ 70), την παρ. 5 του άρθρου 5 και την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 

4559/2018 (Α’ 142), την παρ. 5 του άρθρου 6 και την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 

4589/2019 (Α’ 13), προσαυξάνεται, σε περίπτωση που στο ενδεικτικό πρόγραμμα 

σπουδών των Τμημάτων Τ.Ε.Ι. περιλαμβάνεται κλινική, πρακτική ή εργαστηριακή 

άσκηση, η πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση των οποίων δεν κατέστη δυνατή μετά τη θέση 

σε εφαρμογή των διατάξεων περί λήψης μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19.  

2. Τα σύμφωνα με την παρ. 1 εξάμηνα φοίτησης προσαυξάνονται για χρονικό διάστημα 

ίσο με τον χρόνο που απαιτείται για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση των ανωτέρω 

ασκήσεων, με απόφαση της συνέλευσης του οικείου τμήματος, σε κάθε περίπτωση 

λαμβανομένων υπόψη των ειδικότερων ρυθμίσεων και των μέτρων που επιβάλλονται για 

τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  

3. Η διαπίστωση της αδυναμίας πραγματοποίησης των ανωτέρω ασκήσεων και ο 

καθορισμός του κατά τα ως άνω χρόνου προσαύξησης γίνονται με απόφαση της 

συνέλευσης του οικείου τμήματος.  

 

Άρθρο 243 

Παράταση ισχύος προϋπολογισμού Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού 

Ειδικά για το έτος 2021, η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 160 του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων (ν. 3463/ 2006, Α’ 114), ως προς την ισχύ του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. 

Α’ βαθμού, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.5.2021.  

 

Άρθρο 244 

Ρύθμιση για τον μηχανισμό αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς 

τρίτους από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης 

Ειδικά για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της 31ης.3.2021, δεν εφαρμόζεται η περ. β’ 

της παρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 (Α’ 148). Ποσά που έχουν κατατεθεί στον 

ειδικό λογαριασμό της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 μπορούν να 
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αποδεσμευτούν, κατόπιν σχετικής αίτησης του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του 

οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, που υποβάλλεται προς το Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

 

… 

Άρθρο 250 

Παράταση θητείας ΚΔΣ Ανώτατης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών 

και των Δ.Σ. των Συνδέσμων Εφέδρων Αξιωματικών Νομού 

Η θητεία των μελών του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου (ΚΔΣ) της Ανώτατης 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών (ΑΠΟΕΑ) και των Διοικητικών 

Συμβουλίων (ΔΣ) των Συνδέσμων Εφέδρων Αξιωματικών Νομού (ΣΕΑΝ), η οποία έληξε 

ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως τις 30.6.2021. 

 

… 

Άρθρο 265 

Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες - 

Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου δέκατου έκτου του ν. 4783/2021 

(Αντικαθίσταται το πρώτο εδ. της παρ. 8 του άρθρου δέκατου έκτου του ν. 4783/2021 (Α΄ 

38), ανωτ. αριθ. 1170 και διαμορφώνεται εκ νέου στο σύνολό της η παρ. αυτή)  

 

Άρθρο 266 

Λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων - Αντικατάσταση τριακοστού δεύτερου άρθρου του 

ν. 4771/2021 

(Αντικαθίσταται το άρθρο τριακοστό δεύτερο του ν. 4771/2021 (Α’ 16), ανωτ. αριθ. 1096). 

 

Άρθρο 267 

Αποζημίωση προσωπικού Κινητών Ομάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας κατά του 

κορωνοϊού COVID-19 

Για την εξαίρεση, από την παρ. 2 του άρθρου 114 του ν. 4720/2014 (Α’ 143), της 

διαδικασίας χορήγησης των ποσών του παρόντος άρθρου, βλ. άρθρο 62 του ν. 

4872/2021 (Α΄ 247), κατωτ. αριθ. 1709. 

1. Στο προσωπικό που απασχολείται στις Κινητές Ομάδες Υγείας του Εθνικού 

Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, χορηγείται καθαρό ποσό είκοσι (20) ευρώ, ανά 

εργαζόμενο, για εκάστη ημέρα απασχόλησης τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες. Η 

ανωτέρω αποζημίωση δύναται να καλυφθεί μέσω ενωσιακών πόρων από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8zpleBDKN8RvtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijHXAFEBhaOYyqV5TLAt714zgFJ9iovTWBbM-BB-zLLtF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8zpleBDKN8RvtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijHXAFEBhaOYyqV5TLAt714zgFJ9iovTWBbM-BB-zLLtF
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=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8eXsj_nay5EF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRPdZ8mO1ad3uTwI23bSmrE-RIDeUjgoet5X1NWAyWzI


144 

 

2. Λοιπό προσωπικό των Κέντρων Υγείας κατά του κορωνοϊού COVID-19, που 

απασχολείται τα Σάββατα, αποζημιώνεται σύμφωνα με την υποπερ. αα’ της περ. γ’ της 

υποπαρ. 3 της παρ. Α’ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).  

 

«Άρθρο 268 

Φορείς υλοποίησης Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού  

COVID-19 

Για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού 

COVID-19 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την 31η.12.2021, δύνανται να 

πραγματοποιούν εμβολιασμούς και ιδιωτικά πολυιατρεία, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 

(Α’ 70), ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, κλινικές και ιδιωτικά θεραπευτήρια, μέσω του 

ιατρονοσηλευτικού τους προσωπικού. Για κάθε εμβολιασμό με εμβόλιο μίας (1) δόσης 

καθορίζεται αποζημίωση των ανωτέρω ιδιωτικών φορέων ύψους είκοσι (20) ευρώ, ενώ για 

κάθε εμβολιασμό με εμβόλιο δύο (2) δόσεων καθορίζεται αποζημίωση των ανωτέρω 

ιδιωτικών φορέων ύψους δεκαπέντε (15) ευρώ για κάθε δόση, συμπεριλαμβανομένης της 

δαπάνης αναλωσίμων. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και των κατά περίπτωση 

συναρμόδιων Υπουργών ρυθμίζονται η διαδικασία προμήθειας, παραλαβής, φύλαξης και 

διενέργειας των εμβολίων, ο προγραμματισμός των εμβολιασμών φυσικών προσώπων από 

τους ανωτέρω φορείς, η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών, η καταβολή της 

αποζημίωσης, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.».  

Στο άρθρο 268 τροποποιήθηκαν το πρώτο εδ. ως προς τη χρονική διάρκεια 

υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-

19 από ιδιωτικούς φορείς και το δεύτερο εδ. ως προς το ύψος αποζημίωσης των 

ανωτέρω ιδιωτικών φορέων ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων των εμβολίων και το 

άρθρο αυτό διαμορφώθηκε εκ νέου στο σύνολό του ως άνω από το άρθρο 139 του ν. 

4831/2021 (Α΄ 170), κατωτ. αριθ. 1563. 

Για την αποζημίωση των φορέων υλοποίησης του ως άνω άρθρου βλ. την υ.α.  

ΕΑΛΕ/Γ.Π. 56631/2021 «Ρύθμιση επιμέρους λεπτομερειών που αφορούν στη 

διαδικασία αποζημίωσης των διενεργησάντων εμβολιασμών και διαδικασίας 

καταβολής της αποζημίωσης» (Β’ 5117), κατωτ. αριθ. 1632. 

 

Άρθρο 269 

Ευθύνη των μελών της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι 

του κορωνοϊού COVID-19, της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων 

Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες και της Εθνικής Επιτροπής 

Εμβολιασμών 

Τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 

COVID-19, της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από 

Λοιμογόνους Παράγοντες και της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, δεν ευθύνονται, δεν 

διώκονται και δεν εξετάζονται για γνώμη που διατύπωσαν ή ψήφο που έδωσαν κατά την 

άσκηση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο της λειτουργίας των ως άνω Επιτροπών. Δίωξη 

επιτρέπεται μόνο για συκοφαντική δυσφήμηση ή εξύβριση.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Mdk-Qqj2Nad5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRVnQEU-WpgfoRILq7ZJAQ6qV-FVcM3aL_0sRudRnOiY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8MAO40qWrp6n3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZl0q8AGxPf5y_nkE-v7wyhhfMhuQzheMTzuZO_aOK7i
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Άρθρο 270 

Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για 

την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς 

1.α) Από την 1η.5.2021 και μέχρι την 31η.5.2021, για τους Κωδικούς Αριθμούς 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά 

τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης είτε έχουν πληγεί δραστικά από 

την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης 

και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά εξήντα (60) ημέρες από την 

αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου. Ως πληγείσες επιχειρήσεις για την 

εφαρμογή του παρόντος θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο 

εργασιών κατά το διάστημα Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου του έτους 2020 κατά ποσοστό 

μεγαλύτερο του 40% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του αντίστοιχου διαστήματος του 

έτους 2019. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή 

της ΑΑΔΕ, προσδιορίζονται οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της παρούσας. Με όμοια απόφαση δύναται να μεταβάλλεται το ποσοστό του 

προηγούμενου εδαφίου, καθώς και να τροποποιείται το χρονικό διάστημα που λαμβάνεται 

υπόψη για τη μείωση του κύκλου εργασιών. Ειδικότερα, για τις επιχειρήσεις που 

ιδρύθηκαν μετά την 1η.1.2020, προκειμένου να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής της 

παρούσας αρκεί να δραστηριοποιούνται με ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στην απόφαση του 

τρίτου εδαφίου της παρούσας, μη συνυπολογιζομένου του κύκλου εργασιών τους.  

Εκδόθηκε η υ.α. A. 1115/2021 «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) κατωτ. αριθ. 1341. 

β) Τα οριζόμενα στην περ. α’ ισχύουν για τις επιταγές, τις συναλλαγματικές και τα 

γραμμάτια σε διαταγή, τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει 

δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα 

πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, 

περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4621/2014 (Α’ 107), του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών του ν. 4537/2018 (Α’ 84), των ιδρυμάτων 

ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α’ 218), καθώς και των υποκαταστημάτων και 

των αντιπροσώπων ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που 

εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εντός έξι (6) εργάσιμων 

ημερών από την επόμενη της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες 

επιχειρήσεις, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της περ. α’ ή εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών 

από την επόμενη της δημοσίευσης της απόφασης του τέταρτου εδαφίου της περ. α’. Η 

διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο 

πραγματοποιείται μέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών 

ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ Α.Ε., η οποία λειτουργεί 

σύμφωνα με τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό τη διευκόλυνση εφαρμογής 

της παρούσας και ιδίως τη διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά ιδρύματα, 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL899BPB_U8p_wfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtft97wo3-EGjq8tdVURT-X_VXOUYlrS1cuknw8CaF2Iz
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προκειμένου να ισχύσει γι’ αυτά η προβλεπόμενη στην περ. α’ αναστολή των προθεσμιών. 

Για τον σκοπό εφαρμογής της παρούσας τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να λαμβάνουν 

τα απαιτούμενα στοιχεία από τη Φορολογική Διοίκηση.  

γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ορίζονται και άλλα αξιόγραφα, 

πλην των οριζομένων στην περ. β’, για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του παρόντος 

και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.  

δ) Κατά παρέκκλιση του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της περ. Α’ της παρ. 1 του άρθρου 

40 του ν. 3259/2004 (Α’ 149), αξιόγραφα πληρωτέα από επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής της περ. Α’ της παρ. 1, για τα οποία ενδέχεται να βεβαιωθεί αδυναμία 

πληρωμής από την πληρώτρια Τράπεζα έως την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης 

του τρίτου εδαφίου της περ. Α’ της παρ. 1, δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά 

ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα 

εξοφληθούν εντός εξήντα (60) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Για τις απαιτήσεις 

που απορρέουν από τα αξιόγραφα της παρούσας, η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και 

η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης 

αναστέλλονται για περίοδο εξήντα (60) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.  

2.α) Παρατείνονται μέχρι και την 31η.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), οι οποίες οφειλές λήγουν ή έληξαν από 1ης.4.2021 έως την 

30ή.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 30ή.4.2021 και την 31η.5.2021 για τους 

κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της παρούσας δεν δραστηριοποιούνται 

σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην απόφαση της παρ. 1, εάν το σύνολο 

της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1, είναι 

μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους 

του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις 

συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή 

εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε με βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο 

κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α.. Από την εφαρμογή της 

παρούσας εξαιρούνται κομιστές που ανήκουν σε 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 του Υφυπουργού Οικονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 

που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίζονται τα 

απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την εφαρμογή της παρούσας, οι διαδικασίες 

αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογουμένους ή 

τρίτους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού 

χαρακτήρα.  

Εκδόθηκε η υ.α. Α.1124/2021 «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 
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περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 270 του ν. 4798/2021 “Κώδικας δικαστικών 

υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις” (Α’ 68)» (B’ 2359), κατωτ. αριθ. 1367.  

β) Οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος δεν 

δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην απόφαση της 

παρ. 1, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με τη 

διαδικασία της παρ. 1, είναι μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) του μέσου μηνιαίου 

κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός 

υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και 

τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α., είτε με βάση άλλες 

δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις 

Φ.Π.Α., απολαμβάνουν κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. α’ της 

παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004, το ευεργέτημα της μη καταχώρισης των 

οφειλόμενων από αυτούς αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς 

που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που 

λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφλήσουν εντός εξήντα (60) 

ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους, αξιόγραφα τα οποία οφείλουν και για τα οποία 

έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα 

από την 1η.5.2021 έως την 31η.5.2021. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν 

καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εξήντα (60) 

ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Από την εφαρμογή της παρούσας εξαιρούνται 

κομιστές που ανήκουν σε 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 προσδιορίζονται με την υπό στοιχεία 

Α.1269/14.12.2020 απόφαση. Για την εφαρμογή της παρούσας οι κομιστές των 

αξιογράφων λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από τη Φορολογική Διοίκηση, σχετικά με τον 

μέσο μηνιαίο κύκλο συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους.  

3. Οι παρ. 1 και 2 δεν εμποδίζουν τον υπόχρεο να χορηγήσει εντολή πληρωμής του 

αξιογράφου προς τα πιστωτικά ιδρύματα της περ. β’ της παρ. 1 ή τον υπόχρεο και τον 

δικαιούχο να συμφωνήσουν μεταξύ τους την απευθείας πληρωμή του αξιογράφου από τον 

υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. Με απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών δύναται να ρυθμίζονται κάθε αναγκαίο, διαδικαστικό και τεχνικό 

ζήτημα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.  

4.α) ( Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του  άρθρου 35 του ν. 4753/2020 (Α’ 

227), ανωτ. αριθ. 909)  

β) ( Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 28 του ν. 4772/2021 (Α’ 17), 

ανωτ. αριθ. 1104).  

γ) (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του άρθρου 480 του ν. 4781/2021 (Α’ 31), 

ανωτ. αριθ. 1146)  

δ) (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από τον τίτλο του  άρθρου 78 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), 

ανωτ. αριθ. 1214).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Xne5rO2Ypm5p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb1b_YIHu7KclLm94p6GIBKGgyrS1dIrv0FMqnhnz9ko
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=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8-n8HAPBnn3PtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijFXJmGfhBlbHQQZMytJppdUtnK5Mtco-hpSvUJYSu6L6
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8jAxhWxkwjzrtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP0rUndfYkImccClfC9QynHWO_Vwy1FW6GpJA-71t4BL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
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ε) (Παρατίθεται ως σχόλιο στην περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου εβδόμου της από 22.8.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), ανωτ. αριθ. 634).  

στ) (Παρατίθεται ως σχόλιο στην περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου εβδόμου της από 22.8.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), ανωτ. αριθ. 634).  

ζ) (Παρατίθεται ως σχόλιο στην περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου εβδόμου της από 22.8.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), ανωτ. αριθ. 634).  

5. (Αντικαθίσταται η παρ. 3.α του άρθρου εβδόμου της από 22.8.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), ανωτ. αριθ. 634). 

 

Άρθρο 271 

Ισχύς και ανάρτηση στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» πράξεων ανατροπής ανάληψης 

υποχρέωσης των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών που 

εκδόθηκαν με ημερομηνία 31.12.2020 

Πράξεις ανατροπής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές αποφάσεις) των 

ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, που εκδόθηκαν με ημερομηνία 

31.12.2020, ισχύουν από την ημερομηνία αυτή και αναρτώνται στο πρόγραμμα 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» το αργότερο έως την 31η.5.2021.  

 

Άρθρο 272 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. 

 

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

 

1277. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ 

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380 της 23/24.4.2021 «Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Μ. 

Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 

6:00.» (Β’ 1682) 

(Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27683/2021 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8px6_ZGPuoJd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXrn8Mg45lE9ZYf7ayLuuO7PjIic4H7FyDjm3adeW2MX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8px6_ZGPuoJd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXrn8Mg45lE9ZYf7ayLuuO7PjIic4H7FyDjm3adeW2MX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8px6_ZGPuoJd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXrn8Mg45lE9ZYf7ayLuuO7PjIic4H7FyDjm3adeW2MX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8px6_ZGPuoJd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXrn8Mg45lE9ZYf7ayLuuO7PjIic4H7FyDjm3adeW2MX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Of-xI5h2RujnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcdvlEdjoThElygT5819PAodo-u0z0dWTK35w29RLQ1G
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διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 

από τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και 

ώρα 6:00» (Β’ 1814), κατωτ. αριθ. 1297, και από την έναρξη ισχύος της. Με το δε 

τελευταίο εδ. ιδίας άνω παρ. 4 ορίστηκε ότι: «Ειδικώς κατά το σκέλος κατά το οποίο 

η παρούσα απ. θέτει τους επιπρόσθετους περιορισμούς μετακινήσεων των περ. (δ) και 

(ε) της παρ. 2 του άρθρου 3 και της παρ. 1 του άρθρου 4 αυτής, αναφορικά με τη 

μετακίνηση εκτός του οικείου Δήμου ή εκτός ορισμένης απόστασης από την οικία του 

μετακινούμενου, οι επιπρόσθετοι αυτοί περιορισμοί καταργούνται από τη δημοσίευση 

της άνω υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27683/2021»). 

 

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

 

1278. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. οικ. 22547 της 23/24.4.2021 «Αναστολή 

συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα 

κατά τον μήνα Απρίλιο 2021» (Β΄ 1683) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση 

των ανέργων» (Α’ 235), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του ν. 4778/2021 (Α’ 26).  

2. Το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 

(Α’ 76).  

3. Το άρθρο ενδέκατο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη 

διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).  

4. Το άρθρο δωδέκατο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» 

(Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).  

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).  

6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α’ 133).  

7. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 

που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8RZsdmVE36E9_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVYeaO2UP0GMhBTNuq-TC-PN4lboY3m039WW2gYruFQY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Of-xI5h2Rui4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbzqC0ugyACVeg7xzaFH5H4Fd7TanbhSBetRoE1wTOX0
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την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως ισχύει και διατηρήθηκε σε ισχύ 

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

8. Την παρ. 2 του άρθρου 12 και παρ. 3 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη 

υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).  

9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).  

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

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

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α’ 119).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

13. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).  

14. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).  

15. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α’ 2).  

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

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

17. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.9.2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων 

αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β’ 3520).  

18. Την υπό στοιχεία οικ. 12997/231/23.3.2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των 

εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993).  

19. Την υπό στοιχεία οικ. 9500/322/2-3-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Αναστολή 

συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά 

τον μήνα Μάρτιο 2021» (Β’ 821), όπως ισχύει.  

20. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877/26-3-2021 κοινή υπουργική απόφαση 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 

29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» 

(Β’ 1194).  

21. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20651/2.4.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα 

μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 

Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» 

(Β’ 1308).  
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22. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 22439/9.4.2021 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, 12 

Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» 

(Β’ 1462) και την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 24489/17.4.2021 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, 

19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» 

(Β’ 1558).  

23. Την υπ’ αρ. 14087/31-3-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

24. Την επιτακτική ανάγκη παράτασης των μέτρων στήριξης εργαζομένων σε 

επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Απρίλιο 2021, ένεκα της 

απαγόρευσης λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής ή του γεγονότος ότι 

εξακολουθούν να πλήττονται από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης της χώρας 

και της υποχρέωσης τήρησης των έκτακτων προληπτικών μέτρων προστασίας.  

25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη, η οποία 

ανέρχεται έως το ποσό των διακοσίων είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (220.000.000,00€) και 

βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, οικονομικού έτους 2021 στον ΕΦ 1033- 5010000000 ΑΛΕ 2310989899, 

αποφασίζουμε:  

 

Την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον 

μήνα Απρίλιο 2021, ως εξής:  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού 

τομέα, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής για τον μήνα 

Απρίλιο 2021 

 

Άρθρο 1 

Επιχειρήσεις - Εργοδότες που υποχρεωτικά θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις 

εργασίας των εργαζομένων τους 

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα σε όλη την Επικράτεια, των οποίων 

αναστέλλεται η λειτουργία της έδρας ή των υποκαταστημάτων τους, με εντολή δημόσιας 

αρχής, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που ορίζονται από το Υπουργείο 

Οικονομικών, σύμφωνα με τα σχετικά παραρτήματα της παρούσας, για όσο χρονικό 

διάστημα διαρκεί η εντολή αυτή, θέτουν υποχρεωτικά σε αναστολή τις συμβάσεις 

εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 
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2021 ή παρατείνουν υποχρεωτικά την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που 

έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, για τον μήνα Απρίλιο 2021.  

2α. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων σε 

επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίες συμβάσεις λήγουν 

μετά την ημερομηνία αναστολής της λειτουργίας των επιχειρήσεων - εργοδοτών με εντολή 

δημόσιας αρχής, τίθενται υποχρεωτικά σε αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της 

αναστολής, οι συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που 

υπολείπεται. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία 

εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή ή το είδος ή τη 

δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.  

β. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου των εργαζομένων σε 

επιχειρήσεις  - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίοι επιδοτούνται από το 

«Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του άρθρου 28 του 

ν. 4726/2020 (Α’ 181), τίθενται υποχρεωτικά σε αναστολή, κατά παρέκκλιση της παρ. 7 

του άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ. 39539/996/30.9.2020 (Β’ 4261) κοινής υπουργικής 

απόφασης, και ισχύουν τα οριζόμενα στην περ. α’ της παρούσας παραγράφου.  

3α. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, για τις περιπτώσεις 

εξαιρέσιμων δραστηριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας τους, βάσει ΚΑΔ, 

δύνανται να θέτουν εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους δεν έχουν τεθεί 

σε αναστολή, σε καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας, όταν αυτή δύναται να παρασχεθεί με 

αυτόν τον τρόπο, υποβάλλοντας μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα, το 

«ΕΝΤΥΠΟ 4.1 ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 

ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΗΣ Π.Ν.Π. (Α’ 55/2020)» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

β. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δύνανται να 

προσλαμβάνουν εργαζομένους κάνοντας χρήση του προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 

100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας», μόνο για τις περιπτώσεις εξαιρέσιμων 

δραστηριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας τους, βάσει ΚΑΔ. Οι συμβάσεις 

εργασίας αυτών των εργαζομένων δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή και ισχύουν τα 

οριζόμενα στην περ. α’ της παρούσας παραγράφου.  

γ. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, για τις εξαιρέσιμες 

δραστηριότητες από την απαγόρευση λειτουργίας τους, βάσει ΚΑΔ, δύνανται να 

υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων 

τους, είτε ως επιχειρήσεις των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας 

αρχής, είτε ως πληττόμενες, κατά τα οριζόμενα για τις επιχειρήσεις των οποίων 

αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, στην παρ. 1 του παρόντος 

άρθρου και για τις πληττόμενες επιχειρήσεις στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του κεφαλαίου 

Β.  

4. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δύνανται να προβαίνουν 

σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη 

έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, στο πλαίσιο 

αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο δωδέκατο της 

από 1.5.2020 ΠΝΠ (Α’ 90). Κατά το χρονικό διάστημα της προσωρινής ανάκλησης, οι 

εργαζόμενοι των οποίων έχει ανακληθεί η αναστολή της σύμβασης εργασίας τους, δεν 
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δύνανται να ενταχθούν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του 

ν. 4690/2020 (Α’ 104), όπως ισχύει.  

5. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου για όσο χρονικό διάστημα 

οι συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, και σε κάθε περίπτωση μέχρι 

και την 30ή Απριλίου 2021, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με 

καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι 

άκυρη.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού 

τομέα που πλήττονται για τον μήνα Απρίλιο 2021 

 

Άρθρο 1 

Επιχειρήσεις - εργοδότες που δύνανται να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των 

εργαζομένων τους 

1α. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ που 

ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το σχετικό παράρτημα της 

παρούσας, δύνανται κατά τον μήνα Απρίλιο 2021 και πάντως όχι πέραν της 30ής Απριλίου 

2021:  

i. να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των 

εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ’ εφαρμογή των σχετικών 

διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, ή και  

ii. να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου 

των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2021.  

β. Ειδικά οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018, 

ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 

31η Δεκεμβρίου 2020 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και 

την 31η Δεκεμβρίου 2020, για να είναι επιλέξιμες και να δύνανται να θέτουν σε αναστολή 

ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν 

ήδη τεθεί σε αναστολή ή να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας 

μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους που έχουν προσληφθεί έως και την 31η 

Ιανουαρίου 2021, πρέπει να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη 

την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και να μην 

παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 

31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 

2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν 

υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και 4/3/2021.  

γ. Για τις επιχειρήσεις με κύριο ή δευτερεύοντα ΚΑΔ: 85.10.10.00, 85.20.10.00, 

85.31.00.00 και 85.31.10.00, δεν εξετάζονται τα κριτήρια της περ. β και δύνανται να 
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θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους κατά τα οριζόμενα στην 

περ. α και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

2. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να εφαρμόζουν 

το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό 

εργαζομένων, μέχρι και του ποσοστού 100% αυτών, ανά υπεύθυνη δήλωση της 

επιχείρησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.  

3. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου που κάνουν χρήση του 

μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους σε ποσοστό 100% 

αυτών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή και τις συμβάσεις εργασίας επιδοτούμενων 

εργαζομένων του προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων 

θέσεων εργασίας» του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), κατά παρέκκλιση της παρ. 7 

του άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ. 39539/996/30.9.2020 (Β’ 4261) κοινής υπουργικής 

απόφασης.  

 

Άρθρο 2 

Ακυρότητα καταγγελίας συμβάσεων εργασίας - Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας - 

Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου - Ανάκληση αναστολών συμβάσεων 

εργασίας 

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου, για όσο 

χρονικό διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, και σε κάθε 

περίπτωση μέχρι και την 30ή Απριλίου 2021, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις 

προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, 

αυτή είναι άκυρη.  

2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου που 

κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, για τον μήνα Απρίλιο 

2021, υποχρεούνται μετά το πέρας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, να 

διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας, 

για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων 

εργασίας των εργαζομένων αυτών. Για τον υπολογισμό του ισόχρονου διαστήματος, σε 

περίπτωση που οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τίθενται σε αναστολή σε 

διαφορετικής διάρκειας χρονικά διαστήματα, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό διάστημα 

που οι επιχειρήσεις-εργοδότες έκαναν χρήση του μέτρου της αναστολής εντός του μήνα.  

Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής 

της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά 

τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.  

Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι 

αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω 

συνταξιοδότησης ή θανάτου καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η 

σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.  

3. Η αναστολή συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων σε 

επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου, που είχαν τεθεί 

σε αναστολή στο παρελθόν, δύναται να παραταθεί έως την 30ή Απριλίου 2021. Επίσης, 
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δύνανται να τεθούν για πρώτη φορά ή εκ νέου σε αναστολή συμβάσεις εξαρτημένης 

εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων που έχουν προσληφθεί έως και την 31η 

Ιανουαρίου 2021.  

Σε κάθε περίπτωση μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής ή της παράτασης της 

αναστολής, οι ανωτέρω συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο 

που υπολείπεται. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική 

αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος 

ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.  

4. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ, που ορίζονται από το 

Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με το σχετικό παράρτημα της παρούσας, και έχουν 

θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, 

δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των 

εργαζομένων αυτών. Μπορούν επίσης να θέτουν εκ νέου σε αναστολή τις συμβάσεις 

εργασίας εργαζομένων τους ανεξάρτητα από το αν έχει ανακληθεί η αναστολή τους. Σε 

κάθε περίπτωση τα ανωτέρω ισχύουν έως και την 30ή Απριλίου 2021.  

5. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου:  

α. Δύνανται να κάνουν χρήση του Μηχανισμού «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του 

ν. 4690/2020 (Α’ 104), όπως ισχύει, για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων τους των 

οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν τελούν σε αναστολή. Σε κάθε περίπτωση δεν δύνανται 

να ενταχθούν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» οι εργαζόμενοι των οποίων η αναστολή 

σύμβασης εργασίας έχει ανακληθεί με τη διαδικασία της προσωρινής ανάκλησης για 

κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, κατά το 

χρονικό διάστημα της ανάκλησης.  

β. Υποχρεούνται, για τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους δεν 

έχουν τεθεί σε αναστολή, να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής 

εργασίας σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. οικ.13777/30-03- 2021 (Β’ 1255) κοινή υπουργική 

απόφαση.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

Αποζημίωση ειδικού σκοπού- Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τις 

περιπτώσεις των κεφαλαίων Α και Β 

 

Άρθρο 1 

Αποζημίωση ειδικού σκοπού 

1. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις - εργοδότες των κεφαλαίων Α και Β της παρούσας, 

των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης 

ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), κατ’ 

αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, με βάση 
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υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534,00 €) που 

αντιστοιχεί σε τριάντα ημέρες.  

2. Η αποζημίωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και 

ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής 

διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης 

και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν 

δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και 

το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά 

ιδρύματα.  

3. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού, κατ’ αναλογία του χρονικού 

διαστήματος αναστολής, καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.  

 

Άρθρο 2 

Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού 

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες των κεφαλαίων A και Β της παρούσας, προβαίνουν είτε 

σε αρχική δήλωση των εργαζομένων τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε 

αναστολή για πρώτη φορά, είτε σε εκ νέου δήλωση των εργαζομένων των οποίων οι 

συμβάσεις εργασίας τίθενται ξανά σε αναστολή, είτε βεβαιώνουν ότι παρατείνεται η 

αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε 

αναστολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.  

2. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη 

φορά κατά τον μήνα Απρίλιο 2021 υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων 

(supportemployees.yeka.gr), μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη 

τους.  

Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων και 

του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο ΠΣ 

ΕΡΓΑΝΗ, τα οποία αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, και τα στοιχεία του 

προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Επίσης, δηλώνουν και το αν 

μισθώνουν κύρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου 

ακινήτου.  

Για την περίπτωση των εργαζομένων, των οποίων κατά τον μήνα Απρίλιο 2021 

παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους ή των εργαζομένων των οποί-ων 

οι συμβάσεις εργασίας τίθενται εκ νέου σε αναστολή, ανεξαρτήτως προσώπου εργοδότη, 

δεν απαιτείται επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους εργαζόμενους, εκτός κι αν 

επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή στοιχείων 

της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους.  

3. Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν 

αμελλητί την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωσή τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

στους εργαζομένους τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης 

της πράξης τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.  
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4. Για τον μήνα ισχύος της παρούσας υποχρεωτικά η αναστολή συμβάσεων εργασίας των 

εργαζομένων προαναγγέλλεται, με την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 τουλάχιστον την 

προηγούμενη μέρα της έναρξης της αναστολής. Η προαναγγελία μπορεί να αφορά, είτε 

αυτοτελή χρονικά διαστήματα εντός του τρέχοντος μήνα, είτε ολόκληρο τον μήνα.  

Σε κάθε περίπτωση, μεταβολή της προαναγγελθείσας αναστολής συμβάσεων εργασίας 

των εργαζομένων προαναγγέλλεται και αυτή, είτε με τη διαδικασία της προσωρινής 

ανακλήσεως είτε με ορθή επανάληψη της υποβληθείσας δήλωσης. Η προαναγγελία αυτή 

πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα από την έναρξη της 

μεταβολής.  

Ειδικά, για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή την 1η έως και 

τη 12η Απριλίου, οι υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων - εργοδοτών δύνανται να 

υποβληθούν από 1/4/2021 και έως 12/4/2021.  

5. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία της προαναγγελίας η υπεύθυνη 

δήλωση είναι άκυρη και δεν παράγει τα αποτελέσματα της αναστολής σύμβασης εργασίας, 

και κατά συνέπεια ο εργοδότης συνεχίζει εκείνος να αμείβει τους εργαζόμενους του.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 

Γενικές Διατάξεις 

 

Άρθρο 1 

Διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού 

1. Για τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, όπως αυτή ορίζεται 

στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων. Η παραπάνω καταβολή γίνεται εφάπαξ με πίστωση του τραπεζικού 

λογαριασμού του δικαιούχου - εργαζομένου, ο οποίος υποδεικνύεται στην υποβαλλόμενη 

αίτησή του. Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση 

δικαιούχων - εργαζομένων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό 

τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο 

λογαριασμός, το ποσό της καταβολής και τον ΑΦΜ τους.  

2. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία 

«Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ ΑΕ) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης, 

διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε., στη Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία και στη Διεύθυνση 

Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων εργαζόμενων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, 

που περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων εργαζομένων, το συνολικό ποσό της 

καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Οι ανωτέρω 

καταστάσεις εγκρίνονται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία.  

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η 

μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης 

Οικονομικής Διαχείρισης.  
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4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται μέσω της ΓΔΟΥ του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στη Διεύθυνση Λογαριασμών και 

Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) η οποία 

εκδίδει, βάσει αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού 

του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων - 

Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με 

IBAN GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη 

μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με: α) το συνολικό 

ποσό ανά δικαιούχο - εργαζόμενο και β) με το ποσό που αφορά το ανά συναλλαγή κόστος 

προς τρίτους, σύμφωνα με την 109/12-3-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της 

Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή 

κόστους προς τρίτους. Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμ. 

Προγραμματισμού του ΓΛΚ, η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής 

εφαρμογής, χρεώνεται ο λογαριασμός με IBAN GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698, 

προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς 

των τελικών δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στον λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της 

πληρωμής μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση 

Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του ΓΛΚ σε πίστωση του λογαριασμού 

με IBAN GR7101000230000000000200211 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του 

τακτικού προϋπολογισμού.  

Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 

Αναφορών και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη 

ΔΙΑΣ Α.Ε.  

5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του Ελληνικού 

Δημοσίου με ΙΒΑΝ: GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό 

κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ Α.Ε. και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. 

Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων και το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να συμπεριληφθούν στην 

επόμενη πληρωμή.  

6. Για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 4 

του παρόντος άρθρου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.  

7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με 

την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής 

Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες 

τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και 

ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.  

9. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα 

ακόλουθα:  

α) Η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση 

του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος.  
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β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.  

γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) 

της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.  

 

Άρθρο 2 

Αχρεωστήτως καταβληθέντα - αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών 

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις στα 

φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι 

κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς 

δηλώσεως.  

2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως 

λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του 

νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του 

ΚΕΔΕ. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.  

 

(Ακολουθούν Παραρτήματα) 

 

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

 

1279. 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. 26388 της 24/24.4.2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της 

απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού 

εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από 

την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και ειδικές 

ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού ή αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες χώρες» (Β’ 

1684) 
(Η παρούσα απ. αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 

27706/2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, 

αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη 

Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και 

προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19 και ειδικές ρυθμίσεις σε 

περίπτωση εμβολιασμού ή αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες χώρες» (Β΄ 1823), κατωτ. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Of-xI5h2Ruh_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQZR2HKq_soMEn3XPmmgP1QptC3vnr8fj1CqJbR5YsKh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Of-xI5h2Ruh_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQZR2HKq_soMEn3XPmmgP1QptC3vnr8fj1CqJbR5YsKh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8P4476sndBGa4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUDT07zBdANC17yLHKDrzI4ugaPS2QiatywGSJVb59B0
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αριθ. 1300, δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου εβδόμου αυτής και από την έναρξη ισχύος 

της). 

 

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

 

1280. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26389 της 24/24.4.2021 

«Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον 

κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς - μέλη πληρώματος πλοίων που εκτελούν 

θαλάσσιες μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων» (Β’ 1685) 
(Καταργήθηκε από το άρθρο 8 της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 45222/2021 «Εφαρμογή του 

υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-

19 σε ναυτικούς - μέλη πληρώματος πλοίων» (Β΄ 3130), κατωτ. αριθ. 1444) 

 

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

 

1281. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΑΜΥΝΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 26390 της 24/24.4.2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του 

διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του 

Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 1686) 
(Η παρούσα απ. που είχε τροποποιηθεί από: 

-το άρθρο μόνο της απ. 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 – Επικρατείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.28499 της 

7/7.5.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 26390/24.4.2021 κοινής 

υπουργικής απόφασης “Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού 

ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που 

παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας” (Β’ 1686)» (Β’ 1870), 

-το άρθρο μόνο της απ. 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 – Επικρατείας Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 32207 της 

24/25.5.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 26390/24.4.2021 κοινής 

υπουργικής απόφασης “Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού 

ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Of-xI5h2RugliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTF2ZWKWNXj3TUrcqngSvvszXV7EiORk4VkITfR2rv-s
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8VUSpgL_HkaDNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSc-sbxYlVP1hzFNkor5KYIjsQXkocNZD5DolXnKJQzu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Of-xI5h2RugfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRLF4wjJV6NMxZPz1CVyL7HEApZQ7NFWbggd2NESkc2X
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8HrWp6VkYB5zNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUqkinxFu8gvmT1swJtJhiBDPs-pqgq82UW4Cs3cOPh6
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παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας” (Β’ 1686), όπως 

τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28499/7.5.2021 κοινή υπουργική 

απόφαση (Β’ 1870)» (Β’ 2183), 

-το άρθρο μόνο της απ. 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 – Επικρατείας Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.35097 της 

4/5.6.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 26390/24.4.2021 κοινής 

υπουργικής απόφασης “Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού 

ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που 

παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας” (Β’ 1686), όπως 

τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28499/7.5.2021 (Β’ 1870) και 

Δ1α/ΓΠ.οικ.32207/24.5.2021 (Β’ 2183) κοινές υπουργικές αποφάσεις» (B’ 2373), 

-το άρθρο μόνο της απ. 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 - Επικρατείας Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.41305 της 

2/2.7.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 26390/24.4.2021 κοινής 

υπουργικής απόφασης “Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού 

ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που 

παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας” (Β’ 1686), όπως 

τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28499/7.5.2021 (Β’ 1870), 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 32207/24.5.2021 (Β’ 2183) και Δ1α/Γ.Π.οικ. 35097/4.6.2021 (Β’ 2373) 

κοινές υπουργικές αποφάσεις» (Β΄ 2890), 

-το άρθρο μόνο της απ. Προστασίας του Πολίτη - Εθνικής Άμυνας - Παιδείας και 

Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Πολιτισμού και 

Αθλητισμού – Δικαιοσύνης – Εσωτερικών – Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής – Επικρατείας Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48483 της 30/31.7.2021 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 26390/24.4.2021 κοινής υπουργικής 

απόφασης “Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης 

από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με 

φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας” (Β’ 1686), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό 

στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28499/7.5.2021 (Β’ 1870), Δ1α/ΓΠ.οικ. 32207/24-5-2021 (Β’ 

2183), Δ1α/ΓΠ.οικ. 35097/4.6.2021 (Β’ 2373) και Δ1α/ Γ.Π.οικ. 41305/2.7.2021 (Β’ 

2890) κοινές υπουργικές αποφάσεις» (Β’ 3491),  

-και το άρθρο μόνο της απ. Υπουργών Οικονομικών - Προστασίας του Πολίτη - 

Εθνικής Άμυνας - Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και κοινωνικων 

Υποθέσεων - Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού - Δικαιοσύνης - Εσωτερικών - 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Επικρατείας 

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 54108 της 6/6.9.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 26390/24.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Εφαρμογή του 

υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-

19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο 

εργασίας” (Β’ 1686), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.28499/7.5.2021 (Β’ 1870), Δ1α/Γ.Π.οικ. 32207/24.5.2021 (Β’ 2183), 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8D444lLnbZMO4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR4F7W0ETKHmEzYeMqbeByxvz6W7zfCnCDkSIBcIGrWH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8oeKAuTKOuiW4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaflsFCL-ZsUjmEh_3Le5hzySPx4SlU1-uL8A5vkOPVf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8WfE5HsfDJ7nNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteeuzeRXa2WNiEY_G4EiiuS0P_2-rpZC-AlC_cWCWe14
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8OvuzA2x8MistiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcSV-FBKimeaNGKXFrjtn4Yt6lXXwybDdtQ4uVdMZZE0
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Δ1α/Γ.Π.οικ. 35097/4.6.2021 (Β’  2373), Δ1α/ Γ.Π.οικ. 41305/2.7.2021 (Β’ 2890) 

και Δ1α/Γ.Π.οικ. 48483/30.7.2021 (Β’  3491) κοινές υπουργικές αποφάσεις» (Β΄ 

4081),  

-καταργήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 10 της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55570/2021 

«Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον 

κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική 

παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 4207), κατωτ. αριθ. 1546 και από την έναρξη 

ισχύος της σύμφωνα με το άρθρο 11 αυτής.) 

 

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

 

1282. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  Αριθμ. Δ1α/Γ.π.οικ. 26394 της 25/25.4.2021 «Εφαρμογή του 

υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-

19 σε θρησκευτικούς λειτουργούς και βοηθητικό προσωπικό χώρων λατρείας» (Β’ 

1688) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) του άρθρου 46 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της 

δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-

19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων 

και άλλα ζητήματα» (Α΄ 48), 

β) του άρθρου 27 του ν. 4792/2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις 

αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα 

εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 54),  

γ) 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) των π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» 

(Α΄ 31), 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» 

(Α΄ 148), 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), 84/2019 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8MAUNRyTXrMYtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQa8D7-5TUuD50odkB9hTM56D5Wgcw39L1PE6HLrIHky
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8MAUNRyTXrMYtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQa8D7-5TUuD50odkB9hTM56D5Wgcw39L1PE6HLrIHky
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL81WUyxwCdZHH3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR3fwgW2K9d8SrPd_qs2qFo-0CPuRmHxz_G4GHXkSsqR
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Of-xI5h2RujuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT-WqXbnbuLINPvQDqlOOSzSO6-LrF85wcYp2g37RyqA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Of-xI5h2RujuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT-WqXbnbuLINPvQDqlOOSzSO6-LrF85wcYp2g37RyqA
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«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) 

και 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2) και  

στ) της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).  

2. Την από 21.04.2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 

έναντι του κορωνοιού COVID-19.  

3. Την υπό στοιχεία B1α, Β2α/οικ. 26376/23.04.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.  

4. Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας των χώρων λατρείας χωρίς να τίθεται σε 

κίνδυνο η αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρμογής 

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για τις κάτωθι κατηγορίες:  

α) θρησκευτικούς λειτουργούς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανθρωπίνου 

Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου,  

β) θρησκευτικούς λειτουργούς που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του άρθρου 14 του 

ν. 4301/2014 (Α΄ 223) και  

γ) βοηθητικό προσωπικό χώρων λατρείας, ιδίως ιεροψάλτες, εκκλησιαστικούς 

επιτρόπους, νεωκόρους και λοιπό βοηθητικό προσωπικό.  

 

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, 

πριν από την προσέλευση των προσώπων του άρθρου 1 στον χώρο λατρείας. Ο έλεγχος 

διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στον χώρο 

λατρείας.  

 

Άρθρο 3 

Διαδικασία ταυτοποίησης στοιχείων 

1. Η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα (Γ.Γ.Α.Δ.Δ.Τ.) του 

Υπουργείου Εσωτερικών αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
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Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και στην ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την 

επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» τα στοιχεία των υποχρεωτικά 

υποβαλλόμενων σε διαγνωστική δοκιμασία ελέγχου προσώπων, όπως αυτά 

προσδιορίζονται στην περ. α) του άρθρου 1, σύμφωνα με τις καταχωρίσεις από τις οικείες 

Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης και των 

Δωδεκανήσων. Εφόσον υπάρχει μεταβολή των στοιχείων αυτών, η Γ.Γ.Α.Δ.Δ.Τ. μεριμνά 

για την ενημέρωσή τους με ευθύνη των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, 

της Εκκλησίας της Κρήτης και των Δωδεκανήσων και τα αποστέλλει επικαιροποιημένα 

στην αρχή κάθε εβδομάδας στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και στην «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.». Οι μεταβολές του 

προηγούμενου εδαφίου καταχωρίζονται αμελλητί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού 

Ελληνικού Δημοσίου με ευθύνη των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, 

της Εκκλησίας της Κρήτης και των Δωδεκανήσων. Η απαιτούμενη ταυτοποίηση των 

ανωτέρω στοιχείων διενεργείται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 

Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα 

προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται και στους Μουφτήδες Μουφτειών Θράκης και στους 

Ιεροδιδασκάλους Μουσουλμανικής Θρησκείας από τις οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού, 

ήτοι Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης και Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

αντίστοιχα.  

2. Η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 

(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στην ανώνυμη εταιρεία μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ 

Α.Ε.» πίνακες με τα στοιχεία των υποχρεωτικά υποβαλλόμενων σε διαγνωστική δοκιμασία 

ελέγχου προσώπων των περ. β) και γ) του άρθρου 1, όπως αυτοί συντάχθηκαν από τις 

οικείες θρησκευτικές κοινότητες. Η απαιτούμενη ταυτοποίηση των ανωτέρω στοιχείων 

διενεργείται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 

Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.  

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.), με σκοπό τον προσδιορισμό των υποχρεωτικά υποβαλλόμενων σε 

διαγνωστική δοκιμασία ελέγχου προσώπων και τη διανομή αυτοδιαγνωστικού ελέγχου 

(self test) σε αυτούς.  

4. Μετά από την ταυτοποίηση των παρ. 1 και 2, η «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.», 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 
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Διαδικασία προμήθειας και διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) 

νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 - Υποχρεωτική δήλωση του αποτελέσματος 

1. Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) για τα πρόσωπα της περ. α) του 

άρθρου 1 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 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. 

Η δωρεάν προμήθεια από το φαρμακείο του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) για τα 

πρόσωπα των περ. β) και γ) του άρθρου 1 ισχύει εφόσον οι οικείες θρησκευτικές αρχές 

αποστείλουν τους πίνακες με τα στοιχεία των υποχρεωτικά υποβαλλόμενων σε 

διαγνωστική δοκιμασία ελέγχου προσώπων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3.  

2. Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) διενεργείται κατ’ οίκον και σύμφωνα 

με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων.  

3. Όσοι υπάγονται στην περ. α) του άρθρου 1 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 αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των 

κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 

Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), 

σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), εισέρχονται στην Πλατφόρμα 

Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 Tests στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού 

Ελληνικού Δημοσίου και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής, με τη συμπλήρωση του 

ειδικού εντύπου «Δήλωση Αποτελέσματος Διαγνωστικού Ελέγχου για COVID - 19», 

σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος που προσαρτάται στην παρούσα και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.  

4. Όσοι υπάγονται στις περ. β) και γ) του άρθρου 1 επισκέπτονται την ηλεκτρονική 

πλατφόρμα self-testing. gov.gr, και, αφού αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών - 

διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 

Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) 

εισέρχονται στην Πλατφόρμα «Δήλωση Αποτελέσματος self test για COVID-19».  

5. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) είναι αρνητικό, εκδίδεται 

από την πλατφόρμα δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος, η οποία αποτελεί το νόμιμο 

αποδεικτικό για την προσέλευση των προσώπων του άρθρου 1 στον χώρο λατρείας και 

γνώση αυτής λαμβάνει η οικεία θρησκευτική κοινότητα.  

6. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) είναι θετικό, εκδίδεται 

από την πλατφόρμα δήλωση του θετικού αποτελέσματος, την οποία τα πρόσωπα του 

άρθρου 1 εκτυπώνουν ή επιδεικνύουν με κάθε πρόσφορο τρόπο. Στην περίπτωση θετικού 

αποτελέσματος, 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 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 
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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 επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, εκδίδεται σχετική 

βεβαίωση από τη δομή εξέτασης, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό για να τεθούν 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, και τα πρόσωπα του άρθρου 1 προσέρχονται στον χώρο λατρείας 

επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση κατά την προσέλευσή τους.  

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 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2. 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 

λατρείας 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. Το 

αποτέλεσμα του ελέγχου αυτού δηλώνεται υποχρεωτικά από τα πρόσωπα του άρθρου 1 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr.  

8. Η αυθεντικοποίηση και η έκδοση και διαχείριση των ανωτέρω εγγράφων μέσα από την 

Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 23 έως 29 

του ν. 4727/2020.  

 

Άρθρο 5 

Συνέπειες για τα υπόχρεα πρόσωπα 

1. Η οικεία θρησκευτική αρχή είναι υποχρεωμένη να διαπιστώνει ότι τα πρόσωπα του 

άρθρου 1 έχουν υποβληθεί στον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο, σύμφωνα με τα άρθρα 

2 και 4 και ότι επιδεικνύουν κατά την προσέλευσή τους στο χώρο λατρείας τη δήλωση 

αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου.  

2. Η οικεία θρησκευτική αρχή υποχρεούται να μην επιτρέψει την παρουσία των 

προσώπων αυτών στο χώρο λατρείας, εφόσον α) δεν έχουν υποβληθεί στη διενέργεια του 

υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου ή δεν επιδεικνύουν την προβλεπόμενη στο άρθρο 4 

δήλωση αποτελέσματος ή β) προσκομίζουν δήλωση ή βεβαίωση θετικού αποτελέσματος 

που προέκυψε από τη διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου.  

3. Σε κάθε περίπτωση η θρησκευτική αρχή 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 
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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 Α.Ε.», το Υπουργείο 

Εσωτερικών και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενεργούν υπό την ιδιότητα 

του Υπευθύνου Επεξεργασίας αυτοτελώς 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). Κατά την επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια αυτών.  

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας περιορίζονται 

στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της παρούσας και 

της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται και αφορούν στα πρόσωπα που 

υπάγονται σύμφωνα με το άρθρο 1 στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.  

3. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι τα ακόλουθα: 

α) ονοματεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) όνομα μητρός, δ) ημερομηνία γέννησης, ε) 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), στ) Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής 

Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), ζ) ημερομηνία διεξαγωγής διαγνωστικού ελέγχου η) αποτέλεσμα 

διαγνωστικού ελέγχου, και θ) ημερομηνία δήλωσης.  

4. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η υποχρεωτική 

καταχώριση και ηλεκτρονική διαχείριση των αποτελεσμάτων της διαγνωστικής 

δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης των προσώπων του άρθρου 1 από κορωνοϊό COVID-19, 

όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48) και σύμφωνα με 

τα άρθρα 46 του ν. 4790/2021 και 27 του ν. 4792/2021 (Α΄ 54).  

 

(Ακολουθεί Παράρτημα) 

 

Άρθρο 7 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα ισχύει από τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021. 

 

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

 

1283. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμ. ΓΔΟΥ 420 της 23/25.4.2021 «Διαδικασία και προϋποθέσεις 

χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που 

επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού 

COVID-19, κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021» (Β΄ 1689)  
 

Έχοντας υπόψη:  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Of-xI5h2Ruhp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdenJ2FD7cHgTxtwfyHb2bpUMpdFdy9vaRT6Q5Qs3xhl
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1. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 30.3.2020 πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 

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

(Α΄ 86), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της από 13.4.2020 πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84), η 

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

2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και 

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

3. Τον υπ’ αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την 

εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L352/1 της 24.12.2013).  

4. Τον υπ’ αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την 

κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ 

εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014).  

5. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί 

η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει.  

6. Τις διατάξεις 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).  

7. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).  

8. 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).  

9. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α΄ 90).  

10. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

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

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α΄ 119).  

13. Τo π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής 

του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α΄ 103).  

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

15. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

(Α΄ 192).  

16. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).  
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17. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και διατηρήθηκε σε 

ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).  

18. Tην υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

19. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).  

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

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 

Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).  

21. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 366/01.04.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας 

Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 

2021» (Β’ 1290).  

22. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.17698/19.03.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών 

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

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, 

Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του 

Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 

τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 

για το διάστημα από το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Δευτέρα, 29 

Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1076).  

23. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.16320/12.03.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών 

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

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, 

Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του 

Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 

τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 

για το διάστημα από την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Δευτέρα, 22 

Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 996).  

24. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.13805/03.03.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών 

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

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, 

Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του 
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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 Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 

Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 843), όπως ισχύει.  

25. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 232/01.03.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης 

ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν 

οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά 

το μήνα Ιανουάριο 2021» (Β’ 804), όπως ισχύει.  

26. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.12639/26.02.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών 

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

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, 

Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του 

Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 

τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 

για το διάστημα από την Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 

Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 793).  

27. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.10969/19.02.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών 

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

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, 

Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του 

Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 

τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 

για το διάστημα από την Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 

1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 648), όπως ισχύει.  

28. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.02.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών 

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

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, 

Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του 

Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 

τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 

για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 

1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 534), όπως ισχύει.  

29. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/05.02.2021 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, 
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Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα 

μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 6 

Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» 

(Β’ 454).  

30. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29.01.2021 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 «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, 30 

Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» 

(Β’ 341).  

31. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.3060/15.01.2021 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 και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 

από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 

Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και 

τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 89).  

32. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.1293/08.01.2021 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, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 

από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 

Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και 

τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 30).  

33. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.2/02.01.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών 

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

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, 

Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 

σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 

6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1).  

34. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 19/25.01.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 

και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με 
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τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω 

της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες 

Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020.» (Β’ 236), όπως ισχύει.  

35. Την υπό στοιχεία Α.1076/2.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του 

προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις 

που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 

και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β’ 1135), όπως ισχύει.  

36. Την υπ’ αρ. 109/12-3-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.  

37. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται οικονομικά λόγω της 

εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.  

38. Την υπό στοιχεία 2/65026/ΔΠΓΚ/23.4.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών.  

39. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 

ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος σε βάρος του 

τακτικού προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές 

Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών και του ΑΛΕ 2310803020 «Ενίσχυση με τη 

μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς με νομική μορφή», 

η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΑΛΕ 2310803020, καθώς 

και με μεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που 

σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του 

κορωνοϊού», και δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 

1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία 

εξαρτάται από τα πραγματικά γεγονότα και δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί και η οποία 

θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΑΛΕ 2420913001 «Λοιπές αμοιβές για τραπεζικές 

υπηρεσίες», αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή της 

επιστρεπτέας προκαταβολής για επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που επλήγησαν 

οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 

(COVID-19) για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021.  

2. Οι μεμονωμένες ενισχύσεις στο πλαίσιο της παρούσας χορηγούνται είτε:  

α) σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρ. C(2020) 1863/ 19.03.2020 Ανακοίνωσης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής 

ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης 

της νόσου COVID-19», όπως ισχύει, είτε  

β) σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) αρ.  1407/2013 για τις ενισχύσεις 

ήσσονος σημασίας (Κανονισμός de minimis).  
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3. Η ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι ακατάσχετη, 

αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.  

 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:  

1. Επιστρεπτέα προκαταβολή: ενίσχυση η οποία χορηγείται σε επιχειρήσεις και η οποία 

επιστρέφεται, εν όλω ή εν μέρει, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.  

2. Προβληματική επιχείρηση: η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από 

τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 651/2014 

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

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

Συνθήκης, όπως περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας.  

3. Ενιαία επιχείρηση: ειδικά για τους σκοπούς του ελέγχου της σώρευσης του άρθρου 5, 

καθώς και του ελέγχου της προϋπόθεσης της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 3, ενιαία 

επιχείρηση νοείται ότι συνιστούν οι συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, ήτοι οι 

επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μία από τις ακόλουθες σχέσεις:  

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

εταίρων άλλης επιχείρησης,  

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

διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,  

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

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

τελευταίας,  

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

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

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

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

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

ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού.  

4. Επιτόκιο αναφοράς: 0,64% το οποίο αντιστοιχεί στο βασικό επιτόκιο που έχει ορίσει 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος 

της παρούσας, σύμφωνα με την ανακοίνωση την τελευταίας αρ. 2008/C 14/02 (C 14/6 της 

19.1.2008), ήτοι -0,45%, προσαυξημένο κατά 109 μονάδες βάσης.  

5. Πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων: η παραγωγή των προϊόντων που 

απαριθμούνται στο παράρτημα I της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 104/2000, και η οποία αντιστοιχεί στους Κωδικούς 

Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της κατηγορίας 01. Αγροτική Παραγωγή.  
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6. Τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας: οι τομείς που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΚ) 

αρ. 104/2000 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1999 για την κοινή οργάνωση των 

αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (EE L17/22 της 21.1.2000), και οι 

οποίοι αντιστοιχούν στους ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙΙΙ το οποίο και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

7. Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων: κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος από την 

οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής 

εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία προϊόντος ζωικής ή φυτικής 

προέλευσης για την πρώτη του πώληση.  

8. Εμπορία γεωργικών προϊόντων: η κατοχή ή η έκθεση με σκοπό την πώληση, την 

προσφορά προς πώληση, την παράδοση ή οποιονδήποτε άλλον τρόπο διάθεσης στην 

αγορά, με εξαίρεση την πρώτη πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού σε 

μεταπωλητές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις και κάθε δραστηριότητα η οποία προετοιμάζει 

το προϊόν για μια τέτοια πρώτη πώληση· η πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού 

προς τελικούς καταναλωτές λογίζεται ως εμπορία αν πραγματοποιείται σε χωριστό και 

ειδικό για τον σκοπό αυτό χώρο.  

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

ορίζονται στο παράρτημα I του Καν. 651/2014.  

Εξ’ αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ως άνω παραρτήματος:  

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

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

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

σαράντα τρία (43) εκατ. ευρώ.  

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

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

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

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

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

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δύο (2) εκατ. ευρώ.  

Για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων και των χρηματικών ποσών 

λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στα άρθρα 3 έως 6 του ως άνω παραρτήματος.  

Οι επιχειρήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο ως άνω παράρτημα Ι, 

θεωρούνται μεγάλες.  

10. Κύκλος εργασιών αναφοράς: για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ:  

α) σε περίπτωση που το άθροισμα του κύκλου εργασιών των μηνών Ιανουαρίου, 

Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 είναι θετικό και επιπλέον ο κύκλος εργασιών του μηνός 

Μαρτίου 2020 είναι μεγαλύτερος ή ίσος του κύκλου εργασιών Φεβρουαρίου 2020, ως 

κύκλος εργασιών αναφοράς της επιχείρησης λαμβάνεται το άθροισμα του κύκλου 

εργασιών των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020,  

β) άλλως σε περίπτωση που το άθροισμα του κύκλου εργασιών των μηνών Ιανουαρίου 

και Φεβρουαρίου 2020 είναι θετικό, ως κύκλος εργασιών αναφοράς της επιχείρησης 
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λαμβάνεται το άθροισμα του κύκλου εργασιών των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, 

πολλαπλασιαζόμενο με τρία δεύτερα (3/2),  

γ) άλλως σε περίπτωση που το άθροισμα του κύκλου εργασιών των μηνών Ιανουαρίου 

και Φεβρουαρίου 2020 δεν είναι θετικό και η επιχείρηση έχει θετικό κύκλο εργασιών τον 

μήνα Οκτώβριο του 2020, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών 

του μηνός Οκτωβρίου 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί τρία (3),  

δ) σε διαφορετική περίπτωση, ο κύκλος εργασιών αναφοράς ισούται με μηδέν (0).  

11. Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς: για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ 

ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ:  

α) σε περίπτωση που το άθροισμα των ακαθάριστων εσόδων των μηνών Ιανουαρίου, 

Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 είναι θετικό και επιπλέον τα ακαθάριστα έσοδα του μηνός 

Μαρτίου 2020 είναι μεγαλύτερα ή ίσα των ακαθάριστων εσόδων του μηνός Φεβρουαρίου 

2020, ως ακαθάριστα έσοδα αναφοράς της επιχείρησης λαμβάνεται το άθροισμα των 

ακαθάριστων εσόδων των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020,  

β) άλλως σε περίπτωση που το άθροισμα των ακαθάριστων εσόδων των μηνών 

Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2020 είναι θετικό, ως ακαθάριστα έσοδα αναφοράς της 

επιχείρησης λαμβάνεται το άθροισμα των ακαθάριστων εσόδων των μηνών Ιανουαρίου 

και Φεβρουαρίου, πολλαπλασιαζόμενο με τρία δεύτερα (3/2),  

γ) άλλως σε περίπτωση που το άθροισμα των ακαθάριστων εσόδων των μηνών 

Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2020 δεν είναι θετικό και η επιχείρηση έχει θετικά 

ακαθάριστα έσοδα τον μήνα Οκτώβριο του 2020, ως ακαθάριστα έσοδα αναφοράς 

λαμβάνονται τα ακαθάριστα έσοδα του μηνός Οκτωβρίου 2020 πολλαπλασιαζόμενα επί 

τρία (3),  

δ) σε διαφορετική περίπτωση τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς ισούνται με μηδέν (0).  

12. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας απόφασης, λαμβάνονται τα οικονομικά 

δεδομένα που υποβάλλονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα 

«myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από τις 

επιχειρήσεις στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της υπό στοιχεία 

ΓΔΟΥ366/01.04.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων (Β’  1290). Εφόσον για τα οικονομικά δεδομένα που δηλώνονται στη 

διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» που αφορούν το πρώτο 

τρίμηνο του 2021, η επιχείρηση έχει υποβάλει τις οικείες δηλώσεις ΦΠΑ μέχρι και την 

προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας, λαμβάνονται δεδομένα των 

δηλώσεων αυτών. Ως προς τα λοιπά δεδομένα εισοδήματος και ΦΠΑ ετών 2020 και 

προγενέστερων, λαμβάνονται αυτά που έχουν δηλωθεί από τις επιχειρήσεις μέχρι και την 

31η Ιανουαρίου 2021.  

Σε περίπτωση επιχειρήσεων, υποκείμενων σε ΦΠΑ, που τηρούν απλογραφικά βιβλία και 

για τις οποίες το άθροισμα του κύκλου εργασιών ΦΠΑ μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου 

και Μαρτίου 2020, όπως έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

«myBusinessSupport», διαφέρει από το ποσό της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ του πρώτου 

τριμήνου 2020, όπως έχει υποβληθεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021, τότε για σκοπούς 

προσδιορισμού του κύκλου εργασιών αναφοράς του άρθρου 2, των δικαιούχων του άρθρου 

3 και υπολογισμού του ποσού της ενίσχυσης του άρθρου 4, η διαφορά μεταξύ της δήλωσης 
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ΦΠΑ και των ποσών που έχουν υποβληθεί στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα 

«myBusinessSupport», επιμερίζεται ισομερώς στα ποσά του κύκλου εργασιών των μηνών 

Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020.  

Σε περίπτωση επιχειρήσεων, υποκείμενων σε ΦΠΑ, που τηρούν απλογραφικά βιβλία και 

για τις οποίες το άθροισμα του κύκλου εργασιών ΦΠΑ μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και 

Δεκεμβρίου 2020, όπως έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

«myBusinessSupport», διαφέρει από το ποσό της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ του τέταρτου 

τριμήνου 2020, όπως έχει υποβληθεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021, τότε για σκοπούς 

προσδιορισμού του κύκλου εργασιών αναφοράς του άρθρου 2, των δικαιούχων του άρθρου 

3 και υπολογισμού του ποσού της ενίσχυσης του άρθρου 4, η διαφορά μεταξύ της δήλωσης 

ΦΠΑ και των ποσών που έχουν υποβληθεί στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα 

«myBusinessSupport», επιμερίζεται ισομερώς στα ποσά του κύκλου εργασιών των μηνών 

Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020.  

Σε περίπτωση επιχειρήσεων, υποκείμενων σε ΦΠΑ, που τηρούν απλογραφικά βιβλία και 

για τις οποίες το άθροισμα του κύκλου εργασιών ΦΠΑ μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου 

και Μαρτίου 2021, όπως έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

«myBusinessSupport», διαφέρει από το ποσό της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ του πρώτου 

τριμήνου 2021, όπως έχει υποβληθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος 

της παρούσας, τότε για σκοπούς προσδιορισμού του κύκλου εργασιών αναφοράς του 

άρθρου 2, των δικαιούχων του άρθρου 3 και υπολογισμού του ποσού της ενίσχυσης του 

άρθρου 4, η διαφορά μεταξύ της δήλωσης ΦΠΑ και των ποσών που έχουν υποβληθεί στη 

διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport», επιμερίζεται ισομερώς στα 

ποσά του κύκλου εργασιών των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021.  

 

Άρθρο 3 

Δικαιούχοι 

1. Δικαιούχοι-λήπτες της ενίσχυσης είναι:  

α) Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) οι Οργανισμοί 

Λιμένων και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους 

"Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου” (ΚΑΔ 93.29.19.07) και "Υπηρεσίες θεραπευτικών 

λουτρών και ιαματικών πηγών” (ΚΑΔ 96.04.10.04).  

β) Oι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των 

ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες 

έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, 

ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με εξαίρεση τις ακόλουθες:  

αα) Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000) εργαζόμενους 

με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Μαρτίου 2021,  

ββ) 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 
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κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, 

διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα,  

γγ) επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021,  

οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια της επόμενης παραγράφου, καθώς και την 

προϋπόθεση της παρ. 3.  

2. Οι επιχειρήσεις της προηγούμενης παρ. πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:  

α) Έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, λειτουργούν νομίμως, 

έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19 και έχουν 

υποβάλλει οικονομικά στοιχεία και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον στην ειδική πλατφόρμα 

«myBusinessSupport», σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 366/01.04.2021 απόφαση 

των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 1290). «Κατ’ εξαίρεση, 

δύνανται να υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 6, και οι επιχειρήσεις της παρ. 1 που 

δήλωσαν έως την 19η Απριλίου 2021 στοιχεία εσόδων στην ηλεκτρονική εφαρμογή “Τα 

Έσοδά μου”, που λειτουργεί για τους σκοπούς της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, στην 

πλατφόρμα “myBusinessSupport” της ΑΑΔΕ, οι οποίες δεν έχουν υποβάλει έως την ως 

άνω ημερομηνία την εκδήλωση ενδιαφέροντος του προηγούμενου εδαφίου».  

Το μέσα σε «» εδ. προστέθηκε στο τέλος της περ. α) από την παρ. 1 της απ. Υπουργών 

Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 432 της 28/29.4.2021 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 420/ 23.4.2021 απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Διαδικασία και προϋποθέσεις 

χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που 

επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού 

COVID-19, κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021” (Β΄1689)» 

(Β’ 1799). 

β) Έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο 

υποχρέωση να τις υποβάλουν, ως εξής:  

αα) μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, 

έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019,  

ββ) μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, 

έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι 

28η Φεβρουαρίου 2021.  

γ) Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι και την ημερομηνία 

ελέγχου πληρωμής, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό 

Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από την υποβολή 

μηδενικών δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθ’ όλη την περίοδο αυτή.  

δ) Δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής ισχύος της 

παρούσας, η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών 

συναλλαγών σύμφωνα με την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1200/2015, όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό Μητρώο 

της ΑΑΔΕ.  

ε) Παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους, ως ακολούθως:  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8tvmGnUriqndp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtePFcq1qwmk7h_flRy5GSfnCNql28iiEChGLujbQqKI8
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αα) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ το άθροισμα του κύκλου 

εργασιών των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021, όπως αυτό έχει 

δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία 

των περιοδικών δηλώσεων ΦΠA, παρουσιάζει μείωση κατά 20,00% τουλάχιστον σε σχέση 

με τον κύκλο εργασιών αναφοράς και επιπλέον ο κύκλος εργασιών αναφοράς είναι 

μεγαλύτερος από τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ. Επιπλέον των ανωτέρω κριτηρίων, οι 

επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018 και δεν 

άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, 

για να είναι επιλέξιμες πρέπει να μην παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών το έτος 

2020 συνολικά σε σχέση με το έτος 2019. Από το κριτήριο του προηγούμενου εδαφίου, 

περί μη ετήσιας αύξησης τζίρου, εξαιρούνται επιχειρήσεις που είτε έχουν ενεργό κύριο 

ΚΑΔ στις 04.01.2021 έναν από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα IV, το οποίο και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού 

κατά την 04.01.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο 

Παράρτημα IV, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος 

φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν 

στον κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021. Για τους σκοπούς εφαρμογής του προηγούμενου 

εδαφίου, για τις επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εργασιών μετά την 04.01.2021 

λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά την έναρξη.  

ββ) Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και 

απαλλασσόμενες, το άθροισμα των ακαθάριστων εσόδων των μηνών Ιανουάριου, 

Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα 

«myBusinessSupport», παρουσιάζουν μείωση κατά 20,00% τουλάχιστον, σε σχέση με τα 

ακαθάριστα έσοδα αναφοράς και επιπλέον τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς είναι 

μεγαλύτερα από τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ. Επιπλέον των ανωτέρω κριτηρίων, οι 

επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018 και δεν 

άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, 

για να είναι επιλέξιμες πρέπει να μην παρουσιάζουν αύξηση των ακαθάριστων εσόδων το 

έτος 2020 συνολικά σε σχέση με το έτος 2019. Από το κριτήριο του προηγούμενου 

εδαφίου, περί μη ετήσιας αύξησης τζίρου, εξαιρούνται επιχειρήσεις που είτε έχουν ενεργό 

κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021 έναν από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα IV, το οποίο 

και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα 

ενεργού κατά την 04.01.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους 

περιγραφόμενους στο Παράρτημα IV, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση 

φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα 

που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021. Για τους σκοπούς εφαρμογής του 

προηγούμενου εδαφίου, για τις επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εργασιών μετά την 04.01. 

2021 λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά την έναρξη.  

Στις ανωτέρω υπό αα) και ββ) υποπεριπτώσεις, διενεργείται στρογγυλοποίηση των 

ποσοστών μείωσης σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς ή με τα ακαθάριστα έσοδα 

αναφοράς, αντίστοιχα, στο δεύτερο ποσοστιαίο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που ο 

κύκλος εργασιών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου ή Μαρτίου 2021, όπως έχει δηλωθεί στην 

ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport» είναι αρνητικός, ο κύκλος εργασιών του μηνός ή 

των μηνών που είναι αρνητικός, θεωρείται για σκοπούς της παρούσας ίσος με μηδέν. Το 

ίδιο ισχύει και στη περίπτωση που τα ακαθάριστα έσοδα Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου ή 

Μαρτίου 2021 είναι αρνητικά.  
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Ειδικά οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών από την 1η Οκτωβρίου 2019 

έως και την 31η Ιανουαρίου 2021, ή άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2019 

έως και την 31η Ιανουαρίου 2021 και οι οποίες είτε έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 

04.01.2021 έναν από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα IV, το οποίο και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 

04.01.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο 

Παράρτημα IV, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος 

φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν 

στον κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021, είναι επιλέξιμες ανεξαρτήτως του κύκλου εργασιών τους 

ή των ακαθάριστων εσόδων τους. Για τις επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εργασιών μετά 

την 04.01.2021 λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά την έναρξη.  

Κατ’ εξαίρεση, οι επιχειρήσεις που έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021, τον ΚΑΔ 

92.00 «Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών», 

καθώς και όλες τις κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων ΚΑΔ που περιλαμβάνονται σε 

αυτόν, εξαιρουμένων των ΚΑΔ 92.00.11 «Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού», 

ΚΑΔ 92.00.14 «Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on-line) σύνδεση» και 

92.00.21 «Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απευθείας (on-line) σύνδεση» ή των οποίων τα 

ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 04.01.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας 

από τους ως άνω ΚΑΔ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου 

εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που 

αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021 και οι οποίες άλλαξαν καθεστώς υπαγωγής 

στο ΦΠΑ (ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ και έγιναν μη υποκείμενες ή απαλλασσόμενες ή το 

αντίστροφο) εντός του έτους 2020, είναι επιλέξιμες ανεξαρτήτως του κύκλου εργασιών 

τους ή των ακαθάριστων εσόδων τους. Για τις επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εργασιών 

μετά την 04.01.2021 λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά την έναρξη.  

στ) Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 

(Α΄ 137).  

ζ) Είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων.  

3. Επιπλέον των κριτηρίων της παρ. 2, οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν τις κάτωθι 

προϋποθέσεις, κατά περίπτωση:  

α) Εφόσον αιτούνται ενίσχυσης δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου, να μην έχουν στη 

διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και επιπλέον,  

αα) οι μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις να μην ήταν προβληματικές κατά την έννοια του 

Κανονισμού αρ. 651/2014 στις 31 Δεκεμβρίου 2019, και  

ββ) οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παρ. 9 του άρθρου 2 της 

παρούσας, κατά τη στιγμή χορήγηση της ενίσχυσης:  

i) να μην υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία και  

ii) να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο 

ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης και να μην έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και 

υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.  

Ο έλεγχος της εν λόγω προϋπόθεσης γίνεται και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.  
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β) Εφόσον αιτούνται ενίσχυσης δυνάμει του Κανονισμού de minimis, πρέπει να μην 

δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, ή στους τομείς της 

αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Επιχειρήσεις που έχουν μικτή δραστηριότητα, ήτοι 

δραστηριοποιούνται σε κάποιον από τους εν λόγω μη επιλέξιμους για ενίσχυση τομείς, και 

επίσης σε τομέα επιλέξιμο για ενίσχυση βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1407/2013, 

δύναται να λάβουν ενίσχυση στο πλαίσιο της παρούσας δυνάμει του εν λόγω Κανονισμού 

για την επιλέξιμη δραστηριότητά τους, με τις εξής προϋποθέσεις:  

αα) η εν λόγω δραστηριότητα εμφανίζει τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτό προκύπτει από 

τη δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, ή αποτελεί την κύρια 

δραστηριότητα βάσει ενεργού κύριου ΚΑΔ εφόσον πρόκειται για επιχείρηση που έχει 

συσταθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και  

ββ) διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός των 

δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους μη επιλέξιμους 

τομείς δεν τυγχάνουν ενίσχυσης.  

 

Άρθρο 4 

Ύψος ενίσχυσης 

1. Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται τυποποιημένα, ως ακολούθως:  

α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ:  

Ενίσχυση = [(Κύκλος εργασιών αναφοράς-άθροισμα κύκλου εργασιών μηνών 

Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021) x ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών]-

[αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή]-ποσό που έλαβε η επιχείρηση δυνάμει της υπό 

στοιχεία ΓΔΟΥ 232/01.03.2021 (Β’ 804) απόφασης, όπως ισχύει,  

όπου:  

αα) Ο κύκλος εργασιών μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021 και ο 

κύκλος εργασιών αναφοράς, όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση. Σε περίπτωση που 

ο κύκλος εργασιών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου ή Μαρτίου 2021, όπως έχει δηλωθεί στην 

ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport» είναι αρνητικός, ο κύκλος εργασιών του μηνός ή 

των μηνών που είναι αρνητικός, θεωρείται για σκοπούς της παρούσας ίσος με μηδέν.  

ββ) Η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών ισούται με το συνολικό κύκλο εργασιών 

ΦΠΑ (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) του έτους 2019 αφαιρουμένου του συνόλου 

φορολογητέων εισροών (κωδικός 367 δήλωση ΦΠΑ) του έτους 2019, διαιρεμένου με το 

συνολικό κύκλο εργασιών ΦΠΑ του έτους 2019. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που έχουν 

κατά τις 04.01.2021 κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας «Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών 

ειδών γενικά (47.19.10.01)», «Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02)» και «Λιανικό 

εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα (47.26)», η ποσοστιαία 

διαφορών εκροών εισροών ισούται με το συνολικό κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδικός 312 

δήλωσης ΦΠΑ) του έτους 2019 αφαιρουμένων των εκροών απαλλασσόμενων και 

εξαιρέσιμων χωρίς δικαίωμα έκπτωσης (κωδικός 310 δήλωσης ΦΠΑ) και του συνόλου 

φορολογητέων εισροών (κωδικός 367 δήλωση ΦΠΑ) του έτους 2019, διαιρεμένου με το 

συνολικό κύκλο εργασιών ΦΠΑ του έτους 2019. Για τις επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη 

εργασιών μετά την 04.01.2021 λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά την έναρξη. Σε 
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περίπτωση που η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών είναι μικρότερη του 10% ή ο 

συνολικός κύκλος εργασιών ΦΠΑ του έτους 2019 είναι μηδενικός, θεωρείται ίση με 10%. 

Σε περίπτωση που η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών είναι μεγαλύτερη του 60%, 

θεωρείται ίση με 60%.  

γγ) Οι αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή, αναφέρονται στις αποζημιώσεις ειδικού 

σκοπού που αναλογούν στους εργαζομένους της επιχείρησης οι οποίοι βρίσκονταν σε 

προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας, από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Μαρτίου 

2021, σύμφωνα με τις δηλώσεις εργοδοτών, όπως τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα 

ΕΡΓΑΝΗ. Οι αποζημιώσεις υπολογίζονται ανά επιχείρηση σε μηνιαία βάση, ως το 

ποσοστό των ημερών κάθε μηνός που ήταν σε αναστολή εργασίας κάθε εργαζόμενος, 

πολλαπλασιαζόμενο με 534.  

β) Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και 

απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ:  

Ενίσχυση = [(Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς-άθροισμα ακαθάριστων εσόδων μηνών 

Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021) x ποσοστιαία διαφορά εσόδων-εξόδων]-

[αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή]-ποσό που έλαβε η επιχείρηση δυνάμει της υπό 

στοιχεία ΓΔΟΥ 232/01.03.2021 (Β’ 804) απόφασης, όπως ισχύει,  

όπου:  

αα) Τα ακαθάριστα έσοδα μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021 και τα 

ακαθάριστα έσοδα αναφοράς, όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση. Σε περίπτωση που 

τα ακαθάριστα Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου ή Μαρτίου 2021, όπως έχουν δηλωθεί στην 

ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport» είναι αρνητικά, τα ακαθάριστα έσοδα του μηνός 

ή των μηνών που είναι αρνητικά θεωρούνται για τους σκοπούς υπολογισμού της ενίσχυσης 

ίσα με μηδέν.  

ββ) Η ποσοστιαία διαφορά εσόδων εξόδων ισούται με τα ακαθάριστα έσοδα (κωδικός 

047 δήλωσης Ε3) του έτους 2019 αφαιρουμένων των εξόδων του έτους 2019, διαιρεμένων 

με τα ακαθάριστα έσοδα του έτους 2019. Ως έξοδα λογίζονται τα συνολικά έξοδα (κωδικός 

580 δήλωσης Ε3) μειούμενα κατά το ποσό των παροχών σε εργαζομένους (κωδικός 581 

δήλωσης Ε3) και των διάφορων λειτουργικών εξόδων κατά το μέρος που αφορά δαπάνες 

ενοικίου (κωδικός 585 α/α 14 της ηλεκτρονικής δήλωσης Ε3). Σε περίπτωση που η 

ποσοστιαία διαφορά εσόδων εξόδων είναι μικρότερη του 10% ή τα συνολικά ακαθάριστα 

έσοδα του έτους 2019 είναι μηδενικά, θεωρείται ίση με 10%. Σε περίπτωση που η 

ποσοστιαία διαφορά εσόδων εξόδων είναι μεγαλύτερη του 60%, θεωρείται ίση με 60%.  

γγ) Οι αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή, αναφέρονται στις αποζημιώσεις ειδικού 

σκοπού που αναλογούν στους εργαζομένους της επιχείρησης οι οποίοι βρίσκονταν σε 

προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας, από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Μαρτίου 

2021, σύμφωνα με τις δηλώσεις εργοδοτών, όπως τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα 

ΕΡΓΑΝΗ. Οι αποζημιώσεις υπολογίζονται ανά επιχείρηση σε μηνιαία βάση, ως το 

ποσοστό των ημερών κάθε μηνός που ήταν σε αναστολή εργασίας κάθε εργαζόμενος, 

πολλαπλασιαζόμενο με 534.  

Σε όλες τις υποπεριπτώσεις των περιπτώσεων της παρούσας παραγράφου, για τον 

υπολογισμό των ποσοστιαίων διαφορών εκροών-εισροών ή εσόδων-εξόδων, κατά 

περίπτωση, διενεργείται στρογγυλοποίηση στο πρώτο ποσοστιαίο δεκαδικό ψηφίο.  
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2. Η ενίσχυση που προκύπτει από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να είναι 

κατώτερη των ακόλουθων ορίων, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων του άρθρου 5 της 

παρούσας:  

α) Για τις επιχειρήσεις που είτε έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021 έναν από τους 

περιγραφόμενους στο Παράρτημα IV, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 04.01.2021 ΚΑΔ 

δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙV, όπως 

αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, 

είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 

04.01.2021:  

αα) χίλια (1.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που δεν απασχολούσαν κανένα 

εργαζόμενο κατά την 1η Μαρτίου 2021,  

ββ) δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν έναν (1) 

έως πέντε (5) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Μαρτίου 2021,  

γγ) τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν άνω 

των πέντε (5) εργαζομένων και έως είκοσι (20) εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης 

εργασίας την 1η Μαρτίου 2021,  

δδ) οχτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν άνω των 

είκοσι (20) εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Μαρτίου 2021.  

Για τις επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εργασιών μετά την 04.01.2021 λαμβάνεται 

υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά την έναρξη.  

β) Για τις λοιπές επιχειρήσεις η ενίσχυση που προκύπτει από την παρ. 1 του παρόντος 

άρθρου δεν μπορεί να είναι κατώτερη των χιλίων (1.000) ευρώ.  

3. Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων του άρθρου 5 της παρούσας, η ενίσχυση που 

προκύπτει από τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό 

των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Ειδικά για τις ατομικές επιχειρήσεις που δεν 

απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο κατά την 1η Μαρτίου 2021 και δεν διαθέτουν ταμειακή 

μηχανή, η ενίσχυση που προκύπτει από τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν δύναται 

να υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ.  

 

Άρθρο 5 

Έλεγχος σώρευσης 

1. Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, το 

συνολικό ποσό ενισχύσεων που έχουν λάβει από οποιοδήποτε πρόγραμμα βάσει του 

τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, όπως 

αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των ενός εκατομμυρίου 

οχτακοσίων χιλιάδων (1.800.000) ευρώ. Αντιστοίχως, το συνολικό ποσό ενισχύσεων δεν 

δύναται να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000) ευρώ, σε 

επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, για τις επιχειρήσει ς που δραστηριοποιούνται στους τομείς 

της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και το ποσό των διακοσίων εικοσιπέντε χιλιάδων 
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(225.000) ευρώ, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, για τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής.  

2. Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση δυνάμει του Κανονισμού de minimis, το 

συνολικό ποσό ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει κατά την τριετία 2019-2021 

από οποιοδήποτε πρόγραμμα, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, και δεν δύναται 

να υπερβεί το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, και για τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό 

τρίτων, το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.  

3. Ο έλεγχος της σώρευσης διενεργείται σε πρώτη φάση αυτόματα στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα με βάση τα σχετικά στοιχεία που υποβάλει η επιχείρηση κατά την αίτηση, και 

το ύψος της ενίσχυσης που λαμβάνει βάσει της παρούσας προσαρμόζεται ανάλογα, ώστε 

να μην οδηγεί σε υπέρβαση των κατά περίπτωση ανωτέρω ορίων. Σε περίπτωση υποβολής 

αιτήσεων ενίσχυσης, στο πλαίσιο της παρούσας, από περισσότερες ή όλες τις επιχειρήσεις 

που συνθέτουν ενιαία επιχείρηση, με την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας 

και εφόσον, κατόπιν διασταύρωσης των σχετικών αιτήσεων, διαπιστωθεί ότι το συνολικό 

ποσό που αιτούνται οι εν λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει τα ανώτατα κατά περίπτωση όρια 

των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, το ύψος της ενίσχυσης για κάθε μία από αυτές 

μειώνεται αναλογικά, με βάση το αιτούμενο από κάθε μία επιχείρηση ποσό, προκειμένου 

το συνολικό εγκριθέν ποσό ενίσχυσης ανά ενιαία επιχείρηση να μην υπερβαίνει τα εν λόγω 

όρια.  

4. Επιπλέον, διενεργείται αυτοματοποιημένος απολογιστικός έλεγχος με βάση τα 

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

Προσωρινού Πλαισίου, καθώς και τα συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις de minimis της 

τελευταίας τριετίας, στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος 

σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με ευθύνη της αρμόδιας 

υπηρεσίας για την τήρηση του εν λόγω συστήματος.  

5. Για τον ανωτέρω σκοπό η ΑΑΔΕ θέτει στη διάθεση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία και κάθε πληροφορία σχετική με την εφαρμογή της παρούσας που τηρούνται στην 

πλατφόρμα «myBusinessSupport».  

 

Άρθρο 6 

Διαδικασία υποβολής αίτησης 

Με την παρ. 3  της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. 

ΓΔΟΥ 432 της 28/29.4.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 420/ 23.4.2021 

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Διαδικασία 

και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε 

επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 

του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 

2021” (Β΄1689)» (Β’ 1799) ορίστηκε ότι: «Οι επιχειρήσεις οι οποίες υπέβαλαν έως 

την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπό 

στοιχεία ΓΔΟΥ420/23.4.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων (Β’ 1689), η οποία απορρίφθηκε, εκ του λόγου ότι δεν είχαν υποβάλει 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8tvmGnUriqndp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtePFcq1qwmk7h_flRy5GSfnCNql28iiEChGLujbQqKI8
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τη σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 

366/1.4.2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

(Β’ 1290), όπως ισχύει, δύνανται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση, εφόσον έως την 19η 

Απριλίου 2021 δήλωσαν στοιχεία εσόδων στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Τα Έσοδά 

μου» που λειτουργεί στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ. Η νέα αίτηση 

υποβάλλεται εντός της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία υπό 

στοιχεία ΓΔΟΥ420/23.4.2021 κοινής απόφασης.» 

1. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας 

προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» η οποία αποτελεί 

εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport).  

2. «Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τη 12η Μαΐου 2021.».  

Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 451 της 10/10.5.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 

ΓΔΟΥ 420/ 23.4.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή 

επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της 

εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες 

Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021” (Β΄ 1689)» (Β’ 1876). 

3. Κατά την αίτηση, η επιχείρηση δηλώνει, το αν αιτείται να λάβει την ενίσχυση βάσει 

του Προσωρινού Πλαισίου ή βάσει του Κανονισμού de minimis, τα απαιτούμενα στοιχεία 

και πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρούσας, κατά 

περίπτωση, καθώς και το ποσό που αιτείται να λάβει στο πλαίσιο της παρούσας, εντός των 

ορίων του άρθρου 4 της παρούσας. Υπόδειγμα της αίτησης περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα ΙΙ.Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

4. Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» διενεργείται με τη 

χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ.  

5. Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της αίτησης, η επιχείρηση πιστοποιεί 

την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων 

στοιχείων της ΑΑΔΕ, καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προς το σκοπό 

προσδιορισμού του τελικού ύψους ενίσχυσης. Επιπροσθέτως, ελέγχεται 

αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η δήλωση λογαριασμού -ΙΒΑΝ από την επιχείρηση 

στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet, η συντακτική εγκυρότητά του, 

καθώς και η επαλήθευσή του από το αντίστοιχο ίδρυμα πληρωμών.  

6. Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και τον έλεγχο πλήρωσης των 

προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει στην 

πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία της ή 

αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.  

 

Άρθρο 7 

Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης 

«1. Η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την 

έγκριση ή απόρριψη της αίτησής της. Η αιτούσα επιχείρηση δύναται να υποβάλει στην 

https://www.aade.gr/mybusinesssupport
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8HrWp6VkYB5wfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcv0LrmOxJv27sdiGaOY--BLRGQrhtc-bWflEL5Hv5Q2
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πλατφόρμα «myBusinessSupport» αίτημα επανεξέτασης, έως την 30η Ιουλίου 2021. Η 

ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών απαντά στο αίτημα επανεξέτασης βάσει όλων των 

στοιχείων και πληροφοριών που της αποστέλλονται εγγράφως από την ΑΑΔΕ μαζί με το 

οικείο αίτημα στο οποίο αφορούν.».  

Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 της απ. Υπουργών Οικονομικών 

– Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 743 της 16/16.7.2021 «Τροποποίηση της 

υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 420/ 23.4.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με 

τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά 

λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους 

μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021” (Β’ 1689)» (Β΄ 3125) 

2. Το ποσό της ενίσχυσης, που υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 

5 της παρούσας, καταβάλλεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου 

επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της 

ΑΑΔΕ.  

3. Η ΑΑΔΕ, βάσει των στοιχείων που έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα 

«myBusinessSupport», επεξεργάζεται τα στοιχεία και τα διασταυρώνει με άλλα στοιχεία 

που έχει στη διάθεσή της και στη συνέχεια πριν από την πληρωμή δημιουργεί:  

α) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων σε ηλεκτρονική μορφή, με βάση τα στοιχεία των 

δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, 

πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.), τον κωδικό του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, τον 

πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός (προαιρετική 

πληροφορία) και το δικαιούμενο ποσό. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι 

επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την 

οποία και διαβιβάζεται.  

β) Συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που 

περιλαμβάνει το συνολικό προς πληρωμή ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς, το πλήθος 

των συναλλαγών καθώς και το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ Α.Ε.) 

σύμφωνα με την 109/12-3-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.  

 

Άρθρο 8 

Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης 

1. Η ηλεκτρονική μορφή της αναλυτικής κατάστασης της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 

7 αποστέλλεται με ασφαλή τρόπο προς τη ΔΙΑΣ Α.Ε. και στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου 

Οικονομικών.  

2. Η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 7 αποστέλλεται, μέσω 

της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού 

Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, 

ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του ΕΔ No 

200 «Ελληνικό Δημόσιο Συγκέντρωση Εισπράξεων -Πληρωμών» και την πίστωση του 

ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 

1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ Α.Ε.» που τηρείται 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8o_05Qtq3IfcliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZ5zWC0x4fHxEkuRCxposnTtGxLDqn289AlWNy3aOAI6
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στην Τράπεζα της Ελλάδος με α) το συνολικό ποσό προς τους δικαιούχους και β) με το 

ποσό που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ Α.Ε.), σύμφωνα 

με την 109/12-3-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της 

Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους.  

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού 

Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία παρέχεται 

ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 

0100 0230 0000 0242 1220 698 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές, με τη 

μεσολάβηση της ΔΙΑΣ Α.Ε. προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών 

δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στο λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, 

μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών 

και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε πίστωση του 

λογαριασμού με ΙΒΑΝ GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 και λογιστικοποιούνται ως 

έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού.  

3. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στον λογαριασμό του Ελληνικού 

Δημοσίου με IBAN GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 με αιτιολογία κίνησης τον 

ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ Α.Ε. και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του Τακτικού 

Προϋπολογισμού.  

Για τις αποτυχούσες πληρωμές, η ΑΑΔΕ ενημερώνει σχετικά τους δικαιούχους, ώστε να 

διορθώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του 

TAXISnet της ΑΑΔΕ, προκειμένου να διενεργηθεί δεύτερος κύκλος πληρωμών, 

ακολουθώντας εκ νέου τα βήματα της παραπάνω διαδικασίας (έγκριση πιστώσεων, 

δημιουργία νέας κατάστασης από ΑΑΔΕ, μεταφορά ποσού στον ενδιάμεσο λογαριασμό 

και πληρωμή ποσών μέσω ΔΙΑΣ).  

Ο δεύτερος κύκλος πληρωμής για τις αποτυχούσες πληρωμές είναι τελικός και 

πραγματοποιείται εντός του τρέχοντος έτους.  

4. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με 

την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου 

Οικονομικών.  

5. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται 

τα ακόλουθα:  

α) η παρούσα απόφαση,  

β) η απόφαση του Υπουργού για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού 

εντάλματος,  

γ) η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. δ της παρ. 3 του άρθρου 7,  

δ) αντίγραφο της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης 

(extrait) της Τράπεζας για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.  

Για την πληρωμή της εν λόγω ενίσχυσης, η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 1 του 

παρόντος άρθρου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.  

 

«Άρθρο 9 
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Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής της ενίσχυσης 

1. Το ποσό της ενίσχυσης δεν επιβαρύνεται με επιτόκιο.  

2. Για το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται περίοδος χάριτος, 

κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οιοδήποτε τμήμα 

της ενίσχυσης.  

3. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης εμφανίζεται με τις τυχόν λοιπές οφειλές της 

επιχείρησης, στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr στην επιλογή «myAADE/ο 

λογαριασμός μου/Προσωποποιημένη πληροφόρηση/Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης 

και Πληρωμή».  

4. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το επιστρεπτέο ποσό της ληφθείσας 

ενίσχυσης, όπως είναι πληρωτέο σε εξήντα (60) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, εκάστης 

εξ αυτών καταβλητέας την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Ως ημερομηνία 

καταβολής της πρώτης δόσης ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα 

από τη λήξη της περιόδου χάριτος.  

Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της 

ληφθείσας ενίσχυσης, πριν τη λήξη της περιόδου χάριτος, ήτοι πριν την 31η Δεκεμβρίου 

2021, με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης. Το ποσό 

καταβάλλεται εντός της ανωτέρω προθεσμίας και η έκπτωση ισχύει ως την καταληκτική 

ημερομηνία αυτή.  

5. Παρέχεται δυνατότητα επιστροφής μέρους της ληφθείσας ενίσχυσης (επιστρεπτέο 

ποσό), ως εξής:  

α) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν 

άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και 

έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:  

αα) Επιστροφή μόνο ποσοστού 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από 

πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 70% σε 

σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του 2019 και η επιχείρηση 

παρουσιάζει ζημίες προ φόρων το 2020 και εφόσον τηρήθηκε η υποχρέωση της παρ. 1 του 

άρθρου 10. Ειδικά οι εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. δεν απαιτείται να πληρούν το 

κριτήριο της ζημίας προ φόρων.  

ββ) Επιστροφή μόνο ποσοστού 33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από 

πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του 2020 της επιχείρησης ανέρχεται τουλάχιστον 

σε 30% και ως 70% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του 2019 

και καταγράφει ζημίες προ φόρων το 2020 και εφόσον τηρήθηκε η υποχρέωση της παρ. 1 

του άρθρου 10. Ειδικά οι εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. δεν απαιτείται να πληρούν 

το κριτήριο της ζημίας προ φόρων.  

γγ) Επιστροφή μόνο ποσοστού 50% της ενίσχυσης, για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν 

εμπίπτουν στις υποπεριπτώσεις αα και ββ και εφόσον τηρήθηκε η υποχρέωση της παρ. 1 

του άρθρου 10.  

β) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή 

άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή έχουν 

μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:  

http://www.aade.gr/
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αα) Επιστροφή μόνο ποσοστού 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από 

πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 30% σε 

σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του 2019 και η επιχείρηση 

παρουσιάζει ζημίες προ φόρων το 2020 και εφόσον τηρήθηκε η υποχρέωση της παρ. 1 του 

άρθρου 10. Ειδικά οι εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. δεν απαιτείται να πληρούν το 

κριτήριο της ζημίας προ φόρων.  

ββ) Επιστροφή μόνο ποσοστού 33,3% της ενίσχυσης, για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν 

εμπίπτουν στην υποπερίπτωση αα και εφόσον τηρήθηκε η υποχρέωση της παρ. 1 του 

άρθρου 10.  

Ειδικά για επιχειρήσεις που τηρούν διαφορετική χρήση από τη διαχειριστική χρήση που 

λήγει την 31η Δεκεμβρίου, για τις περιπτώσεις (α) και (β) ανωτέρω, για τον υπολογισμό 

των εσόδων και της ζημίας του φορολογικού έτους 2020 λαμβάνεται υπόψη η χρήση που 

λήγει από τις 01/07/2020 έως και τις 30/06/2021. Για τον υπολογισμό των εσόδων του 

φορολογικού έτους 2019 λαμβάνεται υπόψη η χρήση που λήγει από τις 01/07/2019 έως 

και τις 30/06/2020.  

Για την πλήρωση των προϋποθέσεων των περιπτώσεων α και β το ύψος των εσόδων από 

πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών προκύπτει από τον κωδικό 500 της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος (Ε3) φορολογικού έτους 2019 και 2020, αντίστοιχα.  

Ο έλεγχος των προϋποθέσεων διενεργείται αυτοματοποιημένα από την ΑΑΔΕ.  

6. Η ΑΑΔΕ επεξεργάζεται τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και υπολογίζει το 

επιστρεπτέο ποσό, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και το άρθρο 10.  

7. Το ποσό της επιστροφής μετά την καταβολή του εμφανίζεται ως έσοδο στον κρατικό 

προϋπολογισμό στους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εσόδων (ΑΛΕ) 1590305001 

«Επιστροφές μεταβιβάσεων με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής από ατομικές 

επιχειρήσεις» και 1590305002 «Επιστροφές μεταβιβάσεων με τη μορφή της επιστρεπτέας 

προκαταβολής από ιδιωτικές επιχειρήσεις με νομική μορφή».  

8. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλόμενων ποσών εφαρμόζονται οι 

γενικές διατάξεις του ΚΕΔΕ.  

9. Στην περίπτωση της εφάπαξ επιστροφής του ανωτέρω επιστρεπτέου ποσού μετά την 

καταβολή του και εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμα και σε κάθε περίπτωση πριν 

την 31η Δεκεμβρίου 2021, το ποσό της επιστροφής μειώνει το χορηγηθέν ποσό της 

ενίσχυσης και  

α) εφόσον η ενίσχυση έχει χορηγηθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, δεν 

συνυπολογίζεται στο όριο σώρευσης για το Προσωρινό Πλαίσιο, της παρ. 1 του άρθρου 5 

ή  

β) εφόσον η ενίσχυση έχει χορηγηθεί βάσει του Κανονισμού de minimis, δεν 

συνυπολογίζεται για το σκοπό υπολογισμού του ορίου σώρευσης της παρ. 1 του άρθρου 

5.  

10. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν αποδεδειγμένα από τις πυρκαγιές που 

εκδηλώθηκαν σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας από 1η Μαΐου ως και 2 Σεπτεμβρίου 

2021, όπως αυτές έχουν οριοθετηθεί με τις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-

Κ.Ε/13758/Α325/20.08.2021 (Β’ 3905), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13975/Α325/20.08.2021 
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(Β’ 3898), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13665/Α325/17.08.2021 (Β’  3863) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-

Κ.Ε/11203/Α325/09.07.2021 αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, το επιστρεπτέο ποσό, δεν 

επιστρέφεται. Για το σκοπό αυτό αποστέλλονται στην ΑΑΔΕ και στη ΓΔΟΥ από την 

οικεία περιφέρεια ή σε περίπτωση αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τον ΕΛΓΑ, 

καταστάσεις με τα στοιχεία (ΑΦΜ, Επωνυμία, Έδρα - υποκατάστημα) των επιχειρήσεων 

ή των αγροτικών εκμεταλλεύσεων με την οποία βεβαιώνεται ότι οι επιχειρήσεις ή οι 

αγροτικές εκμεταλλεύσεις που περιλαμβάνονται σε αυτές έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές 

του προηγούμενου εδαφίου. Κατ’ εξαίρεση για τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή 

υποκατάστημα στους Δήμους Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας και Ιστιαίας - Αιδηψού 

της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι 

επλήγησαν από την πυρκαγιά της 3ης Αυγούστου 2021, το επιστρεπτέο ποσό, δεν 

επιστρέφεται.  

11. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και το 

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μεριμνούν για την ενημέρωση του 

Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων.»  

Το άρθρο 9 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 της απ. Υπουργών Οικονομικών 

– Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 1054 της 15/16.11.2021 «Τροποποίηση 

της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 420/23.4.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με 

τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά 

λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους 

μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021” (Β’ 1689)» (Β’ 5305). 

 

Άρθρο 10 

Υποχρεώσεις δικαιούχων - Κυρώσεις 

1. Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Μαρτίου 2021 έως την 31η 

Μαΐου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2021, βάσει των 

στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω 

του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά το μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά 

το διάστημα αυτό. Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η 

επιχείρηση κατά την 1η Μαρτίου 2021 εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα 

συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι 

οικειοθελείς παραιτήσεις.  

«2. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να 

υποβάλει, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport», μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου 2021 τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της 

παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Ειδικότερα, το Ενιαίο 

Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, για τα Δικαστήρια εντός ΟΣΔΔΥ-ΠΠ που 

διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα, αναζητείται αυτεπαγγέλτως, με αποστολή σχετικών 

στοιχείων από την ΑΑΔΕ, όπως ενδεικτικά Α.Φ.Μ., έδρα, επωνυμία.»  

Η παρ. 2, που είχε αντικατασταθεί 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8YM99-ogV1O8liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtS2OJPhoA26Y1cjQQ2UEZ4alozvcLyw8iYQ8xsZBc7cM
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-από την παρ. 1 της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. 

ΓΔΟΥ 614 της 30/30.6.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 420/23.4.2021 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

“Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 

προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 

διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Ιανουάριο, 

Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021” (Β’ 1689)» (Β’ 2841) 

-από την παρ. 2 της απ. Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Αριθμ. ΓΔΟΥ 743 της 16/16.7.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 420/ 

23.4.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

“Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 

προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 

διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Ιανουάριο, 

Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021” (Β’ 1689)» (Β΄ 3125),  

-και από την παρ. 1 της απ. Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Αριθμ. ΓΔΟΥ 963 της 29/30.9.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 

420/23.4.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή 

επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της 

εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες 

Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021” (Β’ 1689)» (Β’ 4517), 

-αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω από την παρ. 2 της απ. Υπουργών Οικονομικών – 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 1054 της 15/16.11.2021 «Τροποποίηση της 

υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 420/23.4.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με 

τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά 

λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους 

μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021” (Β’ 1689)» (Β’ 5305). 

3. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας 

γεωργικών προϊόντων υποχρεούνται να μην μετακυλούν εις ολόκληρον ή μερικώς στους 

πρωτογενείς παραγωγούς τη χορηγούμενη δυνάμει της παρούσας ενίσχυση.  

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

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

της ενίσχυσης.  

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

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

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

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

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

νομοθεσία.  

6. Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης, ο δικαιούχος-λήπτης της ενίσχυσης υποχρεούται 

να παράσχει κάθε στοιχείο, έγγραφο ή πληροφορία, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα 
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αποτίμησης και αξιολόγησης του παρόντος προγράμματος ενίσχυσης, στα αρμόδια 

όργανα.  

7. Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία τηρούνται από την 

επιχείρηση σε ειδική μερίδα για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της 

ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων 

οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος, ανεξαρτήτως αν από 

άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των 

δικαιολογητικών και παραστατικών. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα 

διατηρούνται υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς 

αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των 

πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.  

8. «Σε περίπτωση πιθανής καταστρατήγησης των διατάξεων ή υποβολής δηλώσεων με 

ψευδή ή ανακριβή στοιχεία που τροποποιούν το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, του 

κύκλου εργασιών ή τους ΚΑΔ ή δεν αποτυπώνουν ορθά την κατάσταση λειτουργίας των 

επιχειρήσεων, με σκοπό είτε την υπαγωγή της αιτούσας στις διατάξεις του άρθρου τρίτου 

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), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4690/2020 (Α’ 104), είτε την προσαύξηση του ποσού της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται:»  

Το πρώτο εδ. της παρ. 8 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 της απ. Υπουργών 

Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 432 της 28/29.4.2021 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 420/ 23.4.2021 απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Διαδικασία και προϋποθέσεις 

χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που 

επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού 

COVID-19, κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021” (Β΄1689)» 

(Β’ 1799). 

α) να μην εγκρίνει προσωρινά την αίτηση για τη χορήγηση της επιστρεπτέας 

προκαταβολής και να ενημερώσει εγγράφως τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών με 

τα κρίσιμα για κάθε περίπτωση στοιχεία,  

β) να μην συμπεριλαμβάνει τα πρόσωπα τα οποία πιθανώς καταστρατηγούν τις διατάξεις 

στις αναλυτικές και συγκεντρωτικές καταστάσεις δικαιούχων της παρ. 3 του άρθρου 7, 

ενημερώνοντας σχετικά όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες,  

γ) να κοινοποιεί τα ευρήματα στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και στη Γενική 

Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος για την εξακρίβωση πιθανής 

απόπειρας τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου,  

δ) να προβαίνει στις δέουσες ενέργειες συμμόρφωσης ή ελέγχου, με βάση την κείμενη 

νομοθεσία.  

 

Άρθρο 11 
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Υποχρέωση διαφάνειας 

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

παρούσας αναρτώνται από την αρμόδια υπηρεσία στην εφαρμογή της ΕΕ για την 

διαφάνεια “Transparency Award Module” (ΤΑΜ), εντός ενός έτους από την χορήγησή 

τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 88 του Προσωρινού Πλαισίου και στην 

υποπαρ. Β11 της παρ. Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).  

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

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

 

Άρθρο 12 

Τήρηση αρχείου - Υποβολή εκθέσεων 

1. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών έχει τη γενική εποπτεία και την ευθύνη της 

διοικητικής υποστήριξης της δράσης. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, αναλαμβάνει 

την υποχρέωση της επιβεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων της 

ενίσχυσης, αποκλειστικά και μόνο στη βάση παραστατικών και εγγράφων που της έχουν 

υποβληθεί από την ΑΑΔΕ ή άλλο αρμόδιο φορέα, και τηρεί λεπτομερή αρχεία για 

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

από τα οποία αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν οι απαιτούμενες, εκ της παρούσας, 

προϋποθέσεις για την χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής. Επίσης, η εν λόγω 

υπηρεσία μεριμνά για την ανάρτηση των ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει του 

Προσωρινού Πλαισίου στο ΤΑΜ, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας, 

καθώς και για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα 

προβλεπόμενα στο σημείο 89 του Προσωρινού Πλαισίου.  

2. Η ΑΑΔΕ υποχρεούται να αποστέλλει στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών κάθε 

απαιτούμενη πληροφορία σχετική με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ιδίως 

στοιχείων που απαιτούνται στο πλαίσιο υποβολής των προβλεπόμενων ετήσιων εκθέσεων 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

 

(Ακολουθούν Παραρτήματα) 

(Το Παράρτημα ΙΙ.Β. που είχε αντικατασταθεί 

-από την παρ. 2 της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Αριθμ. ΓΔΟΥ 614 της 30/30.6.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 

420/23.4.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή 

επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της 

εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες 

Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021” (Β’ 1689)» (Β’ 2841),  

-από την παρ. 3 της απ. Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Αριθμ. ΓΔΟΥ 743 της 16/16.7.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 420/ 

23.4.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

“Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 
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προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 

διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Ιανουάριο, 

Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021” (Β’ 1689)» (Β΄ 3125),  

- και από την παρ. 2 της απ. Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Αριθμ. ΓΔΟΥ 963 της 29/30.9.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 

420/23.4.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή 

επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της 

εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες 

Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021” (Β’ 1689)» (Β’ 4517),  

-αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 3 της απ. Υπουργών Οικονομικών – 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αριθμ. ΓΔΟΥ 1054 της 15/16.11.2021 «Τροποποίηση της 

υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 420/23.4.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με 

τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά 

λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους 

μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021” (Β’ 1689)» (Β’ 5305). 

 

Άρθρο 13 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

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

 

1283A. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α. 1087 της 15/26.4.2021 

«Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ν. 

4172/2013 (Α΄ 167), περί ειδικού τρόπου φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή 

εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών 

προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα» (Β΄ 1691)  
 

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

 

1284. ΑΠΟΦΑΣΗ  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. 

102643 της 19/26.4.2021 «Κυκλοφορία Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) 

οχημάτων στους Λεωφορειόδρομους στην πόλη της Θεσσαλονίκης» (Β’ 1706) 
 

Έχοντας υπόψη:  
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8bH1FW5GYcFr3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYJH28Chne05BgcBbDGXQWKGWifILBxRk_TxB_uUhdA6
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8YM99-ogV1O8liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtS2OJPhoA26Y1cjQQ2UEZ4alozvcLyw8iYQ8xsZBc7cM
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Gl-APRkFu5AtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteqAZvHdoGvofnxgAwN5OUfI5bui6bsF-WkN_kyqfaTJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Mdk-Qqj2NacfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVU9xxH00UdVJTtACk4gTKvG2t6zAGgWHQAaw1Y9Bqav


194 

 

1. Την παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 3534/2007 «Σύσταση Αρχής για την κατανομή του 

διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 40).  

2. Την υπό στοιχεία Α. οικ. 17859/1341/2007 υπουργική απόφαση «Καθορισμός ωρών 

κυκλοφορίας των ΕΔΧ αυτοκινήτων στις Ειδικές Λωρίδες για τα Μέσα Μαζικής 

Μεταφοράς, στην πόλη της Θεσσαλονίκης» (Β΄ 489).  

3. Τον ν. 4482/2017 «Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην 

Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102).  

4. Τον ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων 

Έργων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 82).  

5. Το π.δ. 244/1987 «Κανονισμός λειτουργίας επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας 

χρήσης (ταξί αγοραία) όλης της χώρας εκτός εκείνων που έχουν έδρα στην περιοχή 

Αθηνών Πειραιώς - Περιχώρων» (Α΄ 104).  

6. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα οδικής Κυκλοφορίας» (Α΄ 57).  

7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα» όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).  

8. Τις διατάξεις 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). 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 

Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).  

10. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 

151).  

11. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α΄121). 

12. Την υπό στοιχεία ΔΝΣα'/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459/2019 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β΄ 3058).  

13. Το υπ' αρ. 5926/17-12-2019 αίτημα του Σωματείου Ιδιοκτητών Επιβατικών 

Αυτοκινήτων ΤΑΞΙ Θεσσαλονίκης «Ο ΕΡΜΗΣ» για άρση των χρονικών περιορισμών 

κυκλοφορίας των Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης στις αποκλειστικές λωρίδες για τα Μέσα 

Μαζικής Μεταφοράς, στην πόλη της Θεσσαλονίκης.  

14. Την υπ' αρ. 1348/16-12-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης 

με την οποία συναινεί στην ύπαρξη πλήρους ελεύθερης χωρίς ωράριο πειθαρχημένης 

διέλευσης επί 24ώρου βάσεως των ΤΑΞΙ στις λεωφορειογραμμές.  

15. Το πρακτικό 4 της 4ης συνεδρίασης/11.03.2020 απόφαση 34 της Μητροπολιτικής 

Επιτροπής Θεσσαλονίκης με την οποία διαπιστώνεται η κυκλοφοριακή συμφόρηση 

ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης και εκτιμάται η αναγκαιότητα λήψης 

πρωτοβουλιών για μέτρα προσωρινού χαρακτήρα μέχρι να ολοκληρωθούν οι ενέργειες 

ενίσχυσης του μεταφορικού έργου του Ο.Α.Σ. και οι εργασίες του Μετρό Θεσσαλονίκης.  
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16. Το υπ' αρ. 141248/2-6-2020 έγγραφο του Δήμου Θεσσαλονίκης ο οποίος, 

λαμβάνοντας υπόψη και τα μέτρα προστασίας κατά τις μετακινήσεις με τα Μέσα Μαζικής 

Μεταφοράς που έχουν ληφθεί προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

διατυπώνει πρόταση για την πιλοτική εφαρμογή της ελεύθερης, χωρίς ωράριο, διέλευσης 

των Ε.Δ.Χ.ΤΑΞΙ αυτοκινήτων εντός των υφιστάμενων λεωφορειολωρίδων.  

17. Η υπ’ αρ. 963/8-4-2021 εισήγηση του ΟΣΕ περί παράτασης της δοκιμαστικής 

εφαρμογής εισόδου καθ' όλο το εικοσιτετράωρο των Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης 

(Ε.Δ.Χ.) οχημάτων που εκτελούν διαδρομή με επιβάτη στις ειδικές λωρίδες αποκλειστικής 

διέλευσης λεωφορείων που έχουν καθοριστεί για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην 

Θεσσαλονίκη.  

18. Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων προσωρινού χαρακτήρα στο κέντρο της πόλης 

της Θεσσαλονίκης με σκοπό την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και τη διευκόλυνση της μετακίνησης των πολιτών 

στον αστικό ιστό της πόλης και μέχρι την ολοκλήρωση των ενεργειών ενίσχυσης του 

μεταφορικού έργου του Ο.Α.Σ.Θ. και των εργασιών του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης.  

19. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

1. Επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστημα των έργων κατασκευής του ΜΕΤΡΟ της 

Θεσσαλονίκης και έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 η κυκλοφορία, καθημερινά και καθ' όλο 

το εικοσιτετράωρο, Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) οχημάτων που εκτελούν 

διαδρομή με επιβάτη στις ειδικές λωρίδες αποκλειστικής διέλευσης λεωφορείων που έχουν 

καθοριστεί για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην πόλη αυτή. Η στάση εντός αυτών για 

τον σκοπό της επιβίβασης και της αποβίβασης επιβατών θα εκτελείται στις ειδικές, 

καθορισμένες με τις οικείες αποφάσεις καθορισμού των ειδικών λωρίδων αποκλειστικής 

κυκλοφορίας ΜΜΜ, εσοχές επιβίβασης-αποβίβασης Ε.Δ.Χ. οχημάτων.  

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Α. οικ. 17859/ 1341/2007 (Β΄ 489) υπουργική 

απόφαση. 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της. 

 

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

 

1285. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 46261/Ζ1 της 22/26.4.2021 «Ρύθμιση των συνεδριάσεων με 

τηλεδιάσκεψη και της διαδικασίας των ψηφοφοριών με επιστολική ή ηλεκτρονική 

ψήφο ή συνδυασμό αυτών στην Ακαδημία Αθηνών για το χρονικό διάστημα που 

εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1711) 
 

΄Εχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8cXZ3FBsNLKQtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZM5j-Zq796iG9E4wZWI92_zlLHBmrWH2JcG1V0vQItU
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α) του άρθρου 52 του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστασία 

της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 25),  

β) του ν. 4398/1929 «Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως της από 18 Μαρτίου 1926 

συντακτικής αποφάσεως περί οργανισμού της Ακαδημίας Αθηνών» (Α’ 308),  

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά 

όργανα», που διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 

(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),  

ι. της υπό στοιχεία 169/Y1/8-1-2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33),  

ια. της υπό στοιχεία Υ6/9-7-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).  

2. Την από 17-3-2021 εισήγηση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών.  

3. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/199/36491/Β1/31-3-2021 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 

4270/2014, όπως ισχύει, 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 κρατικού προϋπολογισμού του 

Υ.ΠΑΙ.Θ., αποφασίζουμε:  

 

Κατά το χρονικό διάστημα που εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος εμφάνισης και 

διασποράς του κορωνοϊού Covid -19, κα σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των έξι (6) μηνών 

από τη δημοσίευση του ν. 4777/2021, εφόσον δεν είναι εφικτή η τήρηση των διατάξεων 

του ν. 4398/1929 και του Εσωτερικού Κανονισμού της, ρυθμίζονται τα ζητήματα των 

συνεδριάσεων με τηλεδιάσκεψη και της διαδικασίας των ψηφοφοριών με επιστολική ή 

ηλεκτρονική ψήφο ή συνδυασμό αυτών, της Ακαδημίας Αθηνών ως ακολούθως:  

 

Άρθρο 1 

Προσκλήσεις και συνεδριάσεις 



197 

 

1. Η Ολομέλεια και η Σύγκλητος της Ακαδημίας Αθηνών συνέρχονται σε συνεδρίαση 

και ψηφίζουν επί οποιασδήποτε εκλογής ή προτάσεως και οποιουδήποτε θέματος με 

πρόσκληση του Προέδρου της Ακαδημίας και οι Τάξεις συνέρχονται σε συνεδρίαση και 

ψηφίζουν επί οποιασδήποτε εκλογής ή προτάσεως και οποιουδήποτε θέματος με 

πρόσκληση του Προέδρου εκάστης Τάξεως. Οι Πρόεδροι ορίζουν στην πρόσκληση τον 

τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, την ημέρα και 

ώρα των συνεδριάσεων και της ψηφοφορίας με αυτοπρόσωπη παρουσία, την έναρξη της 

ψηφοφορίας με επιστολική ή ηλεκτρονική ψήφο και τις προθεσμίες υποβολής των 

υποψηφιοτήτων, των προτάσεων υποψηφίων από τα τακτικά μέλη και κάθε άλλης 

πρότασης. Οι προσκλήσεις των Προέδρων για τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας και τις 

εκλογές και ψηφοφορίες αναρτώνται στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ακαδημίας 

Αθηνών και όλες οι προσκλήσεις των Προέδρων κοινοποιούνται κατά περίπτωση στα μέλη 

της Ακαδημίας, της Συγκλήτου ή εκάστης Τάξεως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή και με 

κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.  

2. Η Ολομέλεια, η Σύγκλητος και οι Τάξεις της Ακαδημίας Αθηνών συνεδριάζουν με την 

αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών αυτών και με δυνατότητα τηλεδιάσκεψης και 

λαμβάνουν αποφάσεις με την απαρτία και την πλειοψηφία που ορίζονται στον Οργανισμό 

της Ακαδημίας. Η τηλεδιάσκεψη διεξάγεται με τη χρήση δικτύων ή συστημάτων εικόνας 

και ήχου, τα οποία επιλέγονται από τον Πρόεδρο της Ακαδημίας για τις συνεδριάσεις της 

Ολομέλειας ή της Συγκλήτου ή τον Πρόεδρο εκάστης Τάξεως για τις συνεδριάσεις των 

Τάξεων, υπό τους όρους ότι παρέχεται στα συμμετέχοντα μέλη η δυνατότητα να 

παρακολουθούν τις συνεδρίες εξ αποστάσεως, να απευθύνονται στον Πρόεδρο και στα 

λοιπά μέλη, να λαμβάνουν τον λόγο και να ψηφίζουν στις φανερές ψηφοφορίες.  

3. Τα τακτικά μέλη που επιθυμούν να συμμετέχουν σε ορισμένη συνεδρίαση της 

Ολομελείας, της Συγκλήτου ή εκάστης Τάξεως με τηλεδιάσκεψη ενημερώνουν με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντιστοίχως τον Πρόεδρο της Ακαδημίας ή τον Πρόεδρο 

εκάστης Τάξεως και κοινοποιούν το ίδιο μήνυμα στον Έφορο της Ακαδημίας τουλάχιστον 

μια (1) εργάσιμη ημέρα πριν την ημέρα της συνεδρίασης και ο Έφορος τους αποστέλλει 

τον σύνδεσμο που πρέπει να ακολουθήσουν, για να συμμετέχουν στη συνεδρίαση μέσω 

τηλεδιάσκεψης, και παρέχει οδηγίες για τη χρήση των δικτύων ή συστημάτων 

τηλεδιάσκεψης.  

 

Άρθρο 2 

Ψηφοφορίες 

1. Οι φανερές ψηφοφορίες διεξάγονται με ανάταση του χεριού ή ονομαστική κλήση των 

μελών, τα οποία παρίστανται αυτοπροσώπως στις συνεδριάσεις, όπως ορίζεται στον 

Οργανισμό της Ακαδημίας και στον Εσωτερικό Κανονισμό της, και με ονομαστική κλήση 

των μελών που παρίστανται μέσω τηλεδιάσκεψης.  

2. Οι μυστικές ψηφοφορίες διεξάγονται με ψηφοδέλτια, όπως ορίζεται στον Οργανισμό 

της Ακαδημίας και στον Εσωτερικό Κανονισμό της, εκτός εάν ο Πρόεδρος της Ακαδημίας 

ή εκάστης Τάξεως με την πρόσκληση που προβλέπεται στο άρθρο 1 της παρούσας, 

καθορίσει τη διεξαγωγή συγκεκριμένης ψηφοφορίας με επιστολική ψήφο σύμφωνα με το 
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άρθρο 3 ή με ηλεκτρονική ψήφο σύμφωνα με άρθρο 4 της παρούσας ή με συνδυασμό 

αυτών.  

3. Η διαδικασία της φανερής ή μυστικής ψηφοφορίας αρχίζει μετά το πέρας της 

συζητήσεως στην Ολομέλεια ή τις Τάξεις επί του θέματος της ψηφοφορίας, εκτός αν ο 

Οργανισμός της Ακαδημίας προβλέπει εκλογή άνευ προηγούμενης συζητήσεως.  

4. Στις μυστικές ψηφοφορίες με επιστολική ή ηλεκτρονική ψήφο ή με συνδυασμό αυτών, 

το Προεδρείο της Ακαδημίας ή εκάστης Τάξεως λογίζεται ως όργανο διενέργειας της 

ψηφοφορίας και της εκλογικής διαδικασίας, ανακηρύσσει τους υποψηφίους και καταρτίζει 

το κατάλογο των υποψηφίων, αν αυτά δεν έχουν γίνει με προηγούμενη απόφαση της 

Ολομέλειας ή των Τάξεων, αποφασίζει επί των ενστάσεων, προτάσεων και κάθε άλλο 

διαδικαστικό ζήτημα, ορίζει τις Επιτροπές που προβλέπονται στον Οργανισμό της 

Ακαδημίας και στον Εσωτερικό Κανονισμό της, αν αυτό δεν έχει γίνει με προηγούμενη 

απόφαση της Ολομέλειας ή των Τάξεων, και διενεργεί κάθε προπαρασκευαστική πράξη ή 

διαδικαστική ενέργεια που κρίνεται αναγκαία για τις εκλογές και τις ψηφοφορίες και για 

την τήρηση των διατάξεων του Οργανισμού της Ακαδημίας και του Εσωτερικού 

Κανονισμού της, εκτός αυτών που διενεργούνται από τον Πρόεδρο της Ακαδημίας ή τον 

Πρόεδρο εκάστης Τάξεως σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας. Οι αποφάσεις των 

Προεδρείων ισχύουν από την ανάρτησή τους στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της 

Ακαδημίας Αθηνών και, αν απαιτείται κοινοποίηση, κοινοποιούνται κατά περίπτωση στα 

μέλη της Ακαδημίας ή εκάστης Τάξεως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή και με κάθε άλλο 

πρόσφορο μέσο.  

5. Τα πρακτικά της Συγκλήτου, των Τάξεων και των Επιτροπών και οι εισηγητικές 

εκθέσεις μπορούν να υπογράφονται και με ψηφιακή υπογραφή.  

 

Άρθρο 3 

Μυστική ψηφοφορία με επιστολική ψήφο 

1. Η ψηφοφορία διεξάγεται με μεικτό σύστημα, δηλαδή είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία 

κάθε τακτικού μέλους, όπως ορίζεται στον Οργανισμό και στον Εσωτερικό Κανονισμό της 

Ακαδημίας, είτε με επιστολική ψήφο σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 

παρόν άρθρο.  

2. Το Προεδρείο της Ακαδημίας ή της Τάξεως με τη βοήθεια εξουσιοδοτημένου από αυτό 

υπαλλήλου της Ακαδημίας αποστέλλει μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς το εκλογικό υλικό 

προς όλα τα τακτικά μέλη. Ειδικότερα, αποστέλλει έναν σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο 

αποστολέας είναι η Ακαδημία Αθηνών και παραλήπτης το τακτικό μέλος ονομαστικά, με 

τη διεύθυνση και τα τηλέφωνά του, όπως αυτά έχουν καταγραφεί στην τελευταία 

Επετηρίδα της Ακαδημίας ή τυχόν έχουν τροποποιηθεί με τη δήλωση του τακτικού μέλους, 

η οποία θα έχει υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 5. Ο σφραγισμένος φάκελος παραδίδεται 

αυτοπροσώπως στο τακτικό μέλος της Ακαδημίας ή εκάστης Τάξεως και περιέχει τα 

ακόλουθα: α) φάκελο αποστολής, με στοιχεία αποστολέα το όνομα και επώνυμο του 

τακτικού μέλους και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα στοιχεία για την παράδοσή του προς 

την Ακαδημία Αθηνών, β) λευκό φάκελο εκλογής μικρότερου μεγέθους, στον οποίο θα 

εισαχθεί το προς αποστολή ψηφοδέλτιο και ο οποίος φέρει τη σφραγίδα της Ακαδημίας 
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και μονογραφή του Προέδρου της Ακαδημίας ή της Τάξεως, γ) ψηφοδέλτιο με τα προς 

ψήφιση θέματα ή τους υποψηφίους και δ) λευκό ψηφοδέλτιο.  

3. Τα ψηφοδέλτια καθώς και οι φάκελοι εκλογής πρέπει να είναι ακριβώς όμοια για όλα 

τα τακτικά μέλη, είτε ψηφίζουν με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε με επιστολική ψήφο. Τα 

ψηφοδέλτια αποτελούνται από λευκό χαρτί και όλα φέρουν τις ίδιες διαστάσεις. Η 

εκτύπωση των ψηφοδελτίων πρέπει να είναι σε μαύρη απόχρωση και περιέχει τα προς 

ψήφιση θέματα ή τα ονόματα των υποψηφίων. Αντίστοιχα τα λευκά ψηφοδέλτια έχουν 

ακριβώς τις ίδιες διαστάσεις με αυτά των ψηφοδελτίων, ενώ όλοι οι φάκελοι εκλογής έχουν 

ακριβώς τις ίδιες διαστάσεις μεταξύ τους.  

4. Η εταιρεία ταχυμεταφορών, η οποία επιλέγεται με απόφαση της Συγκλήτου και 

ορίζεται ως αρμόδια για την αποστολή των φακέλων προς τα τακτικά μέλη και τη συλλογή 

των φακέλων αποστολής από τα τακτικά μέλη προς την Ακαδημία, πρέπει να είναι 

εγγεγραμμένη στο τηρούμενο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της Εθνικής 

Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.  

5. Κάθε τακτικό μέλος, αφού παραλάβει τον φάκελο με το εκλογικό υλικό, επιλέγει το 

ψηφοδέλτιο που επιθυμεί (έντυπο ή λευκό), σημειώνει αριστερά του θέματος αν εγκρίνει 

αυτό ή όχι και στην περίπτωση εκλογών θέτει σταυρό προτίμησης με στυλό μπλε ή μαύρου 

χρώματος αριστερά του ονοματεπωνύμου του υποψηφίου της προτιμήσεώς του, τοποθετεί 

το ψηφοδέλτιο εντός του λευκού φακέλου εκλογής και κλείνει τον φάκελο. Στη συνέχεια, 

το τακτικό μέλος τοποθετεί τον φάκελο εκλογής μέσα στον φάκελο αποστολής που έχει 

αποσταλεί από την Ακαδημία Αθηνών, και παραδίδει τον φάκελο με την επιστολική του 

ψήφο στην εταιρεία ταχυμεταφοράς που έχει οριστεί ως αρμόδια για τη συλλογή σε 

ορισμένο γραφείο ή υποκατάστημα της εταιρείας και την παράδοσή τους στην Ακαδημία, 

ειδικώς δε τα τακτικά μέλη που βρίσκονται εκτός Ελλάδος παραδίδουν το φάκελο σε 

οποιαδήποτε εταιρεία ταχυμεταφοράς προς παράδοση στα γραφεία ή το υποκατάστημα 

της εταιρείας που έχει οριστεί ως αρμόδια για τη συλλογή και την παράδοση στην 

Ακαδημία. Όλοι οι φάκελοι αποστολής παραλαμβάνονται από την εταιρεία 

ταχυμεταφοράς που έχει οριστεί ως αρμόδια για τη συλλογή και παράδοση στην 

Ακαδημία, αποθηκεύονται στα γραφεία της και παραδίδονται συνολικά την ίδια ημέρα και 

ώρα στο Προεδρείο της Ακαδημίας ή της Τάξεως, κατά την οποία έχει οριστεί η διεξαγωγή 

της ψηφοφορίας με αυτοπρόσωπη παρουσία. 

6. Την ημέρα της ψηφοφορίας, εφόσον προβλέπεται συζήτηση στον Οργανισμό της 

Ακαδημίας, αυτή διεξάγεται πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας μόνο μεταξύ των 

τακτικών μελών που παρίστανται αυτοπροσώπως και αυτών που συμμετέχουν μέσω 

τηλεδιάσκεψης. Τα μέλη που συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης μπορούν να συμμετέχουν 

στη συζήτηση, εφόσον έχουν ήδη ψηφίσει δια επιστολικής ψήφου. Για τη διαπίστωση της 

απαρτίας που ορίζεται στον Οργανισμό και στον Εσωτερικό Κανονισμό της Ακαδημίας, 

λαμβάνεται υπόψη και υπολογίζεται το σύνολο των τακτικών μελών, τα οποία ψήφισαν 

δια επιστολικής ψήφου και αυτών που παρίστανται αυτοπροσώπως. Η ύπαρξη απαρτίας 

διαπιστώνεται με καταμέτρηση των φακέλων αποστολής και των τακτικών μελών που 

παρίστανται αυτοπροσώπως. Αφού διαπιστωθεί η ύπαρξη απαρτίας, με επιμέλεια του 

Προεδρείου ανοίγονται όλοι οι φάκελοι αποστολής, στους οποίους περιέχονται οι φάκελοι 

εκλογής με τις επιστολικές ψήφους, και οι φάκελοι εκλογής τοποθετούνται κλειστοί εντός 

κάλπης. Στη συνέχεια, κατά την ίδια ημέρα και ώρα, μετά την ολοκλήρωση της ρίψης των 

φακέλων εκλογής στην κάλπη, τα τακτικά μέλη που παρίστανται αυτοπροσώπως ψηφίζουν 
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με ψηφοδέλτια, όπως ορίζεται στον Οργανισμό. Κατά τη διαδικασία ανοίγματος των 

φακέλων αποστολής καταγράφονται στο πρωτόκολλο ψηφισάντων τα στοιχεία των 

τακτικών μελών που ψήφισαν δια επιστολικής ψήφου και στη συνέχεια τα ονόματα των 

τακτικών μελών που ψηφίζουν αυτοπροσώπως. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

της ψηφοφορίας, το Προεδρείο ανοίγει την κάλπη και καταμετρά τους φακέλους που 

βρίσκονται εντός αυτής, ανοίγει έκαστο φάκελο, μονογράφει κάθε ψηφοδέλτιο, καταμετρά 

τις ψήφους ανά θέμα ή υποψήφιο και συντάσσει το σχετικό πρακτικό. Στην περίπτωση της 

εκλογής των Αρχών και των μελών της Ακαδημίας και σε κάθε άλλη περίπτωση εκλογής 

προσώπων, εάν κανένας υποψήφιος δεν λάβει τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων για την 

εκλογή του, η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται το συντομότερο δυνατό κατά την 

ημέρα και ώρα που θα οριστεί από το Προεδρείο, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τήρησης 

της διαδικασίας και των προπαρασκευαστικών ενεργειών που προβλέπονται στις 

παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, και η διαδικασία επαναλαμβάνεται με ευθύνη 

και μέριμνα του Προεδρείου.  

 

Άρθρο 4 

Μυστική ψηφοφορία με ηλεκτρονική ψήφο 

1. Η ψηφοφορία με ηλεκτρονική ψήφο διεξάγεται μέσω του ειδικού πληροφοριακού 

συστήματος με την ονομασία (Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ) της ανώνυμης εταιρείας του 

ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και 

Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.), σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν 

άρθρο και τις οδηγίες που παρέχονται από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. σχετικά με τη χρήση του 

ανωτέρω συστήματος. Το σύστημα «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. Το Προεδρείο της Ακαδημίας ή της Τάξεως καθορίζει το ακριβές χρονικό διάστημα, 

κατά το οποίο θα διεξαχθεί η ψηφοφορία με ηλεκτρονική ψήφο και το οποίο δεν μπορεί 

να υπερβαίνει τη μια (1) εργάσιμη ημέρα και αναρτά σχετική ανακοίνωση στον 

διαδικτυακό τόπο της  Ακαδημίας τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα 

έναρξης της ψηφοφορίας.  

3. Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας ή εκάστης Τάξεως προμηθεύεται εγκαίρως μέσω 

διαδικτύου τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» από την 

Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος το οποίο θα αποστέλλεται στην 

Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@grnet.zeus.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, και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης υπογραφής Συμφωνητικού 

Επεξεργασίας, όπως ορίζεται στην παρούσα. Για τους σκοπούς της νομοθεσίας περί 

προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα α) η Ακαδημία Αθηνών είναι 

αποκλειστικά υπεύθυνη για τη συλλογή, τήρηση και οποιασδήποτε μορφής επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την ψηφοφορία σύμφωνα με τον 

Οργανισμό της Ακαδημίας, τον Εσωτερικό Κανονισμό της, τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και τον ν. 

4624/2019 (Α΄ 137) και επιτελεί ρόλο υπεύθυνου επεξεργασίας. Ορίζεται δε ως σημείο 

mailto:helpdesk@grnet.zeus.gr
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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 

της Ακαδημίας Αθηνών. Για τον ακριβή καθορισμό των ρόλων, των υποχρεώσεων και των 

ευθυνών του υπεύθυνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία συνάπτεται 

μεταξύ της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και της Ακαδημίας Αθηνών Συμφωνητικό Επεξεργασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 Γ.Κ.Π.Δ. Με 

τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ψηφοφορίας, κάθε μέλος του 

Προεδρείου εισέρχεται στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» και λαμβάνει ένα 

αυστηρώς απόρρητο, ατομικό κωδικό ψηφοφορίας (κρυπτογραφικό κλειδί) που είναι 

αναγκαίος για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και ο οποίος δεν μπορεί να 

αντικατασταθεί μετά την έναρξη της ψηφοφορίας, και στη συνέχεια καταθέτει το δημόσιο 

τμήμα του κωδικού αυτού στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» σύμφωνα με τις 

σχετικές οδηγίες της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.  

4. Το Προεδρείο της Ακαδημίας ή εκάστης Τάξεως μέσω των ανωτέρω κωδικών με τη 

βοήθεια υπαλλήλου της Ακαδημίας συντάσσει και εισάγει κάθε αναγκαίο στοιχείο στο 

σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», όπως τον τίτλο και την περιγραφή της ψηφοφορίας, 

τα ονόματα των υποψηφίων ή τα θέματα της ψηφοφορίας, τα ονοματεπώνυμα των 

τακτικών μελών (ψηφοφόρων) και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους που 

αναγράφεται στην δήλωση, η οποία θα έχει υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 5, και 

αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα στα τακτικά μέλη της Ακαδημίας ή εκάστης Τάξεως 

αντιστοίχως, στην ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα ενημερώνει για τα προς 

ψήφιση θέματα ή τους υποψηφίους, την ημέρα και την ακριβή ώρα έναρξης και λήξης της 

ψηφοφορίας και παρέχει κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία και οδηγίες για τη διαδικασία 

της ψηφοφορίας.  

5. Κάθε τακτικό μέλος λαμβάνει, μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», 

ηλεκτρονικό μήνυμα με τον προσωπικό και απόρρητο σύνδεσμο (link) που οδηγεί στον 

διαδικτυακό τόπο του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» και τον οποίον το μέλος 

πρέπει να ακολουθήσει, για να ψηφίσει μετά την έναρξη και έως τη λήξη της ψηφοφορίας. 

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν παρέλαβε ηλεκτρονικό μήνυμα ή αν θεωρεί ότι το 

μήνυμα που παρέλαβε είναι εσφαλμένο ή ελλιπές, απευθύνεται αντιστοίχως, για κάθε 

περίπτωση ψηφοφορίας, στον Πρόεδρο της Ακαδημίας ή εκάστης Τάξεως με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κοινοποιεί το ίδιο μήνυμα στον Έφορο της Ακαδημίας. 

Το Προεδρείο οφείλει να προβεί αμελλητί στην εξέταση και επίλυση του σχετικού 

ζητήματος.  

6. Στην έναρξη και στην λήξη του χρονικού διαστήματος που έχει οριστεί κατά την παρ. 

1 του παρόντος άρθρου, το Προεδρείο της Ακαδημίας ή εκάστης Τάξεως εκκινεί και λήγει 

τη διαδικασία της ψηφοφορίας μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ». Κατά τη 

διάρκεια του ίδιου χρονικού διαστήματος, κάθε τακτικό μέλος που έχει οριστεί ως 

ψηφοφόρος στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος, 

ψηφίζει με επιλογή των θεμάτων ή υποψηφίων και υποβολή του ψηφοδελτίου στο 

σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» και λαμβάνει ψηφιακή Απόδειξη Καταχώρισης 

Ψήφου. Η Απόδειξη αυτή αποτελεί μοναδικό κρυπτογραφικό τεκμήριο συμμετοχής στη 

ψηφοφορία.  
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7. Με τη λήξη του χρονικού διαστήματος που έχει οριστεί κατά την παράγραφο 1 του 

παρόντος άρθρου, το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» παύει να δέχεται και να 

καταχωρίζει ψήφους. Τα τακτικά μέλη που δεν ψήφισαν εντός του ίδιου χρονικού 

διαστήματος δεν μπορούν να ψηφίσουν με άλλον τρόπο και λογίζονται ως απόντες. Μετά 

τη λήξη της ψηφοφορίας και εντός της ίδιας ημέρας, τα μέλη του Προεδρείου εισάγουν 

τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «Ψηφιακή Πύλη ΖΕΥΣ» για να προβούν στην 

εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» εξάγει τα 

αποτελέσματα και προσδιορίζει τα θέματα που εγκρίθηκαν ή τον εκλεγέντα. Το Προεδρείο 

συντάσσει πρακτικό για την ψηφοφορία και τις αποφάσεις που λήφθηκαν ή την εκλογή 

του υποψηφίου, στο οποίο αναφέρονται τα ονόματα και ο αριθμός των τακτικών μελών 

που ψήφισαν και ο αριθμός των ψήφων που έλαβε κάθε θέμα ή υποψήφιος. Στην 

περίπτωση της εκλογής των Αρχών και των μελών της Ακαδημίας και σε κάθε άλλη 

περίπτωση εκλογής προσώπων, εάν κανένας υποψήφιος δεν λάβει τον απαιτούμενο αριθμό 

ψήφων για την εκλογή του, η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται το συντομότερο 

δυνατό κατά την ημέρα και ώρα που θα οριστεί από το Προεδρείο, λαμβάνοντας υπόψη 

τις ανάγκες τήρησης της διαδικασίας και των προπαρασκευαστικών ενεργειών που 

προβλέπονται στις παρ. 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, και η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται με ευθύνη και μέριμνα του Προεδρείου.  

8. Στην περίπτωση ψηφοφορίας με συνδυασμό επιστολικής και ηλεκτρονικής ψήφου τα 

τακτικά μέλη θα υποβάλουν στον Έφορο της Ακαδημίας, εντός προθεσμίας που 

καθορίζεται κάθε φορά από το Πρόεδρο της Ακαδημίας ή εκάστης Τάξεως, επιστολή ή 

δήλωση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με την οποία θα επιλέγουν ανέκκλητα 

τον έναν ή τον άλλον τρόπο ψηφοφορίας. Εάν δεν δηλώσουν την επιλογή τους εντός της 

προθεσμίας που έχει καθοριστεί από το Προεδρείο, θεωρείται ότι έχουν επιλέξει την 

επιστολική ψήφο και δεν επιτρέπεται να ψηφίσουν με ηλεκτρονική ψήφο.  

Η διαδικασία της διεξαγωγής των αποτελεσμάτων στην περίπτωση ψηφοφορίας με 

συνδυασμό επιστολικής και ηλεκτρονικής ψήφου θα αρχίζει αμέσως μετά το κλείσιμο της 

κάλπης. Σε περίπτωση που, παρά τα προανεφερθέντα, διαπιστωθεί ότι ψηφοφόρος που έχει 

ψηφίσει με επιστολική ψήφο έχει καταθέσει και ηλεκτρονική ψήφο, η Εφορευτική 

Επιτροπή θα ακυρώνει την ηλεκτρονική ψήφο, χωρίς βλάβη του απορρήτου, πριν από την 

έναρξη της διαδικασίας καταμέτρησης.  

9. Η Σύγκλητος της Ακαδημίας μπορεί να καθορίζει με αποφάσεις της τεχνικά ή άλλα 

ζητήματα που αφορούν τις αρμοδιότητες του Προεδρείου, την παραλαβή και φύλαξη του 

κωδικού πρόσβασης και του κωδικού ψηφοφορίας, τις προσκλήσεις των τακτικών μελών 

και τη συμμετοχή τους στη ψηφοφορία μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ». 

Οι αποφάσεις αυτές ισχύουν από την ανάρτησή τους στον διαδικτυακό τόπο της 

Ακαδημίας, χωρίς να απαιτείται άλλος τύπος δημοσιότητας.  

 

Άρθρο 5 

Γενικές διατάξεις 

1. Όλα τα τακτικά μέλη της Ακαδημίας μπορούν να συμμετέχουν σε συνεδρίες μέσω 

τηλεδιάσκεψης και να ψηφίζουν σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων, 

ανεξαρτήτως αν βρίσκονται εντός ή εκτός Αττικής.  
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2. Όλα τα τακτικά μέλη της Ακαδημίας υποχρεούνται να δηλώσουν τη διεύθυνση της 

κατοικίας τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, τη διεύθυνση, στην οποία θα 

παραλαμβάνουν τους φακέλους για τη ψηφοφορία δια επιστολικής ψήφου, και τη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από την οποία και μόνο θα μπορούν να 

αποστέλλουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία θα λαμβάνουν τις 

προσκλήσεις για τις ψηφοφορίες και εκλογικές διαδικασίες και τα ηλεκτρονικά μηνύματα 

για τη ψηφοφορία με ηλεκτρονική ψήφο. Η δήλωση αυτή παραδίδεται αυτοπροσώπως ή 

αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον Έφορο της Ακαδημίας. Εάν δεν 

υποβληθεί τέτοια δήλωση εντός ενός μηνός από την έναρξη ισχύος της παρούσας, θα 

ισχύουν τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί στην τελευταία Επετηρίδα της Ακαδημίας.  

3. Στις περιπτώσεις που οι διατάξεις της παρούσας αναφέρονται στον Έφορο της 

Ακαδημίας Αθηνών, ως Έφορος εννοείται ο Γενικός Διευθυντής των Διοικητικών 

Υπηρεσιών της Ακαδημίας Αθηνών ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.  

4. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Οργανισμού της Ακαδημίας και του 

Εσωτερικού Κανονισμού της.  

5. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως και ισχύει για όσο χρόνο υφίσταται κίνδυνος διασποράς κορωνοϊού 

COVID-19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και 

σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των έξι μηνών από τη δημοσίευση του ν. 4777/2021. 

 

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

 

1286. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α. 1095 της 

22/26.4.2021 «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’ 1714)  
 

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 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της 

διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης 

(L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή 

Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις» (Α’ 227).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8cXZ3FBsNLKR_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtag6JcMq92V3hVpS_jiwUyrT4V0gIFXbf7OecS2wEc5g
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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.  

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).  
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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 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).  

20. Την εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).  

21. 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 Απριλίου 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 
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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 Απριλίου 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) και Α.1055/2021 (Β’ 1070) 

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 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) 

 

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

 

1287. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α.1096 της 

22/27.4.2021 «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’ 1728) 
 

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 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8i2n7ZC8E30nuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb0_8dOZ3x1gQZ626irzlsPLfJxfuW9ISr-wbMdKnRHG


207 

 

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).  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4753/2020 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για 

την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της 

διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης 

(L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή 

Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις» (Α’ 227).  

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

(Α’ 170 - Κ.Φ.Δ.).  

4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων εσόδων» 

(Α’ 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.).  

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

6. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών 

Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» 

(Α’ 6).  

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

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

9. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 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), ιδίως το άρθρο 41.  

12. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 

(Α’ 222), περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με 

τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.  

13. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 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 2020/17-1-2020 απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).  
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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, 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, 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, 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, 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, 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), η οποία διορθώθηκε με το Β’ 1513/2021.  

19. 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, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).  

20. Την εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).  

21. 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 Απριλίου 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-
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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 Απριλίου καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου 

μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης τμηματικής 

καταβολής, όπως αυτό έχει τυχόν διαμορφωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 290 

ν. 4738/2020 (Α’  207) και των υπό στοιχεία Α. 1254/2020 (Β’  5223), Α. 1280/2020 

(Β’ 5639), Α. 1015/2021 (Β’ 246), Α. 1029/2021 (Β’ 617) και Α. 1071/2021 (Β’ 1201 - η 

οποία διορθώθηκε με το Β’ 1513) 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. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες 

πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων, σε περίπτωση πενταψήφιου ΚΑΔ 

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

 

(Ακολουθεί Παράρτημα) 

 

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

 

1288. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. 

Γ4β/Γ.Π.οικ.26356 της 23/27.4.2021 «Καθορισμός αποζημίωσης ιατρικού, 

νοσηλευτικού και πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού, πλήρους ή μερικής 

απασχόλησης, που προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Δημόσιο κατ’ εφαρμογή του 

άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και ισχύει» (Β’ 1731) 
 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8LHF9k8yiZ3stiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfmfV2Nngn5bJyvJx4IkQT-76BxUdkBt2d9HiQ_eR3QX
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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 τροποποιήθηκε στη συνέχεια με το άρθρο 19 του 

ν. 4790/2021 (Α’ 48),  

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 και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης» (Α’ 133),  

ε) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας 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. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει,  

η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),  

θ) το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),  

ι) του άρθρου 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).  

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 Υ4/08-01-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β’ 32).  

4. 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).  

5. 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).  

6. Το υπό στοιχεία Β2α, Β1/6771/29.01.2021 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από το οποίo προκύπτει ότι η πρόσθετη 

δαπάνη που θα προκληθεί σε βάρος του προϋπολογισμού των εποπτευόμενων φορέων δεν 

δύναται να εκτιμηθεί. 
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7. Το γεγονός ότι, δεδομένων των βεβαιωμένων κρουσμάτων στη χώρα, υφίσταται 

άμεσος κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού, και είναι επιτακτική η διάθεση ιατρικού, 

νοσηλευτικού και πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα, για την 

αντιμετώπιση της παρούσης έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο μόνο 

1. Ορίζουμε την μηνιαία αποζημίωση του προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα, που 

προσφέρει τις υπηρεσίες του, κατ’ εφαρμογή του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως αντικαταστάθηκε αρχικώς με το άρθρο 80 του ν. 4745/2020 

(Α’ 214) και η παρ. 5 αυτού αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 45 του ν. 4753/2020 

(Α’ 227) καθώς και εκ νέου με το άρθρο 171 του ν. 4759/2020 (Α’ 245) για την κάλυψη 

αναγκών δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και εντάσσεται με απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας στο δυναμικό της πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας, στα Δημόσια Νοσοκομεία και σε κάθε οργανική μονάδα του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας, ως ακολούθως:  

α) του νοσηλευτικού προσωπικού πλήρους απασχόλησης της ΠΕ κατηγορίας σε χίλια 

τριακόσια ευρώ (1.300,00),  

β) του νοσηλευτικού προσωπικού πλήρους απασχόλησης της ΤΕ κατηγορίας σε χίλια 

διακόσια ευρώ (1.200,00),  

γ) του νοσηλευτικού προσωπικού πλήρους απασχόλησης της ΔΕ κατηγορίας σε χίλια 

ευρώ (1.000,00),  

δ) του πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού πλήρους απασχόλησης της ΠΕ 

κατηγορίας σε χίλια εκατό ευρώ (1.100,00),  

ε) του πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού πλήρους απασχόλησης της ΤΕ κατηγορίας 

σε χίλια ευρώ (1.000,00),  

στ) του πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού πλήρους απασχόλησης της ΔΕ 

κατηγορίας σε οκτακόσια ευρώ (800,00) και  

ζ) του πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού πλήρους απασχόλησης της ΥΕ κατηγορίας 

σε επτακόσια ευρώ (700,00).  

2. Η διάρκεια της μερικής απασχόλησης του ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως 

βοηθητικού προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα ορίζεται στο ήμισυ της πλήρους 

(κανονικής) απασχόλησης.  

Η αποζημίωση του ως άνω μερικώς απασχολούμενου προσωπικού ορίζεται ως εξής:  

α) του ιατρικού προσωπικού σε χίλια ευρώ (1.000,00),  

β) του νοσηλευτικού προσωπικού της ΠΕ κατηγορίας σε εξακόσια πενήντα ευρώ 

(650,00),  

γ) του νοσηλευτικού προσωπικού της ΤΕ κατηγορίας σε εξακόσια ευρώ (600,00),  

δ) του νοσηλευτικού προσωπικού της ΔΕ κατηγορίας σε πεντακόσια ευρώ (500,00),  
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ε) του πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού της ΠΕ κατηγορίας σε πεντακόσια 

πενήντα ευρώ (550,00),  

στ) του πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού της ΤΕ κατηγορίας σε πεντακόσια ευρώ 

(500,00), 

ζ) του πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού της ΔΕ κατηγορίας σε τετρακόσια ευρώ 

(400,00) και  

η) του πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού της ΥΕ κατηγορίας σε τριακόσια πενήντα 

ευρώ (350,00).  

3. α) Το ιατρικό προσωπικό, μερικής απασχόλησης, συμμετέχει στο πρόγραμμα 

εφημεριών των ως άνω φορέων, με αμοιβή ίση με αυτή του Επιμελητή Β’, όπως 

προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.  

β) Το νοσηλευτικό προσωπικό, πλήρους και μερικής απασχόλησης, συμμετέχει στο 

πρόγραμμα εφημεριών των ως άνω φορέων, με αμοιβή ίση με αυτή του εισαγωγικού 

μισθολογικού κλιμακίου της αντίστοιχης κατηγορίας, όπως προβλέπεται από την κείμενη 

νομοθεσία.  

4. Η αποζημίωση του προσωπικού των παρ. 1 και 2 είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη.  

5. Η δαπάνη που θα απαιτηθεί για την αποζημίωση του παραπάνω προσωπικού θα 

βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας 

(ΔΥ.Πε) και θα καλυφθούν από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Υπουργείου Υγείας 

κατ’ εφαρμογή του άρθρου πέμπτου της από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του 

κορωνοϊού», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.74404/19.11.2020 

κοινής υπουργικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του 

Υπουργού και του Υφυπουργού Υγείας.  

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση του ν. 4759/2020 (Α’ 245) και για το χρονικό 

διάστημα που ορίζει το άρθρο 171 του ως άνω νόμου, όπως εκάστοτε ισχύει. 

 

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

 

1289. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

Αριθμ. οικ. 23182  της 26/27.4.2021 «Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη 

την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020, 

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 (Α΄ 184)» (Β’ 1733)  
 

Έχοντας υπόψη:  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8LHF9k8yiZ3u4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtX1iBNUbxutXuGUKk8A3AiEOKnSWqUgqUJNCnaNryLPY
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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, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυασμό με 

την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).  

5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).  

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

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

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α΄ 119).  

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

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

«Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).  

9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).  

10. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α’ 2). 

11. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

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

4805).  

12. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.09.2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων 

αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β’ 3520).  

13. Την υπό στοιχεία 13777/30.03.2021 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’ 1255).  

14. Την επιτακτική ανάγκη στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων -εργοδοτών του 

ιδιωτικού τομέα και τη συνεχή ανάγκη λήψης έκτακτων και προσωρινών μέτρων της 

πολιτείας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-

19, καθώς και την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.  
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15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. οικ. 21487/21.04.2021 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 31η Μαΐου 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 31.05.2021, να εφαρμόζουν το 

σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζομένους τους, σε όποιες 

περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό 

πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών.  

β) Για την ορθή τήρηση της περ. α΄, οφείλουν να προαναγγείλουν πριν την έναρξη της 

εργασίας, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

την εξ αποστάσεως εργασία του πενήντα τοις εκατό (50%) των εργαζομένων τους, για τους 

οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό, συμπληρώνοντας το Έντυπο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ 

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» της παρ. 2 του άρθρου 

4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με 

το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76). 

γ) Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της περ. β΄, επιβάλλεται πρόστιμο τριών 

χιλιάδων (3.000) ευρώ στην επιχείρηση-εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα 

Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

2. Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, 

που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, 

προσαρμόζεται, υποχρεωτικά, για τον μήνα Μάιο, κατά την έναρξη και λήξη του με τρόπο 

ώστε ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι 

σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα του ωραρίου τους. Για το χρονικό 

διάστημα εφαρμογής του παρόντος αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να 

καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων τις αλλαγές ή τροποποιήσεις ωραρίου που αφορούν στην 

ανωτέρω και εντός διώρου σταδιακή προσέλευση και αποχώρηση των εργαζομένων.  

Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 88/1999 (Α΄ 94), καθώς 

και η υποχρέωση του εργοδότη για προαναγγελία των λοιπών αλλαγών ή τροποποιήσεων 

του χρόνου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας καθώς και της υπερεργασίας 

και της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης, πριν την πραγματοποίησή τους, στο 

Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων. Η ως άνω προσαρμογή του ωραρίου των εργαζομένων δεν μεταβάλλει το 

είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών.  

Η παρούσα ισχύει από την 1η Μαΐου 2021 έως και την 31η Μαΐου 2021. 
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----------.---------- 

 

1290. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. 23930/Σ.2598 της 27/27.4.2021 «Παράταση 

διάρκειας τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και 

βοηθημάτων ανεργίας»  (Β’ 1736) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη 

στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής 

λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο εικοστό τέταρτο της 

από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «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) και, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του ν. 4684/2020 

(Α’ 86).  

2. Το ν.δ. 2961/1954 «Περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως 

Ανεργίας» (Α’ 197).  

3. Τον ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 91). 

4. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).  

5. Τον ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015.» (Α’ 152).  

6. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).  

7. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 

(Α’ 133).  

8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε 

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

9. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες» (Α’  145).  

10. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).  

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

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8LHF9k8yiZ3sfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXRwRDVx7o6XP7Jkf2-jZX6oWjBdO21tH2__8NAzV2--
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12. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α’ 119).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

14. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).  

15. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).  

16. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α’ 2). 

17. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805),  

18. Την υπ’ αρ. 24760/550/22-6-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Παράταση διάρκειας 

τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων 

ανεργίας» (Β’ 2484). 

19. Την υπ’ αρ. 37453/963/21-9-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Παράταση διάρκειας 

τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων 

ανεργίας» (Β’ 4172). 

20. Την υπό στοιχεία οικ. 47166/1180/16-11-2020 κοινή υπουργική απόφαση 

«Παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων 

και βοηθημάτων ανεργίας» (Β’ 5051).  

21. Την υπό στοιχεία οικ. 8534/279/24-2-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Παράταση 

διάρκειας τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και 

βοηθημάτων ανεργίας» (Β’ 771).  

22. Την υπ’ αρ. 2502/23-4-2021 απόφαση ΔΣ του ΟΑΕΔ.  

23. Τις υπ’  αρ. 233/27-4-2021 (ΑΔΑ: 6ΙΛΨ4691Ω2- Ρ3Μ), 234/27-4-2021 (ΑΔΑ: 

ΩΓ6Ω4691Ω2-ΟΚΧ), 235/ 27-4-2021 (ΑΔΑ: ΩΤΘΠ4691Ω2-2Σ8), 495/27-4-2021 (ΑΔΑ: 

ΩΞΠΝ4691Ω2-ΝΣ3), 496/27-4-2021 (ΑΔΑ: 64Ψ74691Ω2-ΕΕΔ), 497/27-4-2021 (ΑΔΑ: 

6Λ9Τ4691Ω2- ΧΙΕ), 914/27-4-2021(ΑΔΑ: Ψ21Κ4691Ω2-ΓΓΜ), 915/ 27-4-2021(ΑΔΑ: 

ΨΚ7Γ4691Ω2-8ΒΕ), 916/27-4-2021 (ΑΔΑ: 622Ω4691Ω2- 0ΡΩ), 271/27-4-2021 (ΑΔΑ: 

ΩΤ964691Ω2-5ΔΒ), 272/27-4-2021 (ΑΔΑ: 60ΟΦ4691Ω2- ΦΣΣ), 273/27-4-2021 

(ΑΔΑ:ΨΤΜ94691Ω2-ΒΤΚ), 288/ 27-4-2021 (ΑΔΑ: ΨΚ9Φ4691Ω2-ΞΝΡ), 289/27-4-2021 

(ΑΔΑ: 6ΓΑΛ4691Ω2-4ΨΧ), 290/27-4-2021 (ΑΔΑ: Ω0Χ14691Ω2-ΓΧ7), 445/27-4-2021 

(ΑΔΑ: 61ΥΠ4691Ω2- ΨΑΖ), 446/27-4-2021(ΑΔΑ:ΨΘΡΘ4691Ω2-ΧΞ7), 447/ 27-4-2021 

(ΑΔΑ: 6Δ194691Ω2-ΙΒΕ), 589/27-4- 2021 (ΑΔΑ: 6ΧΛ04691Ω2-2ΗΗ), 590/27-4-2021 

(ΑΔΑ: Ψ36Θ4691Ω2- 6Ο3), 591/27-4-2021 (ΑΔΑ: ΨΦΙΥ4691Ω2-Ζ1Σ), αποφάσεις των 

Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΑΕΔ περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης.  

24. Την υπ’ αρ. 22580/27-4-2021 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.  
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25. Την υπ’ αρ. 23803/27-4-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

26. Την ανάγκη στήριξης των ανέργων των οποίων έληξε ή θα λήξει η τακτική επιδότηση 

ανεργίας τους εντός του μηνός Μαρτίου ή Απριλίου 2021 και οι οποίοι πλήττονται 

ιδιαίτερα από τις αρνητικές συνέπειες εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.  

27. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται συνολική δαπάνη ποσού 

ύψους έως τριάντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (35.000.000,00 €) σε βάρος του 

προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, η οποία καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις ύψους 

34.091.269,00 ευρώ στον ΚΑΕ 0651, 558.731,00 ευρώ στον ΚΑΕ 0655 και 350.000,00 

ευρώ στον ΚΑΕ 0643, οικονομικού έτους 2021, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο μόνο 

1. Η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, 

του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων - ασφαλισμένων 

του ΕΦΚΑ - τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε. και του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς 

και ανεξαρτήτως απασχολουμένων - ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ  - τ. ΕΤΑΑ (τ. Τομέας 

ΤΣΜΕΔΕ, τ. Τομέας ΤΣΑΥ, τ. Τομέας Ασφάλισης Νομικών), για όσους δικαιούχους:  

i. έληξε εντός του μηνός Μαρτίου 2021, παρατείνεται για δύο (2) μήνες,  

ii. έληξε ή θα λήξει εντός του μηνός Απριλίου 2021, παρατείνεται για έναν (1) μήνα, υπό 

την προϋπόθεση ότι η λήξη αυτή δεν προέρχεται από παράταση με βάση την παρ. 1 του 

άρθρου έβδομου της από 20.03.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 4683/2020 (Α’ 83), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο εικοστό τέταρτο της από 

30.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) και, 

όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του ν. 4684/ 2020 (Α’ 86), καθώς και τις 

υπό στοιχεία οικ. 24760/ 550/ 22-06-2020 (Β’ 2484), οικ.37453/963/21-09-2020 

(Β’ 4172), οικ.47166/1180/16-11-2020 (Β’ 5051) και οικ. 8534/279/ 24-2-2021 (Β’ 771) 

κοινές υπουργικές αποφάσεις.  

2. Οι ημέρες επιδότησης του χρονικού διαστήματος της παράτασης της παρ. 1 

εξαιρούνται του περιορισμού της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 (Α’ 91). Κατά τα 

λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ. 2961/1954 (Α’ 197) και του άρθρου 44 του ν. 

3986/2011 (Α’ 152).  

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

 

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

 



218 

 

1291. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 50772 

ΕΞ 2021 της 26/28.4.2021 «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης της βεβαίωσης 

οικονομικά πληγέντος από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID - 19, σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4790/ 2021 (Α’ 48)»  (Β’ 1742) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 86 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. 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).  

3. 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).  

4. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

5. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).  

6. Τις διατάξεις του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» 

(Α΄ 85). 

7. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).  

8. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας χορήγησης της βεβαίωσης οικονομικά 

πληγέντος από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19 της 

παρ. 6 του άρθρου 86 του ν. 4790/2021.  

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

βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Αρμόδια Υπηρεσία - Διαδικασία 

1. Αρμόδια υπηρεσία για τη διαπίστωση της πλήρωσης των εισοδηματικών, 

περιουσιακών και λοιπών κριτηρίων που ισχύουν, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 86 

του ν. 4790/2021 (Α’ 48) ώστε ο οφειλέτης να χαρακτηριστεί οικονομικά πληγείς για τις 

ανάγκες του νόμου αυτού, είναι η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 

(Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) του Υπουργείου Οικονομικών.  

2. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων βάσει των οποίων διαπιστώνεται ότι ο οφειλέτης 

εμπίπτει στην κατηγορία του οικονομικά πληγέντος οφειλέτη και η έκδοση της σχετικής 

βεβαίωσης διεξάγεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και 

διαχείρισης αιτήσεων, η οποία αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 

Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ), σε συνεργασία με την Ειδική 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL82cXdM4ldZWfnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtU5AQl4tOi-T9Z5xvNJoH0m64O8v-tyqQ7Af0snKuz8Y
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Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.). Στην πλατφόρμα παρέχεται 

πρόσβαση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ ).  

 

Άρθρο 2 

Υποβολή Αίτησης 

1. Ο οφειλέτης, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού 

ως οικονομικά πληγέντος από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID - 19 σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), μπορεί να υποβάλει 

αίτηση εντός των νομίμων προθεσμιών του άρθρου αυτού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

του άρθρου 1 της παρούσας, ώστε να του χορηγηθεί η βεβαίωση οικονομικά πληγέντος 

οφειλέτη. Η έννοια του οφειλέτη περιλαμβάνει, τόσο τον άμεσα αντισυμβαλλόμενο ως 

πρωτοφειλέτη, όσο και τους ενεχόμενους εις ολόκληρον ως συνοφειλέτες, ή εγγυητές.  

2. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, κατόπιν αυθεντικοποίησης με τους 

κωδικούς/διαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet). Μέσω της ταυτοποίησης, 

ανακτώνται αυτόματα από τις βάσεις δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης τα ακόλουθα 

στοιχεία:  

α) Πλήρη στοιχεία του αιτούντος και ειδικότερα το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και οι 

Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας, αν είναι επιτηδευματίας.  

β) Πλήρη στοιχεία του συζύγου ή του συμβίου και των εξαρτώμενων μελών του και 

ειδικότερα το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο 

Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας, αν 

είναι επιτηδευματίες.  

3. Ο αιτών συμπληρώνει το τηλέφωνο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του, 

καθώς και την ακίνητη περιουσία και τις οικογενειακές καταθέσεις σε χώρες εκτός 

Ελλάδος. Στη συνέχεια επιβεβαιώνει τα στοιχεία της κύριας κατοικίας του, ενώ παράλληλα 

υποβάλλει και τις ακόλουθες υπεύθυνες δηλώσεις:  

α) Ότι η κατοικία που έχει δηλωθεί στη φορολογική διοίκηση συνιστά την κύρια κατοικία 

του ή, σε περίπτωση μεταβολής αυτής από τον χρόνο της τελευταίας φορολογικής 

δήλωσης, η πλέον πρόσφατη κατοικία.  

β) Ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ως οικονομικά 

πληγέντος από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19 

σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4790/2021 (Α’ 48).  

γ) Ότι παρέχει άδεια στους χρηματοδοτικούς φορείς και στο δημόσιο για πρόσβαση, 

επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση, όσο και 

άλλων δεδομένων του που βρίσκονται στην κατοχή των χρηματοδοτικών φορέων, για τους 

σκοπούς του παρόντος. 

4. Η αίτηση συνυπογράφεται από τον σύζυγο ή το συμβίο και από τα εξαρτώμενα μέλη 

του αιτούντος ή τους νομίμους αντιπροσώπους τους. Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης 

ή ελεύθερης συμβίωσης, δεν απαιτείται η συνυπογραφή της αίτησης από τον σύζυγο. Στην 

περίπτωση αυτή, για τα κριτήρια χαρακτηρισμού του ως οικονομικά πληγέντος από τις 
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δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19 λαμβάνεται υπόψη το 

ατομικό εισόδημα του αιτούντος, προσαυξημένο σύμφωνα με τα ποσά που προβλέπονται 

για τα εξαρτώμενα μέλη, που έχει στην επιμέλειά του ο αιτών. Η διακοπή της έγγαμης ή 

ελεύθερης συμβίωσης θα πρέπει να έχει δηλωθεί στη Φορολογική Διοίκηση πριν από την 

υποβολή της σχετικής αίτησης, και τα σχετικά στοιχεία αντλούνται από αυτή.  

5. Η υποβολή της αίτησης του παρόντος συνεπάγεται αυτοδίκαια την άρση του 

απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α΄ 270) και 

του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) για τον έλεγχο της 

πλήρωσης των κριτηρίων χαρακτηρισμού ως οικονομικά πληγέντος από τις δυσμενείς 

συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19, σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 

4790/2021 (Α’ 48) για τον αιτούντα, το σύζυγο ή το συμβίο και τα εξαρτώμενα μέλη.  

6. Ανακτώνται αυτόματα από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης για τον 

αιτούντα, τον σύζυγο ή τον συμβίο, και τα εξαρτώμενα μέλη, κατά περίπτωση, τα 

ακόλουθα στοιχεία:  

α) η κατοικία που έχει δηλωθεί ως κύρια στην τελευταία φορολογική δήλωση που 

προηγείται της αίτησης,  

β) τυχόν διακοπή της έγγαμης συμβίωσης,  

γ) δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων τελευταίου φορολογικού έτους,  

δ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τελευταίου φορολογικού έτους,  

ε) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος του τελευταίου 

φορολογικού έτους. 

Τα έγγραφα της παρούσας παραγράφου αντλούνται αυτόματα, εκκινώντας από την 

τελευταία διαθέσιμη έκδοσή τους, εφόσον δεν έχει παρέλθει η αντίστοιχη προθεσμία 

υποβολής τους βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων 

προθεσμιών, η αυτόματη άντληση των εγγράφων, εκκινεί από την τελευταία έκδοση, για 

την οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής.  

7. Με την ολοκλήρωση της ανάκτησης των δεδομένων της παρ. 6 η αίτηση διαβιβάζεται 

ηλεκτρονικά στους χρηματοδοτικούς φορείς, από τους οποίους ανακτώνται εντός δέκα 

(10) εργασίμων ημερών στοιχεία αναφορικά με καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα 

του τηρούνται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και την εκτιμώμενη αξία τους.  

8. Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του αιτούντα και των συνυπογραφόντων, 

συζύγου ή συμβίου και εξαρτώμενων μελών, για την ακρίβεια και την πληρότητα του 

περιεχομένου και των υποβληθέντων εγγράφων.  

9. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει από τα αντλούμενα στοιχεία της φορολογικής 

διοίκησης ότι η κατοικία συνιστά την κύρια κατοικία του οφειλέτη, αυτός προσκομίζει 

έγγραφα που να αποδεικνύουν επαρκώς τη χρήση του ακινήτου ως κύρια κατοικία, σε 

περίπτωση που έχει μεταβληθεί η κύρια κατοικία του οφειλέτη από το χρόνο υποβολής της 

τελευταίας φορολογικής δήλωσης. Τα έγγραφα που δύνανται να προσκομιστούν στην 

περίπτωση αυτή είναι λογαριασμοί παρόχων υπηρεσιών κοινής ωφελείας στο όνομα του 

δικαιούχου.  
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10. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών των παρ. 3-9 και την ανάκτηση των στοιχείων 

που ορίζονται στις παραγράφους αυτές, η αίτηση θεωρείται υποβληθείσα.  

11. Ο έλεγχος εκπλήρωσης των κριτηρίων χαρακτηρισμού του αιτούντα ως οικονομικά 

πληγέντος από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19 

πραγματοποιείται με βάση: α) τα δηλωθέντα από τον αιτούντα στοιχεία, β) τις 

ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ως προς αυτά, γ) τις προσκομιζόμενες υπεύθυνες δηλώσεις. 

 

Άρθρο 3 

Έκδοση Βεβαίωσης 

1. Εάν, κατά την ανάκτηση των δεδομένων αυτών, διαπιστωθεί ότι ο αιτών δεν πληροί 

ένα ή περισσότερα κριτήρια χαρακτηρισμού του ως οικονομικά πληγέντος από τις 

δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19, σύμφωνα με το άρθρο 86 

του ν. 4790/2021 (Α’ 48), είτε ότι δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες προθεσμίες για την υποβολή 

της αίτησης η ηλεκτρονική πλατφόρμα αποστέλλει ηλεκτρονικά σχετική ειδοποίηση στον 

αιτούντα. Με την αποστολή της, η διαδικασία περατώνεται, η αίτηση θεωρείται 

απορριφθείσα και ενημερώνονται σχετικά μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ο 

οφειλέτης και οι χρηματοδοτικοί φορείς.  

2. Σε κάθε άλλη περίπτωση, εκδίδεται βεβαίωση οικονομικά πληγέντος από τις δυσμενείς 

συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19 οφειλέτη από την ηλεκτρονική 

πλατφόρμα. Η βεβαίωση αυτή φέρει την υπογραφή του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης 

Ιδιωτικού Χρέους με μηχανικό μέσο, καθώς και μοναδικό αριθμό ελέγχου της γνησιότητάς 

της.  

3. Η βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη αποστέλλεται στη συνέχεια ηλεκτρονικά στους 

χρηματοδοτικούς φορείς προς γνώση τους.  

 

Άρθρο 4 

Ψευδής Δήλωση - Συνέπειες 

Αν αποδειχθεί στη συνέχεια με έγγραφα ότι κάποιο από τα στοιχεία της αίτησης του 

άρθρου 2 της παρούσας είναι ψευδές και η ανακρίβεια αυτή επιδρά στο χαρακτηρισμό του 

αιτούντος ως οικονομικά πληγέντος από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID - 19, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, αυτό συνιστά λόγο μη 

χορήγησης της αναστολής πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης σύμφωνα με την παρ. 1 του 

άρθρου 86 του ν. 4790/2021 (Α’ 48).  

 

Άρθρο 5 

Αίτηση θεραπείας 

Κατά της απόρριψης της αίτησης έκδοσης βεβαίωσης οικονομικά πληγέντος από τις 

δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην παρούσα απόφαση, επιτρέπεται η άσκηση αιτήσεως θεραπείας 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 24 του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής 
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Διαδικασίας), μόνον εφόσον ο δικαιούχος επικαλεστεί σφάλμα των ανακτηθέντων 

ηλεκτρονικά στοιχείων και προσκομίσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία βάσει των οποίων 

αποδεικνύεται το σφάλμα αυτό.  

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

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

 

1292. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α. 1101 της 

27/28.4.2021 «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) 
 

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 (A΄ 227) και με το άρθρο 26 του ν. 4772/2021 (Α΄ 17) και όπως 

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

το άρθρο 44 του ν. 4797/2021 (A΄ 66).  

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 Nομοθεσίας 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).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8gb8ZK5B_4HktiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtV3PwCjx30e5wmU1UhZzD7Y6cKKtYlPZC9uKvNT9E8wC
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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. 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.: 18877/26-3-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών 

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

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, 

Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του 

Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 

τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 

για το διάστημα από τη Δευτέρα 29  Μαρτίου  2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 

5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 1194).  

14. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.: 20651/2-4-2021 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 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 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 

12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 1308).  

15. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.: 22439/9-4-2021 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 τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη 

Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 1441).  
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16. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.: 24489/16-4-2021 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 τη Δευτέρα 19  Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη 

Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 1558).  

17. Την από 26-4-2021 εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων.  

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

παρ. 8α και 10 του άρθρου δεύτερου της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (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 Απρίλιο 2021, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων 

περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του 

δεύτερου άρθρου της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως 

ισχύει. Σε περίπτωση που οι ΚΑΔ μιας επιχείρησης, όπως ορίζονται στο προηγούμενο 

εδάφιο, περιλαμβάνονται στους δυο ΠΙΝΑΚΕΣ Α΄ και Β΄ του Παραρτήματος, 

εφαρμόζεται, το ευνοϊκότερο για τον μισθωτή, καθεστώς του ΠΙΝΑΚΑ Α΄ ήτοι αυτό της 

απαλλαγής από την καταβολή του μισθώματος,  

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 
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υποκαταστήματος/ υποκαταστημάτων την 4η Ιανουαρίου 2021, ο οποίος περιλαμβάνεται 

στον ΠΙΝΑΚΑ Α΄ του Παραρτήματος, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 

συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του δεύτερου άρθρου 

της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως ισχύει. Για την 

εφαρμογή της παρούσας, ως υποκατάστημα ορίζεται οποιαδήποτε εκτός της έδρας της 

επιχείρησης επαγγελματική εγκατάσταση, στην οποία πραγματοποιείται παραγωγική ή 

συναλλακτική δραστηριότητα [κωδικός εγκατάστασης υποσυστήματος Μητρώου TAXIS 

(10) - υποκατάστημα].  

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

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

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

3. Ειδικά για επιχειρήσεις που δεν ήταν 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.  

 

(Ακολουθεί Παράρτημα) 

 

Η απόφαση αυτή, μαζί με το παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, 

να δημοσιευθούν στηνΕφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

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

 

1293. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. 

48293/ΓΔ4 της 27/29.4.2021 «Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2020-2021» (Β’ 1767) 
 

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. β’ της παρ. 2 και την παρ. 3 του άρθρου 89 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και 

λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 114), 

γ. της παρ. 4 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 79942/ ΓΔ4/21-5-2019 κοινής απόφασης του 

Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Εγγραφές, 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8gb8ZK5B_4Hn3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaVXIRphIXoO0xYVXkVMPCWRLOjmQZxT9RLt_jpRsqar
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μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005).  

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 

(π.δ. 63/2005 - Α’ 98) σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 

(Α’ 133).  

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

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α’ 119).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).  

6. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α’  2).  

7. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «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).  

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση 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/247/46298/ Β1/22-04-2021 εισήγηση του άρθρου 24 

του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 

(Α’ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων.  

10. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη 

διάδοση του νέου κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε:  

 

«Ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2020-2021 των 

ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Ειδικών Γυμνασίων, ημερησίων και εσπερινών 

Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων και Ενιαίων Ειδικών 

Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η 11η Ιουνίου 

2021, ημέρα Παρασκευή. Για τη Γ’ τάξη των ημερησίων και εσπερινών Γενικών και 

Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων καθώς και τη Δ΄ Τάξη των Λυκείων των 

Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, ως 

ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2020 - 2021 ορίζεται η 2α 

Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη.». 
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Η παρούσα απ. αντικαταστάθηκε ως άνω από την απ. Υφυπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων Αριθμ. 57891/ΓΔ4 της 24/24.5.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 

48293/ΓΔ4/27-4-2021 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 

“Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού 

έτους 2020-2021” (Β’ 1767)» (Β’ 2145) (Διορθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ Β’ 

2227/27.5.2021). 

 

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

 

1294. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ Αριθμ. 1016/109/248-στ’ της 17/29.4.2021 «Παράταση ισχύος αδειών 

εργασίας τύπου Α’ και Β’ του προσωπικού ασφαλείας των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων 

Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.)» (Β’ 1781) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. Της παρ. 5 του άρθρου 3 και της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2518/1997 

«Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. 

Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις» (Α’ 164), όπως 

αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 3 και 10, αντίστοιχα, του ν. 3707/2008 «Ρύθμιση θεμάτων 

ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών» 

(Α’ 209).  

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

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α’ 119).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) και  

δ. Του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4).  

2. Την υπ’ αρ. 80/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του 

Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058).  

3. Την υπό στοιχεία 8000/1/2021/31-α’ από 16/04/2021 Εισήγηση του Προϊσταμένου 

Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 

(Α’143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου του ν. 4484/2017 (Α’ 110), από 

την οποία προκύπτει ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.  

4. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι από την 

εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε:  

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=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8VcYaROL9Gu_3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtc8IhQp5YSIzY5QY5cFD59HE4aMG2qRkVEDRHT366hw7
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8i61zBD63tiwtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcIst4GhG24d8CYPke6pt3UKeb9I5220IzZ9lLZnihOB
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Άρθρο 1 

Η ισχύς των αδειών εργασίας προσωπικού ασφαλείας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής 

Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) κατηγορίας Α’ ή Β’, που εκδόθηκαν σύμφωνα με την 

υπό στοιχεία 1016/109/149-α’/08-09-2009 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Εσωτερικών (Β’ 1967) και οι οποίες λήγουν μετά την 15-03-2021, παρατείνεται έως την 

30-06-2021.  

 

Άρθρο 2 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

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

 

1295. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. οικ.24449 της 28/29.4.2021 «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’ 1794) 
 

 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 διάδοσης του» (Α΄ 55), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 

εικοστό τρίτο της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα 

αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 

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

2. Τις διατάξεις του ν . 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 

143) και ιδίως τις διατάξεις της περ. ιβ του άρθρου 20.  

3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης» (Α΄ 133).  

4. Τις διατάξεις του ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2020» (Α΄ 209).  

5. Τις διατάξεις του ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2021» (Α΄ 251).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8tvmGnUriqnd_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYmyyPoFNRLo0Az8ML_81F-ZSQxFXozx5cVgyeUX4Mq8
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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 του 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 Α1096/22.04.2021 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 

διάδοσης του» (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 

του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)» (Β΄ 1728). 

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

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

4805).  

15. Την υπό στοιχεία ΥΣ 130/27.04.2021 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της 

Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων.  

16. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 

στον κρατικό προϋπολογισμό.  

17. Την υπό στοιχεία, οικ. 13800/304/30.03.2021 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΄ 1256), 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 30.04.2021, 

καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, 
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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 

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 εκπλήρωσης 

της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητα 

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) 

 

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

 

1296. ΑΠΟΦΑΣΗ AΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α.1100  της 27/29.4.2021 «Καθορισμός των απαιτούμενων 

στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου αποστολής ή διαβίβασής τους στη 

Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ 

καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα 

για την εφαρμογή της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4790/2021 

“Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις 

συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την 

κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα 

ζητήματα” (Α’ 48)» (Β’ 1800) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 78 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της 

δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-

19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων 

και άλλα ζητήματα» (Α’ 48) και ιδίως την περ. α’ της παρ. 2 αυτού, όπως τροποποιήθηκε 

με την περ. δ’ της παρ. 4 του άρθρου 270 του ν. 4798/2021 «Κώδικας δικαστικών 

υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 68). 

2. Τον ν. 4174/2013 (Α’ 170).  

3. Το άρθρο 40 του ν.3259/2004 (Α’ 149), όπως ισχύει.  

4. Το 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 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).  

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).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ogwUOGs3KFvNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtU2e6dEentDP8kqxb1qHIztN7_HFqOPXNox6Xzhtn53p
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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).  

Β. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

12. Τον ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», 

(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, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του 

Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ 689) καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 

17.01.2020 απόφαση 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 78 του ν. 4790/ 2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας 

υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19, την 

ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα 

ζητήματα» (Α’ 48).  

15. Την υπό στοιχεία Α.1269/14-12-2020 (Β’ 5503) κοινή απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών, δυνάμει της οποίας προσδιορίστηκαν οι 

Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική 

αύξηση του κύκλου συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του 

κορωνοϊού COVID-19.  

16. Την εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για τα άρθρα 1,2,4 και 5, της παρούσας 

απόφασης. 

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

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

Με την παρούσα απόφαση παρατείνονται μέχρι και την 30.9.2021 οι προθεσμίες 

καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις 

Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) που λήγουν ή έληξαν από 1.3.2021 

έως 31.3.2021, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκαν ή θα 

βεβαιωθούν στις Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων 
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Φ.Π.Α. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31.3.2021 και την 30.4.2021 για τους 

κομιστές αξιογράφων.  

 

Άρθρο 2 

Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις Υπαγωγής 

Επιχειρήσεις-Κομιστές αξιόγραφων των οποίων οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και 

πληρωμής έχουν ανασταλεί κατά 30 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία 

αξιόγραφου δυνάμει της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4790/2021(Α’ 48) και 

κατά επιπλέον εξήντα (60) ημέρες δυνάμει της περ. δ’ της παρ. 4 του άρθρου 270 του ν. 

4798/2021 (Α’ 68) και από τη δημοσίευση του ν. 4790/2021(Α’ 48) δεν 

δραστηριοποιούνται σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων 

που περιλαμβάνονται στην υπό στοιχεία Α.1088/2021(Β’ 1587) κοινή απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών, και εφόσον το σύνολο της 

αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) 

του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού 

έτους.  

1. Η προϋπόθεση του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών του αμέσως προηγούμενου 

φορολογικού έτους 2019 σε σχέση με το 2020, υπολογίζεται ως ακολούθως:  

α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε 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 έσοδα 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 78 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

διατάξεις αυτές.  

 

Άρθρο 3 

Εξαιρέσεις 

Από την εφαρμογή της παρούσας εξαιρούνται:  
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1. Κομιστές αξιογράφων που δραστηριοποιούνται σε (ΚΑΔ), που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), 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.1088/2021 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού 

Οικονομικών (Β’ 1587),  

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

δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ του Παραρτήματος 2 της υπό στοιχεία 

Α.1088/2021 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού 

Οικονομικών (Β’ 1587), και εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο του 40% 

για την περίοδο Οκτωβρίου έως Δεκεμβρίου 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 

έτους 2019.  

- είτε ιδρύθηκαν μετά την 1.1.2020, με δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ των 

Παραρτημάτων 1 και 2 της υπό στοιχεία Α.1088/2021 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή 

Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 1587).  

2. Κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική 

αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του 

κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτοί προσδιορίστηκαν δυνάμει της υπό στοιχεία 

Α.1269/14.12.2020 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού 

Οικονομικών (Β’ 5503).  

 

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 14.5.2021.  

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 78 του ν. 4790/31.3.2021 (Α’ 48) 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 78 του 

ν. 4790/31.3.2021 (Α’ 48), 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.  
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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 78 του ν. 4790/31.3.2021 

(Α’ 48) 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 το ΑΦΜ του εκδότη, τον 

αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης, το ποσό και τον αριθμό λογαριασμού, σε μορφή 

IBAN, του εκδότη.  

2. Η διαβίβαση των στοιχείων της παρ. 1 γίνεται απευθείας στην ΑΑΔΕ μέσω ασφαλούς 

συστήματος μεταφοράς αρχείου. Ειδικά για χρηματοδοτικά ιδρύματα γίνεται μέσω της 

«Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ).  

 

Άρθρο 6 

Έναρξη ισχύος 

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

 

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

1297. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ – ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ 

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27683  της 29/29.4.2021 «Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 

3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 

1814) 
(Καταργήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 14 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503/2021 

«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, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Παρασκευή, 14 Μαΐου 

2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 1872), κατωτ. αριθ. 1306, και από την έναρξη ισχύος της άνω 

απ.).  

 

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

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8RZsdmVE36E9_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVYeaO2UP0GMhBTNuq-TC-PN4lboY3m039WW2gYruFQY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8RZsdmVE36E9_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVYeaO2UP0GMhBTNuq-TC-PN4lboY3m039WW2gYruFQY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8HrWp6VkYB5znMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfAtr7TUblP3c1B2qqXvBLfnYDSQxw1g7wEAsEXoZeZp
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1298. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. 

48918/Ζ1 της 28/29.4.2021 «Διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων για το 

ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» (Β’ 1818) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. Του ν. 3404/2005 «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα 

της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 260) και ιδίως της παρ. 6 του 

άρθρου 15, όπως προστέθηκε με το άρθρου 57 του ν. 4186/2013 (Α’ 193),  

β. του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 

διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 195),  

γ. του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 

την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).  

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 Φ1/192329/Β3/13.12.2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας» (Β’ 3185).  

7. Την υπό στοιχεία 160442/Ζ1/23-11-2020 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων «Διεξαγωγή κατατακτηρίων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020- 

2021» (Β’ 5200).  

8. Την ανάγκη ρύθμισης θεμάτων σχετικά με τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων 

εξετάσεων για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον 

περιορισμό του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, καθώς αυτές 

πραγματοποιούνταν κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.  

9. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.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, 

Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8RZsdmVE36E_uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT1W7feaHTOA-AE8SUH7z6uv86lQMh9iAe71jgRMeUzS
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δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 

σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 

6:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1682).  

10. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/253/48758/Β1/28-4-2021 εισήγηση 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, αποφασίζει:  

 

Άρθρο μόνο 

«1. Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, οι ανασταλείσες λόγω της ισχύος των έκτακτων 

μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. θα 

πραγματοποιηθούν κατ’ εξαίρεση κατά το χρονικό διάστημα από 19 Μαΐου έως 30 Ιουνίου 

2021».  

Η παρ. 1 τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε ως άνω από την απ. Υφυπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων Αριθμ. 54277/Ζ1 της 17/19.5.2021 «Τροποποίηση της 

υπό στοιχεία 48918/Ζ1/28-4-2021 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων “Διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 

2020- 2021” (Β’ 1818)» (Β΄ 2067). Με το δε τελευταίο εδ. ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: 

«Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία 48918/Ζ1/ 28-4-2021 (Β’ 1818) απόφαση του 

Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.» 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά κατά την τεθείσα προθεσμία (1-15/11/2020), σύμφωνα με την υπό στοιχεία 

Φ1/192329/Β3/13-12-2013 υπουργική απόφαση.  

3. Η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί, με αναλογική 

εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας του άρθρου 20 της υπό στοιχεία 

Δ.1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε 

ισχύει. 

4. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα οφείλουν να διασφαλίσουν την τήρηση των 

μέτρων προφύλαξης και να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο προς το σκοπό αυτό.  

5. Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται, όπως ορίζεται ειδικότερα στον α/α 9 της παρ. 1Β 

του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380 κοινής υπουργικής απόφασης 

(Β’ 1682), όπως εκάστοτε ισχύει.  

6. Σε περίπτωση που απαιτείται βεβαίωση για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση για τη 

συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια και παρέχεται 

από τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής του Α.Ε.Ι. που διοργανώνει τις εξετάσεις. 

Η βεβαίωση περιέχει το ονοματεπώνυμο του εξεταζόμενου/ης, τον τόπο κατοικίας του/ης, 

τη διεύθυνση του Τμήματος ή Σχολής του Α.Ε.Ι., στον οποίο διεξάγονται οι εξετάσεις, 

καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης του/ της εξεταζόμενου/ης. Η 

βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου παρέχεται ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία προς 

τον/την εξεταζόμενο/η μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φέρει είτε 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8zQO9P8_z1ib3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUF-vPT9vrXC_aC_OX-Xra466otwNsDAMzh4VM4xF5TV
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ψηφιακή υπογραφή, είτε σκαναρισμένη πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του Α.Ε.Ι. Ο 

εξεταζόμενος/εξεταζόμενη φέρει υποχρεωτικά μαζί του αστυνομική ταυτότητα. 

«7. Η ελάχιστη διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι μιάμιση ώρα».  

Η παρ. 7 προστέθηκε με την απ. Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Αριθμ. 

54277/Ζ1 της 17/19.5.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 48918/Ζ1/28-4-2021 

απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων “Διεξαγωγή των 

κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021” (Β’ 1818)» (Β΄ 2067).  

Με το δε τελευταίο εδ. ιδίας άνω απ. ορίστηκε ότι: «Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό 

στοιχεία 48918/Ζ1/ 28-4-2021 (Β’ 1818) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων.» 

 

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

 

1299. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. 24907 της 29/29.4.2021 «Ενίσχυση επιχειρήσεων 

κινηματογράφων και διανομέων κινηματογραφικών ταινιών στο πλαίσιο 

αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-19» (Β΄ 1820) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 70 του ν. 4745/2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών 

υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της 

Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα 

Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» (Α΄214), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του ν. 

4778/2021 «Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις.» (Α΄ 26).  

2. Τον υπ’ αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την 

εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L352/ 1/24.12.2013).  

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 Συνθήκης (ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014) και ιδίως 

τον ορισμό του σημείου 18 του άρθρου 2 (προβληματική επιχείρηση) και το παράρτημα Ι 

σχετικά με τον ορισμό ΜΜΕ.  

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 το τμήμα 3.1.  

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8zQO9P8_z1ib3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUF-vPT9vrXC_aC_OX-Xra466otwNsDAMzh4VM4xF5TV
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8P4476sndBGbNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQan1YR8k7XyRk95MAwNb_kbMgQpjSUQsrqCNKWbrjcp
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6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 

133).  

7. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 

που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 

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

8. Την παρ. 2 του άρθρου 12 και την παρ. 3 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη 

υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).  

9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).  

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

11. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7).  

12. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).  

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

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α΄ 119).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

15. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).  

16. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).  

17. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α’ 2).  

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

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

4805).  

19. Την υπό στοιχεία Υ6/2015 απόφαση του πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).  

20. Την υπ’ αρ. 8071/8-1-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 

Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, Νικόλαο Γιατρομανωλάκη» (Β’ 35).  

21. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.06.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού 

Συστήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» (Β΄ 2417 - ΑΔΑ: 

ΩΦ7Π46ΜΤΛΡ-ΔΝΩ).  

22. Την υπ’ αρ. 40/2021 Γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδος Κρατικών Ενισχύσεων 

του Υπουργείου Οικονομικών.  
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23. Την υπ’ αρ. 13134/26-3-2021 σε ορθή επανάληψη εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

24. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων κινηματογράφων και διανομέων 

κινηματογραφικών ταινιών που επλήγησαν σημαντικά από τις συνέπειες των έκτακτων 

μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19.  

25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη στον κρατικό 

προϋπολογισμό και στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, το ύψος της οποίας εκτιμάται έως του ποσού των οκτώ εκατομμυρίων ευρώ 

(8.000.000 €) και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του 2021 στον ΕΦ 1033-501-0000000 

και ΑΛΕ 2310988899, αποφασίζουμε:  

 

καθορίζουμε το πλαίσιο χρηματοδότησης, τους δικαιούχους, τους όρους, τις 

προϋποθέσεις το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης καθώς και τη διαδικασία χορήγησης 

αυτής, ως εξής:  

 

Άρθρο 1 

Πλαίσιο χρηματοδότησης οικονομικής ενίσχυσης 

1. Η οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο της παρούσας χορηγείται άμεσα με την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών της αίτησης και του ελέγχου αυτής σύμφωνα με τα 

κατωτέρω και όχι αργότερα από τις 31/12/2021:  

α) είτε σύμφωνα με τους όρους της υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωσης 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής 

ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης 

της νόσου COVID-19», όπως ισχύει,  

β) είτε σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 για τις 

ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κανονισμός de minimis).  

2. Για τις επιχειρήσεις της παρούσας που λαμβάνουν την οικονομική ενίσχυση βάσει του 

Προσωρινού Πλαισίου, το συνολικό ποσό ενισχύσεων που έχουν λάβει από οποιοδήποτε 

πρόγραμμα βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, ελέγχεται σε επίπεδο 

ενιαίας επιχείρησης και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου 

οχτακοσίων χιλιάδων (1.800.000) ευρώ.  

3. Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν την οικονομική ενίσχυση βάσει του Κανονισμού 

De minimis, το συνολικό ποσό ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει κατά την 

τριετία 2019-2021 από οποιοδήποτε πρόγραμμα, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας 

επιχείρησης, και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.  

4. Προκειμένου για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στις επιχειρήσεις 

διενεργείται έλεγχος της σώρευσης με βάση τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος 

Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ, https://www.sorefsis.gr) 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τα σχετικά στοιχεία που υποβάλλει η 

επιχείρηση, και το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης που λαμβάνει βάσει της παρούσας 

https://www.sorefsis.gr/
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προσαρμόζεται ανάλογα, ώστε να μην οδηγεί σε υπέρβαση των κατά περίπτωση ανωτέρω 

ορίων των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου.  

5. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, στο πλαίσιο της παρούσας, από 

περισσότερες ή όλες τις επιχειρήσεις που συνθέτουν ενιαία επιχείρηση, και εφόσον, 

κατόπιν διασταύρωσης των σχετικών αιτήσεων, διαπιστωθεί ότι το συνολικό ποσό που 

αιτούνται οι εν λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει τα ανώτατα κατά περίπτωση όρια των παρ. 

2 και 3 του παρόντος άρθρου, το ύψος της ενίσχυσης για κάθε μία από αυτές μειώνεται 

αναλογικά, με βάση το αιτούμενο από κάθε μία επιχείρηση ποσό, προκειμένου το συνολικό 

εγκριθέν ποσό ενίσχυσης ανά ενιαία επιχείρηση να μην υπερβαίνει τα κατά περίπτωση 

όρια.  

6. Επιπλέον, διενεργείται αυτοματοποιημένος απολογιστικός έλεγχος με βάση τα 

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

Προσωρινού Πλαισίου, καθώς και τα συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις ήσσονος 

σημασίας (De minimis) της τελευταίας τριετίας, στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης 

Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με ευθύνη 

της αρμόδιας υπηρεσίας για την τήρηση του εν λόγω συστήματος.  

 

Άρθρο 2 

Δικαιούχοι και Προϋποθέσεις ένταξης για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 

Δικαιούχοι:  

Α. 1. Οι επιχειρήσεις κινηματογράφου του ιδιωτικού τομέα ή μη κερδοσκοπικές 

επιχειρήσεις, και γενικά οι επιχειρήσεις εκτός Κεντρικής Κυβέρνησης και Ο.Τ.Α., 

υποκείμενες σε ΦΠΑ, που έχουν κύριο ή δευτερεύοντα ΚΑΔ 59.14 ενισχύονται 

οικονομικά με τη μορφή οικονομικής κάλυψης θέσεων θεατή/εισιτηρίου για τους μήνες 

Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020.  

2. Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι επιχειρήσεις της παρ. Α.1 του παρόντος 

άρθρου, οι οποίες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:  

α. έχουν λειτουργήσει ή λειτουργούν επί αδειοδοτημένου χώρου με άδεια εγκατάστασης 

και λειτουργίας κινηματογράφου ή γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας της 

δραστηριότητας μέσω της ιστοσελίδας https//notifybusiness.gov.gr,  

β. έχουν θετικό κύκλο εργασιών σε οποιαδήποτε δήλωση ΦΠΑ από 1η Ιανουαρίου 2019 

έως 30 Σεπτεμβρίου 2020, και  

γ. παρουσιάζουν πτώση κύκλου εργασιών κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου 2020 - 

Σεπτεμβρίου 2020 σε σχέση με το χρονικό διάστημα Μαρτίου 2019 - Σεπτεμβρίου 2019 

τουλάχιστον 20%.  

Οι προϋποθέσεις των περ. β. και γ. δεν χρειάζεται να συντρέχουν για επιχειρήσεις 

κινηματογράφου που έκαναν έναρξη εργασιών μετά την 1η/1/2019.  

Β.1. Οι επιχειρήσεις διανομέων κινηματογραφικών ταινιών, υποκείμενες σε ΦΠΑ, που 

έχουν ΚΑΔ 59.13 κύριο ή δευτερεύοντα με τα μεγαλύτερα έσοδα, ενισχύονται οικονομικά 

για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020.  
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2. Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι επιχειρήσεις της παρ. Β.1. του παρόντος 

άρθρου, οι οποίες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:  

α. είναι διανομείς ταινιών σε κινηματογράφους,  

β. έχουν θετικό κύκλο εργασιών σε οποιαδήποτε δήλωση ΦΠΑ από 1η Ιανουαρίου 2019 

έως 30 Σεπτεμβρίου 2020, και  

γ. παρουσιάζουν πτώση κύκλου εργασιών στο σύνολο της δραστηριότητας του ΚΑΔ 

59.13 κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου 2020 -Σεπτεμβρίου 2020 σε σχέση με το χρονικό 

διάστημα Μαρτίου 2019 - Σεπτεμβρίου 2019 τουλάχιστον 20%.  

Γ. Επιπλέον των προϋποθέσεων των παραγράφων Α και Β, οι επιχειρήσεις πρέπει να 

πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις, κατά περίπτωση:  

α. Εφόσον η επιχείρηση αιτείται της οικονομικής ενίσχυσης δυνάμει του Προσωρινού 

Πλαισίου (ΠΠ), πρέπει:  

i) να μην έχει λάβει σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, κατά την έννοια του παραρτήματος 

Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη 

με βάση απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε.,  

ii) να μην ήταν προβληματική στις 31/12/2019, σύμφωνα με τον ορισμό του σημείου 18 

του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, σε επίπεδο αιτούσας καθώς και σε επίπεδο 

ενιαίας επιχείρησης,  

ή εάν πρόκειται για μικρή/πολύ μικρή επιχείρηση, ακόμα και αν ήταν ήδη προβληματική 

στις 31/12/2019, να μην υπάγεται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας και να μην 

έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης,  

iii) σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους τους ενός τομείς 

στους οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης σύμφωνα με το τμήμα 3.1 

του ΠΠ, να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι καθεμία 

από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο.  

β. Εφόσον αιτείται της οικονομικής ενίσχυσης δυνάμει του Καν. 1407/2013 πρέπει:  

i) να μη δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, ή στους 

τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας,  

ii) σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους τους ενός τομείς 

στους οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης σύμφωνα με Καν. De 

minimis, να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για 

καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο,  

iii) σε περίπτωση που η επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε κάποιον από τους μη 

επιλέξιμους για ενίσχυση τομείς και επίσης σε τομέα επιλέξιμο για ενίσχυση βάσει του 

Καν. 1407/2013, να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι 

δεν ενισχύεται η μη επιλέξιμη δραστηριότητα,  

iv) σε περίπτωση κατά την οποία η ενίσχυση που χορηγείται, σύμφωνα με την παρούσα, 

συνδυάζεται με ενισχύσεις δυνάμει άλλων ενωσιακών κανόνων, απαιτείται η συμμόρφωση 

με τις οικείες εντάσεις ενίσχυσης και τις σχετικές προϋποθέσεις.  
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γ. i) Σε περίπτωση επιχείρησης κινηματογράφου, η οποία αιτείται για τη χορήγηση 

οικονομικής ενίσχυσης για περισσότερους του ενός κινηματογράφους, ο έλεγχος της 

σώρευσης πραγματοποιείται για το μοναδικό ΑΦΜ της επιχείρησης.  

ii) Σε περίπτωση επιχείρησης η οποία αιτείται για τη χορήγηση της οικονομικής 

ενίσχυσης και ως επιχείρηση κινηματογράφου και ως επιχείρηση διανομής 

κινηματογραφικών ταινιών, ο έλεγχος της σώρευσης, πραγματοποιείται για τον μοναδικό 

ΑΦΜ της επιχείρησης.  

 

Άρθρο 3 

Ύψος και Τρόπος Υπολογισμού της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρήσεων 

κινηματογράφου 

1. Στις επιχειρήσεις της παρ. Α του άρθρου 2, με κύριο ή δευτερεύοντα ΚΑΔ 59.14, 

καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό σταθερό ποσό τεσσάρων (4) ευρώ, 

ανεξαρτήτως της τιμής του εισιτηρίου που εφαρμόζει η επιχείρηση, ανά θέση 

θεατή/εισιτήριο, ανά προβολή, για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, 

και για έως σαράντα (40) προβολές ανά μήνα, ως εξής:  

α) Στην περίπτωση επιχείρησης που λειτούργησε εντός των χρονικών διαστημάτων από 

από 1/10/2020 έως 15/10/2020 ή έως 22/10/2020 ή έως 29/10/2020 ή έως 2/11/2020 ή έως 

6/11/2020, ανάλογα με την περιφερειακή ενότητα που βρίσκεται ο κινηματογράφος, 

σύμφωνα με τις δηλώσεις ΦΠΑ του τέταρτου τριμήνου 2020, καταβάλλεται στην 

επιχείρηση συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στο 20% των συνολικών θέσεων θεατή/ 

εισιτηρίων, όπως οι θέσεις προκύπτουν από τον μέγιστο πληθυσμό της άδειας λειτουργίας 

ή της δήλωσης γνωστοποίησης.  

Ο υπολογισμός της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται ανά μήνα και ανά προβολή και έως 

σαράντα (40) προβολές τον μήνα, ως εξής :  

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ = (Σύνολο θέσεων x 20%) x 4 ευρώ/θέση x (x 

αριθμός πραγματοποιηθεισών προβολών στο δηλωθέν διάστημα)  

β) Στην περίπτωση κλειστής επιχείρησης, η οποία είτε παρέμεινε κλειστή με εντολή 

δημόσιας αρχής, είτε από επιλογή για χρονικό διάστημα εντός του μήνα Οκτωβρίου 2020 

ή για όλον τον μήνα Οκτώβριο 2020, για χρονικό διάστημα εντός του μήνα Νοεμβρίου 

2020 ή για όλον τον μήνα Νοέμβριο 2020 και για όλον τον μήνα Δεκέμβριο 2020, 

καταβάλλεται στην επιχείρηση που διαχειρίζεται την αίθουσα και η επιχειρηματική της 

δραστηριότητα ανήκει στον ανωτέρω ΚΑΔ, συνολικό ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

10% των συνολικών θέσεων θεατή/ εισιτηρίων, όπως οι θέσεις αυτές προκύπτουν από τον 

μέγιστο πληθυσμό της άδειας λειτουργίας ή της δήλωσης γνωστοποίησης.  

Ο υπολογισμός της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται ανά μήνα και ανά κινηματογράφο, και 

έως σαράντα (40) προβολές τον μήνα, ως εξής:  

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ = (Σύνολο θέσεων x 10%) x 4 ευρώ/θέση x (x 

αριθμός προγραμματισμένων προβολών στο δηλωθέν διάστημα)  

 

Άρθρο 4 
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Ύψος και Τρόπος Υπολογισμού της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρήσεων διανομέων 

κινηματογραφικών ταινιών 

Στις επιχειρήσεις διανομέων κινηματογραφικών ταινιών της παρ. Β του άρθρου 2 της 

παρούσας, με ΚΑΔ 59.13 κύριο ή δευτερεύοντα με τα μεγαλύτερα έσοδα, καταβάλλεται 

από τον κρατικό προϋπολογισμό οικονομική ενίσχυση που καλύπτει το 40% της διαφοράς 

της μείωσης του κύκλου εργασιών (πτώση τζίρου) του έτους 2020 σε σχέση με το έτος 

2019 των εσόδων που προέρχονται από τη διανομή ταινιών σε κινηματογράφους.  

 

Άρθρο 5 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων/ Δικαιολογητικά από επιχείρηση κινηματογράφου 

Α. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων/ Δικαιολογητικά από λειτουργούσα επιχείρηση 

κινηματογράφου  

1. Η λειτουργούσα επιχείρηση κινηματογράφου που επιθυμεί να λάβει την οικονομική 

ενίσχυση της παρούσας για χρονικό διάστημα από 1/10/2020 έως 15/10/2020 ή 22/10/2020 

ή 29/10/2020 ή 2/11/2020 ή 6/11/2020, σύμφωνα με την περιφερειακή ενότητα που 

βρίσκεται ο κινηματογράφος και την ημερομηνία που έκλεισε με κρατική εντολή, 

υποβάλλει υποχρεωτικά στην ειδική πλατφόρμα stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr, 

μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), που τηρείται 

στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα κάτωθι:  

α. Ηλεκτρονική αίτηση /υπεύθυνη δήλωση ένταξης στην οικονομική ενίσχυση σε ειδικό 

έντυπο «Αίτηση / δήλωση ένταξης λειτουργούσας επιχείρησης κινηματογράφου στην 

οικονομική ενίσχυση του Πολιτισμού του άρθρου 70 του ν. 4745/2020» η οποία συνιστά 

ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I), με την 

οποία αιτείται την οικονομική ενίσχυση και δηλώνει τα εξής:  

αα. Τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, ΑΦΜ, έδρα, διεύθυνση, Κωδικό Αριθμό 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ), περιφερειακή ενότητα, κ.λπ.).  

ββ. Τον μέγιστο αριθμό θέσεων από την άδεια λειτουργίας ή τη δήλωση γνωστοποίησης, 

καθώς και τον αριθμό άδειας λειτουργίας ή της δήλωσης γνωστοποίησης.  

γγ. Την επωνυμία, την έδρα και τη διεύθυνση του κινηματογράφου.  

δδ. Τον αριθμό των προβολών που πραγματοποίησε στα δηλωθέντα διαστήματα.  

εε. Το πιστωτικό ίδρυμα και τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ),  

στστ. Τους μήνες και τα διαστήματα ένταξης στην οικονομική ενίσχυση, καθώς και τα 

οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. Α.2 του άρθρου 

2 της παρούσας, τα οποία διασταυρώνονται με τα φορολογικά στοιχεία που τηρούνται 

στην ΑΑΔΕ.  

Επίσης, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με την ίδια δήλωση / αίτηση αναρτάται η άδεια λειτουργίας 

ή δήλωση γνωστοποίησης του κινηματογράφου.  

β. Ηλεκτρονική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο «Αίτηση / δήλωση υπαγωγής 

επιχείρησης στο Προσωρινό Πλαίσιο ή στον Καν. 1407/2013 (De minimis)» 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 
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1599/1986 (Α΄ 75), με την οποία η επιχείρηση δηλώνει, το αν αιτείται να λάβει την 

οικονομική ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου ή βάσει του Κανονισμού de 

minimis, καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση 

των προϋποθέσεων της παρούσας, κατά περίπτωση.  

2. Η επιχείρηση υποβάλλει μόνο μία «Αίτηση / δήλωση υπαγωγής επιχείρησης στο 

Προσωρινό Πλαίσιο ή στον Καν. 1407/2013 (De minimis)» ανεξαρτήτως του αριθμού των 

υπεύθυνων δηλώσεων ένταξης της περ. α της παρ. 1.  

Β. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων/ Δικαιολογητικά από κλειστή επιχείρηση 

κινηματογράφου.  

1. Η επιχείρηση που διαχειρίζεται την κινηματογραφική αίθουσα, η οποία είτε παρέμεινε 

κλειστή με εντολή δημόσιας αρχής, είτε από επιλογή, για χρονικό διάστημα εντός του μήνα 

Οκτωβρίου 2020 ή για όλον τον μήνα Οκτώβριο 2020, για χρονικό διάστημα εντός του 

μήνα Νοεμβρίου 2020 ή για όλον τον μήνα Νοέμβριο 2020 και για όλον τον μήνα 

Δεκέμβριο 2020 σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται η επιχείρηση, η 

οποία επιθυμεί να λάβει την οικονομική ενίσχυση της παρούσας, υποβάλλει υποχρεωτικά 

στην ειδική πλατφόρμα stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr, μέσω της Ενιαίας 

Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ),που τηρείται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα κάτωθι:  

α. ηλεκτρονική αίτηση /υπεύθυνη δήλωση ένταξης στην οικονομική ενίσχυση της 

παρούσας σε ειδικό έντυπο με τίτλο: «Αίτηση / υπεύθυνη δήλωση ένταξης κλειστής 

επιχείρησης κινηματογράφου στην οικονομική ενίσχυση του Πολιτισμού του άρθρου 70 

του ν. 4745/2020», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 

(Α΄ 75), σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, με την οποία αιτείται την 

οικονομική ενίσχυσή και δηλώνει τα κάτωθι:  

αα. Τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, ΑΦΜ, έδρα, Κωδικός Αριθμός 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ), Περιφερειακή Ενότητα κ.λπ.).  

ββ. Τον μέγιστο αριθμό θέσεων από την άδεια λειτουργίας ή τη δήλωση γνωστοποίησης, 

καθώς και τον αριθμό άδειας λειτουργίας ή της δήλωσης γνωστοποίησης.  

γγ. Την επωνυμία, την έδρα του κινηματογράφου, καθώς και την Περιφερειακή Ενότητα 

στην οποία βρίσκεται,  

δδ. Τον αριθμό προγραμματισμένων προβολών για τα δηλωθέντα διαστήματα και όχι 

πάνω από 40.  

εε. Το πιστωτικό ίδρυμα και τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).  

στστ. Τους μήνες και τα διαστήματα ένταξης στην οικονομική ενίσχυση καθώς και τα 

οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. Α του άρθρου 

2 της παρούσας, τα οποία διασταυρώνονται με τα φορολογικά στοιχεία που τηρούνται 

στην ΑΑΔΕ.  

Επίσης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με την ίδια δήλωση / αίτηση αναρτάται η άδεια λειτουργίας ή 

δήλωση γνωστοποίησης του κινηματογράφου.  

β. ηλεκτρονική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο «Αίτηση / δήλωση υπαγωγής 

επιχείρησης στο Προσωρινό Πλαίσιο ή στον Καν. 1407/2013 (De minimis)» 
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(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 

1599/1986 (Α΄75), με την οποία η επιχείρηση δηλώνει, το αν αιτείται να λάβει την 

οικονομική ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου ή βάσει του Κανονισμού de 

minimis, καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση 

των προϋποθέσεων της παρούσας, κατά περίπτωση.  

2. Η επιχείρηση υποβάλλει μόνο μία αίτηση / δήλωση υπαγωγής επιχείρησης στο 

Προσωρινό Πλαίσιο ή στον Καν. 1407/2013 (De minimis) ανεξαρτήτως του αριθμού των 

υπεύθυνων δηλώσεων ένταξης της περ. α της παρ. 1.  

Γ. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση αιτείται και ως λειτουργούσα και ως κλειστή από 

κρατική εντολή ή από επιλογή για διαφορετικά χρονικά διαστήματα, υποβάλλονται 

αυτοτελείς δηλώσεις υπεύθυνες δηλώσεις/αιτήσεις.  

 

Άρθρο 6 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων/ Δικαιολογητικά από επιχείρηση διανομέων 

κινηματογραφικών ταινιών 

1. Οι επιχειρήσεις διανομέων κινηματογραφικών ταινιών, οι οποίες επιθυμούν να λάβουν 

την οικονομική ενίσχυση της παρούσας, υποβάλλουν στην ειδική πλατφόρμα 

stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 

Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), που τηρείται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, τα κάτωθι:  

α. ηλεκτρονική αίτηση /υπεύθυνη δήλωση ένταξης στην οικονομική ενίσχυση της 

παρούσας σε ειδικό έντυπο με τίτλο: «Αίτηση / υπεύθυνη δήλωση ένταξης επιχειρήσεων 

διανομέων κινηματογραφικών ταινιών στην οικονομική ενίσχυση του Πολιτισμού του 

άρθρου 70 του ν. 4745/2020», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 

1599/1986 (Α΄ 75), σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ, με την οποία αιτούνται την 

οικονομική ενίσχυσή τους, και δηλώνουν τα κάτωθι  

αα. Τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, ΑΦΜ, έδρα, Κωδικός Αριθμός 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ), κ.λπ.).  

ββ. Είναι διανομέας κινηματογραφικών ταινιών σε κινηματογράφους και δηλώνει τα 

έσοδα της από τη διανομή ταινιών σε κινηματογράφους το έτος 2019 και το έτος 2020.  

γγ. τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. Β του 

άρθρου 2 της παρούσας, τα οποία διασταυρώνονται με τα φορολογικά στοιχεία που 

τηρούνται στην ΑΑΔΕ.  

δδ. Το πιστωτικό ίδρυμα και τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Επίσης στο 

Π.Σ. Εργάνη με την ίδια δήλωση/αίτηση αναρτάται συμφωνητικό διανομής με 

κινηματογραφική αίθουσα που να έχει συναφθεί το έτος 2019 ή το έτος 2020,  

β. ηλεκτρονική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο «Αίτηση / δήλωση υπαγωγής 

επιχείρησης στο Προσωρινό Πλαίσιο ή στον Καν. 1407/2013 (De minimis)» 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 

1599/1986 (Α΄75), με την οποία η επιχείρηση δηλώνει, το αν αιτείται να λάβει την 

οικονομική ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου ή βάσει του Κανονισμού de 
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minimis, καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση 

των προϋποθέσεων της παρούσας, κατά περίπτωση.  

 

Άρθρο 7 

Καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης 

Μετά την υποβολή των οριζόμενων στην παρούσα υπεύθυνων δηλώσεων / αιτήσεων από 

τις επιχειρήσεις, τη διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων από την ΑΑΔΕ, τον έλεγχο 

των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών και τον έλεγχο σώρευσης, οι δικαιούχοι 

ενημερώνονται ψηφιακά για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης.  

Το ποσό της ενίσχυσης επιχειρήσεων της παρούσας που υπολογίζεται σύμφωνα με τα 

άρθρο 1 και 2 ή 3 κατά περίπτωση, καταβάλλεται στους δικαιούχους από το Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

 

Άρθρο 8 

Υποχρεώσεις των δικαιούχων 

1. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να 

υποβάλει, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, μέχρι την 30η Ιουνίου 2021 

τα εξής δικαιολογητικά:  

α. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 

31.12.2019 (ανάλογα με τη νομική μορφή και το είδος των βιβλίων της επιχείρησης), δεν 

ήταν προβληματική σύμφωνα με τον ορισμό του σημείου 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 

(ΕΕ) 651/2014 :  

i. είτε δεν έχει απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω 

συσσωρευμένων ζημιών,  

ii. είτε δεν έχει απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους 

λογαριασμούς της επιχείρησης, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.  

Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων καθώς 

και στην περίπτωση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.  

iii. Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα δύο τελευταία 

έτη:  

Ο δείκτης χρέους προς ίδια ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν ψηλότερος του 7,5 

και ο δείκτης κάλυψης χρηματοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (ΕΒΙTDA 

interest coverage ratio) δεν ήταν κάτω του 1.0.  

β. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε 

αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση, 

άλλως αντί των ανωτέρω, ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας.  

2. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από το αρμόδιο όργανο ελέγχου 

διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, υπέρβαση του ανώτατου ορίου της 

οικονομικής ενίσχυσης βάσει του Προσωρινού Πλαισίου ή βάσει του Καν. 1407/2013 ή 
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υποβολή ψευδών στοιχείων, η χορηγηθείσα ενίσχυση αναζητείται κατά τα οριζόμενα στις 

κείμενες διατάξεις και στο άρθρο 11 της παρούσας.  

3. Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία τηρούνται από την 

επιχείρηση σε ειδική μερίδα για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της 

οικονομικής ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή 

των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος, 

ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη 

διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών. Τα ανωτέρω στοιχεία και 

δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή αντιγράφων των 

πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των 

ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε 

ηλεκτρονική μορφή.  

4. Οι επιχειρήσεις της παρ. Α.1 του άρθρου 2 επιστρέφουν ποσοστό 20% της οικονομικής 

ενίσχυσης για τη χορήγηση κοινωνικού εισιτηρίου εντός διαστήματος τριών (3) ετών σε 

ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως ΑμεΑ, μακροχρόνια ανέργους, μονογονεϊκές 

οικογένειες, τρίτεκνους και πολύτεκνους.  

5. Οι δικαιούχες επιχειρήσεις των παρ. Α.1. και Β.1. του άρθρου 2 της παρούσας 

υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας που είχαν την 6η 

Νοεμβρίου 2020, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4745/2020, για ένα μήνα από την 

ημερομηνία επαναλειτουργίας τους. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί ο όρος του ανωτέρω 

εδαφίου, οι επιχειρήσεις-εργοδότες εκπίπτουν από δικαιούχοι της ενίσχυσης.  

 

Άρθρο 9 

Υποχρέωση διαφάνειας - Τήρηση αρχείου - Υποβολή εκθέσεων 

1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 

του, αναλαμβάνει την υποχρέωση της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών υλοποίησης 

της δράσης και της τήρησης όλων των παραστατικών, της επιβεβαίωσης τήρησης των 

υποχρεώσεων των δικαιούχων της οικονομικής ενίσχυσης, αποκλειστικά και μόνο στη 

βάση παραστατικών και εγγράφων που της έχουν υποβληθεί από αρμόδιους φορείς, και 

τηρεί λεπτομερή αρχεία για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης 

των ενισχύσεων, από τα οποία αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν οι απαιτούμενες, εκ της 

παρούσας, προϋποθέσεις για την χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης.  

2. Οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου στο 

πλαίσιο της παρούσας αναρτώνται από την αρμόδια υπηρεσία στην εφαρμογή της ΕΕ για 

την διαφάνεια «Transparency Award Module» (ΤΑΜ), εντός ενός έτους από τη χορήγησή 

τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 88 του Προσωρινού Πλαισίου και στην 

υποπαρ. Β11 της παρ. Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).  

3. Με τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης τεκμαίρεται η συναίνεση του δικαιούχου - 

λήπτη της ενίσχυσης για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την οικονομική ενίσχυση 

που έλαβε.  

4. Το τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων μεριμνά για την ανάρτηση των ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει του 
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Προσωρινού Πλαισίου στο ΤΑΜ, καθώς και για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα προβλεπόμενα στο σημείο 89 του Προσωρινού Πλαισίου.  

 

Άρθρο 10 

Διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης 

1. Για τη διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων του 

Πολιτισμού, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η παραπάνω καταβολή γίνεται εφάπαξ 

με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου. Από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται 

σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη 

στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό ίδρυμα, 

στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβολής και το ΑΦΜ τους.  

2. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία 

«Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης, 

διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε., στη Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία και στη Διεύθυνση 

Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που 

περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της καταβολής 

ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Το ποσό της συνολικής 

δαπάνης εγκρίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία.  

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η 

μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης 

Οικονομικής Διαχείρισης.  

4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται, μέσω της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου στη Διεύθυνση 

Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

(Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση 

του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση 

Εισπράξεων - Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού 

Δημοσίου με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ 

με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ Α.Ε.» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με: α) το 

συνολικό ποσό προς τους δικαιούχους και β) με το ποσό που αφορά το συνολικό ανά 

συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ Α.Ε.) σύμφωνα με την 109/ 12-03-2019 πράξη του 

Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζας της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την 

κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους.  

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού 

Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) η οποία παρέχεται 

ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 

0100 0230 0000 0242 1220 698 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς 

τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στον 

λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής μεταφέρονται με εντολή προς την 

Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού 
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του Γ.Λ.Κ. σε πίστωση του λογαριασμού με IBAN GR7101000230000000000200211 και 

λογιστικοποιούνται ως έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού. Η ανωτέρω εντολή 

κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και στη 

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.  

5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του ΕΔ με ΙΒΑΝ: 

GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της 

ΔΙΑΣ Α.Ε. και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες 

πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

και το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου ενημερωθούν οι δικαιούχοι και να συμπεριληφθούν 

στην επόμενη πληρωμή.  

6. Για την πληρωμή οικονομικής αυτής ενίσχυσης η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 4 

επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.  

7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με 

την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής 

Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες 

τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και 

ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.  

9. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται 

τα ακόλουθα:  

α) Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση του 

συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος.  

β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2.  

γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) 

της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.  

 

Άρθρο 11 

Αχρεωστήτως καταβληθέντα - αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών 

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα 

φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι 

κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς 

δηλώσεως.  

2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως 

λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του 

νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του 

ΚΕΔΕ.  

Τα καταβληθέντα ποσά αναζητούνται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους και 

έως την επιστροφή τους, με βάση το επιτόκιο αναφοράς της ΕΕ, όπως αυτό καθορίζεται 
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σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου 

καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/06). 

 

(Ακολουθούν Παραρτήματα) 

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

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

 

1300. 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. 27706 της 29/29.4.2021 «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της 

απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού 

εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από 

την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19 και ειδικές 

ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού ή αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες χώρες» (Β΄ 

1823) 
(Η παρούσα αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29925/2021 

«Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β’ 1969), κατωτ. αριθ. 1315, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου εβδόμου 

αυτής και από την έναρξη ισχύος της) 

 

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

 

1301. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27707 της 4/5.5.2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του 

διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον 

κορωνοϊό COVID-19 σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικό και 

λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 1825) 
(Καταργήθηκε από το άρθρο 8 της υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ.30518/2021 «Εφαρμογή του 

υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός 

έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID -19 σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8P4476sndBGa4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUDT07zBdANC17yLHKDrzI4ugaPS2QiatywGSJVb59B0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8P4476sndBGa4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUDT07zBdANC17yLHKDrzI4ugaPS2QiatywGSJVb59B0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8H69BYATHe5Vp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZQOsJK_N7DerzB4XN3gsQ3i88xxpRuEEoxYFKuf7WIy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8P4476sndBGYliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTTTiZmAQYlYb5Y9OGTZ9BjONPnAbAk2mFvwkxdQ0UIf
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Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 

(ΕΒΠ), διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 2020), κατωτ. αριθ. 1320). 

 

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

 

1302. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. 192483 της 27.4/5.5.2021 «Καθορισμός του πλαισίου, των 

όρων, των προϋποθέσεων και των κριτηρίων κατανομής της προβλεπόμενης στην 

παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στα 

δικαιούχα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία» (Β’ 1826) 
 

Έχοντας υπόψη:  

Α.  

1. Το άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 

μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της 

ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).  

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α’133).  

3. Το άρθρο 90 του 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.  

4. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α’ 11).  

5. Την περ. ιβ’ του άρθρου 20 και το άρθρο 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και 

άλλες διατάξεις» (Α’ 143).  

6. Το άρθρο 119 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). 

7. Τον ν. 2725/1999 (Α’ 121).  

Β.  

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

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α’119).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ttouwEb4QoTNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtemE3m670IXGJTshjL-e1UXN950VN--7zjWiQ5QnlcCU
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8P4476sndBGYfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQyUiJiQdGL9Uk7NZ_i9Dcrx9mHXu66i6lY61Ms3jdD2
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2. 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).  

3. 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).  

4. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).  

5. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).  

6. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/ 29.7.2019 κοινή απόφαση του 

Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’3099).  

7. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

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

4805).  

8. Την υπ’ αρ. 166540/14-04-2021 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.  

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται εφάπαξ δαπάνη ύψους 

τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (4.000.000€), η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της 

Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού/Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, οικονομικού 

έτους 2021, Ειδικό Φορέα 1021-203- ΑΛΕ 2310802047, κατόπιν εγγραφής πίστωσης στο 

πλαίσιο του εγκριθέντος και ισχύοντος ΜΠΔΣ.  

Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον 

προϋπολογισμό εξόδων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού υπό τον Ειδικό Φορέα 

1021- 203, αποφασίζουμε: 

 

Καθορίζουμε τα κριτήρια για την καταβολή του ποσού ενίσχυσης, τις κατηγορίες των 

δικαιούχων αθλητικών σωματείων, τη βάση, τον τρόπο, τις προϋποθέσεις, τον φορέα, την 

αρμόδια υπηρεσία, τη διαδικασία, τον χρόνο και τρόπο καταβολής, τον χρόνο και τρόπο 

ελέγχου των κριτηρίων για τη χορήγησή του, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή 

λεπτομερειακού χαρακτήρα, που αφορά στη διανομή του ποσού ενίσχυσης και στην 

εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 119 του ν. 4790/2021 (Α΄48), ως ακολούθως:  

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο -Σκοπός 
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1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η εξειδίκευση των διατάξεων του άρθρου 119 

του ν. 4790/2021, σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την καταβολή της 

εφάπαξ παροχής οικονομικής ενίσχυσης στα ειδικώς αναγνωρισμένα ερασιτεχνικά 

αθλητικά σωματεία, που είναι εγγεγραμμένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο αθλητικών 

σωματείων της παρ. 1 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148).  

2. α. Η εν λόγω οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη 

στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν 

υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν 

συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς την φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, 

τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν 

υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού 

ή προνοιακού χαρακτήρα,  

β. το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης της παρούσας απόφασης, καταβάλλεται κατά 

παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 7 και των άρθρων 50 και 51 του ν. 2725/1999 (Α’ 121),  

γ. για τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, που λαμβάνουν την οικονομική ενίσχυση της 

παρούσας απόφασης δεν ισχύει η υποχρέωση δημοσίευσης του άρθρου 83 του 

ν. 4727/2020 (Α’ 184).  

 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

Δικαιούχος: Το αθλητικό σωματείο που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση με απόφαση 

αρμοδίου οργάνου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και έχει καταχωρηθεί 

στο ηλεκτρονικό μητρώο ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων, εξαιρουμένων όσων 

έλαβαν την προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), 

έκτακτη οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις της υπό στοιχεία 

ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΠΕΦΔΑΑΛΟΘ/ 

696968/69728/46185/7486/1809/9.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 5462). 

Ηλεκτρονικό Μητρώο: Η διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση» του άρθρου 142 του 

ν. 4714/2020, που τηρείται στον ιστότοπο της ΓΓΑ.  

Εγγραφή: Για τις ανάγκες της παρούσας, ως εγγραφή ορίζεται η είσοδος των αθλητικών 

σωματείων στην διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση», που τηρείται στον ιστότοπο της 

ΓΓΑ και η ολοκλήρωση της αίτησης εγγραφής τους σ’ αυτό, κατόπιν ελέγχου των 

οριζομένων στο άρθρο 4 της παρούσας, κριτηρίων ένταξης.  

Ποσό ενίσχυσης: Το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή των κριτηρίων που 

προβλέπονται στα άρθρα της παρούσας.  

Κριτήρια ένταξης: Τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί από τα ερασιτεχνικά αθλητικά 

σωματεία στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με ειδική αναγνώριση και τα 

οποία λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας για την καταβολή του 

ποσού της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης.  
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Αριθμός Αθλημάτων: Ο αριθμός των αθλημάτων που καλλιεργεί το ερασιτεχνικό 

αθλητικό σωματείο, σύμφωνα με την απόφαση περί αθλητικής αναγνώρισης από τη Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμού.  

 

Άρθρο 3 

Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης - αποζημίωσης ειδικού σκοπού 

1. Δικαιούχοι της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης είναι τα ερασιτεχνικά αθλητικά 

σωματεία, που φέρουν ειδική αθλητική αναγνώριση με απόφαση αρμοδίου οργάνου της 

Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α), έχουν ολοκληρώσει την αίτηση για την 

εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό μητρώο ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων και πληρούν 

τα κριτήρια του άρθρου 4 της παρούσας, χωρίς να χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε 

άλλη ενέργεια.  

2. Οι δικαιούχοι κατά την προηγούμενη παράγραφο της οικονομικής ενίσχυσης - 

αποζημίωσης ειδικού σκοπού οφείλουν να έχουν συμπληρώσει στο ανωτέρω Ηλεκτρονικό 

Μητρώο τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (IBAN, Τράπεζα), στον οποίο και 

θα καταβληθεί το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης - αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Ο 

αιτών φέρει την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων του τραπεζικού 

λογαριασμού (ΙΒΑΝ, Τράπεζα), ο οποίος είναι έγκυρος και ενεργός και του οποίου το 

αθλητικό σωματείο είναι υποχρεωτικά αποκλειστικός δικαιούχος.  

3. Το ποσό που θα λάβει κάθε δικαιούχο σωματείο προκύπτει ως εξής:  

α. Ως ποσό βάσης για την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των σωματείων που καλλιεργούν 

ένα (1) άθλημα, ορίζεται το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €).  

β. Για τα σωματεία που καλλιεργούν περισσότερα του ενός αθλήματα, το ανωτέρω ποσό 

βάσης προσαυξάνεται κατά χίλια ευρώ (1.000,0 €) ανά κάθε επιπλέον καλλιεργούμενο 

άθλημα.  

 

Άρθρο 4 

Προϋποθέσεις της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 

1. Ο δικαιούχος (δικαιούχο σωματείο) λαμβάνει το ποσό της ενίσχυσης, εφόσον 

πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:  

α. Κατέχει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999,  

β. καλλιεργεί ένα ή περισσότερα αθλήματα, για τα οποία έχει λάβει την ειδική αθλητική 

αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999,  

γ. έχει δηλώσει τον αριθμό των αθλημάτων, που καλλιεργεί,  

δ. έχει ολοκληρώσει την αίτηση εγγραφής του στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών 

Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση», που τηρείται στον ιστότοπο της ΓΓΑ, έως 

την 31.12.2020 και έχει θεραπεύσει επιτυχώς τυχόν ελλείψεις, ανακρίβειες ή 

αναντιστοιχίες στα δηλωθέντα στοιχεία έως την 22.1.2021 και  
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ε. δεν έχει λάβει την προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 

(Α’ 148), έκτακτη οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις της υπό 

στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΠΕΦΔΑΑΛΟΘ/ 

696968/69728/46185/7486/1809/9.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 5462).  

2. Σωματεία που έλαβαν την προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 142 του 

ν. 4714/2020 (Α’ 148), έκτακτη οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με τις ειδικότερες 

ρυθμίσεις της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ 

ΤΠΕΦΔΑΑΛΟΘ/696968/69728/46185/7486/1809/ 9.12.2020 κοινής υπουργικής 

απόφασης (Β’ 5462) και μέχρι την 22.01.2021 προσέθεσαν επιπλέον αθλήματα, που 

φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση, δικαιούνται την οικονομική ενίσχυση της 

παρούσας, ήτοι χίλια ευρώ (1.000,00) ανά κάθε επιπλέον ειδικά αναγνωρισμένο 

καλλιεργούμενο άθλημα.  

 

Άρθρο 5 

Διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης 

1. Για τη διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης, όπως αυτή καθορίζεται στην 

παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η παραπάνω 

καταβολή γίνεται εφάπαξ με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, όπως 

έχει δηλωθεί, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας. Η Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού συντάσσει και εξάγει σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση 

δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: Τον τετραψήφιο κωδικό ειδικής 

αθλητικής αναγνώρισης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για το δικαιούχο σωματείο, 

την επωνυμία του σωματείου, το Α.Φ.Μ και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε 

μορφή ΙΒΑΝ του δικαιούχου σωματείου, το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο 

λογαριασμός, τον συνολικό αριθμό αθλημάτων που καλλιεργεί με βάση την αθλητική 

αναγνώριση και το συνολικό ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που αντιστοιχεί 

σε κάθε δικαιούχο.  

2. Η ηλεκτρονική μορφή της αναλυτικής κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την 

εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται. 

Επίσης, διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε. και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) συγκεντρωτική κατάσταση 

δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει τον αριθμό των 

δικαιούχων και το συνολικό ποσό της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, ολογράφως και 

αριθμητικώς ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα.  

Οι ανωτέρω καταστάσεις εγκρίνονται από τον αρμόδιο διατάκτη της Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού.  

3) Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται μέσω της Γ.Δ.Ο.Υ. του 

ΥΠ.ΠΟ.Α., στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την 

Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό 

Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών» και πίστωση του ενδιάμεσου 

λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ: GR 22 0100 0230 0000 0242 1220 698 

και ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ», που τηρείται στην 
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Τράπεζα της Ελλάδος: α) με το συνολικό ποσό ανά δικαιούχο και β) με το ποσό που αφορά 

στο ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 109/12-03-2019 πράξη 

του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την 

κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους (π.χ. ΔΙΑΣ Α.Ε.).  

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού 

Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), η οποία παρέχεται 

ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 

0100 0230 0000 0242 1220 698 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς 

τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στον 

λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής μεταφέρονται με εντολή προς την 

Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού 

του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε πίστωση του λογαριασμού με ΙΒΑΝ GR 71 

0100 0230 0000 0000 0200 211 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του τακτικού 

προϋπολογισμού. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών (Τομέας Αθλητισμού) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και στη 

ΔΙΑΣ Α.Ε.  

4. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του ΕΔ με ΙΒΑΝ: 

GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής 

της ΔΙΑΣ Α.Ε. και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. Για τις 

αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το Υπουργείο Πολιτισμού και 

Αθλητισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προκειμένου να ενημερωθούν οι 

δικαιούχοι και να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.  

5. Για την πληρωμή του ποσού της ενίσχυσης, η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 4 

επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.  

6. α. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με 

την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Γενική Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών.  

β. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα 

ακόλουθα: 

i) Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για την έκδοση του 

συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος, που εκδίδεται με μέριμνα της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.  

ii) Συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2.  

iii) Αντίγραφα της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και  

iv) Αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του 

λογαριασμού Νο 200.  

7. Η Διεύθυνση Λογαριασμού και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά 

ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική 

τους υπαιτιότητα.  
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Άρθρο 6 

Λοιπές διατάξεις 

1. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά 

μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, σε όλες τις 

επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης. Τα 

δεδομένα που συγκεντρώνει η Γ.Γ.Α. θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις 

ανάγκες επεξεργασίας των αιτήσεων χορήγησης του ποσού της έκτακτης οικονομικής 

ενίσχυσης.  

2. Σε περίπτωση που προκύψει ασυμφωνία στοιχείων που αφορούν στο δικαιούχο 

σωματείο, αυτό θα πρέπει μέχρι την 31.8.2021 να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του.  

3. Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα πιστώσεων που θα προκύψουν από την εφαρμογή της 

διαδικασίας των προηγούμενων παραγράφων, δύναται να διατεθούν για τον ίδιο σκοπό 

(εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων) και με τη ίδια 

διαδικασία της παρούσας εντός του έτους, σε όσα δικαιούχα ερασιτεχνικά αθλητικά 

σωματεία είτε δεν ολοκλήρωσαν την επικαιροποίηση των στοιχείων τους έως την 

31.8.2021 είτε προέκυψαν ελλείψεις, ανακρίβειες ή αναντιστοιχίες στα δηλωθέντα 

στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, αδιάθετα υπόλοιπα πιστώσεων μετά την 30/11/2021 

μεταφέρονται, μετά από σχετική εισήγηση του διατάκτη, στον προϋπολογισμό του 

Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 59 του ν. 4270/2014 (Α΄ 

143). 

 

Άρθρο 7 

Αχρεωστήτως καταβληθέντα - Αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών 

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα 

φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι 

κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς 

δηλώσεως.  

2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως 

λαβόντος, με απόφαση του οικείου διατάκτη ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν 

οργάνου, και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.  

3. Είναι δυνατή η για οποιονδήποτε λόγο οικειοθελής επιστροφή από τον λαβόντα, του 

πιστωθέντος στον τραπεζικό του λογαριασμό, ποσού έκτακτης ενίσχυσης, με την 

κατάθεσή του στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της 

Ελλάδος [No 200211 (GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211)]. Ως αιτιολογία θα πρέπει 

να αναγράφεται «επιστροφή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ερασιτεχνικών αθλητικών 

σωματείων».  

 

Άρθρο 8 

Έναρξη ισχύος 

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

 

1303. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Αριθμ. 

Φ.400/51/562697/Σ.307 της 29.4/6.5.2021 «Διενέργεια μοριακού ελέγχου ανίχνευσης 

κορωνοϊού COVID-19 (PCR) στους υπόχρεους για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις» 

(Β’ 1836) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α. Της παρ. 4 του άρθρου 3 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 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ. 63/2005 (Α’ 98) και 

διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).  

2. Την υπό στοιχεία 247153α/09-08-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, 

Αλκιβιάδη Στεφανή» (Β’ 3181).  

3. Την από 28-4-2021 γνώμη του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.  

4. Την υπ’ αρ. 228/2021 εισηγητική έκθεση του προϊσταμένου των οικονομικών 

υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από την οποία προκύπτει ότι από τις 

διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στον 

προϋπολογισμό του ΥΠΕΘΑ. Το κόστος των διενεργούμενων μοριακών ελέγχων (PCR) 

συνολικού ύψους 53.600 ευρώ έχει ήδη συμπεριληφθεί/κοστολογηθεί στην Ειδική Έκθεση 

του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους κατά την ψήφιση του ν. 4790/2021. Για το επόμενο 

έτος (2022) του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 

(ΜΠΔΣ) 2019-2022 του ν. 4549/2018, δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση στους Π/Υ 

των Γενικών Επιτελείων και δεν επηρεάζονται τα ανώτατα δεσμευτικά όρια αυτών, 

αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Υγειονομική εξέταση στους υπόχρεους για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις με 

μοριακό έλεγχο ανίχνευσης κορωνοϊού COVID-19 (PCR) 

1. Οι υπόχρεοι για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, με την 2021 Γ’ Εκπαιδευτική Σειρά 

Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας και 

τη 2021 Β’ ΕΣΣΟ του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και όσοι είναι υπόχρεοι για κατάταξη 

εκτός ΕΣΣΟ έως 30-06-2021, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε μοριακό έλεγχο ανίχνευσης 

κορωνοϊού COVID-19 (PCR) πριν την ημερομηνία κατάταξης.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8t3VVDiksYNsfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb_nG-osIZVQLwvjH_dK__Ku0Ae4VlvhwRGGh07Mud_4
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2. Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ) ενημερώνουν τους υπόχρεους για κατάταξη στις 

Ένοπλες Δυνάμεις για την ως άνω υποχρέωση μέσω προσωποποιημένης πληροφόρησης 

(sms, email). Σχετική σημείωση τίθεται και στα σημειώματα κατάταξης που θα 

παραλάβουν οι υπόχρεοι για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις.  

3. Ο μοριακός έλεγχος διενεργείται δωρεάν σαράντα οκτώ (48) έως εβδομήντα δύο (72) 

ώρες, πριν την ημερομηνία κατάταξης των υπόχρεων για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις 

από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας, στρατιωτικά νοσοκομεία και καθορισμένα 

περιφερειακά ιατρεία.  

4. Για τη διενέργεια του μοριακού ελέγχου απαιτείται η επίδειξη του σημειώματος 

κατάταξης και της αστυνομικής ταυτότητας των υπόχρεων για κατάταξη στις Ένοπλες 

Δυνάμεις ή οποιουδήποτε ταυτοποιητικού τους στοιχείου.  

 

Άρθρο 2 

Υποχρεώσεις υπόχρεων για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις με αρνητική δοκιμασία 

μοριακής ανίχνευσης κορωνοϊού COVID-19 (PCR) 

1. Οι υπόχρεοι για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις με αρνητική δοκιμασία μοριακής 

ανίχνευσης κορωνοϊού COVID-19 (PCR), οφείλουν να καταταγούν στο Σημείο Υποδοχής 

Οπλιτών (ΣΥΠΟ), την ορισθείσα, με το σημείωμα κατάταξης, ημερομηνία.  

2. Κατά την ημερομηνία κατάταξης φέρουν βεβαίωση της αρμόδιας υγειονομικής αρχής, 

που επιβεβαιώνει το αρνητικό αποτέλεσμα του μοριακού ελέγχου.  

 

Άρθρο 3 

Υποχρεώσεις υπόχρεων για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις με θετική δοκιμασία 

μοριακής ανίχνευσης κορωνοϊού COVID-19 (PCR) 

1. Οι υπόχρεοι για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις με θετική δοκιμασία μοριακής 

ανίχνευσης κορωνοϊού COVID-19 (PCR) δεν μεταβαίνουν για κατάταξη, αλλά οφείλουν 

να αποστείλουν στο φρουραρχείο του τόπου κατοικίας τους βεβαίωση θετικού 

αποτελέσματος του μοριακού ελέγχου, εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.  

2. Οι υγειονομικές επιτροπές των φρουραρχείων εκδίδουν αυθημερόν γνωματεύσεις και 

τις αποστέλλουν στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ), για να εφαρμοστεί η 

διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 37 του ν. 3421/2005 (Α’ 302) για την αδυναμία 

μετακίνησης για κατάταξη για λόγους υγείας.  

3. Οι ΣΥ μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας ενημερώνουν τους 

ενδιαφερόμενους για τη νέα ημερομηνία κατάταξής τους.  

 

Άρθρο 4 

Τελικές διατάξεις 
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Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης 

εκδίδονται εφόσον απαιτηθεί, από τη Διεύθυνση Νομικού Σώματος και τη Διεύθυνση 

Υγειονομικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.  

 

Άρθρο 5 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

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

 

1304. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. 25046 της 29.4/6.5.2021 «Παράταση ισχύος εγκριτικών 

αποφάσεων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που εκδόθηκαν τον Αύγουστο 

του έτους 2020» (Β’ 1836) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 7 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-

19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 

2 του ν. 4682/ 2020 «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 

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

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

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55) και γ) της 

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

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64) και άλλες διατάξεις» (Α’ 76), καθώς και 

το άρθρο 4 του νόμου αυτού.  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την 

εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 

άλλες διατάξεις» (Α’ 94), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4445/2016 (Α’ 236), 

το άρθρο 22 του ν. 4549/2018 (Α’ 105), το άρθρο 29 του ν. 4659/2020 (Α’ 21) και τα 

άρθρα 4, 9 και 15 του ν. 4756/2020 (Α’ 235) και ισχύει.  

3. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως ισχύει.  

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).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8t3VVDiksYNsfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb_nG-osIZVQLwvjH_dK__Ku0Ae4VlvhwRGGh07Mud_4
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6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).  

7. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 

του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 

Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου» 

(Β’ 3053).  

8. Την υπό στοιχεία Δ4/Α/Φ1/οικ.51352/2873/ 16-12-2020 «Κατανομή Πιστώσεων 

Τακτικού Προϋπολογισμού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Οικονομικού Έτους 2021» (ΑΔΑ: ΩΖΜΛ46ΜΤΛΚ).  

9. Την υπό στοιχεία 2/81998/ΔΠΓΚ/16-12-2020 απόφαση «Διάθεση των πιστώσεων του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» (ΑΔΑ: ΩΛΩΒΗ-ΙΙΒ).  

10. Την υπό στοιχεία Δ13/οικ.33475/1935/15-6-2018 κοινή υπουργική απόφαση 

«Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό 

Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Β’ 2281), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 

Δ13/οικ./54653/2701/ 18-10-2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 4837), την υπό στοιχεία 

Δ13/οικ.25150/557/3-6-2019 (Β’  2194) κοινή υπουργική απόφαση και την υπό στοιχεία 

Δ13/ οικ.16250/321/24-4-2020 (Β’  1655) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει.  

11. Την υπό στοιχεία Δ13οικ. 3107/68/21-01-2021 υπουργική απόφαση «Παράταση 

ισχύος Εγκριτικών Αποφάσεων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Επιδόματος 

Στέγασης» (Β’ 238).  

12. Την υπό στοιχεία 23746/Σ.2551/27-04-2021 «Εισήγηση του Προϊστάμενου της 

Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 5 (ε) του άρθρου 24 

του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 

4337/2015 (Α’ 129)».  

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στον 

Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του ΟΠΕΚΑ 

έτους 2021.  

14. Την ανάγκη περιορισμού μετάβασης των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες στο 

πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού, αποφασίζoυμε:  

 

Άρθρο μόνο 

Παρατείνεται για τρεις (3) μήνες η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος 

«Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), οι οποίες 

εκδόθηκαν τον Αύγουστο του έτους 2020, στις περιπτώσεις που, λόγω λήξης της ισχύος 

τους, απαιτείται, για την επανένταξη των δικαιούχων στο πρόγραμμα, η υποβολή εκ 

μέρους τους νέας αίτησης τον Μάιο του έτους 2021. Η χορηγούμενη παράταση ισχύει για 

όσους δικαιούχους δεν υποβάλουν νέα αίτηση εντός των μηνών ισχύος της.  

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 
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----------.---------- 

 

1305. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.28259 της 

7/7.5.2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης 

από τον κορωνοϊό COVID-19 σε φοιτητές, διδακτικό και λοιπό προσωπικό των 

ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Β’ 1866) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Των άρθρων 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) των π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

(Α’ 192), 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» 

(Α’ 31), 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» 

(Α’ 148), 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).  

2. 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).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8vq__ztTtDscfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQFg4rvCH8ej5IJua4bnQlLl8Fzj0URcrwtwihkRBIK1
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3. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).  

4. Την από 26.4.2021 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας του 

Υπουργείου Υγείας.  

5. Την ανάγκη προστασίας και διασφάλισης της υγείας των φοιτητών και λοιπών 

αναφερόμενων στην παρούσα απόφαση.  

6. Την υπό στοιχεία Β1α,Β2α/οικ.28258/7.5.2021 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 

Πεδίο εφαρμογής 

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 είναι υποχρεωτικός για 

τις ακόλουθες κατηγορίες:  

α) φοιτητές του τελευταίου έτους των προγραμμάτων σπουδών α’ κύκλου 

Τμημάτων/Σχολών Επιστημών Υγείας, που πραγματοποιούν κλινικές ασκήσεις,  

β) φοιτητές του τελευταίου έτους και επί πτυχίω και μεταπτυχιακοί φοιτητές των 

προγραμμάτων σπουδών α’ και β’ κύκλου σε όλα τα Τμήματα/Σχολές, που 

πραγματοποιούν πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία από 10.5.2021,  

γ) φοιτητές του πέμπτου και έκτου έτους, καθώς και επί πτυχίω των προγραμμάτων 

σπουδών α’ κύκλου Τμημάτων/Σχολών Ιατρικής, που πραγματοποιούν κλινική άσκηση 

από 15.5.2021,  

δ) φοιτητές του τελευταίου έτους και επί πτυχίω και μεταπτυχιακοί φοιτητές των 

προγραμμάτων σπουδών α’ και β’ κύκλου σε όλα τα Τμήματα/Σχολές, που 

πραγματοποιούν κλινικές και εργαστηριακές ασκήσεις με φυσική παρουσία από 

15.5.2021. Στις ασκήσεις αυτές περιλαμβάνονται και μαθήματα αθλητικών εφαρμογών 

(πρακτικών μαθημάτων) σε Τμήματα/Σχολές Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού, ατομικά και ομαδικά εργαστηριακά μαθήματα στα Τμήματα Μουσικών 

Σπουδών, εικαστικά εργαστηριακά μαθήματα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής και 

νέων εφαρμογών και των εφαρμοσμένων εργαστηρίων τους στην Ανώτατη Σχολή Καλών 

Τεχνών, ασκήσεις πεδίου και ασκήσεις υπαίθρου,  

ε) φοιτητές του τέταρτου και πέμπτου έτους των προγραμμάτων σπουδών α΄ κύκλου στις 

Πολυτεχνικές Σχολές/Τμήματα, που πραγματοποιούν ασκήσεις, και  

στ) μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των ανώτατων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και μέλη του εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού 

(Ε.ΔΙ.Π.), του ειδικού τεχνικού εργαστηριακού προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π), του ειδικού 

εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.), λοιπό επικουρικό διδακτικό προσωπικό, καθώς και 

το προσωπικό που απασχολείται με συμβάσεις ορισμένου ή αορίστου χρόνου στους 

Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) για τη διεξαγωγή των ασκήσεων 

των περ. α), β), γ), δ) και ε).».  
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Το άρθρο 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 1 της απ. Υπουργών Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων - Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών - Επικράτειας Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30097 της 

14/14.5.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28259/ 7.5.2021 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας 

“Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον 

κορωνοϊό COVID-19 σε φοιτητές, διδακτικό και λοιπό προσωπικό των ανώτατων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων” (Β’ 1866)» (Β΄ 2014). 

 

Άρθρο 2 

Υποχρεωτική διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-

19 – 

Χρόνος διενέργειας του διαγνωστικού ελέγχου 

«1. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) φορά την 

εβδομάδα και έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας προσέλευσης των 

υπόχρεων στους χώρους διεξαγωγής των ανωτέρω αναφερόμενων ασκήσεων. Ειδικώς, την 

πρώτη εβδομάδα εφαρμογής της παρούσας, ο διαγνωστικός έλεγχος δύναται να 

διενεργηθεί μέχρι 22 Μαΐου 2021.».  

Το δεύτερο εδ. της παρ. 1 τροποποιήθηκε και η παρ. αυτή διαμορφώθηκε εκ νέου  ως 

άνω από το άρθρο 2 της απ. Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Παιδείας και 

Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών - 

Επικράτειας Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30097 της 14/14.5.2021 «Τροποποίηση της υπό 

στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28259/ 7.5.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας “Εφαρμογή του υποχρεωτικού 

μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε φοιτητές, 

διδακτικό και λοιπό προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων” (Β’ 1866)» 

(Β΄ 2014) 

2. 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 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.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8TmFSRhQdG4J_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZHOxfO9hQRPf3IvUCjj_Flny1a53jWkCUMDo5l503n_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8TmFSRhQdG4J_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZHOxfO9hQRPf3IvUCjj_Flny1a53jWkCUMDo5l503n_
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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 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. Oι φοιτητές που δεν διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α ή Π.Α.Μ.Κ.Α. Π.Α.Α.Υ.Π.Α., υποβάλλονται 

υποχρεωτικά σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) που προμηθεύονται με ίδια έξοδα.  

3. Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) διενεργείται κατ’ οίκον και σύμφωνα 

με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων.  

4. Οι φοιτητές, εξαιρουμένων των φοιτητών της παρ. 2 που δεν διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α., 

Π.Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α., 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 και υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να επιδεικνύουν κατά 

την προσέλευσή τους στον χώρο διεξαγωγής των ασκήσεων, τη δήλωση αποτελέσματος 

του διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος που 

προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.  

«5. Οι υπόχρεοι, οι οποίοι υπάγονται στην περ. στ) του άρθρου 1, 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 δημόσιους υπαλλήλους» και, αφού 

αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), 

σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020, εισέρχονται στην Πλατφόρμα Δήλωσης 

Αποτελεσμάτων COVID-19 Test στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού 

Δημοσίου και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής.».  

«6. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την 

πλατφόρμα δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος, την οποία τα πρόσωπα που εμπίπτουν 
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στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 εκτυπώνουν και υποχρεούνται κατά την προσέλευσή 

τους στον χώρο διεξαγωγής των ασκήσεων, να την επιδεικνύουν, χωρίς να την παραδίδουν, 

στο αρμόδιο όργανο είτε ηλεκτρονικά είτε έγχαρτα. Οι φοιτητές της παρ. 2, που δεν 

διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α., συμπληρώνουν και υπογράφουν 

χειρόγραφα δήλωση αρνητικού αποτελέσματος, σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.  

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) 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 ως θετικοί/ες και 

οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες 

του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Στα πρόσωπα της περ. στ) του 

άρθρου 1, χορηγείται η προβλεπόμενη στο πλαίσιο των ληφθέντων μέτρων για την 

αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού.  

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 επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, εκδίδεται 

σχετική βεβαίωση από τη δομή εξέτασης, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό για να τεθούν 

σε κατ’ οίκον περιορισμό και ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ. Στα πρόσωπα 

της περ. στ) του άρθρου 1, χορηγείται η προβλεπόμενη στο πλαίσιο των ληφθέντων μέτρων 

για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού. 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 στους χώρους διεξαγωγής των κλινικών, 

εργαστηριακών και πρακτικών ασκήσεων, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση κατά την 

προσέλευσή τους.».  

Στις παρ. 5 και 6 αντί της παραπομπής στην περ. ε) του άρθρου 1 της παρούσας απ., 

έγινε παραπομπή στην περ. στ) και οι παρ. αυτές διαμορφώθηκαν εκ νέου  ως άνω από 

το άρθρο 3 της απ. Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Παιδείας και 

Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών - 

Επικράτειας Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30097 της 14/14.5.2021 «Τροποποίηση της υπό 

στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28259/ 7.5.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας “Εφαρμογή του υποχρεωτικού 

μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε φοιτητές, 

διδακτικό και λοιπό προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων” (Β’ 1866)» 

(Β΄ 2014). 

7. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της δήλωσης του θετικού ή αρνητικού 

αποτελέσματος, τα πρόσωπα του άρθρου 1 μπορούν να συμπληρώσουν και να υπογράψουν 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8TmFSRhQdG4J_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZHOxfO9hQRPf3IvUCjj_Flny1a53jWkCUMDo5l503n_
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χειρόγραφα τη σχετική δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι που 

προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.  

8. 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.  

«9. 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 διενέργειας των ασκήσεων. 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 διενέργειας των 

ασκήσεων, 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. Στα 

πρόσωπα της περ. στ) του άρθρου 1, χορηγείται η προβλεπόμενη στο πλαίσιο των 

ληφθέντων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, αναρρωτική άδεια 

ειδικού σκοπού.».  

Στην παρ. 9 αντί της παραπομπής στην περ. ε) του άρθρου 1 της παρούσας απ., έγινε 

παραπομπή στην περ. στ) και η παρ. αυτή διαμορφώθηκε εκ νέου  ως άνω από το 

άρθρο 3 της απ. Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Παιδείας και Θρησκευμάτων 

- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών - Επικράτειας Αριθμ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 30097 της 14/14.5.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.28259/ 7.5.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας “Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του 

διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε φοιτητές, διδακτικό 

και λοιπό προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων” (Β’ 1866)» (Β΄ 

2014).  

10. Η δήλωση διατηρείται από τους υπόχρεους για μία εβδομάδα από την έκδοσή της και 

επιδεικνύεται εφόσον ζητηθεί από αρμόδιο όργανο ελέγχου.  

 

Άρθρο 4 

Διαδικασία ταυτοποίησης στοιχείων - Διαδικασία προμήθειας και διενέργειας 

αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 - Δήλωση 

αποτελέσματος για φοιτητές που είναι καταχωρημένοι στο Π.Σ.ΕΡΓΑΝΗ 

Για τους φοιτητές που τα στοιχεία τους είναι καταχωρημένα στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για τη διαδικασία προμήθειας και 

διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 

και τη δήλωση αποτελέσματος, ισχύουν όσα προβλέπονται στην υπό στοιχεία 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8TmFSRhQdG4J_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZHOxfO9hQRPf3IvUCjj_Flny1a53jWkCUMDo5l503n_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8TmFSRhQdG4J_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZHOxfO9hQRPf3IvUCjj_Flny1a53jWkCUMDo5l503n_
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Δ1α/ΓΠ.οικ.24525/18.4.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Υποδομών και 

Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας «Εφαρμογή του 

υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 

σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική 

παρουσία» (Β’ 1588).  

 

Άρθρο 5 

Συνέπειες για τα υπόχρεα πρόσωπα 

1. Ο υπεύθυνος της πρακτικής, κλινικής, εργαστηριακής άσκησης ή άσκησης πεδίου ή 

στο ύπαιθρο 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 διενέργειας 

των προαναφερθεισών ασκήσεων, τη δήλωση αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου.  

2. Οι ανωτέρω υπεύθυνοι υποχρεούνται να μην επιτρέψουν την πραγματοποίηση των 

ανωτέρω ασκήσεων 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 3, δήλωση αποτελέσματος 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 αποτελέσματος, ο φοιτητής λαμβάνει απουσία και ο αρμόδιος 

φορέας απαλλάσσεται από τυχόν υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης/αποδοχών για όσο 

χρονικό διάστημα δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις αυτές.  

«4. Σε περίπτωση μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου των προσώπων της περ. στ) του 

άρθρου 1, εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 5 της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.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).».  

Στην  παρ. 4  αντί της παραπομπής στην περ. ε) του άρθρου 1 της παρούσας απ., έγινε 

παραπομπή στην περ. στ) και η παρ. αυτή διαμορφώθηκε κ νέου ως άνω  από το άρθρο 

4 της απ. Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Παιδείας και Θρησκευμάτων - 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών - Επικράτειας Αριθμ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 30097 της 14/14.5.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.28259/ 7.5.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας “Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του 

διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε φοιτητές, διδακτικό 
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και λοιπό προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων” (Β’ 1866)» (Β΄ 

2014).  

5. Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω υπεύθυνοι ή αρμόδια υπηρεσία του φορέα 

υποχρεούνται να ενημερώνουν 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 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 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.. Αμφότεροι οφείλουν να τηρούν όλες τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019. 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 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 στα 

πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 της παρούσας.  

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 τα άρθρα 46 και 96 του ν. 4790/2021 και το άρθρο 27 του ν. 4792/2021.  

 

Άρθρο 7 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8TmFSRhQdG4J_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZHOxfO9hQRPf3IvUCjj_Flny1a53jWkCUMDo5l503n_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8TmFSRhQdG4J_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZHOxfO9hQRPf3IvUCjj_Flny1a53jWkCUMDo5l503n_
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Έναρξη ισχύος 

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

 

(Ακολουθεί Παράρτημα) 

 

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

 

1306. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503 της 

7/8.5.2021 «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, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Παρασκευή, 14 

Μαΐου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 1872)  
(Καταργήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 14 της απ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 2992/2021 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 

από την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 

2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 1944), κατωτ. αριθ. 1314 και από την έναρξη ισχύος της άνω 

απ.) 

 

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

 

1307. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. 

50433/Ζ1 της 6/10.5.2021 «Ρύθμιση ζητημάτων εφαρμογής εναλλακτικών τρόπων 

πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης μεταπτυχιακών φοιτητών, λόγω των 

έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού 

έτους 2020-2021» (Β’ 1873) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1-5-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8HrWp6VkYB5znMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfAtr7TUblP3c1B2qqXvBLfnYDSQxw1g7wEAsEXoZeZp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8aTfRily6hNJ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRzzWm4pFS99vdfMUYGlVTZjYEM5gwW6m-geA6aa2Liu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8HrWp6VkYB5y4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQ-vNmYFKZ89fRN9PpQanEnzKcs9ODJtnJDas9LqGlqB


272 

 

οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 

(Α’ 104).  

2. Το άρθρο 161 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) «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».  

3. Την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό 

Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α’ 13).  

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’ 143).  

5. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» 

(Α’ 31).  

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

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α’ 119).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

8. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123)  

9. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α’ 2).  

10. Την υπό στοιχεία 28630/Ζ1/11-3-2021 υπουργική απόφαση «Ρύθμιση ζητημάτων 

εφαρμογής εναλλακτικών τρόπων πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης 

μεταπτυχιακών φοιτητών, λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας 

από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993).  

11. Την υπό στοιχεία 169/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33).  

12. Την υπό στοιχεία 24267/Ζ1/15-2-2019 υπουργική απόφαση «Συγκρότηση και 

ορισμός μελών ειδικής επιστημονικής επιτροπής της παρ. β του άρθρου 65 του ν. 

4589/2019 (Α’ 13)» (Β’ 774), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 42802/Ζ1/03-04-

2020 (Β’ 1451) υπουργική απόφαση. 

13. Την υπό στοιχεία 52425/Z1/04-04-2019 «Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας 

διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής 

και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» υπουργική απόφαση (Β’ 1152).  
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14. Το υπ’ αρ. 23/27-4-2021 πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής της περ. β της 

παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 (Α’ 13).  

15. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/251/48533/B1/27-4-2021 εισήγηση της ΓΔΟΥ του ΥΠΑΙΘ, 

από την οποία προκύπτει ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΑΙΘ, αποφασίζουμε:  

 

Η κατά παρέκκλιση των διατάξεων της υπό στοιχεία 52425/Z1/04-04-2019 υπουργικής 

απόφασης «Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων 

σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της 

Σχολικής Ψυχολογίας» (Β’ 1152) εφαρμογή κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού 

έτους 2020-2021 ειδικών ρυθμίσεων και εναλλακτικών μεθόδων πραγματοποίησης της 

πρακτικής άσκησης μεταπτυχιακών φοιτητών, βάσει ειδικών διατάξεων για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19, δεν θίγει και δεν επηρεάζει τη 

συνάφεια Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

και τη Σχολική Ψυχολογία, η οποία έχει κριθεί από την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή της 

περ. β της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 (Α’ 13).  

Η ως άνω συνάφεια ισχύει στο ακέραιο για τα Π.Μ.Σ. που περιλαμβάνονται στην υπό 

στοιχεία 54929/Ζ1/8-4-2019 υπουργική απόφαση «Διαπίστωση της συνάφειας 

Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα 

αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της της Σχολικής 

Ψυχολογίας» (Β’ 1217) και τις τροποποιήσεις αυτής. 

 

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

 

1308. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. 

ΔΑΕΦΚ-ΚΕ / οικ 8786 /Α321 της 5/11.5.2021 «Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής 

αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση 

των ζημιών σε κτήρια που επλήγησαν από τον σεισμό της: α) 12.10.2013 σε περιοχές 

της Π.Ε. Ηρακλείου, της Π.Ε. Ρεθύμνου και της Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας 

Κρήτης, β) 26.1.2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης, γ) 

7.8.2013 και 6.2.2014 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, 

Φωκίδας και Βοιωτίας, δ) 24.5.2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 

Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 

της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, ε) 7.11.2014 σε περιοχές της 

Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, στ) 17.11.2015 σε περιοχές των Π.Ε. Λευκάδας, 

Κεφαλληνίας και Ιθάκης, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Π.Ε. 

Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ζ) 15.2.2016 σε περιοχές 

της Π.Ε. Ηλείας» (Β’ 1878) 
 

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

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8HrWp6VkYB5zuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdN_9Q211iKPX1aeNiaREgZMdZtP3YORPg6-9W6aTIkz
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1309. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. 

ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ 8790/Α321 της 5/11.5.2021 «Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 

καθορισμού δικαιούχων Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για την αποκατάσταση των 

κτηρίων που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 25ης Νοεμβρίου 2019, σε περιοχές του 

Δήμου Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας 

Αττικής και του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων της 

Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β’ 1878) 
 

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

 

1310. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Aριθμ. 

ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ 8788/Α321 της 5/11.5.2021 «Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 

καθορισμού δικαιούχων Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για την αποκατάσταση των 

κτηρίων που επλήγησαν από τον σεισμό της 21ης Μαΐου 2019, σε περιοχές του Δήμου 

Ανδραβίδας - Κυλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας» (Β’ 1878) 
 

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

 

1311. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. 

Γ4β/Γ.Π.οικ.28697 της 10/11.5.2021 «Καθορισμός αποζημίωσης ιδιωτών ιατρών, των 

οποίων οι υπηρεσίες επιτάσσονται για την κάλυψη των αναγκών του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19, κατ’ εφαρμογή του 

άρθρου 19 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48)» (Β΄ 1894)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Της παρ. 4 του άρθρου 22 του Συντάγματος,  

β) του άρθρου 19 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),  

γ) του άρθρου 1 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση 

Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 47),  

δ) των άρθρων 20 και επ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 143),  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8HrWp6VkYB5zuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdN_9Q211iKPX1aeNiaREgZMdZtP3YORPg6-9W6aTIkz
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8HrWp6VkYB5zuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdN_9Q211iKPX1aeNiaREgZMdZtP3YORPg6-9W6aTIkz
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8bWgEV_gQ_lR_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRmuOOw_qDsBohfR0aJfjqJo6-is8cyk6us9kF-DCI_J
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ε) του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης» (Α΄ 133),  

στ) του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κινήτρων διά την ενίσχυσιν της 

περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (Α΄ 232),  

ζ) 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),  

η) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),  

θ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),  

ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμό Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155) και του π.δ. 2/2021 «Διορισμός 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2) και  

ια) του άρθρου 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 

(Α΄ 145).  

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 Υ4/8-1-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β΄ 32).  

4. Την υπό στοιχεία Υ12/22-3-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Παροχή 

εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Υγείας και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας για την 

επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ιατρών παθολόγων, πνευμονολόγων και γενικών ιατρών, 

για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1078).  

5. Την υπό στοιχεία Γ.Π./οικ.17711/22-3-2021 κοινή απόφαση του Υπουργού και του 

Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ιδιωτών ιατρών 

ειδικοτήτων Πνευμονολογίας, Παθολογίας και Γενικής Ιατρικής, για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1079).  

6. Το υπό στοιχεία Β2α, Β1α/οικ.26606/26-4-2021 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, από το οποίο προκύπτει ότι το ύψος της 

εν λόγω δαπάνης εκτιμάται μέχρι την παρούσα φάση στο ποσό των 453.000,00 € μηνιαίως 

(αριθμός επιταχθέντων ιατρών 206) και μέχρι τις 30-6-2021, όπως προβλέπεται στην 

παρ. 7 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 

42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως αυτή προστέθηκε με 

το άρθρο 19 του ν. 4790/ 2021. Στο ως άνω ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη που 

προκαλείται από την συμμετοχή του ως άνω προσωπικού στο πρόγραμμα εφημέριων 

(παρ. 2 του διατακτικού μέρους), καθώς και η δαπάνη που θα προκύψει από μελλοντικές 

επιτάξεις, ανάλογα με τις έκτακτες ανάγκες που θα παρουσιασθούν και θα απαιτηθεί να 

καλυφθούν.  
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7. Την ανάγκη αντιμετώπισης της πανδημίας, δεδομένου ότι η τρέχουσα επιδημιολογική 

κατάσταση της χώρας, η πληρότητα κλινών κορωνοϊού και η καθημερινή μετατροπή νέων 

κλινικών σε κλινικές COVID-19 καθιστούν επιτακτική την ενίσχυση του ανθρώπινου 

δυναμικού των δημόσιων δομών υγείας, για την περίθαλψη των νοσούντων από κορωνοϊό, 

αποφασίζουμε:  

 

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ 

1. Ορίζουμε την αποζημίωση ιδιωτών ιατρών, των οποίων οι υπηρεσίες επιτάσσονται, 

κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48) για την κάλυψη των αναγκών 

νοσοκομείων ή θεραπευτηρίων του Εθνικού Συστήματος Υγείας λόγω της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19, στο καθαρό ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων ευρώ (2.200 €) 

μηνιαίως.  

2. Οι ανωτέρω δικαιούχοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημέριων του νοσοκομείου και 

της κλινικής, στην οποία εντάσσονται από τον Διοικητή του Νοσοκομείου ή τον νόμιμο 

αναπληρωτή του, με αμοιβή ίση με αυτή του Επιμελητή Β΄, όπως προβλέπεται από την 

κείμενη νομοθεσία.  

3. Η αποζημίωση των ιδιωτών ιατρών της παρ. 1 είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη.  

4. Η δαπάνη που θα απαιτηθεί για την αποζημίωση του παραπάνω προσωπικού θα 

βαρύνει τον προϋπολογισμό των νοσοκομείων που θα στελεχώσουν οι ιατροί, ο οποίος θα 

ενισχυθεί από τις πιστώσεις του υπό κατανομή ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις 

που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον 

κορωνοϊό» του Φ./Ε.Φ. 1023-711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου 

Οικονομικών, μέσω έκτακτης ισόποσης επιχορήγησης από το Υπουργείο Υγείας.  

Η ισχύς της παρούσας καταλαμβάνει και τους ιατρούς που έχουν επιταχθεί κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου μόνου της υπό στοιχεία Γ.Π./οικ.17711/22-3-2021 κοινής 

απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (Β΄ 1079).  

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας ορίζεται η  ημερομηνία δημοσίευσης της ως 

άνω απόφασης (Β΄ 1079/2021) ενώ η ημερομηνία λήξης ορίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 

δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 19 

του ν. 4790/2021 (Α΄ 48). 

 

---------.---------- 
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1312. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.29696 της 12/13.5.2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του 

διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 για την 

επαναλειτουργία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), του 

Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης 

Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ., των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και των 

Κολλεγίων και τη διενέργεια της πρακτικής άσκησης στα Ι.Ε.Κ. και τα Κολλέγια» 

(Β’ 1903) 

(Η παρούσα απ., 

-που είχε τροποποιηθεί από το άρθρο 1 της απ. Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων - Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών - Επικρατείας Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30330 της 

15/15.5.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 29696/12.5.2021 κοινής 

υπουργικής απόφασης “Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού 

ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID -19 για την επαναλειτουργία των 

Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), του Προπαρασκευαστικού 

Προγράμματος Πιστοποίησης Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ., 

των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και των Κολλεγίων και τη διενέργεια της 

πρακτικής άσκησης στα Ι.Ε.Κ. και τα Κολλέγια” (Β΄1903)» (Β’ 2017), 

-καταργήθηκε από την περ. β’ του άρθρου 23 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/2021 

«Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και 

σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής 

Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου 

Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και 

Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής 

εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης 

και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων 

Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του 

Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 4187), κατωτ. αριθ. 

1542) 

 

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

 

1313. ΑΠΟΦΑΣH ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ) Αριθμ. 53340 ΕΞ 2021 της 6/13.5.2021 «Αύξηση 

θέσεων εργασίας του Γραφείου Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ.) 

Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη» (Β’ 1935) 

 

Έχοντας υπόψη:  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL88Y71z4OJk5e4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWSkidj828hjWv9OGmOLxtLmbA2ejkapDF2Bl_-0DV1c
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8TmFSRhQdG4L3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf2Iv6EJv5CjzufugLZ0LvBOqEME7XoDD9xkE_SVyAdX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8qD78D9MCGF33U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb7hi4GE-iBojchvPJVKiEUhFikp3JjJnNCZYP5XEkW4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8u_IHzLbdDJEliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVlxhF3bGcOgr8yIxWquxyvQ90x6PtK_w1IXLuAd4_Lp
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1. Τις διατάξεις:  

α) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 92, της παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 4389/2016 

«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄94),  

β) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, Συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων... Υπουργείων» (Α΄ 119),  

γ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121)  

2. Την υπό στοιχεία Υ 155/7.7.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 362 και διόρθωση σφάλματος Υ.Ο.Δ.Δ. 

408) απόφαση του Πρωθυπουργού «Διορισμός Ειδικού Τομεακού Γραμματέα της Ειδικής 

Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους» και την υπό στοιχεία 22650 ΕΞ/24.2.2021 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 132) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 

«Ανάθεση καθηκόντων Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους».  

3. Την υπ’ αρ. 88830/10.7.2017 (Β’ 2853) απόφαση του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. «Καθορισμός 

εδρών των Κέντρων Ενημέρωσης-Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ)».  

4. Τις υπ’ αρ. 88823/10.7.2017 (Β΄ 2853), 121491/ 6.11.2017 (Β’ 3969), 54139/21.5.2018 

(Β΄1893) και 67327/21.6.2018 (Β΄2476) αποφάσεις του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ., με θέμα 

«Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης 

Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.)».  

5. Τις υπ’ αρ. 54141/21.5.2018 (Β΄2150), 86769/13.8.2018 (Β΄3549) και 

34580/26.3.2019 (Β΄1030) αποφάσεις του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. με θέμα «Σύσταση και Έναρξη 

λειτουργίας Γραφείων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ.)».  

6. Την υπό στοιχεία 139309 ΕΞ 2020/ 7.12.2020 (Β’ 5396) απόφαση του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. με 

θέμα «Αύξηση θέσεων εργασίας τεσσάρων Γραφείων Ενημέρωσης - Υποστήριξης 

Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ.).  

7. Την υπ΄ αρ. 40455/5-4-2021 εισήγηση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης 

Ιδιωτικού Χρέους προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.  

8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού καθότι το κόστος μισθοδοσίας και λειτουργίας καλύπτεται ως εξής:  

α) το κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους φορείς 

προέλευσης των υπαλλήλων, που αποσπώνται για τη στελέχωση των περιφερειακών 

γραφείων της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), κατά τα 

προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 94 του ν.4389/2016 και  

β) το λειτουργικό κόστος των χώρων στέγασης και λειτουργίας των Γ.Ε.Υ.Δ. από τους 

φορείς φιλοξενίας (Δήμοι, Περιφέρειες, Ο.Α.Ε.Δ. και λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες) που 

παραχωρούν τον χώρο, αποφασίζουμε:  

 

Την τροποποίηση των υπό στοιχεία 54141/21.5.2018 (Β΄2150) και 139309 ΕΞ 

2020/7.12.2020 (Β’ 5396) αποφάσεων του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. κατά το μέρος που αφορά τον 

προβλεπόμενο αριθμό θέσεων προσωπικού του Γ.Ε.Υ.Δ. Δήμου Νίκαιας-Άγιου Ιωάννη 
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Ρέντη, που συστάθηκε με την πρώτη εκ των ανωτέρω αποφάσεων, και την αύξηση αυτών 

από πέντε (5) σε δέκα (10) για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του αυξανόμενου αριθμού 

πολιτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των οφειλών τους λόγω και 

των επιπτώσεων του κορωνοϊού.  

 

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

 

1314. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922 της 

13/13.5.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

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

διάστημα από την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 

Μαΐου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 1944) 
(Καταργήθηκε από την  παρ. 5 του άρθρου 12 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950/2021 

«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, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 

και ώρα 6:00» (Β΄ 2141) κατωτ. αριθ. 1334 και από την έναρξη ισχύος αυτής). 

 

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

 

1315. 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. 29925 της 13/14.5.2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1969) 
(Η παρούσα αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31801/2021 

«Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β΄ 2138), κατωτ. αριθ. 1333, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου εβδόμου 

αυτής και από την έναρξη ισχύος της). 

 

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

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8aTfRily6hNJ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRzzWm4pFS99vdfMUYGlVTZjYEM5gwW6m-geA6aa2Liu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Ap8iVLKqPI8tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZAb94m1non3P8LNEqnqaH746HhzRShyz-z8hJJLNPVj
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8H69BYATHe5Vp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZQOsJK_N7DerzB4XN3gsQ3i88xxpRuEEoxYFKuf7WIy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL85OGL2bA-0rbuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdRiyvHXHH2vkbYtbsoGiqvloVnk3t8PKjXFUm5Dqzo5
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1316. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. 27026 της 10/14.5.2021 

«Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος 

ενίσχυσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, καθώς και των Παραρτημάτων Χρονίων Παθήσεων και των 

Παραρτημάτων ΑμεΑ των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας στα οποία παρέχονται 

υπηρεσίες κλειστής φροντίδας σε ηλικιωμένους μέσω της παροχής σε είδος μέσων 

ατομικής προστασίας εργαζομένων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού Covid 

-19» (Β’ 1971) 

 

Έχοντας υπόψη:  

Τις διατάξεις:  

1) Του άρθρου 21 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση 

των ανέργων» (Α΄ 235).  

2) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α΄133).  

3) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98 ), όπως ισχύει σε 

συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν.4622/2019 (Α΄ 133).  

4) 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).  

5) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της οδηγίας 2011/58/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).  

6) Του ν. 4314/2014 «α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β. την ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2012/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο Ελληνικό Δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 

297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265).  

7) Του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 236).  

8) Του ν. 2345/1995 «Οργανωμένες Υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς 

κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 213).  

9) 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 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL81QBC9NCxtPUtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtetOHC30a9WRznO08T0O241FXf14Rta16FPGaOaZwOgj
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Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) 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).  

10) Του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων 

του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το 

συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 16).  

11) Του ν. 4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και 

Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για 

την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016» (Α΄ 236).  

12) Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, 

Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24 και 2014/25 (Α΄ 147).  

13) 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).  

14) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 145).  

15) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α΄ 119).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

17) Του π.δ. 1/2021 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και 

Υφυπουργών» (Α΄ 1).  

18) Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α΄ 2). 

19) Του π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και 

μετανομασία Γενικών Γραμματειών» (Α΄ 3).  

20) Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών / Ενιαίων 

Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).  

21) Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 

192).  

22) Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).  

23) Της υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 1867).  
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24) Της υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού 

και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 

Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 

3053).  

25) Της υπό στοιχεία 88239/ΕΥΘΥ812/2016 κοινής υπουργικής απόφασης Σύσταση 

Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Β΄ 2733).  

26) Της υπό στοιχεία Π1γ/οικ.81551/2007 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και 

συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. Π4Β/οικ.3176/6.6.1998 (Β΄ 455) και 

Π4β/οικ.4690/30.08.1996 (Β΄ 833] υπουργικών αποφάσεων “Προϋποθέσεις ίδρυσης και 

λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) από ιδιώτες κερδοσκοπικού και 

ΜΦΗ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αντίστοιχα”» (Β΄ 1136).  

27) Της υπό στοιχεία Γ.Π./Δ12/οικ.51901/1650/ 16-12-2020 υπουργικής απόφασης 

«Παράταση της προθεσμίας για την αδειοδότηση Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων 

(ΜΦΗ) κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα και ΜΦΗ ΟΤΑ α΄ βαθμού ή νομικών τους 

προσώπων, που προβλέπεται στο άρθρο 14 της υπό στοιχεία Π1γ/ οικ. 81551/25.6.2007 

υπουργικής απόφασης» (Β΄ 1136).  

28) Της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51532/14.8.2020 κοινής υπουργικής απόφασης 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 50176/6.8.2020 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “Εφαρμογή του μέτρου 

της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19”» (Β΄ 3430).  

29) Της υπό στοιχεία Γ.Π./Δ12/οικ.38064/1202/ 24.09.2020 κοινής υπουργικής 

απόφασης με θέμα «Σύσταση Επιτροπών με σκοπό την προστασία από τον κορωνοϊό 

Covid-19 των φιλοξενουμένων σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) και λοιπές 

κλειστές δομές φιλοξενίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» (Β΄ 4321) .  

30) Της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.26380/24.04.2021 κοινής υπουργικής απόφασης 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 

του κορωνοϊού covid -19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Μ. Δευτέρα 

26 Απριλίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 06:00, ιδίως 

του άρθρου 6 και του Παραρτήματος I αυτής, όπως εκάστοτε ισχύει» (Β΄ 1682).  

31) Της υπό στοιχεία 391/18.02.2021 Πρόσκλησης της Ειδικής Γραμματέως ΕΚΤ με 

τίτλο «Δράσεις αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων», Πρόσκληση 55_Α.4.1_00 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4753.  

32) Την υπ’ αρ. 14314 - 04-02-2021 Γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών 

Ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διατύπωση γνώμης σχετικά με 

την υποβληθείσα πρόσκληση με τίτλο “Δράσεις αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων”».  

33) Τις «Οδηγίες καθημερινής πρακτικής» του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας: 

«Μέτρα πρόληψης και ελέγχου της διασποράς του COVID-19 σε κλειστές δομές 

φιλοξενίας και σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων» (Αύγουστος 2020).  
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34) Το υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ/οικ.21659/7-4-2021 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας 

«Απάντηση σχετικά με τις προδιαγραφές μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων στις 

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και στα Παραρτήματα των Κέντρων Κοινωνικής 

Πρόνοιας στα οποία φιλοξενούνται ηλικιωμένοι στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19».  

35) Της υπ’ αρ. 618/16-4-2021 απόφασης «Ένταξη της Πράξης “Προμήθεια 

υγειονομικού υλικού για τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας για την αντιμετώπιση των 

συνεπειών της πανδημίας Covid-19“ με Κωδικό ΟΠΣ 5091683 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020”» (ΡΔ9Φ46ΜΤΛΡ-ΡΚΟ).  

36) Της υπ’ αριθμ. 619/16-4-2021 απόφασης «Ένταξη της Πράξης “Προμήθεια 

υγειονομικού υλικού για τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων για την αντιμετώπιση των 

συνεπειών της πανδημίας Covid-19“ με Κωδικό ΟΠΣ 5091689 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020”» (ΡΥΤ246ΜΤΛΡ-ΗΔΘ).  

37) Την από 27-4-2021 «Εισηγητική έκθεση οικονομικών επιπτώσεων σύμφωνα με το 

άρθρο 24 παρ. 5 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143)» της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών.  

38) Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη ύψους 357.361,59€ Π/Υ (ΚΩΔ. 

ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ 2021ΣΕ43410002) και 1.648.509,464 € 

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ - ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ 2021ΣΕ43410001), η οποία 

καλύπτεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα υπό στοιχεία 35 και 36 του προοιμίου.  

39) Tην ανάγκη προστασίας της υγείας των εργαζομένων στις Μονάδες Φροντίδας 

Ηλικιωμένων και των εργαζομένων στα Παραρτήματα Χρονίως Πασχόντων ή ΑμεΑ των 

Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, στο πλαίσιο της εφαρμογής κρατικών μέτρων πρόληψης 

και ελέγχου της διασποράς του κορωνοϊού covid -19 στις δομές αυτές, την ανάγκη 

προσδιορισμού των αναγκαίων λεπτομερειών για την υλοποίηση της πράξης ένταξης του 

σημείου 34 του προοιμίου της παρούσας και του καταμερισμού των αρμοδιοτήτων των 

εμπλεκομένων υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατά 

την εκτέλεση του προγράμματος και την υλοποίηση της πράξης αυτής, αποφασίζει:  

 

Άρθρο 1 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

1. Η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, τομέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης [ΕΔΚΑ] αποτελεί την αρμόδια υπηρεσία 

για την υλοποίηση, εκτέλεση και ολοκλήρωση της πράξης των σημείων 35 και 36 του 

προοιμίου της παρούσας. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της αυτών η Επιτελική 

Δομή ΕΔΚΑ συνεργάζεται με την Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία της Γενικής 

Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία 88239/ΕΥΘΥ812/2016 κοινής 

υπουργικής απόφασης (Β΄ 2733) και τις επί μέρους διατάξεις της παρούσας απόφασης.  

2. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι το σύνολο των εργαζομένων των Μονάδων 

Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του 
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Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας καθώς και των Παραρτημάτων Χρονίως 

Πασχόντων και Παραρτημάτων ΑμεΑ των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας που παρέχουν 

υπηρεσίες κλειστής φροντίδας σε ηλικιωμένους, ηλικιωμένους χρονίως πάσχοντες και 

ηλικιωμένους ΑΜΕΑ.  

3. Ως Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) νοούνται νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σωματεία, οργανισμοί, ιδρύματα, ενώσεις 

προσώπων και φορείς Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπαγόμενοι στο δημόσιο, στους ΟΤΑ Α΄ 

ή Β΄ Βαθμού ή στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και ιδιώτες που παρέχουν οργανωμένες 

κοινωνικές υπηρεσίες κλειστής φροντίδας που έχουν σχέση με την προστασία των 

ηλικιωμένων, και που λειτουργούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

4. Ως Παραρτήματα Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας είναι οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες 

αυτών, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 9 του ν. 4109/2013, συμπεριλαμβανομένου 

του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας.  

5. Ως μέτρα ατομικής προστασίας νοούνται ο ειδικός υγειονομικός εξοπλισμός που 

χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες υγείας για την προστασία από λοιμώδεις παράγοντες, 

όπως προκύπτει από τις «Οδηγίες καθημερινής πρακτικής» του Εθνικού Οργανισμού 

Δημόσιας Υγείας «Μέτρα πρόληψης και ελέγχου της διασποράς του COVID-19 σε 

κλειστές δομές φιλοξενίας και σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων» (Αύγουστος 2020) 

και το Παράρτημα Ι. της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ1α/ ΓΠ.οικ.26380/24.04.2021 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 

του κορωνοϊού covid -19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Μ. Δευτέρα 

26 Απριλίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 06:00, ιδίως 

του άρθρου 6 και του Παραρτήματος I αυτής, όπως εκάστοτε ισχύει» (Β΄ 1682).  

 

Άρθρο 2 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1. Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η σε είδος συνεισφορά και κάλυψη των ΜΦΗ 

και Παραρτημάτων ΚΚΠ του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του Θεραπευτηρίου 

Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας με βασικά μέτρα ατομικής προστασίας των εργαζομένων 

τους στο πλαίσιο της εφαρμογής μέτρων πρόληψης και ελέγχου της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID- 19 και συγκεκριμένα με: α) χειρουργικές ιατρικές μάσκες μίας 

χρήσης, β) γάντια προσωπικού μίας χρήσης και επιπροσθέτως με γ) ιατρικές ρόμπες μίας 

χρήσης για την κατηγορία του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας και των 

Παραρτημάτων Χρονίως Πασχόντων και Παραρτημάτων ΑΜΕΑ των Κέντρων 

Κοινωνικής Πρόνοιας.  

2. Για την χορήγηση και την κατανομή του ως άνω υγειονομικού υλικού ατομικής 

προστασίας εργαζομένων στις δομές αυτές εκτιμάται ο αριθμός των εργαζομένων που 

απασχολούνται σε αυτές κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας.  

3. Η δράση εφαρμόζεται καθολικά σε εθνικό γεωγραφικό επίπεδο ούτως ώστε να 

εξυπηρετηθεί με οριζόντιο τρόπο και σε ίδιο χρόνο το σύνολο των ωφελουμένων και κατά 

τούτο να επιτευχθεί μέγιστη ένταση και βαθμός προστασίας της ομάδας στόχου και του 

σκοπού του προγράμματος.  
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4. Η προβλεπόμενη με την παρούσα απόφαση συνεισφορά εφαρμόζεται για την περίοδο 

υλοποίησης των πράξεων ένταξης των σημείων 35 και 36 του προοιμίου της παρούσας και 

καλύπτει κατά το αναγκαίο μέτρο τα είδη υγειονομικού υλικού που οι δομές υποχρεούνται 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία να διαθέτουν στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και 

ελέγχου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν αναιρεί την υποχρέωση των 

δομών αυτών για εξασφάλιση των απαραίτητων υλικών για την εφαρμογή των μέτρων 

πρόληψης και ελέγχου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.  

 

Άρθρο 3 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι σε ΜΦΗ κερδοσκοπικού και μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και σε Παραρτήματα Χρονίως Πασχόντων και 

Παραρτήματα ΑμεΑ των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένου του 

Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας, και συγκεκριμένα:  

α. Το με κάθε σχέση εργασίας απασχολούμενο διοικητικό, ιατρικό, νοσηλευτικό, 

βοηθητικό και ειδικό προσωπικό σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού και 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και 

των οποίων η άδεια ίδρυσης ή/και η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δεν έχει παύσει ή 

ανακληθεί κατά τον χρόνο έκδοσης της παρούσας, καθώς και σε Μονάδες Φροντίδας 

Ηλικιωμένων στις οποίες έχει δοθεί παράταση προθεσμίας αδειοδότησης, σύμφωνα με την 

υπό στοιχεία Γ.Π./Δ12/ οικ.51901/1650/2020 υπουργική απόφαση (Β΄ 5711).  

β. Το με κάθε σχέση εργασίας διοικητικό, ιατρικό, νοσηλευτικό, βοηθητικό προσωπικό 

των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, που υπηρετεί σε αυτά κατά τον χρόνο έκδοσης της 

παρούσας και ειδικότερα στα Παραρτήματα Χρονίως Πασχόντων και στα Παραρτήματα 

ΑμεΑ αυτών συμπεριλαμβανομένου του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας.  

2. Ο ακριβής αριθμός των ωφελουμένων ανά δομή και φορέα του παρόντος 

Προγράμματος προσδιορίζεται από τη Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία της 

Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, 

σύμφωνα με τα στοιχεία και δεδομένα που κατά την αρμοδιότητά της και σύμφωνα με το 

άρθρο 24 του π.δ. 134/2017 συγκεντρώνει κατ’ έτος από το σύνολο των Περιφερειών της 

Χώρας ως προς τις δομές κοινωνικής προστασίας ηλικιωμένων και σε ό,τι αφορά τα 

Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (ΝΠΔΔ) από τα στοιχεία που τηρεί κατά την ασκούμενη σε 

αυτά εποπτεία.  

 

Άρθρο 4 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1. Κατά την έναρξη εφαρμογής της παρούσας η αρμόδια Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων 

με Αναπηρία της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της 

Φτώχειας συντάσσει πίνακα στον οποίο καταχωρεί ανά Περιφέρεια την επωνυμία, έδρα, 

ΑΦΜ των μονάδων ΜΦΗ και ΚΚΠ της παρούσας καθώς και τον αριθμό των εργαζομένων 

τους, τον αριθμό της δυναμικότητάς τους και τον ορισθέντα υπεύθυνο για την διαχείριση 

περιπτώσεων υποψίας κρούσματος λοίμωξης COVID-19 και διαπιστωμένων κρουσμάτων 
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και καθορίζει τον αριθμό των ποσοτήτων μέτρων ατομικής προστασίας που αναλογούν σε 

έκαστη μονάδα του προγράμματος τηρώντας την ακόλουθη μέθοδο υπολογισμού ανά είδος 

προμήθειας:  

Α) Ως προς τις μάσκες με βάση τον τύπο:  

8 μάσκες x 30 ημέρες x 7 μήνες x αριθμός εργαζομένων και εν συνεχεία, οι μισές μάσκες 

εκ του συνόλου είναι τύπου Type II και οι άλλες μισές τύπου Type II R. Ειδικά, ως προς 

το διοικητικό προσωπικό των Παραρτημάτων των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας της 

παρούσας και του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας ο τηρούμενος τύπος 

είναι:  

8 μάσκες x 25 ημέρες x 7 μήνες x αριθμός εργαζομένων και εν συνεχεία, οι μισές μάσκες 

εκ του συνόλου είναι τύπου Type II και οι άλλες μισές τύπου Type II R.  

Β) Ως προς τα γάντια, με βάση τον τύπο :  

2 ζευγάρια γάντια x 30 ημέρες x 4 μήνες x δυναμικότητα κλινών και  

Γ) Ως προς τις ρόμπες με βάση τον τύπο : 2 ρόμπες x 30 ημέρες x 6 μήνες x αριθμός 

εργαζομένων (ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό).  

Για τον προσδιορισμό του αριθμού υγειονομικού προσωπικού των Παραρτημάτων ΚΚΠ, 

συμπεριλαμβανομένου του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας τεκμαίρεται 

ότι αναλογία 2/3 του συνόλου εντάσσεται στη κατηγορία του υγειονομικού προσωπικού 

τούτων. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται ακολούθως στην Επιτελική Δομή Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

2. Η Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας μεριμνά σε συνεργασία με τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για τον 

προσδιορισμό των τεχνικών προδιαγραφών του προς προμήθεια υλικού μέτρων ατομικής 

προστασίας από τον Covid-19 τις οποίες και γνωστοποιεί στην Επιτελική Δομή 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

3. Η Επιτελική Δομή Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων με βάση τα στοιχεία των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, 

προβαίνει στην οριστικοποίηση του προσδιορισμού των προς προμήθεια ποσοτήτων 

λαμβάνοντας υπόψη το ότι το παρόν πρόγραμμα καλύπτει μέρος των αναγκών των δομών 

στα προβλεπόμενα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μέτρα υγειονομικού υλικού.  

Ειδικότερα:  

α. Η Επιτελική Δομή Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με την Διεύθυνση 

Πολιτικών Ατόμων με αναπηρία ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο τις Μονάδες 

Φροντίδας Ηλικιωμένων, το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας και τα 

Παραρτήματα Χρονίως Πασχόντων και ΑΜΕΑ των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας 

αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του προγράμματος, προκειμένου οι φορείς αυτοί να 

δηλώσουν ενδιαφέρον της συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα. Προς τούτο αποστέλλονται 

στους φορείς αυτούς υποδείγματα αιτήσεων συμμετοχής που περιλαμβάνονται στο 

Παράρτημα Ι της παρούσας ούτως ώστε κατόπιν τήρησης της διαδικασίας αυτής 

οριστικοποιηθεί ο αριθμός των δομών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς και ο 

αριθμός των προς προμήθεια ποσοτήτων.  
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β. Η Επιτελική Δομή Κοινωνικής Αλληλεγγύης με βάση τις δηλώσεις συμμετοχής στο 

πρόγραμμα οριστικοποιεί τον αριθμό ποσοτήτων των μέτρων ατομικής προστασίας ανά 

φορέα και γεωγραφική Περιφέρεια καθώς επίσης και προσδιορίζει τη διαδικασία 

προμήθειας τούτων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη κείμενη νομοθεσία.  

γ. Η παράδοση του συνόλου των μέτρων ατομικής προστασίας της παρούσας ανά 

Περιφέρεια γίνεται στα οικεία Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας. Προς τούτο συστήνονται 

ανά Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία 

επιτροπές παραλαβής του υπό προμήθεια υλικού που συγκροτούνται από υπαλλήλους που 

υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο εκάστοτε Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 

μετά των νομίμων αναπληρωτών τους. Το έργο των επιτροπών αυτών συνίσταται στην 

εξέταση της ποσότητας και ποιότητας και την παραλαβή των συνολικών ποσοτήτων των 

μέτρων ατομικής προστασίας που αναλογούν στα Παραρτήματα της τοπικής αρμοδιότητάς 

τους καθώς και στις ΜΦΗ που εδρεύουν στην οικεία Περιφέρεια της τοπικής 

αρμοδιότητάς τους. Ειδικά για την Περιφέρεια Πελοποννήσου όπου δεν υφίσταται Κέντρο 

Κοινωνικής Πρόνοιας, η σχετική διαδικασία ενεργείται από το Κέντρο Κοινωνικής 

Πρόνοιας Αττικής. Οι επιτροπές του παρόντος σημείου συγκροτούν τον φάκελο 

παραλαβής της προμήθειας της αρμοδιότητάς τους τον οποίο και αποστέλλουν μετά 

βεβαιώσεως οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας στην 

Επιτελική Δομή Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκειμένου και μετά την κατά νόμο 

διαπίστωση της προσήκουσας προμήθειας των μέτρων να ακολουθήσει εκ μέρους της 

Επιτελικής Δομής Κοινωνικής Αλληλεγγύης η διενέργεια πληρωμής του αναδόχου κατά 

τα ειδικότερα οριζόμενα στην σύμβαση προμήθειας με τούτον.  

δ. Η παραλαβή εκ μέρους εκάστης ΜΦΗ των αναλογουσών σε αυτή ποσοτήτων μέτρων 

ατομικής προστασίας διενεργείται κατόπιν σχετικής προσκλήσεως στην έδρα του οικείου 

Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας με ευθύνη της εκάστοτε Μονάδας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων δυνάμει πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής που υπογράφεται από τον 

νόμιμο εκπρόσωπό της ή το ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτηθέν πρόσωπο και τον 

Διευθυντή του οικείου Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ή νομίμως εξουσιοδοτηθέν 

πρόσωπο ή νόμιμο αναπληρωτή του. Για την νόμιμη παράδοση των μέτρων της παρούσας 

στις ΜΦΗ εκδίδονται από την Αποθήκη των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας βεβαιώσεις 

εισαγωγής και εξαγωγής των υπό προμήθεια μέτρων ατομικής προστασίας. Έκαστο 

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας συγκροτεί φάκελο των εγγράφων του παρόντος σημείου 

αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στην Επιτελική Δομή Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

ε. Στην περίπτωση αδιάθετων ειδών μέτρων ατομικής προστασίας ανά Περιφέρεια, οι 

ποσότητες καταγράφονται και τίθενται αναλογικά ανά περίπτωση στη διάθεση των ΜΦΗ 

της οικείας Περιφέρειας ή στη διάθεση του οικείου Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας.  

 

Άρθρο 5 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΟΜΩΝ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων και ΚΚΠ 

υποχρεούνται να χρησιμοποιήσουν τα μέτρα ατομικής προστασίας των εργαζομένων τους 

που υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρούσας αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της 

παρούσας και σύμφωνα με τους όρους που διαλαμβάνονται στο υπόδειγμα αίτησης - 
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υπεύθυνης δήλωσης του Παραρτήματος Ι που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας.  

 

Άρθρο 6 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κανονισμού 

(ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.») είναι 

για όλους τους εργαζόμενους των ΜΦΗ, καθώς και των Παραρτημάτων Χρονίως 

Πασχόντων και των Παραρτημάτων ΑμεΑ των ΚΚΠ, ωφελούμενους του προγράμματος, 

το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

2. Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων 

ωφελούμενων του προγράμματος είναι η παροχή υγειονομικού υλικού ατομικής 

προστασίας αυτών με στόχο την προστασία των εργαζομένων αλλά και των 

φιλοξενουμένων των ΜΦΗ κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και των 

Παραρτημάτων Χρονίως Πασχόντων και των Παραρτημάτων ΑμεΑ των ΚΚΠ που 

παρέχουν υπηρεσίες κλειστής φροντίδας σε ηλικιωμένους, ηλικιωμένους χρονίως 

πάσχοντες και ηλικιωμένους ΑμεΑ, από την διασπορά και εξάπλωση του κορωνοϊού covid 

19 εντός των δομών αυτών.  

3. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων είναι το στοιχείο (ε) της παρ. 1 

του άρθρου 6 και τα στοιχεία (η) και (θ) της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισμού 

για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).  

4. Ορισμένα δεδομένα διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι αρμόδια για 

την παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιονομική διαχείριση, επαλήθευση και τον 

λογιστικό έλεγχο του προγράμματος.  

 

Άρθρο 7 

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της 

πληροφόρησης και, υπό την έννοια αυτή, δύνανται να χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε 

πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση 

λεπτομερών πληροφοριών. Οι ΜΦΗ και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του Προγράμματος 

υποχρεούνται στην ανάρτηση σε εμφανές και εύκολα ορατό από το κοινό σημείο της 

εγκατάστασής τους σήμανσης -αφίσας (ελαχίστου μεγέθους Α3) στην οποία αναγράφεται 

σύμφωνα με υπόδειγμα που παρέχεται από την Επιτελική Δομή Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

η συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα και πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα 

συμπεριλαμβανομένης της πηγής χρηματοδότησης του.  

2. Πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του ν. 4624/2019 και του Κανονισμού (ΕΕ) 

2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 

«Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 
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κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)» 

και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, προκειμένου αφενός να τηρούνται οι απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας, για 

την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

αφετέρου να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων. 

 

(Ακολουθεί Παράρτημα) 

 

Άρθρο 8 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

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

 

1317. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αριθμ. 1958/32 της 27.4/14.5.2021 

«Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,06 έτους 2021» (Β΄ 

1974)  

 

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

 

1318. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. 28631 της 14/14.5.2021 «Αναστολή 

συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα 

κατά τον μήνα Μάιο 2021» (Β’ 2012) 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση 

των ανέργων» (Α΄ 235), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του ν. 4778/2021 (Α΄26).  

2. Το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).  

3. Το άρθρο ενδέκατο της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL81QBC9NCxtPV_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZyI75jdA9e9_XN0lXBtC-KI_OhBY5-EuoELfvRgN172
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL81QBC9NCxtPV_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZyI75jdA9e9_XN0lXBtC-KI_OhBY5-EuoELfvRgN172
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8TmFSRhQdG4LnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTglsjJC1IO55SJZb96Z2BwsR00vuLvdMEoirvwoSlv2
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διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄ 68), 

όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).  

4. Το άρθρο δωδέκατο της από 1-5-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» 

(Α΄ 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄104).  

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).  

6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 

133).  

7. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 

(π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα» - Α΄ 98), όπως ιδιατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 

4622/2019 (Α΄ 133).  

8. Την παρ. 2 του άρθρου 12 και παρ. 3 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη 

υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).  

9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).  

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

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

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α΄ 119).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).  

13. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).  

14. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).  

15. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α΄ 2). 

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

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

4805).  

17. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.9.2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων 

αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β΄ 3520).  

18. Την υπ’ αρ. οικ. 12997/231/23.3.2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των 

εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 993).  
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19. Την υπ’ αρ. οικ.22547/23-4-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Αναστολή συμβάσεων 

εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα 

Απρίλιο 2021» (Β’ 1683).  

20. Την υπό στοιχεία Δ1α.γ.Π.οικ.27683/28-4-2021 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, 

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

21. Την υπό στοιχεία Δ1α.γ.Π.οικ.28503/7-5-2021 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, 10 

Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Μαΐου 2021» (Β΄ 1872).  

22. Την υπ’ αρ. πρωτ. 28450/13.5.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

23. Την επιτακτική ανάγκη παράτασης των μέτρων στήριξης εργαζομένων σε 

επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Μάιο 2021, ένεκα της 

απαγόρευσης λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής ή του γεγονότος ότι 

εξακολουθούν να πλήττονται από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης της χώρας 

και της υποχρέωσης τήρησης των έκτακτων προληπτικών μέτρων προστασίας.  

24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη, η οποία 

ανέρχεται έως το ποσό των εκατόν τριάντα εκατομμυρίων ευρώ (130.000.000,00 €) και 

βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, οικονομικού έτους 2021 στον ΕΦ 1033- 5010000000 ΑΛΕ 2310989899, 

αποφασίζουμε:  

 

την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον 

μήνα Μάιο 2021, ως εξής:  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού 

τομέα, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία για τον μήνα Μάιο 2021 

 

Άρθρο 1 

Επιχειρήσεις - Εργοδότες που υποχρεωτικά θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις 

εργασίας των εργαζομένων τους 

1. α. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα των οποίων αναστέλλεται η 

λειτουργία της έδρας ή των υποκαταστημάτων τους, με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει 

Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, 

σύμφωνα με το σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας, για όσο χρονικό διάστημα 

διαρκεί η εντολή αυτή, θέτουν υποχρεωτικά σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των 
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εργαζομένων τους, οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2021 ή 

παρατείνουν υποχρεωτικά την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν 

ήδη τεθεί σε αναστολή, για τον μήνα Μάιο 2021. 

β. Ειδικά οι επιχειρήσεις- εργοδότες που ανήκουν στον κλάδο της εστίασης, σύμφωνα με 

το σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας, μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις 

συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους, οι οποίοι:  

i. έχουν προσληφθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2021 και  

ii. έχουν ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα 

στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά την 29-4-2021, εξαιρουμένων των εργαζομένων που 

παρέχουν καλλιτεχνικές υπηρεσίες των οποίων δεν επιτρέπεται η παροχή.  

2. α. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων της παρ. 1α 

του παρόντος άρθρου, οι οποίες λήγουν μετά την ημερομηνία αναστολής της λειτουργίας 

των επιχειρήσεων - εργοδοτών με εντολή δημόσιας αρχής, τίθενται υποχρεωτικά σε 

αναστολή.  

β. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων σε επιχειρήσεις 

- εργοδότες της παρ.1β του παρόντος άρθρου, δύνανται να τεθούν σε αναστολή, υπό τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτήν.  

γ. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας 

ορισμένου χρόνου εργαζομένων συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που 

υπολείπεται. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία 

εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή ή το είδος ή τη 

δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.  

δ. Τα προβλεπόμενα στην παρ. 2α του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως για 

συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου των εργαζομένων, οι οποίοι 

επιδοτούνται από το «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων 

εργασίας» του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α΄ 181), κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του 

άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ. 39539/996/30.9.2020 (Β΄ 4261) κοινής υπουργικής απόφασης.  

3. α. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του παρόντος άρθρου, για τις περιπτώσεις επιτρεπόμενων 

δραστηριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας τους, δύνανται να θέτουν 

εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους δεν έχουν τεθεί σε αναστολή, σε 

καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας, όταν αυτή δύναται να παρασχεθεί με αυτόν τον τρόπο, 

υποβάλλοντας μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα, το «ΕΝΤΥΠΟ 4.1 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΗΣ Π.Ν.Π. (Α΄ 55/2020)» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

β. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του παρόντος άρθρου δύνανται να προσλαμβάνουν 

εργαζομένους κάνοντας χρήση του προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων 

επιδοτούμενων θέσεων εργασίας», μόνο για τις περιπτώσεις επιτρεπόμενων 

δραστηριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας τους. Οι συμβάσεις εργασίας αυτών 

των εργαζομένων δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή και ισχύουν τα οριζόμενα στην περ. 

α΄ της παρούσας παραγράφου.  
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4. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του παρόντος άρθρου δύνανται να προβαίνουν σε 

προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη 

έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, στο πλαίσιο 

αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο δωδέκατο της 

από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90). Κατά το χρονικό διάστημα της 

προσωρινής ανάκλησης, οι εργαζόμενοι των οποίων έχει ανακληθεί η αναστολή της 

σύμβασης εργασίας τους, δεν δύνανται να ενταχθούν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ» 

του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).  

5. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του παρόντος άρθρου για όσο χρονικό διάστημα οι 

συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, και σε κάθε περίπτωση μέχρι και 

την 31η Μαΐου 2021, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με 

καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησης, αυτή είναι άκυρη.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού 

τομέα που πλήττονται για τον μήνα Μάιο 2021 

 

Άρθρο 1 

Επιχειρήσεις - εργοδότες που δύνανται να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των 

εργαζομένων τους 

1. α. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ που 

ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της 

παρούσας, δύνανται κατά τον μήνα Μάιο 2021 και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2021,  

i. να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των 

εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ’ εφαρμογή των σχετικών 

διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, ή και  

ii. να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου 

των εργαζομένων τους.  

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για τους εργαζομένους που έχουν προσληφθεί έως και την 

31η Ιανουαρίου 2021 και των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 

16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά την 29-4-2021.  

β. Ειδικά οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018, 

ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 

31η Δεκεμβρίου 2020 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και 

την 31η Δεκεμβρίου 2020, για να είναι επιλέξιμες και να δύνανται να θέτουν σε αναστολή 

ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν 

ήδη τεθεί σε αναστολή ή να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας 

μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους που έχουν προσληφθεί έως και την 31η 

Ιανουαρίου 2021, πρέπει να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη 

την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και να μην 
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παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 

31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 

2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν 

υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και 4-3-2021.  

Σε περίπτωση επιχειρήσεων οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους 

την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 

1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019 εξαιτίας του ότι έχουν μηδενικό κύκλο 

εργασιών κατά το έτος 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων 

ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και 4-3-2021, και πραγματοποίησαν 

προσλήψεις προσωπικού μέσα στο 2020, εξαιρούνται των οριζομένων της παρούσας 

παραγράφου.  

γ. Ειδικά οι επιχειρήσεις-εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και 

τουριστικών καταλυμάτων καθώς και επιχειρήσεις-εργοδότες τουριστικών λεωφορείων, 

που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με 

το σχετικό παράρτημα της παρούσας, δύνανται να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις 

εργασίας εποχικά εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, σύμφωνα με 

το άρθρο 8 του ν. 1346/1983 (Α΄46) ή με την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 1836/1989 (Α΄ 

79), σε συνδυασμό με τους όρους κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι 

σε ισχύ, οι οποίοι επαναπροσλαμβάνονται μετά την 31η Ιανουαρίου 2021 και των οποίων 

το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα 

στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά την 29-4-2021 για όσους έχουν προσληφθεί έως αυτή την 

ημερομηνία ή κατά την ημερομηνία πρόσληψης για όσους έχουν μεταγενέστερη 

πρόσληψη.  

2. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να εφαρμόζουν 

το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό 

εργαζομένων μέχρι και του ποσοστού 100% αυτών, ανά υπεύθυνη δήλωση της 

επιχείρησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. 

3. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου που κάνουν χρήση του 

μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους σε ποσοστό 100% 

αυτών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 και τις 

συμβάσεις εργασίας επιδοτούμενων εργαζομένων του προγράμματος «Ανοικτό 

Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του άρθρου 28 του ν. 

4726/2020 (Α΄ 181), κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ. 

39539/996/30.9.2020 (Β΄ 4261) κοινής υπουργικής απόφασης.  

 

Άρθρο 2 

Ακυρότητα καταγγελίας συμβάσεων εργασίας - Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας – 

Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου – Ανάκληση αναστολών 

συμβάσεων εργασίας 

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου, για όσο 

χρονικό διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, και σε κάθε 

περίπτωση μέχρι και την 31η Μαΐου 2021, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις 
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προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησης, αυτή 

είναι άκυρη.  

2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου που 

κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, για τον μήνα Μάιο 

2021, υποχρεούνται μετά το πέρας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, να 

διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας, 

για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων 

εργασίας των εργαζομένων αυτών όπως αυτό υπολογίζεται εντός του μήνα αναφοράς. Για 

τον υπολογισμό του ισόχρονου διαστήματος, σε περίπτωση που οι συμβάσεις εργασίας 

των εργαζομένων τίθενται σε αναστολή σε διαφορετικής διάρκειας χρονικά διαστήματα, 

λαμβάνεται υπόψη το συνολικό διάστημα που οι επιχειρήσεις - εργοδότες έκαναν χρήση 

του μέτρου της αναστολής εντός του μήνα.  

Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσης, 

όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά τους 

έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.  

Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι 

αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω 

συνταξιοδότησης ή θανάτου καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η 

σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.  

3. Η αναστολή συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων, που 

είχαν τεθεί σε αναστολή στο παρελθόν, δύναται να παραταθεί έως την 31η Μαΐου 2021. 

Επίσης, δύνανται να τεθούν για πρώτη φορά ή εκ νέου σε αναστολή συμβάσεις 

εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων.  

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για εργαζόμενους οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και την 

31η Ιανουαρίου 2021 και των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 

16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά την 29-4-2021, με την 

επιφύλαξη των οριζομένων στην περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου.  

Σε κάθε περίπτωση μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής ή της παράτασης της 

αναστολής, οι ανωτέρω συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο 

που υπολείπεται. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική 

αδυναμία εκπλήρωσης, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή 

τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.  

4. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ, που ορίζονται από το 

Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας, και έχουν θέσει 

σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, 

δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των 

εργαζομένων αυτών. Μπορούν επίσης να θέτουν εκ νέου σε αναστολή τις συμβάσεις 

εργασίας εργαζομένων τους ανεξάρτητα από το αν έχει ανακληθεί η αναστολή τους. Σε 

κάθε περίπτωση τα ανωτέρω ισχύουν έως και την 31η Μαΐου 2021.  

5. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου: 

α. Δύνανται να κάνουν χρήση του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 

4690/2020 (Α΄ 104), για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων τους των οποίων οι 

συμβάσεις εργασίας δεν τελούν σε αναστολή. Σε κάθε περίπτωση δεν δύνανται να 
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ενταχθούν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» οι εργαζόμενοι των οποίων η αναστολή 

σύμβασης εργασίας έχει ανακληθεί με τη διαδικασία της προσωρινής ανάκλησης για 

κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, κατά το 

χρονικό διάστημα της ανάκλησης.  

β. Υποχρεούνται, για τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους δεν 

έχουν τεθεί σε αναστολή, να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής 

εργασίας σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. οικ. 23182/26-4-2021 κοινή υπουργική απόφαση 

(Β΄ 1733).  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

Αποζημίωση ειδικού σκοπού - Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τις 

περιπτώσεις των κεφαλαίων Α και Β 

 

Άρθρο 1 

Αποζημίωση ειδικού σκοπού 

1. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις - εργοδότες των κεφαλαίων Α και Β της παρούσας, 

των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης 

ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), κατ’ 

αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, με βάση 

υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534,00 €) που 

αντιστοιχεί σε τριάντα ημέρες.  

2. Η αποζημίωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και 

ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής 

διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης 

και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δεν 

δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και 

το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά 

ιδρύματα.  

3. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού, κατ’ αναλογία του χρονικού 

διαστήματος αναστολής, καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.  

 

Άρθρο 2 

Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού 

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες των κεφαλαίων A και Β της παρούσας, προβαίνουν είτε 

σε αρχική δήλωση των εργαζομένων τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε 

αναστολή για πρώτη φορά, είτε σε εκ νέου δήλωση των εργαζομένων των οποίων οι 

συμβάσεις εργασίας τίθενται ξανά σε αναστολή, είτε βεβαιώνουν ότι παρατείνεται η 
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αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε 

αναστολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.  

2. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη 

φορά κατά τον μήνα Μάιο 2021 υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων 

(supportemployees.yeka.gr), μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη.  

Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων και 

του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο ΠΣ 

ΕΡΓΑΝΗ, τα οποία αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, και τα στοιχεία του 

προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Επίσης, δηλώνουν και το αν 

μισθώνουν κύρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου 

ακινήτου.  

Για την περίπτωση των εργαζομένων, των οποίων κατά τον μήνα Μάιο 2021 

παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους ή των εργαζομένων των οποίων 

οι συμβάσεις εργασίας τίθενται εκ νέου σε αναστολή, ανεξαρτήτως προσώπου εργοδότη, 

δεν απαιτείται επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους εργαζόμενους, εκτός κι αν 

επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή στοιχείων 

της μίσθωσης κύριας κατοικίας.  

3. Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν 

αμελλητί την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωσή τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

στους εργαζομένους, δηλώνοντας και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης 

τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.  

4. Για τον μήνα ισχύος της παρούσας υποχρεωτικά η αναστολή συμβάσεων εργασίας των 

εργαζομένων προαναγγέλλεται, με την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 τουλάχιστον την 

προηγούμενη μέρα της έναρξης της αναστολής. Η προαναγγελία μπορεί να αφορά, είτε 

αυτοτελή χρονικά διαστήματα εντός του τρέχοντος μήνα, είτε ολόκληρο τον μήνα.  

Σε κάθε περίπτωση, μεταβολή της προαναγγελθείσας αναστολής συμβάσεων εργασίας 

των εργαζομένων προαναγγέλλεται και αυτή, είτε με τη διαδικασία της προσωρινής 

ανακλήσεως είτε με ορθή επανάληψη της υποβληθείσας δήλωσης. Η προαναγγελία αυτή 

πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα από την έναρξη της 

μεταβολής.  

Ειδικά, για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή την 1η έως και 

τη 12η Μαΐου 2021, οι υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων - εργοδοτών δύνανται να 

υποβληθούν από 6-5-2021 και έως 12-5-2021.  

5. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία της προαναγγελίας η υπεύθυνη 

δήλωση είναι άκυρη και δεν παράγει τα αποτελέσματα της αναστολής σύμβασης εργασίας, 

και κατά συνέπεια ο εργοδότης συνεχίζει εκείνος να αμείβει τους εργαζόμενους.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 

Γενικές Διατάξεις 
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Άρθρο 1 

Διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού 

1. Για τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού όπως αυτή ορίζεται 

στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων. Η παραπάνω καταβολή γίνεται εφάπαξ με πίστωση του τραπεζικού 

λογαριασμού του δικαιούχου - εργαζομένου, ο οποίος υποδεικνύεται στην υποβαλλόμενη 

αίτησή του. Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση 

δικαιούχων - εργαζομένων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό 

τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο 

λογαριασμός, το ποσό της καταβολής και το ΑΦΜ τους. 

2. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία 

«Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ ΑΕ) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης, 

διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε., στη Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία και στη Διεύθυνση 

Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων εργαζόμενων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, 

που περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων εργαζομένων, το συνολικό ποσό της 

καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Οι ανωτέρω 

καταστάσεις εγκρίνονται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία.  

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η 

μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης 

Οικονομικής Διαχείρισης.  

4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται μέσω της ΓΔΟΥ του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στη Διεύθυνση Λογαριασμών και 

Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) η οποία 

εκδίδει, βάσει αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού 

του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων - 

Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με 

IBAN GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «πληρωμές ΕΔ» με τη 

μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με: α) το συνολικό 

ποσό ανά δικαιούχο - εργαζόμενο και β) με το ποσό που αφορά το ανά συναλλαγή κόστος 

προς τρίτους, σύμφωνα με την 109/12-3- 2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της 

Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή 

κόστους προς τρίτους. Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμ. 

Προγραμματισμού του ΓΛΚ, η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής 

εφαρμογής, χρεώνεται ο λογαριασμός με IBAN GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698, 

προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς 

των τελικών δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στον λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της 

πληρωμής μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση 

Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γ.Λ.Κ. σε πίστωση του λογαριασμού 

με IBAN GR7101000230000000000200211 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του 

Τακτικού Προϋπολογισμού.  

Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 

Αναφορών και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής Διεύθυνσης 
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Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη 

ΔΙΑΣ ΑΕ.  

5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του Ελληνικού 

Δημοσίου με ΙΒΑΝ: GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό 

κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. 

Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ ΑΕ ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων και το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να συμπεριληφθούν στην 

επόμενη πληρωμή.  

6. Για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 4 

του παρόντος άρθρου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.  

7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με 

την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής 

Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες 

τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και 

ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.  

9. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα 

ακόλουθα: 

α) Η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση 

του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος.  

β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.  

γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) 

της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.  

 

Άρθρο 2 

Αχρεωστήτως καταβληθέντα - αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών 

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις στα 

φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι 

κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς 

δηλώσεως.  

2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως 

λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του 

νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του 

ΚΕΔΕ.  

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 

(Ακολουθούν Παραρτήματα) 
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----------.--------- 

 

1319. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4799 της 17/18.5.2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 

2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφορά τις εξαιρούμενες 

οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές 

εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα 

διατήρησης κεφαλαίου (L 150), ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την 

τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των 

ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 

επενδύσεων και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ (L 150), μέσω της τροποποίησης του άρθρου 

2 του v. 4335/2015, και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 78) 
 

… 

ΜΕΡΟΣ Γ’ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

… 

Άρθρο 110 

Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων - Τροποποίηση της 

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

(Τροποποιείται η παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου(Α΄ 68), ανωτ. αριθ. 65) 

 

Άρθρο 111 

Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων 

δαπανών - Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 29 του v. 4772/2021 

(Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 29 του v. 4772/2021 (Α’ 17), ανωτ. αριθ. 1104) 

 

… 

Άρθρο 115 

Παράταση Προγράμματος «Γέφυρα ΙΙ» 

(Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από την παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), 

ανωτ. αριθ. 1214) 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8I8z79QigGevtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijGSP2HthSIN49wp69xgChXMo9hcCPdM8DJpk0-ouuCiR
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=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8-n8HAPBnn3PtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijFXJmGfhBlbHQQZMytJppdUtnK5Mtco-hpSvUJYSu6L6
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
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Άρθρο 116 

Απαλλαγή από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας των ασθενοφόρων του άρθρου 

δωδέκατου του v. 4787/2021 

(Παρατίθεται ως σχόλιο στο άρθρο δωδέκατο του ν. 4787/2021 (Α΄ 44), ανωτ. αριθ. 1206) 

  

… 

Άρθρο 119 

Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα 

φυσικών προσώπων και φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών 

οντοτήτων - Τροποποίηση της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71 ως προς τα ποσά βεβαίωσης 

του φόρου, αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 71, προσθήκη παρ. 72 και 73 στο 

άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε.  

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 

(Κ.Φ.Ε., v. 4172/2013, Α’ 167) τροποποιείται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:  

«1. Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει ο φορολογούμενος και τους λοιπούς τίτλους 

βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας βεβαιώνεται ποσό 

ίσο με το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική 

δραστηριότητα για τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού 

έτους.  

Αν στη δήλωση περιλαμβάνονται και εισοδήματα για τα οποία ο φόρος παρακρατείται ή 

καταβάλλεται κατά τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων, ο φόρος που παρακρατήθηκε 

ή καταβλήθηκε για τα εισοδήματα αυτά εκπίπτει από τον φόρο που πρέπει να βεβαιωθεί 

κατά το προηγούμενο εδάφιο. Αν το εισόδημα με βάση το οποίο ενεργείται η βεβαίωση 

του φόρου προσδιορίζεται κατά τρόπο τεκμαρτό, ο φόρος που αναλογεί στο τεκμαρτό αυτό 

εισόδημα λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ποσού που πρέπει να βεβαιωθεί 

κατά το άρθρο αυτό.  

Όταν αποκτάται για πρώτη φορά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, το προς 

βεβαίωση ποσό της παραγράφου αυτής περιορίζεται στο μισό.».  

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 71 του Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) τροποποιείται, 

η παρ. 2 αντικαθίσταται και οι παρ. 1 και 2 διαμορφώνονται ως εξής:  

«1. Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα και 

τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής 

Διαδικασίας βεβαιώνεται ποσό ίσο με ογδόντα τοις εκατό (80%) του φόρου που προκύπτει 

για τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους.  

Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα και τους 

λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 

αποκλειστικά και μόνο για το φορολογικό έτος 2018, βεβαιώνεται ποσό ίσο με το ενενήντα 

πέντε τοις εκατό (95%) του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για 

τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του έτους αυτού.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ES5crdlkS9btIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOeM2Wjc0UfibbHBUqKlQGcI8BO06C6QkB5OdmmJBrsC
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2. Το ποσοστό του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 αυξάνεται σε εκατό τοις εκατό (100%) 

ειδικά για τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα 

αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.»  

3. Στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) προστίθενται παρ. 72 και 73 ως εξής:  

«72. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, το ποσό που βεβαιώνεται σύμφωνα με το 

πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 71 ορίζεται σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).  

73. α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69 του v. 4172/2013, όπως αντικαθίσταται 

με την παρ. 1 του παρόντος, ισχύει για την προκαταβολή φόρου που βεβαιώνεται με την 

πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 και 

επόμενων.  

β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 71 του v. 4172/2013, όπως αντικαθίσταται με 

την παρ. 2 του παρόντος, ισχύει για την προκαταβολή φόρου που βεβαιώνεται με τη 

δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021 και επόμενων.  

γ. Η παρ. 2 του άρθρου 71 του v. 4172/2013, όπως αντικαθίσταται με την παρ. 2 του 

παρόντος, ισχύει για την προκαταβολή φόρου που βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας 

εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 και επόμενων.» 

 

… 

Άρθρο 121 

Απαλλαγή από την επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε συγκεκριμένα 

εισοδήματα του άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε. για τα φορολογικά έτη 2021 και 2022 -

Τροποποίηση της παρ. 50 του άρθρου 72 του v. 4172/2013 - Προσθήκη παραγράφου στο 

άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε. 

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 50 του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013, Α’ 167) 

τροποποιείται ως προς τα εισοδήματα που απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά 

αλληλεγγύης και η παρ. 50 διαμορφώνεται ως εξής:  

«50. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά 

αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, με 

εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία στο δημόσιο τομέα και τις συντάξεις. Αν 

το εισόδημα προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34, η απαλλαγή της παρούσας 

παρέχεται εφόσον 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. Για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά 

αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που αποκτώνται από αγροτικές ενισχύσεις 

και επιδοτήσεις που εισπράττονται το φορολογικό έτος 2021, αλλά ανάγονται στο 

φορολογικό έτος 2020.»  

2. Στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται παρ. 74 ως εξής:  

«74. Για το φορολογικό έτος 2022 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης 

του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό 

τομέα. Αν το εισόδημα προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34, η απαλλαγή της 

παρούσας παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε 
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εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας σύμφωνα με 

τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34.» 

 

… 

ΜΕΡΟΣ Ε’ 

ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

… 

Άρθρο 135 

Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι (Plesionika narval) 

1. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, για χρονικό διάστημα τεσσάρων 

(4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι 

(Plesionika narval) ασκείται στην Ελληνική Επικράτεια, από επαγγελματίες αλιείς, 

πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, που διαθέτουν σε ισχύ αλιευτική άδεια 

με το εργαλείο κλωβός (FPO), κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του β.δ. 

666/1966 (Α’ 160).  

2. Για την αλιεία του είδους της παρ. 1 χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 

παραλληλεπίπεδοι κλωβοί (παγίδες) ή και σφαιροειδείς κλωβοί (κιούρτοι).  

α) Οι παραλληλεπίπεδοι κλωβοί αποτελούνται από άκαμπτο μεταλλικό σκελετό έως 

ογδόντα εκατοστών (80 cm) σε μήκος και πλάτος και έως σαράντα πέντε εκατοστών 

(45cm) σε ύψος, επενδυμένο με πλέγμα με μάτι ύψους δώδεκα τουλάχιστον χιλιοστών 

(12mm) κατά τη μέτρηση και σχήματος τεσσάρων (4) τουλάχιστον πλευρών.  

β) Οι σφαιροειδείς κλωβοί (κιούρτοι) αποτελούνται από άκαμπτο μεταλλικό σκελετό έως 

ογδόντα εκατοστών (80cm) σε διάμετρο και σαράντα πέντε εκατοστών (45 cm) σε ύψος, 

επενδυμένο με πλέγμα με μάτι ύψους τουλάχιστον 12 χιλιοστών (12 mm), κατά τη μέτρηση 

και σχήματος τεσσάρων τουλάχιστον πλευρών. Φέρουν υποχρεωτικά δύο ανοίγματα, ένα 

στόμιο στο πάνω μέρος, διαμέτρου τουλάχιστον δέκα τριών εκατοστών (13 cm) και ένα 

πορτάκι σε πλαϊνή πλευρά.  

3. Η αλιεία του είδους της παρ. 1 επιτρέπεται αποκλειστικά σε βάθη άνω των σαράντα 

(40) μέτρων και εκτός των ειδικά απαγορευμένων περιοχών αλιείας, όπως καθορίζονται 

από τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και άλλες ειδικές διατάξεις.  

4. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις παρ. 1 έως 3, εφαρμόζονται το άρθρο 11 του 

ν.δ. 420/1970 (Α’ 27) και η υπ’ αρ. 3866/78486/14.7.2015 υπουργική απόφαση (Β’ 1587). 

Τυχόν πρόστιμα εισπράττονται υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το 

άρθρο 13 του ν.δ. 420/1970.  

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 
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Άρθρο 136 

Έναρξη ισχύος 

1. Ως προς το Μέρος Α’:  

α. Τα άρθρα 19 και 26 τίθενται σε ισχύ στις 28 Ιουνίου 2021.  

β. Το άρθρο 46 που αφορά τα άρθρα 131Β και 131Γ του v. 4261/2014 (Α’ 107) και το 

άρθρο 47 τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022.  

γ. Οι λοιπές διατάξεις τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως.  

2. Το Μέρος Β’ τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις.  

3. Τα Μέρη Γ’, Δ’ και Ε’ τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση του παρόντος στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις. 

 

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

 

1320. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30518 της 17/18.5.2021 «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του 

διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον 

κορωνοϊό COVID -19 σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), 

διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 2020) 
(Καταργήθηκε από την περ. α’ του άρθρου 23 της υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/2021 

«Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και 

σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής 

Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου 

Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και 

Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής 

εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης 

και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων 

Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του 

Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 4187), κατωτ. αριθ. 

1542). 

 

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

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ttouwEb4QoTNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtemE3m670IXGJTshjL-e1UXN950VN--7zjWiQ5QnlcCU
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8qD78D9MCGF33U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb7hi4GE-iBojchvPJVKiEUhFikp3JjJnNCZYP5XEkW4
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1321. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ TΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 51/126068 της 13/18.5.2021 «Χορήγηση ενισχύσεων 

ήσσονος σημασίας στους τομείς: α) της επιτραπέζιας Ελιάς - λοιπές με κωδικό 

συστήματος Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 2008190 και β) των καπνών ποικιλίας Βιρτζίνια και 

λεπτομέρειες εφαρμογής στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 

1408/2013 της Επιτροπής (ΕΕ L 352, 24.12.2013) όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. 

(ΕΕ) υπ’ αρ. 316/2019 (L51/1/22.2.2019» (Β’ 2021) 
Τροποποιήθηκε από  το άρθρο 2 της απ. Υπουργών Οικονομικών - Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 1147/233567 της 1/2.9.2021 «Τροποποίηση των υπ’ 

αρ.: α) 720/132077/ 19-5-2021 “Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στους τομείς: α) 

υπαίθριου καρπουζιού, mini και obla, β) της καλοκαιρινής και φθινοπωρινής πατάτας, 

γ) των θερμοκηπιακών καλλιεργειών σε τομάτες και αγγούρια σε όλη την επικράτεια 

εξαιρουμένης της Κρήτης, δ) της βουβαλοτροφίας και λεπτομέρειες εφαρμογής 

Προσωρινού Πλαισίου με βάση την ανακοίνωση της επιτροπής της 19/03/2020 

C(2020)1863 final (Προσωρινό Πλαίσιο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει” (Β’ 2123) 

και β) 51/ 126068/13-5-2021 “Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στους τομείς: 

α) της επιτραπέζιας ελιάς-λοιπές με κωδικό συστήματος ΟΠΕΚΕΠΕ 2008190 και β) 

των καπνών ποικιλίας Βιρτζίνια και λεπτομέρειες εφαρμογής στα πλαίσια εφαρμογής 

του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1408/2013 της Επιτροπής (EE L 352, 24-12-2013), 

όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 316/2019 (L 51/1/22-2-2019)” (Β’ 

2021) κοινών υπουργικών αποφάσεων» (Β΄ 4030).  

 

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

 

1322. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. ΓΔΟΥ 468 της 17/18.5.2021 «Αυξημένη 

αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021» (Β΄ 2025)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 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).  

2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και 

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

3. Τον υπ’ αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την 

εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L352/1 της 24.12.2013).  

4. Τον υπ’ αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την 

κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ 

εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ttouwEb4QoQtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtX07O4F_u-YVX9WIZFbF-ZRHqoHIRzgPcoZyl9WtdvRy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Gk0ulCn9aF3NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZ095FXbv4SKCoYtjeD4FbpBnyo_vJ9Khk1tAkmPbYOO
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ttouwEb4QoQliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdQwxs9bpw0OTEXGuXQDX25vOlu0DeKeJCPeaUo4e7oB
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5. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί 

η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19».  

6. Τις διατάξεις 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).  

7. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 143).  

8. Τις διατάξεις της παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 

4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, ν. 4093/2012 και 

ν. 4172/2013» (Α’ 107).  

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

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 94).  

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

(Α’ 170).  

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

(Α’ 90).  

12. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).  

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

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

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α’ 119).  

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

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

16. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).  

17. 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), σε 

συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/209 (Α’ 133).  

18. Tην υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 

(Β’ 4805).  

19. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).  

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

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 

Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).  
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21. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.26380/23.4.2021 απόφαση των Υπουργών 

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

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, 

Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του 

Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 

τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 

για το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 

3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1682).  

22. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.24489/16.4.2021 απόφαση των Υπουργών 

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

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, 

Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του 

Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 

τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 

για το διάστημα από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη M. Δευτέρα, 

26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1558).  

23. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.22439/9.4.2021 απόφαση των Υπουργών 

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

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, 

Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του 

Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 

τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 

για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 19 

Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1441), όπως ισχύει.  

24. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.20651/2.4.2021 απόφαση των Υπουργών 

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

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, 

Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του 

Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 

τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 

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

Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1308).  

25. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.18877/26.3.2021 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, 
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Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του 

Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 

τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 

για το διάστημα από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 

Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1194).  

26. Την υπό στοιχεία Α.1076/2.4.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του 

προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις 

που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 

και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β’ 1135), όπως ισχύει.  

27. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ2020/ 23.10.2020 Απόφαση του Διοικητή 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως ισχύει.  

28. Την υπ’ αρ. 109/12-3-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.  

29. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων λόγω των συνεπειών του κορωνοϊού 

COVID-19.  

30. Την υπό στοιχεία 2/71208/ΔΠΓΚ/12.05.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του 

Υπουργείου Οικονομικών.  

31. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 

εκατό τριάντα εκατομμυρίων (130.000.000) ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος σε βάρος 

του τακτικού προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές 

Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών και του ΑΛΕ 2310988899 «Λοιπές μεταβιβάσεις 

σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα», η οποία 

θα αντιμετωπιστεί με μεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για 

δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών του κορωνοϊού», και δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του 

Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου 

Οικονομικών, η οποία εξαρτάται από τα πραγματικά γεγονότα και δεν είναι δυνατόν να 

προσδιοριστεί και η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΑΛΕ 2420913001 «Λοιπές 

αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες», αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού 

1. Καταβάλλεται αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού στους δικαιούχους του άρθρου 

3, για τους οποίους ίσχυσαν ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή αναστολής 

λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό 

COVID-19 ή η λειτουργία τους επηρεάζεται άμεσα από τα περιοριστικά μέτρα λόγω της 

εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατά το μήνα Απρίλιο 2021, 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας.  

2. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου 

ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζόμενης της 
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παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή 

κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ 

του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 

43Α του ν. 4172/2013, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το 

Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης 

και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.  

3. Η αποζημίωση της παρ. 1 χορηγείται με βάση 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 έχει τροποποιηθεί και ισχύει και 

ειδικότερα το σημείο 3.1 αυτής.  

 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:  

1. Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού: ενίσχυση η οποία χορηγείται σε επιχειρήσεις 

σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.  

2. Ενιαία επιχείρηση: ειδικά για τους σκοπούς του ελέγχου της σώρευσης του άρθρου 6, 

καθώς και του ελέγχου της προϋπόθεσης της παρ. 2 του άρθρου 4, ενιαία επιχείρηση 

νοείται ότι συνιστούν οι συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, ήτοι οι επιχειρήσεις που 

διατηρούν μεταξύ τους μία από τις ακόλουθες σχέσεις:  

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

εταίρων άλλης επιχείρησης,  

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

διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,  

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

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

τελευταίας,  

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

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

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

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

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

ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού.  

3. Τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας: οι τομείς που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΚ) 

υπ’ αρ. 104/2000 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1999 για την κοινή οργάνωση των 

αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (EE L17/22 της 21.1.2000), και οι 

οποίοι αντιστοιχούν στους ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙΙΙ το οποίο και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  
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4. Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων: κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος από την 

οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής 

εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία προϊόντος ζωικής ή φυτικής 

προέλευσης για την πρώτη του πώληση.  

5. Εμπορία γεωργικών προϊόντων: η κατοχή ή η έκθεση με σκοπό την πώληση, την 

προσφορά προς πώληση, την παράδοση ή οποιονδήποτε άλλον τρόπο διάθεσης στην 

αγορά, με εξαίρεση την πρώτη πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού σε 

μεταπωλητές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις και κάθε δραστηριότητα η οποία προετοιμάζει 

το προϊόν για μια τέτοια πρώτη πώληση· η πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού 

προς τελικούς καταναλωτές λογίζεται ως εμπορία αν πραγματοποιείται σε χωριστό και 

ειδικό για τον σκοπό αυτό χώρο.  

6. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Παραρτήματος I του Καν. 651/2014:  

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

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

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

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

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

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δύο (2) εκατ. ευρώ.  

Για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων και των χρηματικών ποσών 

λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στα άρθρα 3 έως 6 του ως άνω παραρτήματος.  

 

Άρθρο 3 

Δικαιούχοι αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού 

Δικαιούχοι της αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού της παρ. 1 του άρθρου 1 είναι:  

α) οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους «Υπηρεσίες 

χιονοδρομικού κέντρου” (ΚΑΔ 93.29.19.07) και «Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και 

ιαματικών πηγών” (ΚΑΔ 96.04.10.04),  

β) οι φορείς που ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων της Γενικής 

Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 

(http://drasis.culture.gr) την 1η Απριλίου 2021, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και  

γ) οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, 

καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, με εξαίρεση τα Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τα 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, που δεν υπάγονται στις περ. α και β, οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια 

του άρθρου 4.  

 

http://drasis.culture.gr/
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Άρθρο 4 

Προϋποθέσεις δικαιώματος αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού 

1. Η αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται στους δικαιούχους του άρθρου 

3 εφόσον πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α) Είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 2 

της παρούσας,  

β) έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως,  

γ) για τις επιχειρήσεις της περίπτωσης γ του άρθρου 3:  

αα) έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), στις 1.4.2021, έναν από 

τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΑ, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας απόφασης, ή τα ακαθάριστα έσοδά τους ενεργού κατά την 1.4.2021 ΚΑΔ 

δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΑ, όπως 

αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, 

είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 

1.4.2021, ή  

ββ) έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), στις 1.4.2021, έναν από 

τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΒ, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας απόφασης, ή τα ακαθάριστα έσοδά τους ενεργού κατά την 1.4.2021 ΚΑΔ 

δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΒ, όπως 

αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, 

είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 

1.4.2021 και έχουν έδρα ή υποκατάστημα στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, 

Θεσσαλονίκης και Αχαΐας,  

δ) έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο 

υποχρέωση να τις υποβάλουν, ως εξής:  

i) μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, 

έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019,  

ii) μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, 

έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι 

την 31η Μαρτίου 2021,  

«ε) έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2019, με 

ποσό ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός, με την 

εξαίρεση των φορέων της περ. β του άρθρου 3 και των επιχειρήσεων που έχουν κάνει 

έναρξη εργασιών μετά την 1η Οκτωβρίου 2019 για τους οποίους δεν απαιτείται τα 

ακαθάριστα έσοδά τους να είναι μεγαλύτερα του μηδενός».  

Η περ. ε΄ αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 1 της απ. Υπουργού - Αναπληρωτή 

Υπουργού - Υφυπουργού Οικονομικών Αριθμ. ΓΔΟΥ 499 της 26/26.5.2021 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ468/ 17.05.2021 απόφασης “Αυξημένη 

αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021” (Β’ 2025)» (Β’ 

2224). 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8VcYaROL9Gu9_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYwORRruzzFEfatbUr3ulkqPBM6hsBbkLwbrKkrksn17
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8VcYaROL9Gu9_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYwORRruzzFEfatbUr3ulkqPBM6hsBbkLwbrKkrksn17
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στ) δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μέχρι και την 

ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο 

φορολογικό μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από την 

υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθ’ όλη την περίοδο 

αυτή,  

ζ) δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής ισχύος της παρούσας, 

η χρήση του ΑΦΜ τους για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την 

απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1200/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος 

έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ,  

η) δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 

(Α’ 137),  

θ) έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Φεβρουαρίου 2021.  

2. Επιπλέον των κριτηρίων της παρ. 1, οι επιχειρήσεις πρέπει να μην έχουν στη διάθεσή 

τους προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και επιπλέον, κατά τη στιγμή χορήγηση της ενίσχυσης:  

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

αφερεγγυότητας και  

ii) να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο 

ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης και να μην έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και 

υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.  

Ο έλεγχος της εν λόγω προϋπόθεσης γίνεται και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.  

 

Άρθρο 5 

Ύψος ενίσχυσης 

1. Με την επιφύλαξη των ορίων σώρευσης του άρθρου 6, η αυξημένη αποζημίωση 

ειδικού σκοπού ανέρχεται σε 1.000 ευρώ για δικαιούχους που απασχολούν 0 έως 5 

εργαζόμενους κατά την 1.4.2021, 2.000 ευρώ για δικαιούχους που απασχολούν 6 έως 20 

εργαζόμενους κατά την 1.4.2021 και 4.000 ευρώ για δικαιούχους που απασχολούν 21 έως 

49 εργαζόμενους κατά την 1.4.2021, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, 

για:  

α) τους φορείς των περιπτώσεων α και β του άρθρου 3, όλης της Επικράτειας,  

β) τις επιχειρήσεις της περίπτωσης γ του άρθρου 3, όλης της Επικράτειας, που έχουν 

ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 1.4.2021 έναν από τους 

περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΑ, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά 

την 1.4.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο 

Παράρτημα ΙΑ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος 

φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν 

στον κύριο ΚΑΔ στις 1.4.2021 και  

γ) μόνο για τις επιχειρήσεις της περίπτωσης γ του άρθρου 3 που έχουν έδρα ή 

υποκατάστημα στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Θεσσαλονίκης και έχουν ενεργό 
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κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 1.4.2021 έναν από τους 

περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΒ, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά 

την 1.4.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο 

Παράρτημα ΙΒ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος 

φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν 

στον κύριο ΚΑΔ στις 1.4.2021.  

2. Με την επιφύλαξη των ορίων σώρευσης του άρθρου 6, η αυξημένη αποζημίωση 

ειδικού σκοπού ανέρχεται σε 500 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 0 έως 5 

εργαζόμενους κατά την 1.4.2021, 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 6 έως 20 

εργαζόμενους κατά την 1.4.2021 και 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 21 έως 

49 εργαζόμενους κατά την 1.4.2021, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, 

μόνο για τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή υποκατάστημα στην Περιφερειακή Ενότητα 

Αχαΐας και έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 1.4.21 έναν 

από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΒ, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα 

ενεργού κατά την 1.4.21 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους 

στο Παράρτημα ΙΒ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος 

φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν 

στον κύριο ΚΑΔ στις 1.4.21.  

 

Άρθρο 6 

Έλεγχος σώρευσης 

1. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων που έχουν λάβει οι δικαιούχοι από οποιοδήποτε 

πρόγραμμα βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, ελέγχεται σε επίπεδο 

ενιαίας επιχείρησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, και δεν δύναται να υπερβαίνει το 

ποσό των ενός εκατομμυρίου οχτακοσίων χιλιάδων (1.800.000) ευρώ. Για τις επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, το συνολικό 

ποσό ενισχύσεων δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων 

(270.000) ευρώ.  

2. Ο έλεγχος της σώρευσης διενεργείται σε πρώτη φάση αυτόματα στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα με βάση τα σχετικά στοιχεία που υποβάλει ο δικαιούχος κατά την αίτηση, και 

το ύψος της ενίσχυσης που λαμβάνει βάσει της παρούσας προσαρμόζεται ανάλογα, ώστε 

να μην οδηγεί σε υπέρβαση των κατά περίπτωση ανωτέρω ορίων. Σε περίπτωση υποβολής 

αιτήσεων ενίσχυσης, στο πλαίσιο της παρούσας, από περισσότερες ή όλες τις επιχειρήσεις 

που συνθέτουν ενιαία επιχείρηση, με την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας 

και εφόσον, κατόπιν διασταύρωσης των σχετικών αιτήσεων, διαπιστωθεί ότι το συνολικό 

ποσό που αιτούνται οι εν λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει το ανώτατο όριο της παρ. 1 του 

παρόντος άρθρου, το ύψος της ενίσχυσης για κάθε μία από αυτές μειώνεται αναλογικά, με 

βάση το αιτούμενο από κάθε μία επιχείρηση ποσό, προκειμένου το συνολικό εγκριθέν 

ποσό ενίσχυσης ανά ενιαία επιχείρηση να μην υπερβαίνει το εν λόγω όριο.  

3. Επιπλέον, διενεργείται αυτοματοποιημένος απολογιστικός έλεγχος με βάση τα 

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

Προσωρινού Πλαισίου, στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος 
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σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με ευθύνη της αρμόδιας 

υπηρεσίας για την τήρηση του εν λόγω συστήματος.  

4. Για τον ανωτέρω σκοπό η ΑΑΔΕ θέτει στη διάθεση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία και κάθε πληροφορία σχετική με την εφαρμογή της παρούσας που τηρούνται στην 

πλατφόρμα «myBusinessSupport».  

 

Άρθρο 7 

Διαδικασία υποβολής αίτησης 

«1. Η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την 

4η Ιουνίου 2021, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport», η οποία 

αποτελεί εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ 

(https://www.aade.gr/mybusinesssupport).».  

Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την απ. Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού 

και Υφυπουργού Οικονομικών Αριθμ. ΓΔΟΥ 520 της 1/1.6.2021 «Τροποποίηση της 

υπό στοιχεία ΓΔΟΥ468/ 17.05.2021 απόφασης “Αυξημένη αποζημίωση ειδικού 

σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021” (Β’ 2025)» (B’ 2317). 

2. Η αίτηση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο της πλήρωσης των 

προϋποθέσεων της παρούσας και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986, με την 

οποία δηλώνεται ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3 της 

παρούσας. Υπόδειγμα της αίτησης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

3. Ειδικά οι επιχειρήσεις που η δραστηριότητά τους στις 1.4.2021 υπαγόταν στις 

περιγραφικές (χωρίς ΚΑΔ) δραστηριότητες που αναφέρονται στο τέλος του 

Παραρτήματος ΙΑ επιβεβαιώνουν, συμπληρώνοντας ειδικό σχετικό πεδίο, ότι ανήκουν 

στην κατηγορία αυτή. Η συμπλήρωση αυτή, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 

1599/1986.  

4. Για τους φορείς της περ. β του άρθρου 3, οι οποίοι υποβάλλουν σχετική αίτηση, γίνεται 

διασταύρωση με τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων (συμπεριλαμβανομένου 

του Α.Φ.Μ.), τα οποία παρέχει στην ΑΑΔΕ η Γενική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού 

του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.  

5. Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» διενεργείται με τη 

χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ.  

6. Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της αίτησης, η επιχείρηση πιστοποιεί 

την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων 

στοιχείων της ΑΑΔΕ, καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προς το σκοπό 

προσδιορισμού του τελικού ύψους ενίσχυσης. Επιπροσθέτως, ελέγχεται 

αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η δήλωση λογαριασμού - ΙΒΑΝ από την 

επιχείρηση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet, η συντακτική 

εγκυρότητά του, καθώς και η επαλήθευσή του από το αντίστοιχο ίδρυμα πληρωμών.  

https://www.aade.gr/mybusinesssupport).
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL81_YM9eaMm1r3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXJ_cD4E7uRkshe_smY7IA-Ze6is6nxZFk3C-haM4M9I
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Άρθρο 8 

Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης 

1. Ο αιτών ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη 

της αίτησής του. Ο αιτών δύναται να υποβάλει στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» 

αίτημα επανεξέτασης, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής 

της ανωτέρω ενημέρωσης. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών απαντά στο αίτημα 

επανεξέτασης, βάσει όλων των στοιχείων και πληροφοριών που της αποστέλλονται 

εγγράφως από την ΑΑΔΕ, μαζί με το οικείο αίτημα στο οποίο αφορούν.  

2. Το ποσό της ενίσχυσης, που υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 

5 της παρούσας, καταβάλλεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου 

επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της 

ΑΑΔΕ, σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως την 31.12.2021.  

3. Η ΑΑΔΕ, βάσει των στοιχείων που έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα 

«myBusinessSupport», επεξεργάζεται τα στοιχεία και τα διασταυρώνει με άλλα στοιχεία 

που έχει στη διάθεσή της και στη συνέχεια πριν από την πληρωμή δημιουργεί:  

α) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων σε ηλεκτρονική μορφή, με βάση τα στοιχεία των 

δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, 

πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.), τον κωδικό του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, τον 

πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός (προαιρετική 

πληροφορία) και το δικαιούμενο ποσό. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι 

επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την 

οποία και διαβιβάζεται.  

β) Συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που 

περιλαμβάνει το συνολικό προς πληρωμή ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς, το πλήθος 

των συναλλαγών καθώς και το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ) 

σύμφωνα με την υπ’ αρ. 109/12-3-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.  

 

Άρθρο 9 

Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης 

1. Η ηλεκτρονική μορφή της αναλυτικής κατάστασης της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 

8 αποστέλλεται με ασφαλή τρόπο προς τη ΔΙΑΣ ΑΕ και στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου 

Οικονομικών.  

2. Η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 8 αποστέλλεται, μέσω 

της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού 

Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, 

ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του ΕΔ No 

200 «Ελληνικό Δημόσιο Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών» και την πίστωση του 

ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 

1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ» που τηρείται 

στην Τράπεζα της Ελλάδος με: α) το συνολικό ποσό προς τους δικαιούχους και β) με το 
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ποσό που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ), σύμφωνα 

με την 109/12-3-2019 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της 

Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους.  

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού 

Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία παρέχεται 

ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 

0100 0230 0000 0242 1220 698 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές, με τη 

μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων. 

Τυχόν υπόλοιπα στο λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, μεταφέρονται με 

εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού 

Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε πίστωση του λογαριασμού 

με ΙΒΑΝ GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του 

τακτικού προϋπολογισμού.  

3. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στον λογαριασμό του Ελληνικού 

Δημοσίου με IBAN GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 με αιτιολογία κίνησης τον 

ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του Τακτικού 

Προϋπολογισμού.  

Για τις αποτυχούσες πληρωμές, η ΑΑΔΕ ενημερώνει σχετικά τους δικαιούχους, ώστε να 

διορθώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του 

TAXISnet της ΑΑΔΕ, προκειμένου να διενεργηθεί δεύτερος κύκλος πληρωμών, 

ακολουθώντας εκ νέου τα βήματα της παραπάνω διαδικασίας (έγκριση πιστώσεων, 

δημιουργία νέας κατάστασης από ΑΑΔΕ, μεταφορά ποσού στον ενδιάμεσο λογαριασμό 

και πληρωμή ποσών μέσω ΔΙΑΣ).  

Ο δεύτερος κύκλος πληρωμής για τις αποτυχούσες πληρωμές είναι τελικός και 

πραγματοποιείται εντός του τρέχοντος έτους.  

4. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με 

την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου 

Οικονομικών.  

5. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται 

τα ακόλουθα:  

α) η παρούσα απόφαση,  

β) η απόφαση του Υπουργού για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού 

εντάλματος,  

γ) η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 8,  

δ) αντίγραφο της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης 

(extrait) της Τράπεζας για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.  

Για την πληρωμή της εν λόγω ενίσχυσης, η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 1 του 

παρόντος άρθρου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.  

 

Άρθρο 10 
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Υποχρεώσεις δικαιούχων - Κυρώσεις 

1. Ο δικαιούχος υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Μαΐου 2021 έως την 30η Ιουνίου 

2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαΐου 2021, βάσει των στοιχείων του 

συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά το μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά το 

διάστημα αυτό.  

«Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά 

την 1η Μαΐου 2021 εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, 

οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις».  

Το μέσα σε «» τελευταίο εδ. της παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 της 

απ. Υπουργού - Αναπληρωτή Υπουργού - Υφυπουργού Οικονομικών Αριθμ. ΓΔΟΥ 499 

της 26/26.5.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ468/ 17.05.2021 απόφασης 

“Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της 

εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021” 

(Β’ 2025)» (Β’ 2224). 

«2. Ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλει, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

«myBusinessSupport», μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 

Φερεγγυότητας. Ειδικότερα, για τα Δικαστήρια εντός ΟΣΔΔΥ-ΠΠ που διαθέτουν 

ηλεκτρονικό σύστημα, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας αναζητείται 

αυτεπαγγέλτως, με αποστολή σχετικών στοιχείων από την ΑΑΔΕ, όπως ενδεικτικά 

Α.Φ.Μ., έδρα, επωνυμία.».  

Η παρ. 2  

-που είχε αντικατασταθεί από την απ. Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και 

Υφυπουργού Οικονομικών Αριθμ. ΓΔΟΥ 791 της 21/22.7.2021 «Τροποποίηση της υπό 

στοιχεία ΓΔΟΥ468/ 17.05.2021 απόφασης “Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού 

για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021” (Β΄ 2025)» (Β΄ 3268), 

-και από την απ. Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών 

Αριθμ. ΓΔΟΥ 964 της 29/30.9.2021 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 

ΓΔΟΥ468/17.05.2021 απόφασης “Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την 

ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, 

για τον μήνα Απρίλιο 2021” (Β’ 2025)» (Β’ 4518),  

-αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω από την απ. Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού 

και Υφυπουργού Οικονομικών Αριθμ. ΓΔΟΥ/1047 της 15/16.11.2021 «Τροποποίηση 

της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ468/ 17.05.2021 απόφασης “Αυξημένη αποζημίωση ειδικού 

σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Απρίλιο 2021” (Β’ 2025)» (Β’ 5309). 

3. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας 

γεωργικών προϊόντων υποχρεούνται να μην μετακυλούν εις ολόκληρον ή μερικώς στους 

πρωτογενείς παραγωγούς τη χορηγούμενη δυνάμει της παρούσας ενίσχυση.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8VcYaROL9Gu9_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYwORRruzzFEfatbUr3ulkqPBM6hsBbkLwbrKkrksn17
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8-mNBWOUtMbTuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbZqkTG7Tl2eGzAcKWFaIVe3sYGrAD25hPDGEOUD6cCA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8bH1FW5GYcFruFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaNw-5JFNCej_ac20r6n4hed9iHDf12W2G9m6UamHYok
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8YM99-ogV1O9p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYdqWo3r0tZ4Z1mpq4ATibKEoextQNmje0GD317tGA14
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4. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία 

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

της ενίσχυσης.  

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

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

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

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

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

νομοθεσία.  

6. Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία τηρούνται από την 

επιχείρηση σε ειδική μερίδα για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της 

ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων 

οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος, ανεξαρτήτως αν από 

άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των 

δικαιολογητικών και παραστατικών. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα 

διατηρούνται υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς 

αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των 

πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.  

7. Οι λήπτες της αποζημίωσης υποχρεούνται να υποβάλουν στα αρμόδια όργανα κάθε 

σχετικό στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί.  

 

Άρθρο 11 

Υποχρέωση διαφάνειας 

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

παρούσας αναρτώνται από την αρμόδια υπηρεσία στην εφαρμογή της ΕΕ για την 

διαφάνεια “Transparency Award Module” (ΤΑΜ), εντός ενός έτους από την χορήγησή 

τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 88 του Προσωρινού Πλαισίου και στην 

υποπαρ. Β11 της παρ. Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107).  

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

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

 

Άρθρο 12 

Τήρηση αρχείου - Υποβολή εκθέσεων 

1. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών έχει τη γενική εποπτεία και την ευθύνη της 

διοικητικής υποστήριξης της δράσης. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, αναλαμβάνει 

την υποχρέωση της επιβεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων της 

ενίσχυσης, αποκλειστικά και μόνο στη βάση παραστατικών και εγγράφων που της έχουν 

υποβληθεί από την ΑΑΔΕ ή άλλο αρμόδιο φορέα, και τηρεί λεπτομερή αρχεία για 

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

από τα οποία αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν οι απαιτούμενες, εκ της παρούσας, 

προϋποθέσεις για την χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής. Επίσης, η εν λόγω 
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υπηρεσία μεριμνά για την ανάρτηση των ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει του 

Προσωρινού Πλαισίου στο ΤΑΜ, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας, 

καθώς και για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα 

προβλεπόμενα στο σημείο 89 του Προσωρινού Πλαισίου.  

2. Η ΑΑΔΕ υποχρεούται να αποστέλλει στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών κάθε 

απαιτούμενη πληροφορία σχετική με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ιδίως 

στοιχείων που απαιτούνται στο πλαίσιο υποβολής των προβλεπόμενων ετήσιων εκθέσεων 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

 

Άρθρο 13 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

(Ακολουθούν Παραρτήματα) 

 

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

 

1323. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Γ2α/18827 της 

12/19.5.2021 «Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”» (Β’ 2029) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Την παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και 

β) της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 104).  

2. Την παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α΄ 143).  

3. Το άρθρο 84 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» 

(Α΄ 123), όπως ισχύει.  

4. Την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 37).  

5. Το άρθρο 4 του ν. 3754/2009 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών 

ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43).  

6. Το π. δ. 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (Α΄ 32).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ttouwEb4QoRp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdVcTtFN7XGUJ4rofZvgYGg9GgEnPZNZkFnQ_Nf0kN_J
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7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α΄ 2).  

8. Την υπό στοιχεία Υ4/08-01-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β΄ 32).  

9. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π. οικ. 64843/29-08-2018 υπουργική απόφαση «Σύσταση, 

μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για 

την απόκτηση τίτλου ειδικότητας» (Β΄ 4138).  

10. Τον ισχύοντα οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» (οργανική μονάδα έδρας «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»).  

11. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 10ης/05-04-2021 (θέμα 4ο Ε.Η.Δ.) συνεδρίασης του 

ΚΕΣΥΠΕ.  

12. Την υπό στοιχεία 18827/17-03-2021 εισήγηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

Μακεδονίας.  

13. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 27539/28-04-2021 εισήγηση της Γεν. Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.  

14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν 

προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού καθώς 

κατανέμονται δέκα (10) οργανικές θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. (εκ των 500), 

τριάντα επτά (37) οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού και τρεις (3) οργανικές 

θέσεις κλάδου ΤΕ Φυσικοθεραπείας (εκ των 1000), στο Γενικό Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», οι οποίες έχουν συσταθεί με το άρθρο 54 του ν. 

4690/2020, αποφασίζουμε:  

 

Την κατανομή πενήντα (50) οργανικών θέσεων προσωπικού που συστάθηκαν με τη 

διάταξη του άρθρου 54 του ν. 4690/2020, όπως ισχύει, στο Γενικό Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», οργανική μονάδα έδρας «Γ. 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», για τη στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό των κλινών 

νοσηλείας της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Νοσοκομείου, ως εξής:  

Α. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  

Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας ή 

Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας  

Δέκα (10) θέσεις  

Για την κατάληψη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στην ΜΕΘ, απαιτείται η 

κατοχή του τίτλου μιας (1) εκ των ειδικοτήτων: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - 

ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ, και η συνδρομή των 

προϋποθέσεων του άρθρου 84 του ν. 2071/1992, όπως ισχύει.  

Β. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ  

Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής  

Τριάντα επτά (37) θέσεις  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ  

Κλάδος ΤΕ Φυσικοθεραπείας Τρείς (3) θέσεις  

Οι ανωτέρω πενήντα (50) θέσεις προστίθενται στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις των 

αντίστοιχων ειδικοτήτων, κατηγοριών και κλάδων της Ιατρικής και Νοσηλευτικής 

Υπηρεσίας του Νοσοκομείου και δεν συνυπολογίζονται στα ποσοστά του άρθρου 9 του 

π.δ. 87/1986 (Α΄ 32), όπως ισχύει. 

 

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

 

1324. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-

Κ.Ε./οικ.9268/Α321 της 17/19.5.2021 «Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 

καθορισμού δικαιούχων Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για την αποκατάσταση των 

κτηρίων που επλήγησαν από τον σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017 σε περιοχές της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» (Β΄ 2065) 
 

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

 

1325. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Κ.Γ./Δ11/Γ 13728 της 7/20.5.2021 «Καθορισμός τέλους 

διαδρομής και τέλους τερματικής εξυπηρέτησης έτους 2021 και ρυθμίσεις 

απαλλαγών» (Β΄ 2084)  
 

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

 

1326. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α.1109 της 

17/20.5.2021 «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΄ 2092)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8zQO9P8_z1iYliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdRMV6KAFUbL66zzAFv3DSnNJUZjmZz26bIuWFYxhtLK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8A9d-yAUcKEJ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZLW26oV1KcgO_IDlVjkhmlq-PUEN27WvqR6ytQjUC9-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8_xWC9HhzIh7nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSiTElg9K8eSqJ32RDBgVEl8ceixNmVvr9R5msjxndSa
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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.  

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 2020/17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
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«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 ανάγκη καθορισμού ειδικότερων θεμάτων και λεπτομερειών για την εφαρμογή 

των διατάξεων του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).  
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21. Την εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).  

22. 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 Μαΐου 2021 ρυθμίσεων και 

διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά 

Κέντρα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό 

δραστηριότητας στις 20/03/2020 από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο 

οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα 

έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους 

αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση 

φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα 

που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/03/2020, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί 

σε αναστολή ανά την επικράτεια είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης 

με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω της εφαρμογής του μέτρου της περ. α’ της 

υποπαρ. 2Α του ενδέκατου άρθρου της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83). Από 

την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται τα πρόσωπα της παρ. 5 του 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 Μαΐου 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) και Α. 

1095/2021 (Β’ 1714) 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 του ν. 

4270/2014, β) στα εκτός αυτής Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) στα 

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. 

ή Ο.Τ.Α. -κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, 

εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται 

τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις 

εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, δ) στις εκτός αυτής δημόσιες 

επιχειρήσεις και οργανισμούς του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), ανεξαρτήτως 

εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και ε)στις επιχειρήσεις που υπάγονται στο 

Κεφάλαιο Β’ του αμέσως παραπάνω νόμου.  

3. Τα στοιχεία των εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή 

λαμβάνονται από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
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Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες 

πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων, σε περίπτωση πενταψήφιου ΚΑΔ 

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

 

(Ακολουθεί Πίνακας) 

 

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

 

1327. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Α.1110 της 

17/20.5.2021 «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΄ 2092) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), 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).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8_xWC9HhzIh7nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSiTElg9K8eSqJ32RDBgVEl8ceixNmVvr9R5msjxndSa
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9. Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων 

Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).  

10. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο 

Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).  

11. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 

του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 94), 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. 1/20-01-2016 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 θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-01-

2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).  

14. Την υπό στοιχεία Α. 1254/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 

«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 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 11-03-2020 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’ 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 
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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’ 1201/29-03-2021), η οποία διορθώθηκε με το 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 ανάγκη καθορισμού ειδικότερων θεμάτων και λεπτομερειών για την εφαρμογή 

των διατάξεων του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως 

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

21. Την εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).  

22. 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 Μαΐου 2021 ρυθμίσεων και 

διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά 

Κέντρα για τις επιχειρήσεις που έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20-03-

2020 από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-03-2020 

ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, 

όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 

2018, τα οποία είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο 

ΚΑΔ στις 20-03-2020.  

Η εν λόγω δόση Μαΐου καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα 

της τελευταίας δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης τμηματικής 

καταβολής, όπως αυτό έχει τυχόν διαμορφωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 290 

ν. 4738/2020 (Α’ 207) και των υπό στοιχεία Α. 1254/2020 (Β’ 5223), Α. 1280 (Β’ 5639), 

Α. 1015/2021 (Β’ 246), Α. 1029/2021 (Β’ 617), Α. 1071/2021 (Β’ 1201, η οποία 

διορθώθηκε με το Β’ 1513) και Α.1096/2021 (Β’ 1728) 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 του ν. 4270/2014, β) τα εκτός 

αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 
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Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. -κατά την έννοια της 

επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και 

ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον 

του ετήσιου προϋπολογισμού τους, δ) οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί 

του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την 

εφαρμογή του και ε) οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’ του αμέσως 

παραπάνω νόμου.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες 

πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων, σε περίπτωση πενταψήφιου ΚΑΔ 

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

 

(Ακολουθεί Πίνακας) 

 

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

 

1328. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. 

Φ4/55515/Δ4 της 19/20.5.2021 «Προαγωγή - Απόλυση μαθητών/-τριών Ημερήσιων 

και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2020-2021» (Β΄ 2093)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

(α) Των άρθρων 5, 6 και 8 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167),  

(β) των άρθρων 117 έως 159 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 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).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8_xWC9HhzIh64ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtW9taC1SdXvRbzbwtGaovMZnFTQHUd0YqAvhL2M82-8Y
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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 που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και 

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

7. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 (Β’ 33) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 

της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή».  

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).  

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση 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/282/54236/ Β1/17-05-2021 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.  

10. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη 

διάδοση του νέου κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Α. Προαγωγή - Παραπομπή μαθητών/μαθητριών Α’, Β’ τάξεων ΕΠΑ.Λ. 

1. Οι μαθητές/-τριες των Α’ και Β’ τάξεων προάγονται όταν ο Γενικός Μέσος Όρος 

(Γ.Μ.Ο.) των μαθημάτων τους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). 

Ο Γ.Μ.Ο. προκύπτει από το μέσο όρο των Βαθμών Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) της/του 

μαθήτριας/-τή όλων των μαθημάτων πλην της Φυσικής Αγωγής και εκφράζεται με 

προσέγγιση δεκάτου. Ο Β.Ε.Ε. για κάθε μάθημα προκύπτει από τον μέσο όρο (Μ.Ο.) των 

προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων και σημειώνεται ως δεκαδικός.  

2. Μαθητές/-τριες με μικρότερο Γ.Μ.Ο. παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο 

τον Σεπτέμβριο 2021, πριν την έναρξη των μαθημάτων, στα μαθήματα στα οποία ο Βαθμός 

Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).  

3. Στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2021 εξετάζονται γραπτά και 

προφορικά στα μαθήματα στα οποία ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσής (Β.Ε.Ε.) τους είναι 

μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Ο.Μ.Ο. του προφορικού και του γραπτού 

βαθμού αποτελεί τον Βαθμό Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) του μαθήματος. Οι μαθητές/-τριες 

προάγονται εφόσον έχουν Γενικό Μέσο Όρο (Γ.Μ.Ο.) τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα 

(9,5). Αν δεν προαχθούν στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2021, 

επαναλαμβάνουν τη φοίτηση.  
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4. Ο τρόπος γραπτής εξέτασης των μαθημάτων στην ειδική εξεταστική περίοδο του 

Σεπτεμβρίου 2021 είναι σύμφωνος με εκείνον που ορίζεται στο άρθρο 128 του 

ν. 4610/2019.  

Β. Απόλυση και Απόκτηση Πτυχίου - Παραπομπή μαθητών/μαθητριών Γ’ τάξης 

ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. και εσπερινών ΕΠΑ.Λ.  

1. Οι μαθητές/-τριες της Γ’ τάξης των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ.:  

- Απολύονται, όταν ο Γ.Μ.Ο. των μαθημάτων τους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του εννέα 

και πέντε δέκατα (9,5). Ο Γ.Μ.Ο. προκύπτει από το μέσο όρο των Βαθμών Ετήσιας 

Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) της/του μαθήτριας/-τή όλων των μαθημάτων πλην τ 

- Αποκτούν πτυχίο, όταν ο Μ.Ο. των Βαθμών Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) των μαθημάτων 

ειδικότητας της Γ’ τάξης, είναι τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και σε κανένα 

από τα μαθήματα αυτά ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) δεν είναι μικρότερος του 

οκτώ (08).  

2. Οι μαθητές/-τριες της Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ. που δεν απολύονται ή δε λαμβάνουν πτυχίο ή 

και τα δύο, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο τον Σεπτέμβριο 2021 και 

εξετάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 129 του ν. 4610/2019.  

3. Για τους ανωτέρω μαθητές/-τριες οι οποίοι μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της 

ειδικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου δεν λάβουν απολυτήριο ή δεν λάβουν 

πτυχίο ή και τα δύο ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 129 του ν. 4610/2019. 

4. Για τους ανωτέρω μαθητές/-τριες, οι οποίοι/-ες είχαν εγγραφεί στα ΕΠΑ.Λ. μόνο για 

την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και δεν λαμβάνουν πτυχίο στην ειδική εξεταστική 

περίοδο Σεπτεμβρίου ισχύουν κατ’ αντιστοιχία τα προαναφερθέντα.  

Γ. Μαθητές/-τριες παρελθόντων ετών  

α) Μαθητές/-τριες της Δ’ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 σχολικών ετών 

2018-2019 και 2019-2020.  

1. Οι μαθητές/-τριες της Δ’ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 σχολικών ετών 

2018-2019 και 2019-2020, οι οποίοι είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση απολυτηρίου ή 

πτυχίου ή και τα δύο, προσέρχονται σε εξετάσεις που θα διεξαχθούν από 1-11 Ιουνίου 

2021 και εξετάζονται προφορικά και γραπτά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α’ της 

παρ. 3 του άρθρου 151 του ν. 4610/2019.  

2. Η εξεταστέα ύλη για τους/τις μαθητές/-τριες της Δ’ τάξης εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του 

ν.4386/2016 σχολικών ετών 2018-2019 και 2019-2020, είναι αυτή που έχει οριστεί στα 

αναλυτικά προγράμματα σπουδών κατά το σχολικό έτος της φοίτησής τους.  

3. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών/-τριών βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

β) Μαθητές/-τριες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 130 του ν. 4610/2019  

1. Οι μαθητές/-τριες των εξής κατηγοριών:  

-Οι μαθητές/-τριες της Γ’ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν.3475/2006, καθώς και οι 

μαθητές/-τριες της Γ’ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 σχολικών ετών 2015- 



331 

 

2016 και 2016-2017, οι οποίοι είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση απολυτηρίου ή 

πτυχίου, ή και τα δύο, και  

-οι μαθητές/-τριες της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006, καθώς και οι 

μαθητές/-τριες της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 σχολικού έτους 2016- 

2017 και 2017-2018, οι οποίοι είχαν παραπεμφθεί για την απόκτηση απολυτηρίου ή 

πτυχίου, ή και τα δύο, προσέρχονται σε εξετάσεις που θα διεξαχθούν από 1-11 Ιουνίου 

2021 και εξετάζονται προφορικά και γραπτά σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 130 και 

131 του ν. 4610/2019.  

2. Η εξεταστέα ύλη για τους/τις μαθητές/-τριες της Γ’ τάξης Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. και Δ’ 

τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 είναι αυτή που είχε οριστεί στα αναλυτικά 

προγράμματα σπουδών κατά το σχολικό έτος της φοίτησής τους. Για τους/τις μαθητές/-

τριες της Γ’ τάξης ημερησίου ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2015-2016, 2016-2017 του 

ν. 4186/2013 και τους μαθητές/-τριες της Δ’ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 

2016-2017, 2017-2018 του ν.4186/2013, η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που είχε οριστεί κατά 

το σχολικό έτος της φοίτησής τους στην τελευταία τάξη.  

3. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών/-τριών βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

γ) Μαθητές/-τριες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4610/2019  

1. Οι μαθητές/-τριες της Γ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης της υποπερ. 

ββ’ της περ. γ’ και της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 προσέρχονται 

σε εξετάσεις που θα διεξαχθούν από 1-11 Ιουνίου 2021 και εξετάζονται προφορικά και 

γραπτά σε όλα τα μαθήματα Τομέα, όπως αυτά έχουν οριστεί στο άρθρο 8 της υπό στοιχεία 

Φ4/72379/Δ4/09.05.2019 (Β’ 1675) υπουργικής απόφασης.  

2. Η εξεταστέα ύλη για τους μαθητές/-τριες της προηγούμενης παραγράφου είναι αυτή 

που ορίζεται στην υποπερ. ββ’ της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 151 του ν. 4610/2019. 3. 

Οι μαθητές/-τριες των περ. α’, γ’ και των υποπεριπτώσεων αα’ ii). και ββ’ ii). της περ. δ’ 

της παρ. 4 του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 προσέρχονται σε εξετάσεις που θα διεξαχθούν 

από 1-11 Ιουνίου 2021 και εξετάζονται προφορικά και γραπτά σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στις αντίστοιχες περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου.  

4. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών/-τριών βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

δ) Μαθητές/-τριες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 157 του ν. 4610/2019  

Οι μαθητές/-τριες της Δ’ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 των Αυτοτελών 

Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας του ν.4473/2017 σχολικού έτους 

2018-2019, οι οποίοι μετά την έκδοση αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου 

Σεπτεμβρίου 2019 δεν έλαβαν απολυτήριο ή πτυχίο ή και τα δύο προσέρχονται σε 

εξετάσεις που θα διεξαχθούν από 1-11 Ιουνίου 2021 και εξετάζονται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην περ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 157 του ν. 4610/2019. Τα γραπτά δοκίμια 

των μαθητών/-τριών βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις.  

 

Άρθρο 2 
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Εξαγωγή του Βαθμού Ετήσιας Επίδοσης κατά μάθημα 

1. Για τους/τις μαθητές/-τριες των παρ. Α και Β του άρθρου 1 της παρούσας υπουργικής 

απόφασης, ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) κατά μάθημα είναι ο Μ.Ο. των 

προφορικών βαθμών των δύο (2) τετραμήνων και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. 

Ειδικότερα:  

-Για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που χωρίζονται σε κλάδους, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 117 του ν. 4610/2019, ο Β.Ε.Ε. του μαθήματος (που έχει κλάδους) είναι ο Μ.Ο. των 

Β.Ε.Ε. των κλάδων του.  

-Για τα μικτά μαθήματα με θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος:  

-Ο Β.Ε.Ε. για το Θεωρητικό Μέρος είναι ο Μ.Ο. των προφορικών βαθμών των δύο (2) 

τετραμήνων του Θεωρητικού Μέρους.  

-Ο Β.Ε.Ε. για το Εργαστηριακό Μέρος είναι ο Μ.Ο. των προφορικών βαθμών των δύο 

(2) τετραμήνων του Εργαστηριακού Μέρους.  

-Ο Β.Ε.Ε. του Μικτού Μαθήματος είναι ο Μ.Ο. των Β.Ε.Ε. των δύο μερών του 

(θεωρητικού και εργαστηριακού).  

2. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμός ενός μαθήματος σε 

ένα τετράμηνο, τότε ο βαθμός που λείπει αναπληρώνεται από τον βαθμό του μαθήματος 

του άλλου τετραμήνου.  

3. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος 

σε κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση της/του μαθήτριας/-τή κριθεί επαρκής, η/ο 

Διευθύντρια/-τής συγκροτεί υπό την προεδρία της/του τριμελή επιτροπή από δύο (2) 

εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο 

μάθημα, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του Β’ τετραμήνου, το 

αργότερο, την επόμενη ημέρα από τη λήξη των μαθημάτων του Β’ τετραμήνου. Το 

αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης, που είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο εξεταστριών/- 

στών, αποτελεί τον Β.Ε.Ε. του μαθήματος και εκφράζεται με προσέγγιση. Σε περίπτωση 

που η/ο μαθήτρια/τής δεν προσέλθει αδικαιολόγητα στην εξέταση αυτή βαθμολογείται με 

βαθμό «κακώς» - μηδέν (0).  

4. Για τους/τις μαθητές/-τριες της παρ. Γ του άρθρου 1 της παρούσας υπουργικής 

απόφασης, ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) κατά μάθημα είναι ο Μ.Ο. προφορικής 

και γραπτής εξέτασης και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. Για τα εργαστηριακά 

μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων ισχύουν τα οριζόμενα στο 

άρθρο 129 του ν. 4610/2019.  

 

Άρθρο 3 

Τρόπος αξιολόγησης και κατατακτήριες εξετάσεις των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» 

μαθητών/-τριών της Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ. 

1. Οι κατ’ ιδίαν διδαχθείσες/-ντες μαθήτριες/-τές της Α’ τάξης προσέρχονται σε εξετάσεις 

που θα διεξαχθούν από 1-11 Ιουνίου 2021 και εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε όλα 

τα μαθήματα.  
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2. Για όλα τα μαθήματα, η εξεταστέα ύλη ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 125 του 

ν. 4610/2019.  

3. Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, η βαθμολογία διαμορφώνεται μόνο από τα 

εξεταστέα αντικείμενα του αθλήματος ή της κινητικής δραστηριότητας που επέλεξαν.  

4. Στα μαθήματα Προσανατολισμού («Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία», 

«Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας», 

«Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων») και στο μάθημα Επιλογής «Αγωγή Υγείας» οι 

μαθήτριες/-τές αυτής της κατηγορίας παραδίδουν γραπτή εργασία, σύμφωνα με οδηγίες 

του/της διδάσκοντος/-ουσας.  

5. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής και διενεργείται σύμφωνα με το 

πρόγραμμα που καταρτίζεται από τη/τον Διευθύντρια/-ντή του σχολείου, για κάθε μάθημα 

ενώπιον τριμελούς επιτροπής. Η επιτροπή αποτελείται από τη/τον Διευθύντρια/-ντή ή 

την/τον Υποδιευθύντρια/-ντή του ΕΠΑ.Λ. ως πρόεδρο και μέλη δύο εκπαιδευτικούς της 

ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα για το οποίο 

ζητήθηκε εξέταση. Ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο εκπαιδευτικών αντιστοιχεί με τον 

Προφορικό Βαθμό της/του μαθήτριας/-τή στο εξεταζόμενο μάθημα. Ο Β.Ε.Ε. είναι ο Μ.Ο. 

του προφορικού βαθμού με τον αντίστοιχο γραπτό βαθμό και σημειώνεται με προσέγγιση 

δεκάτου.  

6. Σε περίπτωση που οι κατ’ ιδίαν διδαχθείσες/-ντες μαθήτριες/-τές παραπέμπονται στην 

ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, εξετάζονται προφορικά και γραπτά στα 

μαθήματα στα οποία ο Β.Ε.Ε. τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), 

οπότε και προάγονται εφόσον έχουν (Γ.Μ.Ο.) τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5).  

7. Το πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2021 ορίζεται από το Σύλλογο 

Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον/την Διευθυντή/-ντρια του ΕΠΑ.Λ. στους/ στις 

μαθητές/-τριες πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξή του.  

8. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητριών/-τών αυτών βαθμολογούνται και 

αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.  

9. Οι εν λόγω μαθήτριες/-τές προάγονται κατά τις διατάξεις της παρ. Α του άρθρου 1 της 

παρούσας υπουργικής απόφασης. Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις του παρόντος άρθρου 

υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σχετική αίτηση στο οικείο σχολείο 

τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων του Β’ τετραμήνου. Οι 

κατ’ ιδίαν διδαχθείσες/- ντες μαθήτριες/-τές προάγονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις για τις/ τους παρακολουθούσες/- ντες μαθήτριες/-τές.  

 

Άρθρο 4 

Mαθητές/-τριες μη προσερχόμενοι στις γραπτές εξετάσεις 

Για τους μαθητές/-τριες που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος 

λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, 

ισχύουν κατ’ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4610/2019.  

 

Άρθρο 5 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

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

 

1329. ΑΠΟΦΑΣH ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. 

55831/Δ2 της 19/20.5.2021 «Προαγωγή-Απόλυση μαθητών Γυμνασίων και Γενικών 

Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2020-2021» (Β΄ 2095) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1) Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 8 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).  

2) Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως έχει τροποποιηθεί.  

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 υπ’ αρ. 126/2016 προεδρικό διάταγμα «Περί σχολικού και διδακτικού έτους και 

της αξιολόγησης των μαθητών του γυμνασίου» (Α’ 211), όπως έχει τροποποιηθεί.  

5) Το υπ’ αρ. 81/2019 προεδρικό διάταγμα με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, 

μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - 

Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).  

6) Το υπ’ αρ. 83/2019 προεδρικό διάταγμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).  

7) Το υπ’ αρ. 84/2019 προεδρικό διάταγμα «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 

Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 

(Α’ 123).  

8) Το υπ’ αρ. 2/2021 προεδρικό διάταγμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).  

9) Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).  

10) 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) και παρατάθηκε με το άρθρο 94 του 

ν. 4790/2021 (Α’ 48).  

11) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σύμφωνα με την 

υπό στοιχεία Φ.1/Γ/275/53241/Β1/13-05-2021 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 

(Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:  

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8_xWC9HhzIh4liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQiwDwGUd0o6ubufVReh7xGjCDK6gVa46qrNl_U2k8t8
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Άρθρο 1 

Προαγωγή - απόλυση μαθητών/τριών Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-2021 

Α. Προαγωγή, απόλυση και απόρριψη μαθητών  

1.α Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης,  

i) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή  

ii) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).  

β. Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής 

παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του 

επόμενου σχολικού έτους, σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός 

ετήσιας επίδοσής του είναι μικρότερος από δέκα (10), εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων 

αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4). Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις 

προαγωγής ή απόλυσης και ο μαθητής έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα 

(10) σε περισσότερα από τέσσερα (4) μαθήματα, τότε δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή 

απόλυσης, δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση και επαναλαμβάνει την τάξη.  

γ. Για τα μαθήματα της Ομάδας Α’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 126/2016, όπως έχει 

τροποποιηθεί, οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές. Ο Διευθυντής 

του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη 

ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις προφορικές και 

γραπτές εξετάσεις. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής.  

Για τα μαθήματα της Ομάδας Β’ και της Ομάδας Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 

126/2016, όπως έχει τροποποιηθεί, οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές. Ο 

Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που 

έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις 

εξετάσεις.  

δ. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α’ και Β’ τάξης δεν κριθεί άξιος 

προαγωγής ή μαθητής της Γ’ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1α της Ενότητας Α’ του παρόντος άρθρου, επαναλαμβάνει την τάξη.  

ε. Οι μαθητές της Γ’ τάξης Γυμνασίου, που φοιτούσαν μέχρι το σχολικό έτος 2019 - 2020 

και δεν κρίθηκαν άξιοι απόλυσης, εξετάζονται από την 1η έως και την 11η Ιουνίου στα 

μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα, με πρόγραμμα 

και ύλη που ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 

126/2016, όπως ισχύει. Αν οι μαθητές αυτοί δεν κριθούν άξιοι απόλυσης, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1α της Ενότητας Α’ του παρόντος άρθρου, τότε δύνανται να προσέλθουν το 

πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου 

σχολικού έτους, σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας 

επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10) στην ύλη στην οποία εξετάζονται κατά το έτος 

της εξέτασης και οι μαθητές της Γ’ τάξης. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις του 

Σεπτεμβρίου δεν κριθούν άξιοι απόλυσης, δύνανται να προσέλθουν στις εξεταστικές 

περιόδους του Ιουνίου και Σεπτεμβρίου του επόμενου σχολικού έτους στα μαθήματα στα 

οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10).  

2. Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή απορριπτικό αποτέλεσμα σε κλάδο 

μαθήματος και ο συνολικός βαθμός στο μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών των κλάδων 
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είναι επίσης απορριπτικός, ο μαθητής αυτός παραπέμπεται μόνο στον κλάδο του 

μαθήματος στον οποίον υστέρησε.  

3. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται σύμφωνα 

με τις διατάξεις του π.δ. 126/2016.  

4. Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι εξετάζονται με 

βάση τις διατάξεις της υπό στοιχεία 28722/Γ2/12-3-2010 υπουργικής απόφασης (Β’ 276), 

προάγονται ή απολύονται, σύμφωνα με τα ανωτέρω με μείωση του προβλεπόμενου μέσου 

όρου βαθμών ετήσιας επίδοσης σε "τουλάχιστον δώδεκα (12)".  

Β. Εξαγωγή του βαθμού ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα  

1. Στα μαθήματα και των τριών Ομάδων (Ομάδα Α’, Β’, Γ’) του άρθρου 2 του π.δ. 

126/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι 

ο μέσος όρος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου και του δεύτερου τετραμήνου.  

2. Αν σε ένα μάθημα για κάποιο λόγο λείπει ο βαθμός του ενός από τα δύο τετράμηνα, 

ως βαθμός επίδοσης για αυτό το τετράμηνο θεωρείται ο βαθμός του άλλου τετραμήνου. Σε 

περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε 

κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής, ο Διευθυντής του 

σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή 

σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση 

στην ύλη του Β’ τετραμήνου το αργότερο την επομένη ημέρα από τη λήξη των μαθημάτων 

του Β’ τετραμήνου. Η βαθμολογία αυτής της εξέτασης αποτελεί τον βαθμό επίδοσης για 

κάθε τετράμηνο.  

Γ. Αξιολόγηση κατ’ ιδίαν διδαχθέντων και στρατεύσιμων μαθητών  

1. Οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και οι στρατεύσιμοι μαθητές εξετάζονται, από την 1η έως 

και την 11η Ιουνίου, μόνο προφορικά, σε όλα τα μαθήματα των Ομάδων Α’, Β’ και Γ’, 

πλην του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, στο οποίο οι μαθητές αυτής της κατηγορίας 

δεν αξιολογούνται. Ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης προκύπτει από τον μέσο όρο όλων 

των εξεταζόμενων μαθημάτων. Η προφορική εξέταση διενεργείται, σύμφωνα με 

πρόγραμμα που καταρτίζεται από το σχολείο, ενώπιον διμελούς επιτροπής αποτελούμενης 

από εκπαιδευτικούς που έχουν σε πρώτη ή δεύτερη ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Την 

επιτροπή συγκροτεί ο Διευθυντής του σχολείου από εκπαιδευτικούς του σχολείου και, σε 

περίπτωση που αυτοί δεν επαρκούν, οι διμελείς επιτροπές συμπληρώνονται από τον 

Διευθυντή Εκπαίδευσης με εκπαιδευτικούς όμορων σχολείων. Ο μέσος όρος των βαθμών 

των δύο εκπαιδευτικών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Για 

την εξεταστέα ύλη στα μαθήματα των Ομάδων Α’, Β’ και Γ’ ισχύει η παρ. 4 του άρθρου 5 

του π.δ. 126/2016 και η ύλη γνωστοποιείται από τον Διευθυντή στους μαθητές πέντε (05) 

ημέρες πριν την έναρξη των εξετάσεων.  

2. Οι μαθητές αυτοί προάγονται ή απολύονται σύμφωνα με τις περ. α και β της παρ. 1 

της Ενότητας Α’ του παρόντος άρθρου. Όσοι δεν κριθούν άξιοι προαγωγής ή απόλυσης 

στις εξετάσεις του Ιουνίου παραπέμπονται κατ’ εξαίρεση το πρώτο δεκαήμερο του 

Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, σε 

επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι 

μικρότερος από δέκα (10).  
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Για τα μαθήματα των Ομάδων Α’, Β’ και Γ’ οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι μόνο 

προφορικές. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του 

σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία 

διενεργεί τις προφορικές εξετάσεις. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο εκπαιδευτικών 

είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.  

Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου οι ανωτέρω μαθητές δεν 

κριθούν άξιοι προαγωγής ή απόλυσης, σύμφωνα με την παρ. 1α της Ενότητας Α’ του 

παρόντος άρθρου, επαναλαμβάνουν την τάξη.  

3. Μαθητής που απουσιάζει δικαιολογημένα από τις εξετάσεις λόγω ασθενείας που 

βεβαιώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή λόγω άλλου σοβαρού κωλύματος 

που κρίνεται από τον Σύλλογο των Διδασκόντων ότι συνιστά ανωτέρα βία, έπειτα από 

αίτηση του κηδεμόνα ή του ιδίου, εφόσον είναι ενήλικος, που υποβάλλεται στον Διευθυντή 

του Γυμνασίου, εξετάζεται άλλη ημέρα την οποία ορίζει με απόφασή του ο Σύλλογος των 

Διδασκόντων μέχρι το τέλος Ιουνίου. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου 

εφαρμόζονται και για τους μαθητές που αποχωρούν μετά την ανακοίνωση των θεμάτων 

των εξετάσεων λόγω αιφνίδιας και εμφανούς ασθένειας, η οποία βεβαιώνεται σύμφωνα με 

τις προβλεπόμενες διατάξεις.  

Οι μαθητές αυτοί εάν δεν προσέλθουν σε εξέταση μέχρι το τέλος Ιουνίου, λόγω σοβαρών 

προβλημάτων υγείας που βεβαιώνονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή 

σοβαρού κωλύματος που κρίνεται από τον Σύλλογο των Διδασκόντων ότι συνιστά 

ανωτέρα βία, έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν κατά την εξεταστική περίοδο του 

Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους. Για τους 

μαθητές αυτούς ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση αποτελέσματος στο 

τέλος Ιουνίου.  

Στην περίπτωση αυτή, πρέπει οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι οι μαθητές, αν είναι 

ενήλικοι, να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στον Διευθυντή του οικείου Γυμνασίου εντός 

δύο (2) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται 

ότι οι μαθητές αυτοί θα εξετασθούν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.  

Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις οι ανωτέρω μαθητές δεν κριθούν άξιοι 

προαγωγής ή απόλυσης, τότε επαναλαμβάνουν την τάξη.  

4. Τα οριζόμενα στην ενότητα Γ του παρόντος άρθρου έχουν ισχύ και για τους μαθητές 

των Γυμνασίων ΕΑΕ και των Γυμνασίων Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων - 

Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.), οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες». 

Στον Γ.Μ.Ο. των Α’, Β, Γ και Δ’ τάξεων του Γυμνασίου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. δεν θα 

ληφθούν υπόψη τα μαθήματα της Ζώνης δημιουργικών δραστηριοτήτων και του ΣΕΠ.  

 

Άρθρο 2 

Προαγωγή - απόλυση μαθητών/τριών Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021 

Α. Προαγωγή, απόλυση και απόρριψη μαθητών  

1. Για την προαγωγή και την απόλυση των μαθητών στο Γενικό Λύκειο απαιτείται 

Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) τουλάχιστον δέκα (10), ο οποίος προκύπτει από τον μέσο 
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όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των μαθημάτων και εκφράζεται με 

προσέγγιση δεκάτου.  

2. Οι μαθητές των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων του Γενικού Λυκείου, που δεν επιτυγχάνουν τον 

Γ.Μ.Ο. της παρ. 1, παραπέμπονται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη 

των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, σε ειδική εξεταστική περίοδο, για να 

εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από 

δέκα (10). Για τα μαθήματα της Ομάδας Α’, οι εξετάσεις είναι γραπτές. Ο βαθμός της 

εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Για τα 

μαθήματα της Ομάδας Β’, οι εξετάσεις είναι προφορικές.  

Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον 

Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής, 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 ετήσιος βαθμός του μαθητή στο 

εξεταζόμενο μάθημα.  

Οι μαθητές της Α’ και Β’ τάξης που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 

δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. προαγωγής, επαναλαμβάνουν τη φοίτηση.  

Για τους μαθητές της Γ’ τάξης που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 

δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. απόλυσης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 

4610/2019, όπως έχει τροποποιηθεί.  

3. Μαθητής του Γενικού Λυκείου με απορριπτικό βαθμό σε κλάδο ή κλάδους μαθήματος 

και απορριπτικό συνολικό βαθμό στο ίδιο μάθημα, που συνάγεται ως μέσος όρος των 

βαθμών των οικείων κλάδων, εξετάζεται μόνο στον κλάδο ή τους κλάδους του μαθήματος 

που έλαβε τον απορριπτικό βαθμό.  

4. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις.  

Β. Εξαγωγή του βαθμού ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα  

1. Για τις Α’, Β’ και Γ’ τάξεις του Γενικού Λυκείου ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του 

μαθητή σε κάθε μάθημα είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) τετραμήνων και 

εκφράζεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου.  

2. Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης στα μαθήματα που αποτελούν κλάδους είναι ο μέσος όρος 

των βαθμών των μαθημάτων-κλάδων και γράφεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου.  

3. Αν σε ένα μάθημα για κάποιο λόγο λείπει ο βαθμός του ενός από τα δύο τετράμηνα, 

ως βαθμός επίδοσης για αυτό το τετράμηνο θεωρείται ο βαθμός του άλλου τετραμήνου.  

4. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα 

τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής, διενεργείται ειδική 

προφορική εξέταση στην ύλη του Β’ τετραμήνου το αργότερο την επομένη ημέρα από τη 

λήξη των μαθημάτων του Β’ τετραμήνου. Την εξέταση διενεργεί τριμελής επιτροπή, η 

οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο 

Διευθυντής, 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 

αποτελεί τον ετήσιο προφορικό βαθμό του μαθήματος και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.  
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Γ. Κατατακτήριες εξετάσεις των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» και των στρατεύσιμων 

μαθητών  

1. Οι «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές» και οι στρατεύσιμοι μαθητές εξετάζονται από την 

1η έως και την 11η Ιουνίου στα μαθήματα της αντίστοιχης τάξης του Γενικού Λυκείου, 

στην οποία ζητούν την εξέταση.  

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 ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.  

2. Οι «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές» και οι στρατεύσιμοι μαθητές των Α’, Β’ και Γ’ 

τάξεων Γενικού Λυκείου, που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1 του άρθρου 112 

του ν. 4610/2019, όπως έχει τροποποιηθεί, παραπέμπονται το πρώτο δεκαήμερο του 

Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, σε ειδική 

εξεταστική περίοδο, για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας 

επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10). Για τα μαθήματα των Ομάδων Α’ και Β’ οι 

εξετάσεις είναι μόνο προφορικές. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθμός 

του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.  

Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον 

Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής, 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 ετήσιος βαθμός του μαθητή στο 

εξεταζόμενο μάθημα.  

3. Οι μαθητές της Α’ και Β’ τάξης που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του 

Σεπτεμβρίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. προαγωγής, επαναλαμβάνουν τη φοίτηση.  

Για τους μαθητές της Γ’ τάξης που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 

δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. απόλυσης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 

4610/2019, όπως έχει τροποποιηθεί.  

4. Τα οριζόμενα στην ενότητα Γ του παρόντος άρθρου έχουν ισχύ και για τους μαθητές 

των Λυκείων ΕΑΕ, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες».  

Δ. Εξετάσεις μαθητών παρελθόντων ετών Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου  

Οι μαθητές της υποπερ. ββ της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 112 του ν. 4610/2019, όπως 

έχει τροποποιηθεί, εξετάζονται σε όλα τα γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα, 

από την 1η Ιουνίου έως την 11η Ιουνίου.  

Για τα μαθήματα της Ομάδας Α’ οι εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές. 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 ετήσιος προφορικός βαθμός του 

μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.  
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Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 105 και τα άρθρα 

106 και 107 του ν. 4610/2019, όπως έχει τροποποιηθεί. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι 

ο γραπτός βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Ο μέσος όρος της προφορικής 

και της γραπτής εξέτασης είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.  

Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Τα θέματα της προφορικής εξέτασης είναι 

διαφορετικά από εκείνα της γραπτής εξέτασης.  

Για τα μαθήματα της Ομάδας Β’ οι εξετάσεις είναι 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 ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο 

μάθημα.  

Οι μαθητές που δεν επιτυγχάνουν το Γ.Μ.Ο. της παρ. 1 του άρθρου 112 του ν. 4610/2019, 

όπως έχει τροποποιηθεί, παραπέμπονται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την 

έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, σε ειδική εξεταστική περίοδο, για 

να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από 

δέκα (10). Για τα μαθήματα της Ομάδας Α’, οι εξετάσεις είναι γραπτές. Ο βαθμός της 

εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Για τα 

μαθήματα της Ομάδας Β’, οι εξετάσεις είναι προφορικές. Η προφορική εξέταση 

διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. 

Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής, 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 ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.  

Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται με τη 

διαδικασία που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.  

Για τους ανωτέρω μαθητές που κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν 

επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. απόλυσης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 

4610/2019, όπως έχει τροποποιηθεί.  

Ε. Μαθητές μη προσερχόμενοι σε εξετάσεις  

Για τους μαθητές που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω 

ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου, ισχύουν κατ’ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 

108 του ν. 4610/2019, όπως έχει τροποποιηθεί.  

 

Άρθρο 3 

Τα ανωτέρω άρθρα ισχύουν και για την προαγωγή, απόλυση και απόρριψη των μαθητών 

των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων, με την επιφύλαξη της παρ. 9 της ενότητας Θ 

και της περ. β της παρ. 3 της ενότητας Ι της υπό στοιχεία 20923/Δ2/23-02-2021 

υπουργικής απόφασης «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (Β’ 878) και της παρ. 8 του 

άρθρου 6 του Μέρους Α’ και της παρ. 3 του άρθρου 10 του Μέρους Β’ της υπό στοιχεία 

21320/ Δ2/24-02-2021 υπουργικής απόφασης «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Σχολείων» 

(Β’ 886). 
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1330. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ Αριθμ. Α.1111 της 19/20.5.2021 «Παράταση προθεσμίας υποβολής 

δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων έτους 2021» (Β΄ 2096)  
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.  3091/2002 «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη 

φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 330), όπως ισχύουν.  

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

(Α΄ 170), όπως ισχύουν.  

3. Τις διατάξεις της παρ.  5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Α΄ 34).  

4. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 κοινής απόφασης του 

Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 

Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» 

(Β΄ 130 και Β΄ 372), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με 

τις διατάξεις της υποπαρ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.  

5. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 

του Πρώτου Μέρους του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την 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.  

6. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του πρώτου άρθρου 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 και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της Θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).  

7. Την υπό στοιχεία Δ. OPΓ. A 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφαση του Διοικητή 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων» (Β΄ 4738), όπως ισχύει.  

8. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας υποβολής δήλωσης για τον Ειδικό Φόρο επί 

των Ακινήτων, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα και του 

περιορισμού της κυκλοφορίας εξαιτίας της πανδημίας του COVID 19.  

9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:  

 

Η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων, που ορίζεται 

στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002, ειδικά για το έτος 2021, 

παρατείνεται μέχρι την 27.8.2021. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8_xWC9HhzIh4fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcN96Ezv5-aBYKaYsojofgwJ8GpO9PU1FHKezvw11Mz_
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1331. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4800 της 21/21.5.2021 «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με 

τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές 

επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 81)  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Άρθρο 1:  Σκοπός 

Άρθρο 2:  Αντικείμενο 

 

KΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ, ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 

ΤΕΚΝΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 

Άρθρο 3:  Κατοικία ανηλίκου - Τροποποίηση του άρθρου 56 Α.Κ. 

Άρθρο 4:  Συναινετικό διαζύγιο - Αντικατάσταση του άρθρου 1441 Α.Κ. 

Άρθρο 5:  Συμφέρον τέκνου - Τροποποίηση του άρθρου 1511 Α.Κ. 

Άρθρο 6:  Σε περίπτωση διαφωνίας - Αντικατάσταση του άρθρου 1512 Α.Κ. 

Άρθρο 7:  Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας - Τροποποίηση του άρθρου 1510 

Α.Κ. - Αντικατάσταση του τίτλου και του άρθρου 1513 Α.Κ. 

Άρθρο 8:  Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας - 

Αντικατάσταση του τίτλου και του άρθρου 1514 Α.Κ. 

Άρθρο 9:  Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους - Αντικατάσταση του άρθρου 1515 

Α.Κ. 

Άρθρο 10:  Πράξεις από τον έναν γονέα - Τροποποίηση του άρθρου 1516 Α.Κ. 

Άρθρο 11:  Επιμέλεια του προσώπου - Τροποποίηση του άρθρου 1518 Α.Κ. 

Άρθρο 12:  Από κοινού άσκηση της επιμέλειας του τέκνου σε σημαντικά ζητήματα - 

Αντικατάσταση του τίτλου και του άρθρου 1519 Α.Κ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

ΚΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΚΩΔΙΚΑ 

Άρθρο 13:  Δικαίωμα επικοινωνίας - Αντικατάσταση του άρθρου 1520 Α.Κ. 

Άρθρο 14:  Συνέπειες κακής άσκησης - Αντικατάσταση του άρθρου 1532 Α.Κ. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Xi4OIRJ_UAftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPSILE13MCqW0pOdfMAtrTXIPfWgHnjOZ2K8tHSkvYNh
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ 

Άρθρο 15:  Ορισμός διαμεσολαβητών 

Άρθρο 16:  Έκτακτα προγράμματα επιμόρφωσης στην Εθνική Σχολή Δικαστικών 

Λειτουργών 

Άρθρο 17:  Επιμόρφωση δικαστών  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 18:  Εφαρμογή των Κεφαλαίων Β’ και Γ’ σε εκκρεμείς υποθέσεις 

Άρθρο 19:  Μεταβατική διάταξη για τα τέκνα που αναγνωρίστηκαν πριν από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 20:  Εξουσιοδοτική διάταξη για τη συμφωνία λύσης του γάμου με ηλεκτρονικά 

μέσα 

Άρθρο 21:  Εξουσιοδοτική διάταξη για τη διαμεσολάβηση 

Άρθρο 22:  Εξουσιοδοτική διάταξη για τη χρηματοδότηση επιμορφωτικών σεμιναρίων 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ 

Άρθρο 23:  Αύξηση κατά δέκα (10) των οργανικών θέσεων στο Υπουργείο 

Δικαιοσύνης για τη στελέχωση του Γραφείου Συλλογής και Επεξεργασίας 

Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων 

Άρθρο 24:  Προαγωγές ανώτατων δικαστικών λειτουργών - Τροποποίηση των παρ. 9, 

10 και 11 του άρθρου 77 του ν. 1756/1988 

Άρθρο 25:  Θητεία μελών Ανεξάρτητων Αρχών 

Άρθρο 26:  Παράταση ισχύος του Πίνακα Επιτυχόντων του διαγωνισμού για την 

πρόσληψη δόκιμων Ειρηνοδικών Δ’ τάξης 

Άρθρο 27:  Αναστολή διοικητικών διαδικασιών και υποχρέωσης καταβολής τελών, 

παραβόλων και εισφορών ως προς δικαστικές αποφάσεις 

Άρθρο 28:  Ρυθμίσεις για τις Ομάδες Διοίκησης του Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Π.Π.  - Τροποποίηση 

του άρθρου 29 του ν. 4587/2018 

Άρθρο 29:  Καθήκοντα εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος -Τροποποίηση του 

άρθρου 35 του ν. 4620/2019 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 



344 

 

Άρθρο 30:  Έναρξη ισχύος 

 

... 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗ 

ΘΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ 

 

... 

Άρθρο 27 

Αναστολή διοικητικών διαδικασιών και υποχρέωσης καταβολής τελών, παραβόλων και 

εισφορών ως προς δικαστικές αποφάσεις 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και για το χρονικό διάστημα από 1ης.6.2021 έως 31.8.2021, δύναται να 

τροποποιείται η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, λοιπών διοικητικών 

εγγράφων, και αντιγράφων δικαστικών αποφάσεων, καθώς και να αναστέλλεται η 

υποχρέωση καταβολής τελών, παραβόλων και εισφορών που απαιτούνται για την έκδοση 

των ως άνω εγγράφων. 

Εκδόθηκε η υ.α. 24471/2021 «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), κατωτ. αριθ. 1353. 

Εκδόθηκε η 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. 

 

... 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Άρθρο 30 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τις 16.9.2021, εξαιρουμένων των άρθρων 4, 16, 17, 

20, 21, 22 και του Κεφαλαίου Ζ’, η ισχύς των οποίων αρχίζει από τη δημοσίευση του 

παρόντος. 

 

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

 

1332. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ TΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. 720/132077 της 19/21.5.2021 «Χορήγηση κρατικών 

ενισχύσεων στους τομείς: α) υπαίθριου καρπουζιού, mini και obla, β) της 

καλοκαιρινής και φθινοπωρινής πατάτας, γ) των θερμοκηπιακών καλλιεργειών σε 

τομάτες και αγγούρια σε όλη την επικράτεια εξαιρουμένης της Κρήτης, δ) της 

βουβαλοτροφίας και λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με βάση την 

ανακοίνωση της Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 final (Προσωρινό Πλαίσιο), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 2123) 
 

Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 22 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την 

εφαρμογή της Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και 

ρύθμιση συναφών και οργανωτικών θεμάτων» (Α’ 280).  

2. Την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 (Α’ 32).  

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 

(π.δ. 63/2005 - Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 

133).  

4. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 

(Α’ 138).  

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α’ 2).  

6. Την παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της φορολογίας και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 113), που αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων από τους 

Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας.  

7. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, ενσωμάτωση 

της οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).  

8. Τα άρθρα 13-29 του ν. 2637/98 (Α’ 200) περί σύστασης Οργανισμού Πληρωμών κι 

Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», 

όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/99 (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).  

9. Την υπ’ αρ. 271562/2002 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Έγκριση του 

ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμής από 1-9-2002» (Β’ 1042).  

10. Την υπ’ αρ. 282966/09-07-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού 

διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων 

που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ», (Β’ 1205).  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8t1gGx0xF8l24ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVyvfV5g32DUR1yOUf5LKdOAiwOs9DrczO0p0uE91vex
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11. Το άρθρο πρώτο από 25/02/2020 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (Α’ 

42) που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και το άρθρο ένατο της από 

14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (Α΄ 64), που κυρώθηκε με το άρθρο 

3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).  

12. To άρθρο τρίτο της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ - 

Α’ 75), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4684/2020 (Α’ 86).  

13. Τις υπό στοιχεία Δ1Α/ΓΠ/οικ. 19024/2020 και Δ1α/ ΓΠ οικ. /24406/2020 (Β΄1299) 

κοινές υπουργικές αποφάσεις περί απαγόρευσης λειτουργίας καταστημάτων καθώς και τις 

υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π οικ. 20036/2020 (Β΄986) και Δ1α/Γ.Π. οικ. 22824/2020 (Β΄ 1168) 

κοινές υπουργικές αποφάσεις περί απαγόρευσης κυκλοφορίας των πολιτών.  

14. Την C(2020) 1863 final της 19.03.2020 Ανακοίνωση της Επιτροπής «Προσωρινό 

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

την διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως τροποποιήθηκε με τις 

την C (2020)2215 final της 03/04/2020, C(2020)3156 final της 08/05/2020 και C(2020) 

4509 final της 29.06/2020 και C(2021) 564 final της 28/01/2021 όμοιες.  

15. Την ανάγκη στήριξης των παραγωγών της χώρας στους τομείς: α)του υπαίθριου 

καρπουζιού, του mini καρπουζιού και του καρπουζιού obla β) της καλοκαιρινής και 

φθινοπωρινής πατάτας, γ) των θερμοκηπιακών καλλιεργειών σε τομάτες και αγγούρια σε 

όλη την επικράτεια εξαιρουμένης της Κρήτης και δ) της βουβαλοτροφίας, λόγω σοβαρής 

μείωσης του εισοδήματός τους για το έτος 2020 εξ αιτίας της πανδημίας του Κορωνοϊού 

(COVID-19).  

16. Το γεγονός ότι από την υλοποίηση της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού συνολικού ύψους κατ’ ανώτατο όριο 24.295.605 Ευρώ για το 

οικονομικό έτος 2021, η οποία θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από τον τακτικό 

προϋπολογισμό του Υπ.Α.Α.Τ, Ε.Φ. 1029-501-0000000, ΑΛΕ 2390901002 «οικονομικές 

ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε νομικά πρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς» στον 

ΕΛΕΓΕΠ.  

17. Την υπ’ αρ. 2/44333/30.03.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

ενίσχυσης του ΑΛΕ 2390901002 του Ε.Φ. 1029-501-0000000 του προϋπολογισμού του 

Υπ.Α.Α.Τ. οικονομικού έτους 2021.  

18. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).  

19. Την υπ’  αρ. 5787/89565/01.04.2021 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 

24.295.605 ευρώ της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπ.Α.Α.Τ., η οποία 

καταχωρήθηκε με α/α 25943 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.Τ., ΑΔΑ:6ΒΗΔ4653ΠΓ-ΨΞ9.  

20. Την υπό στοιχεία ΓΝ 016/21 γνωμοδότηση της ΚΕΜΚΕ του Υπουργείου 

Οικονομικών η οποία έχει υποβληθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα προς το ΥΠΑΑΤ την 10-2-

2021.  

21. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C (2020) 1580/05-03-2021 με την οποία 

εγκρίνεται η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης SA 62095(2021/N) - Greece. 22. Την υπ’ αρ. 
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386/90610/01.04.2021 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Υπ.Α.Α.Τ. του της περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/ 2014, αποφασίζουμε:  

 

Άρθρο 1 

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων 

με την μορφή άμεσης επιχορήγησης στους τομείς: α) υπαίθριου καρπουζιού, mini και obla 

στην Επικράτεια, β) της καλοκαιρινής και φθινοπωρινής πατάτας στην Επικράτεια, γ) των 

θερμοκηπιακών καλλιεργειών σε τομάτες και αγγούρια στην Επικράτεια, εξαιρουμένης 

της Κρήτης, δ) της βουβαλοτροφίας στην Επικράτεια, σύμφωνα με την C(2020) 1863 final 

της 19.03.2020 Ανακοίνωση της Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για την λήψη μέτρων 

κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά την διάρκεια της τρέχουσας 

έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

Άρθρο 2 

Δικαιούχοι- Πεδίο εφαρμογής 

Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας είναι παραγωγοί που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα οι οποίοι 

πληρούν τους κάτωθι όρους επιλεξιμότητας:  

1. Έχουν υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το έτος αιτήσεων 2020, όπως 

αυτή η αίτηση ελήφθη υπόψη για την πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης 

2020.  

2. Ειδικά για τους εκτροφείς βουβάλων δικαιούχοι είναι οι εκτροφείς ελληνικού 

βούβαλου που είναι εγγεγραμμένοι στο γενεαλογικό βιβλίο της ως άνω φυλής που τηρείται 

στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

3. Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και 

ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε 

κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 

4152/2013.  

 

Άρθρο 3 

Όροι και Ύψος ενίσχυσης 

1. Για τους δικαιούχους παραγωγούς υπαίθριου καρπουζιού, καρπουζιού mini και 

καρπουζιού obla και τους παραγωγούς καλοκαιρινής και φθινοπωρινής πατάτας 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαθέτουν τουλάχιστον ένα στρέμμα καλλιέργειας.  

2. Για τους εκτροφείς βουβάλων να διέθεταν τουλάχιστον ένα θηλυκό βούβαλο άνω των 

έξι (6) μηνών την 30η Ιουνίου 2020.  

3. Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ορίζεται ως ακολούθως:  

α) Για το υπαίθριο καρπούζι, το καρπούζι mini και το καρπούζι obla στην Επικράτεια 

140 € ανά στρέμμα.  
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β) Για την καλοκαιρινή και φθινοπωρινή πατάτα στην Επικράτεια 205 € ανά στρέμμα.  

γ) Για την τομάτα θερμοκηπιακής καλλιέργειας στην Επικράτεια, πλην της Περιφέρειας 

Κρήτης, σε 500 € ανά στρέμμα.  

δ) Για το αγγούρι θερμοκηπιακής καλλιέργειας στην Επικράτεια, πλην της Περιφέρειας 

Κρήτης, σε 210 € ανά στρέμμα.  

ε) Για τη βουβαλοτροφία στην Επικράτεια θα διατεθεί ποσό 620.070 ευρώ κατ’ ανώτατο 

όριο από το ποσό του άρθρου 4. Το ύψος της ενίσχυσης ανά βούβαλο θα προκύψει από 

τον αριθμό των δηλωθέντων ζώων άνω των έξι (6) μηνών διαιρουμένου δια του ποσού που 

διατίθεται για την βουβαλοτροφία.  

4. Η συνολική ενίσχυση που μπορεί να λάβει κάθε ενιαία επιχείρηση που 

δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο), στο πλαίσιο της παρούσας αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση που 

έχει λάβει βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου από οποιαδήποτε πηγή δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τις 225.000 €. Στο ποσό των 225.000 € περιλαμβάνονται κάθε 

μορφής φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις.  

5. Όταν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός τομείς στους 

οποίους ισχύουν διαφορετικά μέγιστα ποσά σύμφωνα με το Τμήμα 3.1 του Προσωρινού 

Πλαισίου διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για 

καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο και δεν 

σημειώνεται υπέρβαση του μέγιστου συνολικού ποσού ανά ενιαία επιχείρηση.  

6. Οι ελληνικές αρχές αναλαμβάνουν να τηρήσουν όλες τις υποχρεώσεις δημοσιότητας 

των παραγράφων 88-91 του Προσωρινού Πλαισίου.  

7. «Από το τελικό ύψος της ενίσχυσης κάθε παραγωγού, όπως προσδιορίζεται στην 

παρ. 3 του παρόντος, αφαιρείται το άθροισμα των μη επιστρεπτέων ποσών που έχει λάβει 

ως επιστρεπτέα προκαταβολή, δυνάμει του άρθρου τρίτου της από 30.03.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75) και αφορούν στο έτος 2020.  

Έως ότου καθορισθεί το άθροισμα των μη επιστρεπτέων ποσών, η ενίσχυση 

καταβάλλεται με παρακράτηση του 70% του συνολικού ποσού της επιστρεπτέας 

προκαταβολής που έχει λάβει ο κάθε παραγωγός μέσω όλων των κύκλων της επιστρεπτέας 

προκαταβολής.  

Μετά την ολοκλήρωση καθορισμού του αθροίσματος των μη επιστρεπτέων ποσών, εάν 

το άθροισμα αυτών ξεπερνά το ποσό που έχει παρακρατηθεί για κάθε παραγωγό, τότε για 

το υπερβάλλον ποσό κινείται διαδικασία ανάκτησης από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως 

αχρεωστήτως καταβληθέν. Οι ενισχύσεις που καθορίζονται από την παρούσα απόφαση 

δεν συμψηφίζονται με άλλες ενισχύσεις του ΕΓΤΕ οι οποίες καταβάλλονται από ενωσιακές 

πιστώσεις.  

Κατ’ εξαίρεση, ειδικά για πυρόπληκτες περιοχές, όπως καθορίζονται με βάσει την 

κείμενη νομοθεσία, όπου ορίζεται ως μη επιστρεπτέο ποσό το σύνολο της επιστρεπτέας 

προκαταβολής που έχει λάβει ο κάθε παραγωγός, για τον υπολογισμό της τελικής 

ενίσχυσης θα αφαιρείται το 50% του συνολικού ποσού που έλαβαν ως ενίσχυση από τις 

επιστρεπτέες προκαταβολές. Οι πυρόπληκτες περιοχές γνωστοποιούνται στον ΟΠΕΚΕΠΕ 
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με έγγραφο του ΥΠΑΑΤ σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και σε επίπεδο Δημοτικού 

Διαμερίσματος.  

Τα ποσά της ενίσχυσης που έχει λάβει ο παραγωγός μέσω όλων των επτά κύκλων της 

επιστρεπτέας προκαταβολής παρέχονται από την ΑΑΔΕ κατόπιν αιτήματος του 

ΟΠΕΚΕΠΕ που περιλαμβάνει τον ΑΦΜ και όλα τα σχετικά στοιχεία των παραγωγών 

δικαιούχων»  

H παρ. 7 καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 1 της απ. 

Υπουργών Οικονομικών - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αριθμ. 1147/233567 

της 1/2.9.2021 «Τροποποίηση των υπ’ αρ.: α) 720/132077/ 19-5-2021 “Χορήγηση 

κρατικών ενισχύσεων στους τομείς: α) υπαίθριου καρπουζιού, mini και obla, β) της 

καλοκαιρινής και φθινοπωρινής πατάτας, γ) των θερμοκηπιακών καλλιεργειών σε 

τομάτες και αγγούρια σε όλη την επικράτεια εξαιρουμένης της Κρήτης, δ) της 

βουβαλοτροφίας και λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με βάση την 

ανακοίνωση της επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 final (Προσωρινό Πλαίσιο), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει” (Β’ 2123) και β) 51/ 126068/13-5-2021 “Χορήγηση 

ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στους τομείς: α) της επιτραπέζιας ελιάς-λοιπές με 

κωδικό συστήματος ΟΠΕΚΕΠΕ 2008190 και β) των καπνών ποικιλίας Βιρτζίνια και 

λεπτομέρειες εφαρμογής στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 

1408/2013 της Επιτροπής (EE L 352, 24-12-2013), όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. 

(ΕΕ) υπ’ αρ. 316/2019 (L 51/1/22-2-2019)” (Β’ 2021) κοινών υπουργικών 

αποφάσεων» (Β΄ 4030). 

  

Άρθρο 4 

Χρηματοδότηση 

Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης βαρύνει τον Ειδικό 

Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), ο οποίος θα χρηματοδοτηθεί 

με μεταφορά του αντίστοιχου ποσού για το έτος 2021 από τον Προϋπολογισμό του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

Για το έτος 2021 το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 

24.295.605 ευρώ.  

Η χρηματοδότηση καταβάλλεται στους δικαιούχους το αργότερο μέχρι την 31/12/2021.  

 

Άρθρο 5 

Διαδικασία Πληρωμής - Έλεγχος 

1. Αρμόδιος φορέας για την χορήγηση των κρατικών ενισχύσεων της παρούσης είναι ο 

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και 

Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ο οποίος ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τους 

ενδιαφερομένους α) για την διαδικασία υποβολής της σχετικής αίτησης Κρατικής 

Ενίσχυσης του Παραρτήματος Ι της παρούσας Απόφασης και β) ότι οι αιτήσεις Κρατικής 

Ενίσχυσης που υποβάλλονται γραπτώς θα απορρίπτονται.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Gk0ulCn9aF3NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZ095FXbv4SKCoYtjeD4FbpBnyo_vJ9Khk1tAkmPbYOO
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2. Οι δικαιούχοι παραγωγοί υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση ενίσχυσης, πρότυπο της 

οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση ως Παράρτημα Ι, εντός ενός (1) μηνός από 

την ανακοίνωση/πρόσκληση του ΟΠΕΚΕΠΕ προς τους δυνητικούς δικαιούχους.  

3. Οι δικαιούχοι παραγωγοί υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην 

οποία δηλώνουν ότι:  

α) Το ποσό ενίσχυσης που θα λάβουν βάσει της παρούσας, αθροιζόμενο με τυχόν άλλες 

ενισχύσεις που έχουν λάβει βάσει του Προσωρινού Πλαισίου από οποιαδήποτε πηγή δεν 

υπερβαίνει τις 225.000 €.  

β) Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση η οποία έχει κριθεί παράνομη 

και ασυμβίβαστη σύμφωνα με Απόφαση της Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε κατά τα οριζόμενα 

στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 βάσει της 

αίτησης κρατικής ενίσχυσης άμεσων επιχορηγήσεων που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.  

4. Η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς-Τμήμα Λειτουργίας-Αγοράς και 

Εφαρμογής Παρεμβάσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ορίζεται αρμόδια για την αναγνώριση και 

εκκαθάριση της σχετικής δαπάνης.  

5. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποιεί διασταυρωτικούς 

μηχανογραφικούς ελέγχους των αιτήσεων ενίσχυσης με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία κατά 

την στην δήλωση εκμετάλλευσης-Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του 2020, όπως αυτή η 

αίτηση ελήφθη υπόψη για την πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης 2020.  

6. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργεί διασταυρωτικούς ελέγχους με την ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Εσόδων) προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι δικαιούχοι έλαβαν άλλες κρατικές 

ενισχύσεις δυνάμει του «Προσωρινού Πλαισίου» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2020) 

1863 final της 19.03.2020 Ανακοίνωση της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Κατόπιν η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς-Τμήμα Αγοράς του 

ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει στην αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης και διαβιβάζει 

σχετικό φάκελο πληρωμής στην Διεύθυνση Πληρωμών.  

8. Η Διεύθυνση Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει: α) στην έκδοση εντολής 

πληρωμής και β) στην αποστολή μαγνητικού αρχείου στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για 

την πίστωση των ατομικών τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.  

9. Κάθε υπηρεσία και εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τις βάσεις δεδομένων 

που τηρεί με όλες τις πληροφορίες και τα αναγκαία στοιχεία, προκειμένου να 

πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί μηχανογραφικοί έλεγχοι καθώς και να 

καθορίζονται οι εν δυνάμει δικαιούχοι.  

10. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των υπηρεσιών του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που είναι αρμόδιες για τον καθορισμό των 

λεπτομερειών εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης κάθε πληροφορία σχετική με την πορεία 

εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης της παρούσας. Στο πλαίσιο αυτό ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε 

μεριμνά για την δημιουργία των κατάλληλων εκτυπωτικών που θα αντλούν κατά 

περίπτωση τις απαραίτητες πληροφορίες από τις βάσεις δεδομένων.  

11. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ενημερώνει τους δυνάμει δικαιούχους για το ποσό της κρατικής 

ενίσχυσης που τους χορηγήθηκε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στον ιστότοπό του.  
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12. Τα αρχεία που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις χορηγούμενες στο πλαίσιο της 

παρούσας απόφασης διατηρούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τουλάχιστον 10 έτη από την 

ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ενίσχυση. Τα αρχεία που τηρεί ο 

ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για να 

πιστοποιηθεί η τήρηση των αναγκαίων προϋποθέσεων. Εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, 

τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

 

(Ακολουθεί Παράρτημα) 

 

Άρθρο 6 

Τελικές διατάξεις 

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

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

 

1333. 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. 31801 της 21/21.5.2021 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2138)  
(Η παρούσα απ. που 

-είχε τροποποιηθεί από την παρ. 1 του άρθρου μόνου της απ. Υπουργών Οικονομικών 

– Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προτασίας του Πολίτη – Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων – Υγείας – Εσωτερικών – Υποδομών και Μεταφορών – Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής – Επικρατείας Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 32216 της 24/25.5.2021 

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 31801/21.5.2021 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΄ 

2138)» (B’ 2148) 

-αντικαταστάθηκε στο σύνολό της από την απ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 33508/2021 

«Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β’ 2234), κατωτ. αριθ. 1355, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου εβδόμου 

και από την έναρξη ισχύος αυτής). 

 

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

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL85OGL2bA-0rbuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdRiyvHXHH2vkbYtbsoGiqvloVnk3t8PKjXFUm5Dqzo5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Ap8iVLKqPI_uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXmAbeZTy44hNTnaSNeG2Nt_5nFM0cnwQqaYrenrtWY6
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8iIO_V7FYVGR_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTvQevhlCnKh13VGvJqb9GxF1CkArGxcHgaVDN0GSHCf
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1334. 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. 31950 της 

21/22.5.2021 «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, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 

2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 2141)  
(Καταργήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 12 της απ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33506/2021 

«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), κατωτ. αριθ. 1354 και από την έναρξη ισχύος αυτής). 

 

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

 

1335. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4801 της 24/24.5.2021 «Παραγωγή, εξαγωγή και 

διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L 

περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 83) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 

ΚΑΝΝΑΒΗΣ 

Άρθρο 1:  Σκοπός  

Άρθρο 2:  Αντικείμενο  

Άρθρο 3:  Έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων για την 

παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης - Αντικατάσταση 

του άρθρου 2Α του ν. 4139/2013  

Άρθρο 4:  Όροι και προϋποθέσεις έγκρισης εγκατάστασης και λειτουργίας - 

Προσθήκη άρθρου 2Β στον ν. 4139/2013  

Άρθρο 5:  Διαδικασία έγκρισης εγκατάστασης - Προσθήκη άρθρου 2Γ στον ν. 

4139/2013  

Άρθρο 6:  Διαδικασία έγκρισης λειτουργίας - Προσθήκη άρθρου 2Δ στον ν. 

4139/2013  

Άρθρο 7:  Παράβολο - Προσθήκη άρθρου 2Ε στον ν. 4139/2013  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Ap8iVLKqPI8tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZAb94m1non3P8LNEqnqaH746HhzRShyz-z8hJJLNPVj
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=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8u8Ba_xZ1WCXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijLwfg1HCk_MnQj2i3M_Zgmy-wDhSh2r7suIaUx40DGLd
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Άρθρο 8:  Μεταβολές στην ασκούμενη δραστηριότητα - Προσθήκη άρθρου 2ΣΤ στον 

ν. 4139/2013  

Άρθρο 9:  Κωλύματα  - Προσθήκη άρθρου 2Ζ στον ν. 4139/2013  

Άρθρο 10:  Παραβίαση όρων και προϋποθέσεων της έγκρισης παραγωγής και διάθεσης 

τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης - Προσθήκη άρθρου 2Η στον 

ν. 4139/2013  

Άρθρο 11:  Χωροθέτηση περιοχών καλλιέργειας και λειτουργίας μεταποιητικών 

μονάδων φαρμακευτικής κάνναβης - Προσθήκη άρθρου 2Θ στον ν. 

4139/2013  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ 

Άρθρο 12:  Διαδικασία εξαγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης για 

ιατρικούς σκοπούς - Προσθήκη άρθρου 2Ι στον ν. 4139/2013  

Άρθρο 13:  Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας παραγωγής αποκλειστικά 

για εξαγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης - Προσθήκη 

άρθρου 2ΙΑ στον ν. 4139/2013  

Άρθρο 14:  Άδεια παραγωγής αποκλειστικά για εξαγωγή τελικών προϊόντων 

φαρμακευτικής κάνναβης με τη μορφή του ξηρού ανθού - Προσθήκη 

άρθρου 2ΙΒ στον ν. 4139/2013  

Άρθρο 15:  Ειδικοί όροι για την έκδοση άδειας παραγωγής αποκλειστικά για εξαγωγή 

τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με τη μορφή του ξηρού 

ανθού - Προσθήκη άρθρου 2ΙΓ στον ν. 4139/2013  

Άρθρο 16:  Εισαγωγή και εξαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, πρώτων υλών και 

ουσιών - Προσθήκη άρθρου 2ΙΔ στον ν. 4139/2013  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 

ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Άρθρο 17:  Έγκριση Ε.Ο.Φ. για την παραγωγή και κυκλοφορία τελικών προϊόντων 

φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα - Προσθήκη άρθρου 2ΙΕ στον ν. 

4139/2013  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 18:  Εξουσιοδοτικές διατάξεις - Προσθήκη άρθρου 2ΙΣΤ στον ν. 4139/2013  

Άρθρο 19:  Μεταβατικές διατάξεις  

Άρθρο 20:  Τελικές διατάξεις  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ, ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ 

ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ 
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ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Άρθρο 21:  Σκοπός - Ορισμοί  

Άρθρο 22:  Αντικείμενο - Γενικές Αρχές  

Άρθρο 23:  Γραπτή σύσταση για συμμόρφωση και λήψη διορθωτικών μέτρων  

Άρθρο 24:  Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και επιβολή προστίμων  

Άρθρο 25:  Πρόσθετα περιοριστικά διοικητικά μέτρα  

Άρθρο 26:  Μεταβατικές διατάξεις  

Άρθρο 27:  Τροποποιούμενες διατάξεις  

Άρθρο 28:  Καταργούμενες διατάξεις  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Άρθρο 29:  Τροποποίηση του κυρωτικού πλαισίου στους τομείς των τροφίμων, των 

ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων σε εφαρμογή του ν. 

4512/2018 για την άσκηση εποπτείας - Τροποποίηση των άρθρων 3, 22 και 

23 του ν. 4235/2014  

Άρθρο 30:  Διαλειτουργικότητα Γενικού Εμπορικού Μητρώου - Τροποποίηση του 

άρθρου 91 του ν. 4635/2019  

Άρθρο 31:  Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την ενίσχυση που 

καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων 

Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου»  

Άρθρο 32:  Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο ενισχύσεων ειδικών 

κατηγοριών δραστηριοτήτων πληττόμενων από την πανδημία του 

κορωνοϊού COVID-19  

Άρθρο 33:  Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του ν. 

4399/2016  

Άρθρο 34:  Υποχρεώσεις φορέων ως προς τις θέσεις απασχόλησης επενδυτικών 

σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης και πλήττονται από την 

πανδημία του κορωνοϊού COVID-19  

Άρθρο 35:  Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν 

υπαχθεί στους ν. 3299/2004 και 3908/2011  - Τροποποίηση του άρθρου 76 

του ν. 4399/2016  

Άρθρο 36:  Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων στις Στρατηγικές Επενδύσεις  

Άρθρο 37:  Ρύθμιση θεμάτων εμπορικών μισθώσεων - Τροποποίηση της παρ. 12 του 

άρθρου 15 του ν. 4013/2011  

Άρθρο 38:  Διοικητικό Συμβούλιο - Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4497/2017  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Άρθρο 39:  Παράταση προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 για 

δασικούς χάρτες που η ανάρτησή τους υλοποιείται εντός του 2021  

Άρθρο 40:  Παροχή ενίσχυσης από το Ελληνικό Δημόσιο στην εταιρεία «ENERGEAN 

OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ»  

Άρθρο 41:  Θέματα συμβάσεων παραχώρησης έρευνας και εκμετάλλευσης 

υδρογονανθράκων του ν. 2289/1995 (Α’ 27)  

Άρθρο 42:  Ειδικές περιπτώσεις κίνησης λογαριασμού πυρόπληκτων  

Άρθρο 43:  Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος  

Άρθρο 44:  Επίλυση θεμάτων επ’ ωφελεία των χρηστών που κινούνται στο εθνικό 

δίκτυο αυτοκινητοδρόμων  

Άρθρο 45:  Παράταση ισχύος αδειών του άρθρου 6 του ν. 3054/2002  

Άρθρο 46:  Ρυθμίσεις για ενεργειακές κοινότητες  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Άρθρο 47:  Έναρξη ισχύος 

 

… 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

… 

Άρθρο 31 

Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την ενίσχυση που καταβάλλεται στο 

πλαίσιο της δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια 

Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου» 

1. (Αντικαθίσταται ο τίτλος και το περιεχόμενο του άρθρου 55 του ν. 4758/2020 (Α΄ 242), 

ανωτ. αριθ. 950).  

2. (Παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο 55 του ν.4758/2020 (Α΄ 242), ανωτ. αριθ. 

950). 

3. (Καταργείται το άρθρο 112 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), κατωτ. αριθ. 1214, που 

παρατίθεται ως σχόλιο κάτω από το άρθρο 55 του ν.4758/2020 (Α΄ 242), ανωτ. αριθ. 950).  

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8FjnGp5F0IbN5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaxMTlx2XP8Q_TFMF4bJSde7qH9cq7kzT513xHa67WzN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8FjnGp5F0IbN5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaxMTlx2XP8Q_TFMF4bJSde7qH9cq7kzT513xHa67WzN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8p9v1OiYRKxftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijB3ZV2vx4Yqiz2W5NPesdtwDrQCt2vVKjZdktVDtvpTp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8FjnGp5F0IbN5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaxMTlx2XP8Q_TFMF4bJSde7qH9cq7kzT513xHa67WzN
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Άρθρο 32 

Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο ενισχύσεων ειδικών κατηγοριών 

δραστηριοτήτων πληττόμενων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 

Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το 

ΕΣΠΑ δράσεων «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων», «Επιδότηση 

κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων 

φιλοξενίας» και «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων» 

δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του 

Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του 

ν. 4172/2013 (Α’ 167), μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε 

περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, είναι ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα 

χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής 

διάταξης, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, 

τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.) και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα 

και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής 

κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στις δράσεις και την είσπραξη της 

ενίσχυσης.  

 

Άρθρο 33 

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του ν. 4399/2016 

Παρατείνεται για δύο (2) έτη η προθεσμία ολοκλήρωσης σε όσα επενδυτικά σχέδια έχουν 

υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης του ν. 4399/2016 (Α’ 117) έως τη δημοσίευση του 

παρόντος.  

 

Άρθρο 34 

Υποχρεώσεις φορέων ως προς τις θέσεις απασχόλησης επενδυτικών σχεδίων που έχουν 

υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης και πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού 

COVID-19 

1. Για όσα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους ν. 3299/2004 (Α’ 261), 3908/2011 

(Α’ 8) και 4399/2016 (Α’ 117) και η δραστηριότητά τους εμπίπτει στους Κωδικούς 

Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) των κλάδων που πλήττονται από την πανδημία του 

κορωνοϊού COVID-19, η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής 

λειτουργίας δύναται να εκδοθεί χωρίς την πλήρωση του όρου της διατήρησης των 

υφιστάμενων θέσεων εργασίας ή/και της δημιουργίας νέων, εφόσον η οριζόμενη 

ημερομηνία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 

τους κυμαίνεται μεταξύ 1ης.1.2020 και 30ής.6.2021 και συντρέχουν οι λοιποί όροι του 

νόμου και της απόφασης υπαγωγής.  
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Η πλήρωση του όρου της διατήρησης των υφιστάμενων ή/και της δημιουργίας νέων 

θέσεων εργασίας ελέγχεται μετά την περίοδο αυτήν και σύμφωνα με το οικείο θεσμικό 

πλαίσιο.  

2. Σε επενδυτικά σχέδια για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς 

ενίσχυσης του ν. 4399/2016, από επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα εμπίπτει στους 

Κ.Α.Δ. των κλάδων που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, ο 

υπολογισμός των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας για το έτος 2020 ή το έτος 2021 δύναται 

να πραγματοποιείται, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων απασχόλησης των αντίστοιχων 

μηνών του έτους 2019.  

 

... 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

... 

Άρθρο 40 

Παροχή ενίσχυσης από το Ελληνικό Δημόσιο στην εταιρεία «ENERGEAN OIL & GAS 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ» 

Το Ελληνικό Δημόσιο, με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας λόγω των επιπτώσεων της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την υπό στοιχεία C(2020) 

1863/19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό Πλαίσιο για τη 

λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια 

της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» (CI 91):  

«α. Παρέχει την εγγύησή του, κατά παρέκκλιση των άρθρων 96, 97, 98, 100 και 104 του 

ν. 4549/2018 (Α΄ 105), δυνάμει της παρ. 25 του Τμήματος 3.2 της υπό στοιχεία C(2020) 

1863/19.3.2020 (CI 91) Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέρ της ανώνυμης 

εταιρείας με την επωνυμία «ENERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ», σε 

ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) επί δανείου ποσού ενενήντα εκατομμυρίων 

πεντακοσίων χιλιάδων (90.500.000) ευρώ, το οποίο πρόκειται να συνάψει η εν λόγω 

εταιρεία με εμπορικές τράπεζες ή διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η εγγύηση του 

Ελληνικού Δημοσίου παρέχεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν 

υποβολής αιτήματος από την εταιρεία προς τη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και 

Κίνησης Κεφαλαίων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής. Οι όροι 

παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου καθορίζονται στην ως άνω απόφαση, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπό στοιχεία C(2021) 2079 final/24.3.2021 

απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εν λόγω απόφαση εκδίδεται με μέριμνα της 

Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων και δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» 
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Το πρώτο εδ. της περ. α΄ τροποποιήθηκε ώστε η ρύθμιση να καταλαμβάνει και δάνεια 

με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και η περ. αυτή διαμορφώθηκε εκ νέου στο 

σύνολό της ως άνω από το άρθρο 83 του ν. 4843/2021 (Α’ 193), κατωτ. αριθ. 1613. 

β. Καλύπτει, δυνάμει της παρ. 27α του Τμήματος 3.3 της υπό στοιχεία C(2020) 

1863/19.03.2020 (CI 91) Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ομολογιακό δάνειο 

του ν. 4548/2018 (Α’ 104) εκδόσεως της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

«ENERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ», ποσού εννέα εκατομμυρίων 

πεντακοσίων χιλιάδων (9.500.000) ευρώ. Η κάλυψη του ομολογιακού δανείου γίνεται με 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν υποβολής αιτήματος από την εταιρεία προς 

τη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού 

Σχεδιασμού. Οι κύριοι όροι κάλυψης του ομολογιακού δανείου του Ελληνικού Δημοσίου 

καθορίζονται στην ως άνω απόφαση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπό 

στοιχεία C(2021) 2079 final/24.3.2021 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εν λόγω 

απόφαση εκδίδεται με μέριμνα της ανωτέρω Μονάδας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως. Το σχετικό πρόγραμμα έκδοσης ομολογιακού δανείου υπογράφεται 

από τον Υπουργό Οικονομικών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Άρθρο 47 

Έναρξη ισχύος 

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

 

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