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 Τα πνευματικά δικαιώματα της παρούσας δημοσίευσης του Ενημερωτικού Δελτίου της  

«ΣΟΛ Α.Ε.», ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία αυτή. Σύμφωνα με τις διατάξεις του  
ν. 2121/93, όπως ισχύει, η εταιρεία δεν παρέχει την άδεια σε οποιονδήποτε να αναπαράγει το 
σύνολο, μέρος ή αποσπάσματα της έκδοσης, χωρίς γραπτή άδεια των αρμοδίων οργάνων 
της. Η χρήση των κειμένων χωρίς άδεια, επισύρει τις ποινές που προβλέπονται από το νόμο 
και ιδρύει υποχρέωση αποζημίωσης της εταιρείας.  
 
Οι απόψεις που περιέχονται, είναι απόψεις της συντακτικής επιτροπής ή των αρθρογράφων, 
δεν είναι δεσμευτικές για τις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές, οποιαδήποτε άλλη Αρχή ή 
οποιοδήποτε Δικαστήριο και δεν δίδεται διασφάλιση σε οποιονδήποτε χρήστη ότι οι 
παραπάνω Αρχές δεν θα αποφασίσουν διαφορετικά από τις απόψεις που εκφράζονται στο 
παρόν. 
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Α. ΑΡΘΡΑ 

 

Τα άρθρα των συναδέλφων που δημοσιεύονται, εκφράζουν τις προσωπικές 
επιστημονικές απόψεις των συγγραφέων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι αλλαγές σε νομοθετικό επίπεδο 

 

O ν. 4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανώνυμων 

εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτω-

ση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 

2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού 

(ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις», με ημερομηνία 

εφαρμογής την 17η Ιουλίου 2020, διαμορφώνει ένα 

περισσότερο απαιτητικό πλαίσιο κανόνων θετικού 

δικαίου σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση, με το 

οποίο οφείλουν να συμμορφωθούν άμεσα οι εται-

ρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε 

ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα. Ο νέος νόμος κα-

ταργεί και αντικαθιστά πλήρως το ν. 3016/2002 «Για 

την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και 

άλλες διατάξεις», του οποίου τα άρθρα 1 έως 11 

καθόριζαν μέχρι και σήμερα τις βασικές αρχές του 

πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης στη χώρα 

μας.  

 

Ο νέος νόμος καταργεί τις διατάξεις του ν. 3401/2005 

«Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών 

αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση» και 

ειδικότερα τα άρθρα 21 έως 26 του νόμου αυτού. 

 

Ένα επίσης ενδιαφέρον σημείο του νόμου, όσον 

αφορά στη λογοδοσία είναι ότι ο ν. 4706/2020, 

όπως και ο προηγούμενος, δεν αγγίζουν πρωτογε-

νώς θέματα σχετικά με την Επιτροπή Ελέγχου, αφή-

νοντας την πλήρη πρωτοβουλία στο νομοθέτη του 

λογιστικού και ελεγκτικού δικαίου και ειδικότερα στο  

ν. 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων 

και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών κατα-

στάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έρ-

γου και λοιπές διατάξεις».  

 

Ωστόσο, o νέος νόμος τροποποιεί χωρίς να καταρ-

γεί τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 

σχετικά με τις Επιτροπές Ελέγχου καθώς και τις δια-

τάξεις του άρθρου 35 του ίδιου νόμου σχετικά με τα 

συστήματα ερευνών και κυρώσεων στους Ορκω-

τούς Ελεγκτές Λογιστές. Υπενθυμίζεται ότι τα δύο 

αυτά άρθρα ενσωματώνουν στο Ελληνικό Δίκαιο τα 

άρθρα 39 και 30 αντίστοιχα της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ 

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16/4/2014. Για τις 

τροποποιήσεις αυτές γίνεται ειδική αναφορά στη 

συνέχεια του παρόντος. 

 

Δομή και περιεχόμενα 

 

Ο ν. 4706/2020 δομείται σε τέσσερα μέρη και περι-

λαμβάνει 93 συνολικά άρθρα, τα οποία ανά μέρος 

ταξινομούνται σε κεφάλαια. Το παρόν περιορίζεται 

μόνο στην παρουσίαση των διατάξεων του πρώτου 

μέρους του νόμου, το οποίο αφορά στην εταιρική 

διακυβέρνηση των ανωνύμων εταιρειών. Ωστόσο, 

στη συνέχεια παρουσιάζεται συνοπτικά η δομή και 

το σύνολο των περιεχομένων του νόμου. 

 

Συγκεκριμένα:  

 

Το Μέρος Α περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την 

εταιρική διακυβέρνηση των ανωνύμων εταιρειών. Το 

πρώτο μέρος αναπτύσσεται σε πέντε κεφάλαια και 

24 συνολικά άρθρα ως εξής: 

 

Κεφάλαιο Α Γενικές διατάξεις Άρθρα: 1 και 2 

Κεφάλαιο Β Διοικητικό Συμβούλιο Άρθρα: 3 έως 9 

Κεφάλαιο Γ 

Διατάξεις για τις 
επιτροπές του 
διοικητικού 
συμβουλίου 

Άρθρα: 10 έως 12 

Κεφάλαιο Δ Οργανωτικές διατάξεις Άρθρα 13 έως 17 

Κεφάλαιο Ε 
Διατάξεις για την 
ενημέρωση των 
επενδυτών 

Άρθρα 18 έως 24 

Νόμος 4706/2020: To νέο νομικό πλαίσιο 

για την εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα 

 
Δρ. Σταμάτιος Δρίτσας 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Επικεφαλής Επιστημονικού Συμβουλίου ΣΟΛ Crowe 

http://www.solae.gr/
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Το Μέρος Β περιέχει διατάξεις σχετικά με την ενη-

μέρωση των επενδυτών και αναπτύσσεται σε πέντε 

κεφάλαια και 50 άρθρα (άρθρα 25 έως 75). Στο μέ-

ρος αυτό ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει για τους 

σκοπούς του παρόντος το άρθρο 74 «τροποποίηση 

του ν. 4449/2017 για τους ελεγκτές και τις επιτροπές 

ελέγχου». 

 

Το Μέρος Γ καλύπτει θέματα οργάνωσης, διοίκησης 

και λειτουργίας της επιτροπής κεφαλαιαγοράς και 

περιλαμβάνει 5 άρθρα (άρθρα 76 έως 80). 

 

Το Μέρος Δ αφορά σε λοιπές διατάξεις οι οποίες 

περιέχονται σε 10 άρθρα (άρθρα 81 έως 90). 

 

Τέλος, το Μέρος Ε περιέχει διατάξεις σχετικά με τις 

καταργούμενες και τις μεταβατικές διατάξεις και την 

έναρξη ισχύος του νόμου, σε 3 άρθρα (άρθρα 91 

έως 93). 

 

Σημεία ενδιαφέροντος 

 

Στο πλαίσιο του παρόντος εξετάζονται τα άρθρα 1 

έως και 24 του πρώτου μέρους του νόμου και επι-

σημαίνονται οι περιπτώσεις για τις οποίες εκτιμάται 

ότι με αυτές εισάγονται νέοι κανόνες υποχρεωτικού 

δικαίου, ειδικού ενδιαφέροντος ως προς την εφαρ-

μογή τους από τις υποκείμενες ανώνυμες εταιρείες.  

 

Δεδομένου ότι ο νέος νόμος είναι ιδιαίτερα εκτενής 

και πολυδιάστατος, ενδέχεται μία διαφορετική ανά-

γνωσή του να αναδείκνυε και άλλα ενδιαφέροντα 

θέματα για συζήτηση, πέραν αυτών που παρουσιά-

ζονται στο παρόν άρθρο. Είναι λοιπόν σημαντικό να 

σημειωθεί ότι τα θέματα τα οποία παρουσιάζονται 

στη συνέχεια εστιάζουν κυρίως στις νέες επιτροπές 

που εισάγει ο ν. 4706/2020 σε συνδυασμό και με τις 

σχετικές απαιτήσεις του ν. 4548/2018, στις νέες 

απαιτήσεις σχετικά με τις επιτροπές ελέγχου σε 

σχέση με τις διατάξεις του άρθρου 44 του  

ν. 4449/2017 καθώς και στο πλαίσιο που διαμορ-

φώνει σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και 

το ρόλο της μονάδας εσωτερικού ελέγχου συσχετι-

ζόμενων και με τις απαιτήσεις του υφιστάμενου νο-

μικού και κανονιστικού πλαισίου για τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων από ανεξάρτητους πι-

στοποιημένους ελεγκτές1. 

 

                                                      
1 Στην Ελλάδα Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

Με την προσέγγιση αυτή, τα κυριότερα σημεία εν-

διαφέροντος του νέου νόμου συνοψίζονται στα εξής: 

 

1. Καταλληλότητα και πολυμορφία μελών 

Διοικητικού Συμβουλίου 

 

O ν. 3016/2002 περιελάμβανε 4 συνολικά άρθρα 

(άρθρα 2 έως 4) σχετικά με το Διοικητικό Συμβου-

λίου τα οποία καλύπταν γενικές (και μάλλον αόρι-

στες) οδηγίες σχετικά με τα καθήκοντα των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών με μετο-

χές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, την υπο-

χρέωση συμμετοχής εκτελεστικών, μη εκτελεστικών 

και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στα Διοικη-

τικά Συμβούλια, την ελάχιστη αναλογία συμμετοχής 

των μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστι-

κών μελών και τέλος τα κριτήρια της ανεξαρτησίας 

των τελευταίων. 

 

Ο νέος  νόμος διαμορφώνει ένα σαφώς πιο αυστηρό 

πλαίσιο απαιτήσεων για τη λειτουργία του Διοικητι-

κού Συμβουλίου και τα μέλη του αφιερώνοντας και 

τα 7 άρθρα (άρθρα 3 έως 9) του δεύτερου κεφα-

λαίου, του πρώτου μέρους στο θέμα αυτό. 

 

Το πρώτο άρθρο αυτής της σειράς (άρθρο 3) εισά-

γει, για πρώτη φόρα στο ελληνικό δίκαιο, την έννοια 

της καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου και μάλιστα θέτει θέμα διαμόρφωσης 

σχετικής πολιτικής. Το ποια είναι τα κατάλληλα μέλη 

για τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει 

να ορίζεται στην σχετική για το σκοπό αυτό συντα-

χθείσα πολιτική, η οποία θα αναπτύσσεται σε τρεις 

άξονες. Αυτοί είναι: α) οι αρχές επιλογής ή αντικα-

τάστασης, β) τα κριτήρια αξιολόγησης της καταλλη-

λότητας (στο πλαίσιο της οποίας ορίζεται επαρκής 

εκπροσώπησης ανά φύλο ποσοστού τουλάχιστον 

25) και γ) τα κριτήρια πολυμορφίας. Είναι προφανές 

ότι ο νομοθέτης επιδιώκει τη σύσταση Διοικητικών 

Συμβουλίων με μέλη τα οποία κατ’ αρχήν θα είναι 

ηθικά και στη συνέχεια θα διαθέτουν τις τεχνικές 

ικανότητες και τη γνώση που απαιτείται για να 

ανταπεξέλθουν των καθηκόντων τους.  

 

Έμφαση πρέπει να δοθεί στην περίπτωση (γ) της 

παραγράφου 1 του άρθρου 3, στην οποία ο νομοθέ-

της απαιτεί την εφαρμογή κριτηρίων πολυμορφίας 

(diversity) στον προσδιορισμό των κριτηρίων καταλ-

ληλότητας, χωρίς όμως να προσδιορίζει τουλάχι-

στον εννοιολογικά την «πολυμορφία». Το θέμα της 

«πολυμορφίας» βρίσκεται σε υψηλή θέση προτε-
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ραιότητας στις συζητήσεις για τις βέλτιστες πρακτι-

κές της εταιρικής διακυβέρνησης διεθνώς, χωρίς 

όμως να καταγράφεται σημαντική πρόοδος στην 

εφαρμογή του κριτηρίου.  

 

H συνήθης διεθνής προσέγγιση στην εξέταση της 

«πολυμορφίας» αναπτύσσεται σε τρεις άξονες. Αυ-

τοί είναι το φύλλο (γυναίκες), η ανεξαρτησία των 

μελών και η εθνικότητα. Μία περισσότερο οικονομο-

τεχνική προσέγγιση συνδέει την επίτευξη ενός κα-

τάλληλου επιπέδου «πολυμορφίας» στα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου με την αποτελεσματικότητα 

στην διαχείριση των κινδύνων της οντότητας. Η δεύ-

τερη αυτή προσέγγιση στηρίζεται σε μία υπόθεση 

εργασίας, σύμφωνα με την οποία ένα περίπλοκο 

περιβάλλον κινδύνων απαιτεί για τη διαχείρισή του 

ένα επίσης σύνθετο μίγμα τεχνικών δεξιοτήτων από 

τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, έτσι ώστε να 

επιτευχθεί ένα άριστο επίπεδο διαχείρισης. 

 

Εξαιρετικής σημασίας είναι επίσης οι νέες απαιτή-

σεις, οι οποίες εισάγονται με τις παραγράφους 4 και 

5 του ίδιου άρθρου, που θέτουν ως απαραίτητη 

προϋπόθεση καταλληλότητας για την εκλογή ή δια-

τήρηση της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου αλλά και για την ανάθεση εξουσιών δια-

χείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας τη μη 

εμπλοκή μέλους (ή υποψηφίου μέλους) σε ζημιογό-

νες συναλλαγές εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη. 

 

Η πολιτική καταλληλότητας καθώς και κάθε τροπο-

ποίησή της πρέπει να εγκρίνεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο (παρ. 1 του άρθρου 3), να υποβάλλεται 

προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και αναρτάται 

στον ιστότοπο της εταιρείας (παρ. 3 του άρθρου 3). 

 

2. Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου  

 

Το άρθρο 4 εισάγει την υποχρέωση ου διοικητικού 

συμβουλίου για την παρακολούθηση και την αξιολό-

γηση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας 

του συστήματος της εταιρικής διακυβέρνησης. Η 

παρακολούθηση του συστήματος της εταιρικής δια-

κυβέρνησης δεν μπορεί παρά να είναι διαρκής (και 

αυτό φυσικά να τεκμηριώνεται), ενώ περιοδική, ανά 

τριετία, μπορεί να είναι η αξιολόγησή του. Η διαδι-

κασία της διαρκούς παρακολούθησης και της περιο-

δικής αξιολόγησης του συστήματος εταιρικής διακυ-

βέρνησης πρέπει να είναι καταγεγραμμένη και σα-

φώς προσδιορισμένη στο πλαίσιο του κανονισμού 

λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και 

το όργανο ή ο φορέας ο στον οποίο θα ανατίθεται η 

αξιολόγηση ανά (τουλάχιστον) τριετία. 

 

Αναφορά σχετικά με την υποχρέωση του Διοικητι-

κού Συμβουλίου ως προς την επάρκεια και την απο-

τελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγ-

χου δεν υπήρχε στο ν. 3016/2002. Η υποχρέωση 

αυτή αναφέρεται ρητά πλέον με τις  διατάξεις της 

παραγράφου 2 του άρθρου 4 και εστιάζεται σε πέντε 

σημεία. Αυτά είναι: α) η συνεπής υλοποίηση της 

επιχειρησιακής στρατηγικής η οποία συνδέεται με 

την αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων, 

β) η  διαχείριση κινδύνων, η οποία συνεπακόλουθα 

θα είναι πλέον μία σαφώς καθορισμένη πολυεπίπε-

δη διαδικασία η οποία αποτελεί συστατικό μέρος του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου (βλέπε σχετικό 

ορισμό στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 του ν. 

4706/2020), γ) η αποτελεσματική διαχείριση της μο-

νάδας εσωτερικού ελέγχου, οι απαιτήσεις για την 

οποία ενισχύονται σημαντικά (βλέπε στη συνέχεια), 

δ) η διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας 

των χρηματοοικονομικών αναφορών και ειδικά των 

κατά το νόμο συνταγμένων οικονομικών καταστά-

σεων, συμπεριλαμβανομένων και των μη χρηματο-

οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα όσα 

προβλέπονται από το άρθρο 151 του ν. 4548/2018 

και τέλος ε) στη συμμόρφωση με το υφιστάμενο νο-

μικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους εσωτερικούς 

κανονισμούς της οντότητας. 

 

Στους ορισμούς του άρθρου 2 του νόμου ως «σύ-

στημα εσωτερικού ελέγχου» ορίζεται «το σύνολο 

των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και διαδι-

κασιών, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κιν-

δύνων, του εσωτερικού ελέγχου και της κανονιστι-

κής συμμόρφωσης, που καλύπτει σε συνεχή βάση 

κάθε δραστηριότητα της Εταιρείας και συντελεί στην 

ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της».  

 

Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό το σύστημα εσωτερι-

κού ελέγχου εκλαμβάνεται ως ένα εποπτικό και 

ελεγκτικό σύστημα μηχανισμών και διαδικασιών. 

στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τρεις ρητά κα-

θορισμένες λειτουργίες. Αυτές είναι: α) η λειτουργία 

διαχείρισης κινδύνων, β) η λειτουργία εσωτερικού 

ελέγχου και γ) η λειτουργία της κανονιστικής συμ-

μόρφωσης.  

 

http://www.solae.gr/
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Στην ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4, 

εμπίπτει επίσης η υποχρέωση της διασφάλισης της 

ανεξαρτησίας, της επάρκειας και της καταλληλότη-

τας των λειτουργειών του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την επαρκή 

διάκριση των αρμοδιοτήτων στον σχεδιασμό και τις 

διαδικασίες του.  

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, οι τρεις προανα-

φερθείσες βασικές λειτουργίες, οι οποίες αποτελούν 

συστατικά μέρη του συστήματος εσωτερικού ελέγ-

χου, πρέπει να λειτουργούν ως ανεξάρτητες δρά-

σεις, εποπτικού και ελεγκτικού χαρακτήρα, διακεκρι-

μένα από τις εκτελεστικές λειτουργίες. Σημαντικό 

θέμα προς συζήτηση στο σημείο αυτό είναι η ανα-

φορά των τριών αυτών λειτουργιών προς το Διοικη-

τικό Συμβούλιο και μέσω ποιας οδού. Αν δηλαδή η 

αναφορά αυτή θα γίνεται μέσω ανεξάρτητων επι-

τροπών και ποιων, αφού ο νόμος δεν ορίζει υπο-

χρεωτικά παρά μόνο τρεις (βλέπε σχετικά στη συνέ-

χεια). 

 

3. Διάκριση μελών Διοικητικού Συμβουλίου  

 

Ο ν. 4706/2020 δεν διαφοροποιείται ως προς τη 

διάκριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

από τις προηγούμενες διατάξεις των άρθρων 3 και 4 

του ν. 3016/2020. Συγκεκριμένα, στα άρθρα 6, 7 και 

9 του νέου νόμου προβλέπεται επίσης η διάκριση 

των μελών του σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και 

ανεξάρτητα. Ωστόσο, ο νόμος οριοθετεί πλέον στα 

άρθρα αυτά με μεγαλύτερη σαφήνεια τα κριτήρια 

αποδοχής τους ως τέτοια και τις αρμοδιότητές τους. 

 

Συγκεκριμένα: 

 

Τα εκτελεστικά μέλη είναι: α) υπεύθυνα για την 

εφαρμογή της στρατηγικής που καθορίζεται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο και β) διαβουλεύονται ανά τα-

κτά χρονικά διαστήματα με τα μη εκτελεστικά μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την καταλλη-

λότητα της εφαρμοζόμενης στρατηγικής. 

 

Τα μη εκτελεστικά μέλη συμπεριλαμβανομένων των 

ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, έχουν, ιδίως, 

τις ακόλουθες υποχρεώσεις: α) παρακολουθούν και 

εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρείας και την υλο-

ποίησή της, καθώς και την επίτευξη των στόχων 

της, β) διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία 

των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της 

παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών 

τους και γ) εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετι-

κά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά 

μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών. 

 

Ειδικά ως προς τα ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά 

μέλη, είναι προφανές ότι η πρόθεση του νομοθέτη 

εδώ είναι να περιμετροποιήσει με μεγαλύτερη σα-

φήνεια την ανεξαρτησία τους, σε σχέση με ότι ίσχυε 

προηγουμένως αλλά και να ενισχύσει το ρόλο τους. 

 

Έτσι κατ’ αρχήν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-

θρου 9 για να θεωρείται ένα μη εκτελεστικό μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητο πρέπει 

κατά τον ορισμό του και κατά τη διάρκεια της θητείας 

του να μην κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δι-

καιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα 

πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου 

της οντότητας και να είναι απαλλαγμένο από οικο-

νομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου εί-

δους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να 

επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη 

και αντικειμενική κρίση του. 

 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο αυτό συγκε-

κριμένες περιπτώσεις ασυμβίβαστου, οι οποίες 

αναφέρονται ρητά στο νόμο. Ειδικότερα, δεν τεκμαί-

ρετε η ανεξαρτησία ενός μη εκτελεστικού μέλους του 

Διοικητικού Συμβουλίου όταν:   

 

1. Λαμβάνει οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή πα-

ροχή από την Εταιρεία, ή από συνδεδεμένη με 

αυτήν εταιρεία, ή συμμετέχει σε σύστημα δικαιω-

μάτων προαίρεσης για την αγορά μετοχών ή σε 

οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών 

συνδεόμενο με την απόδοση, πλην της αμοιβής 

για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή 

σε επιτροπές του, καθώς και στην είσπραξη πά-

γιων παροχών στο πλαίσιο συνταξιοδοτικού συ-

στήματος, συμπεριλαμβανόμενων των ετερο-

χρονισμένων παροχών, για προηγούμενες υπη-

ρεσίες προς την Εταιρεία. Τα κριτήρια βάσει των 

οποίων ορίζεται η έννοια της σημαντικής αμοιβής 

ή παροχής καθορίζονται στην πολιτική αποδο-

χών της εταιρείας, σύμφωνα με τα όσα προβλέ-

πονται στα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018 

και δημοσιοποιούνται με την έκθεση αποδοχών 

κατά το άρθρο 112 του ίδιου νόμου, επί της 

οποίας συντάσσεται και έκθεση ελέγχου από 
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τους ελεγκτές των οικονομικών καταστάσεων 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. 

 

2. Το μέλος ή πρόσωπο, που έχει στενούς δεσμούς 

με το μέλος, διατηρεί ή διατηρούσε επιχειρηματι-

κή σχέση κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά 

έτη πριν από το διορισμό του με: βα) την Εται-

ρεία ή ββ) συνδεδεμένο με την Εταιρεία πρόσω-

πο ή βγ) μέτοχο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα 

ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα 

τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά 

έτη πριν από τον διορισμό του, ή συνδεδεμένης 

με αυτή εταιρείας, εφόσον η σχέση αυτή επη-

ρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική 

δραστηριότητα είτε της Εταιρείας είτε του προ-

σώπου της παρ. 1 ή του προσώπου που έχει 

στενούς δεσμούς με αυτό. Τέτοια σχέση υφίστα-

ται ιδίως, όταν το πρόσωπο είναι σημαντικός 

προμηθευτής ή σημαντικός πελάτης της Εται-

ρείας. 

 

3. Το μέλος ή το πρόσωπο, που έχει στενούς δε-

σμούς με το μέλος: γα) έχει διατελέσει μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή συνδε-

δεμένης με αυτήν εταιρείας για περισσότερο από 

εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά κατά τον 

χρόνο εκλογής του, γβ) έχει διατελέσει διευθυντι-

κό στέλεχος ή διατηρούσε σχέση εργασίας ή έρ-

γου ή υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής με την 

Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία κα-

τά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) 

οικονομικών ετών πριν από τον ορισμό του, γγ) 

έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος 

ή εξ αγχιστείας, ή είναι σύζυγος ή σύντροφος 

που εξομοιώνεται με σύζυγο, μέλους του Διοικη-

τικού Συμβουλίου ή ανώτατου διευθυντικού στε-

λέχους ή μετόχου, με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή 

ανώτερο από δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχι-

κού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με 

αυτήν εταιρείας, γδ) έχει διοριστεί από ορισμένο 

μέτοχο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατι-

κό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του  

ν. 4548/2018, γε) εκπροσωπεί μετόχους που κα-

τέχουν άμεσα ή έμ¬μεσα ποσοστό ίσο ή ανώτε-

ρο από πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων 

ψήφου στη γενική συνέλευση των με¬τόχων της 

Εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του, χωρίς 

γραπτές οδηγίες, γστ) έχει διενεργήσει υποχρεω-

τικό έλεγχο στην Εται¬ρεία ή σε συνδεδεμένη με 

αυτή εταιρεία, είτε μέσω επιχείρησης είτε ο ίδιος 

είτε συγγενής του μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αί-

ματος ή εξ αγχιστείας είτε σύζυγος αυτού, κατά 

τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη πριν από τον 

διορισμό του και γζ) είναι εκτελεστικό μέλος σε 

άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της Εται-

ρείας ως μη εκτελεστικό μέλος. 

 

Και την περίπτωση αυτή, η διασφάλιση της ανεξαρ-

τησίας αποτελεί ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

το οποίο σε ετήσια τουλάχιστον βάση ανά οικονομι-

κό έτος εξετάζει την πλήρωση των προϋποθέσεων 

του νόμου για τον χαρακτηρισμό μέλους Διοικητικού 

Συμβουλίου ως ανεξάρτητου μέλους και πάντως 

πριν από τη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής 

έκθεσης, στην οποία και συμπεριλαμβάνεται σχετική 

διαπίστωση. 

 

Ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με 

οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας 

ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, που έχει ως 

συνέπεια ο αριθμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστι-

κών μελών να υπολείπεται του ελάχιστου εκ του 

νόμου απαιτούμενου αριθμού, το Διοικητικό Συμ-

βούλιο ορίζει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση, είτε αναπλη-

ρωματικό μέλος, σε περίπτωση που υφίσταται βάσει 

του άρθρου 81 του ν. 4548/2018, είτε υφιστάμενο μη 

εκτελεστικό μέλος ή νέο μέλος που εκλέγει σε αντι-

κατάσταση, εφόσον πληρούνται τα προαναφερθέντα 

κριτήρια. 

 

Προσοχή επίσης πρέπει να δοθεί στις νέες υπο-

χρεώσεις των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, 

τα οποία κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 9 οφεί-

λουν να υποβάλλουν, από κοινού ή το καθένα χω-

ριστά, αναφορές και εκθέσεις προς την τακτική ή 

έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρείας, ανεξάρτητα 

από τις εκθέσεις που υποβάλλει το Διοικητικό Συμ-

βούλιο. 

 

4. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Με το νέο νόμο απαιτείται ο Πρόεδρος του Διοικητι-

κού Συμβουλίου είναι μη εκτελεστικό μέλος. Αυτό 

προβλέπεται ρητά στην παράγραφο 1 του άρθρου 

8.  Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο, κα-

τά παρέκκλιση της παραγράφου αυτής, διορίσει ως 

Πρόεδρο ένα εκ των εκτελεστικών μελών του Διοικη-
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τικού Συμβουλίου, διορίζει υποχρεωτικά αντι-

πρόεδρο εκ των μη εκτελεστικών μελών. 

 

5. Επιτροπή Ελέγχου 

 

Η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία προβλέπεται από της 

διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, είναι 

πλέον υποχρεωτική για τις οντότητες με εισηγμέ-

νους τίτλους σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα 

και με την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4706/2020.  

 

Εκτεταμένη αναφορά στη σύνθεση, στο ρόλο και 

στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου έχει γίνει 

σε άρθρο του συγγράφοντος το παρόν στο περιοδι-

κό ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, τεύχος 11, 2017, 948 – 961.  

 

Ωστόσο, με το άρθρο 74 του νέου νόμο επέρχονται 

τροποποιήσεις στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017 και 

περιέχονται σημαντικότατες αναφορές σχετικά με τις 

Επιτροπές Ελέγχου, σύμφωνα με τις οποίες κάθε 

οντότητα δημοσίου συμφέροντος διαθέτει Επιτροπή 

Ελέγχου η οποία πρέπει να αποτελείται από τρία 

τουλάχιστον μέλη.  

 

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, η Επιτροπή Ελέγχου 

μπορεί να είναι: α) επιτροπή του Διοικητικού Συμ-

βουλίου της ελεγχόμενης οντότητας, η οποία αποτε-

λείται από μη εκτελεστικά μέλη του (όπως ίσχυε και 

προηγουμένως), είτε β) ανεξάρτητη επιτροπή, η 

οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους (όπως ίσχυε και 

προηγουμένως), είτε γ) ανεξάρτητη επιτροπή, η 

οποία αποτελείται μόνο από τρίτους (νέα διάταξη η 

οποία προσομοιάζει σημαντικά στο δυαδικό σύστη-

μα). 

 

Επιπλέον στο ν. 4706/2020 προβλέπεται ότι το 

είδος της επιτροπής ελέγχου (ένα από τα ανωτέρω), 

η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της 

αποφασίζονται από τη γενική συνέλευση ή από ισο-

δύναμο αυτής όργανο. 

 

Όταν η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του 

Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη της ορίζονται από 

αυτό. Όταν αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή τα μέλη 

της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από τη γενική 

συνέλευση της ελεγχόμενης οντότητας ή, στην πε-

ρίπτωση οντοτήτων χωρίς μετόχους, από ισοδύνα-

μο αυτής όργανο. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου 

είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την 

ελεγχόμενη οντότητα, ο δε Πρόεδρος ορίζεται από 

τα μέλη και είναι πάντα ανεξάρτητος από την ελεγ-

χόμενη οντότητα. 

 

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της 

ιδιότητας του μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει 

από τα υφιστάμενα μέλη του, νέο μέλος σε αντικα-

τάσταση αυτού που εξέλιπε, για το χρονικό διάστη-

μα μέχρι τη λήξη της θητείας του, τηρουμένων, εφό-

σον συντρέχει περίπτωση, των παρ. 1 και 2 του άρ-

θρου 82 του ν. 4548/2018, το οποίο εφαρμόζεται 

αναλόγως. Όταν το μέλος του προηγούμενου εδα-

φίου είναι τρίτο πρόσωπο, μη μέλος Διοικητικού 

Συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τρίτο 

πρόσωπο, μη μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, ως 

προσωρινό αντικαταστάτη, και η επόμενη γενική 

συνέλευση προβαίνει είτε στον ορισμό του ίδιου μέ-

λους είτε στην εκλογή άλλου, για το χρονικό διάστη-

μα μέχρι τη λήξη της θητείας του στην επιτροπή 

ελέγχου. 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή 

γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η 

ελεγχόμενη οντότητα. Ένα τουλάχιστον μέλος της 

επιτροπής ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο από την 

ελεγχόμενη οντότητα, με επαρκή γνώση και εμπει-

ρία στην ελεγκτική ή λογιστική, παρίσταται υπο-

χρεωτικώς στις συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου 

που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών κατα-

στάσεων. 

 

Η επιτροπή ελέγχου καταρτίζει κανονισμό λειτουρ-

γίας που αναρτάται στην ιστοσελίδα της ελεγχόμε-

νης οντότητας και συνεδριάζει στην έδρα της ελεγ-

χόμενης οντότητας ή όπου προβλέπει το Καταστατι-

κό της, σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4548/2018. 

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της επιτροπής ελέγχου 

καταχωρίζονται σε πρακτικά, τα οποία υπογράφο-

νται από τα παρόντα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 

93 του ν. 4548/2018. 

 

θ) Η επιτροπή ελέγχου υποβάλλει ετήσια έκθεση 

πεπραγμένων προς την τακτική γενική συνέλευση 

της ελεγχόμενης οντότητας ή, στην περίπτωση 

οντοτήτων χωρίς μέτοχους, στο ισοδύναμο όργανο. 

Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται η περιγραφή της 

πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η 

ελεγχόμενη οντότητα.» 
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Σύμφωνα με το νέο νόμο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγο-

ράς εποπτεύει και μπορεί να διενεργεί ελέγχους 

σχετικά με την τήρηση των προαναφερόμενων από 

τα εποπτευόμενα από αυτήν πρόσωπα, εξαιρουμέ-

νων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των ασφαλιστι-

κών εταιρειών. Σε περίπτωση διαπίστωσης παρά-

βασης των διατάξεων αυτών μπορεί να επιβάλει 

στην ελεγχόμενη οντότητα, στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και στα μέλη της επιτροπής ελέγχου τις 

κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 24 του  

ν. 4706/2020. 

 

Η ελεγχόμενη οντότητα υποχρεούται να αναρτήσει 

αμελλητί στον ιστότοπο της οργανωμένης αγοράς 

και πάντως εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από τη 

συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της γενι-

κής συνέλευσης και να υποβάλλει στην Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς αντίγραφα των πρακτικών των συ-

νεδριάσεων της παρούσας, αναφορικά με τη σύνθε-

ση, τη στελέχωση, και ειδικότερα τον ορισμό, την 

εκλογή ή την αντικατάσταση, καθώς και τη θητεία 

των μελών της Επιτροπής Ελέγχου. 

 

6. Επιτροπές Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων  

 

Ο νέος νόμος υποχρεώνει τις οντότητες με εισηγμέ-

νους τίτλους σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα να 

διαθέτουν εκτός από την Επιτροπή Ελέγχου, δύο 

ακόμη επιτροπές, την Επιτροπή Αποδοχών και την 

Επιτροπή Υποψηφιοτήτων. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, οι αρμο-

διότητες της επιτροπής αποδοχών και της επιτρο-

πής υποψηφιοτήτων είναι δυνατόν να ανατεθούν σε 

μία επιτροπή. 

 

Οι δύο αυτές επιτροπές πρέπει να είναι τουλάχιστον 

τριμελείς και να αποτελούνται από μη εκτελεστικά 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Δύο τουλάχιστον 

μέλη πρέπει να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Τα 

ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αποτελούν την 

πλειοψηφία των μελών της επιτροπής. Πρόεδρος 

της επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 

μέλος. 

 

Οι εν λόγω επιτροπές της οφείλουν να διαθέτουν 

κανονισμό λειτουργίας, με τον οποίο ορίζονται, με-

ταξύ άλλων, ο ρόλος τους, η διαδικασία εκπλήρω-

σής του, καθώς και η διαδικασία σύγκλησης και συ-

νεδριάσεών τους. Ο κανονισμός λειτουργίας αναρ-

τάται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. 

 

Ειδικά όσον αφορά στη Επιτροπή Αποδοχών στο 

άρθρο 11 προβλέπεται ότι, κατ’ εφαρμογή των άρ-

θρων 109 ως 112 του ν. 4548/2018, θα: 

 

1. διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμ-

βούλιο σχετικά με την πολιτική αποδοχών που 

υποβάλλεται προς έγκριση στη γενική συνέλευ-

ση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 του 

ν. 4548/2018, 

 

2. διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμ-

βούλιο σχετικά με τις αποδοχές των προσώπων 

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολι-

τικής αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 110 του 

ν. 4548/2018, και σχετικά με τις αποδοχές των 

διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, ιδίως του 

επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου 

και 

 

3. εξετάζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται 

στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδο-

χών, παρέχοντας τη γνώμη της προς το Διοικη-

τικό Συμβούλιο, πριν από την υποβολή της έκ-

θεσης στη γενική συνέλευση, σύμφωνα με το 

άρθρο 112 του ν. 4548/2018. 

 

Όσον αφορά στη Επιτροπή Αποδοχών στο άρθρο 

12 προβλέπεται ότι: α) η επιτροπή υποψηφιοτήτων 

εντοπίζει και προτείνει προς το Διοικητικό Συμβού-

λιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιό-

τητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει 

διαδικασίας η οποία προβλέπεται στον κανονισμό 

λειτουργίας της και β) για την επιλογή των υποψη-

φίων η επιτροπή υποψηφιοτήτων λαμβάνει υπόψη 

τους παράγοντες και τα κριτήρια που καθορίζει η 

Εταιρεία, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας 

που υιοθετεί. 

 

7. Το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης 

 

Με το άρθρο 13 του ν.47016 προβλέπεται ότι η 

Εταιρεία υιοθετεί και εφαρμόζει σύστημα εταιρικής 

διακυβέρνησης σύμφωνα με τα άρθρα 1 ως 24 του 

νόμου, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, τη φύση, το 

εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων 

της. Το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης των άρ-

θρων 1 έως 24 του παρόντος νόμου περιλαμβάνει 

http://www.solae.gr/
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τουλάχιστον: α) ένα επαρκές και αποτελεσματικό 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομέ-

νων των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και κα-

νονιστικής συμμόρφωσης, β) επαρκείς και αποτελε-

σματικές διαδικασίες για την πρόληψη, τον εντοπι-

σμό και την καταστολή καταστάσεων σύγκρουσης 

συμφερόντων, γ) επαρκείς και αποτελεσματικούς 

μηχανισμούς επικοινωνίας με τους μετόχους, ώστε 

να διευκολύνονται η άσκηση των δικαιωμάτων τους 

και o ενεργός διάλογος με αυτούς (shareholder 

engagement) και δ) πολιτική αποδοχών, η οποία 

συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική, στα 

μακροπρόθεσμα συμφέροντα και στη βιωσιμότητα 

της Εταιρείας. Στο σημείο αυτό είναι αυτονόητο ότι η 

οντότητα οφείλει να συμμορφώνεται απολύτως με 

τις διατάξεις των άρθρων 109-114 του ν. 4548/2018. 

 

Στο άρθρο 13 ο νέος νόμος εισάγει στο σύστημα 

εταιρικής διακυβέρνησης τη λειτουργία της κανονι-

στικής συμμόρφωσης, η οποία δεν μπορεί παρά να 

λειτουργεί και αυτή ανεξάρτητα και διακεκριμένα των 

εκτελεστικών διαδικασιών. Ως κύρια αποστολή της 

κανονιστικής συμμόρφωσης ορίζεται η θέσπιση και 

η εφαρμογή κατάλληλων και επικαιροποιημένων 

πολιτικών και διαδικασιών, με σκοπό να επιτυγχάνε-

ται έγκαιρα η πλήρης και διαρκής συμμόρφωση της 

Εταιρείας προς το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό 

πλαίσιο και να υφίσταται ανά πάσα στιγμή πλήρης 

εικόνα για τον βαθμό επίτευξης του σκοπού αυτού. 

Κατά τη θέσπιση των σχετικών πολιτικών και διαδι-

κασιών, αξιολογούνται η πολυπλοκότητα και η φύση 

των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, συμπεριλαμβα-

νομένων της ανάπτυξης και της προώθησης των 

νέων προϊόντων και των επιχειρηματικών. 

 

8. Κανονισμός Λειτουργίας 

 

Το άρθρο 14 του ν. 4706/2020 ενισχύει σημαντικά 

τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 

3016/2002 σχετικά με τον εσωτερικό κανονισμό λει-

τουργίας. Σύμφωνα με το νέο νόμο, η Εταιρεία δια-

θέτει επικαιροποιημένο κανονισμό λειτουργίας, η 

εφαρμογή του οποίου επεκτείνεται και στις θυγατρι-

κές της όταν πρόκειται για όμιλο. Η μητρική εταιρεία 

οφείλει να μεριμνά για την κατάρτιση κανονισμού 

λειτουργίας των σημαντικών θυγατρικών της. Η 

εποπτεία της εφαρμογής της σχετικής υποχρέωσης 

προφανώς εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτρο-

πής Ελέγχου. 

Την ευθύνη έκδοσης και τροποποίησης του κανονι-
σμού λειτουργίας της μητρικής οντότητας και των 
θυγατρικών της ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο. 
Περίληψη του κανονισμού λειτουργίας δημοσιοποιεί-
ται αμελλητί στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. 
 
Ως ελάχιστα περιεχόμενα του κανονισμού λειτουρ-
γίας ορίζονται τα εξής: 
 
1. H οργανωτική διάρθρωση, τα αντικείμενα των 

μονάδων, των επιτροπών του άρθρου 10 νό-
μου ή άλλων διαρκών επιτροπών, καθώς και τα 
καθήκοντα των επικεφαλής τους και τις γραμ-
μές αναφοράς τους. 

 
2. H αναφορά των κύριων χαρακτηριστικών του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ήτοι κατ' ελά-
χιστον τη λειτουργία της μονάδας εσωτερικού 
ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής 
συμμόρφωσης. 

 
3. Η διαδικασία πρόσληψης των ανώτατων διευ-

θυντικών στελεχών και αξιολόγησης της από-
δοσής τους. 

 
4. Η διαδικασία συμμόρφωσης των προσώπων 

που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα, όπως ορί-
ζονται στον αριθμό 25 της παρ. 1 του άρθρου 3 
του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, και των προ-
σώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά, 
σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. 14 του άρ-
θρου 2 του παρόντος, που περιλαμβάνουν τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις 
του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014. 

 
5. Η διαδικασία γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης 

σχέσεων εξάρτησης, σύμφωνα με το άρθρο 9, 
των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων 
που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά τα πρό-
σωπα. 

 
6. Η διαδικασία συμμόρφωσης με τις υποχρεώ-

σεις που απορρέουν από τα άρθρα 99 ως 101 
του ν. 4548/2018, σχετικά με τις συναλλαγές με 
συνδεδεμένα μέρη. 

 
7. Οι πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης και 

αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης 
συμφερόντων. 

 
8. Οι πολιτικές και διαδικασίες συμμόρφωσης της 

Εταιρείας με τις νομοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις που ρυθμίζουν την οργάνωση και λει-
τουργία της, καθώς και τις δραστηριότητές της. 
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9. Η διαδικασία που διαθέτει η Εταιρεία για τη 
διαχείριση προνομιακών πληροφοριών και την 
ορθή ενημέρωση του κοινού, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014. 

 
10. Η πολιτική και τη διαδικασία για τη διενέργεια 

περιοδικής αξιολόγησης του Συστήματος εσω-
τερικού ελέγχου, ιδίως ως προς την επάρκεια 
και την αποτελεσματικότητα της χρηματοοικο-
νομικής πληροφόρησης, σε ατομική και ενο-
ποιημένη βάση, ως προς τη διαχείριση κινδύ-
νων και ως προς την κανονιστική συμμόρφω-
ση, σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα 
αξιολόγησης και του εσωτερικού ελέγχου, κα-
θώς και της εφαρμογής των διατάξεων περί 
εταιρικής διακυβέρνησης του παρόντος νόμου. 
Η εν λόγω αξιολόγηση διενεργείται από πρό-
σωπα που διαθέτουν αποδεδειγμένη σχετική 
επαγγελματική εμπειρία και δεν έχουν σχέσεις 
εξάρτησης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 
9. 

 
11. Η πολιτική εκπαίδευσης των μελών του διοικη-

τικού συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών, 

καθώς και των λοιπών στελεχών της Εταιρείας, 

ιδίως όσων εμπλέκονται στον εσωτερικό έλεγ-

χο, στη διαχείριση κινδύνων, στην κανονιστική 

συμμόρφωση και στα πληροφοριακά συστήμα-

τα. 

 

12. Η πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί 

η Εταιρεία, όπου απαιτείται. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4706/2020, ο 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία 

οφείλει να επιβεβαιώνει στην Έκθεση Ελέγχου ότι η 

Εταιρεία διαθέτει επικαιροποιημένο κανονισμό λει-

τουργίας με το προβλεπόμενο περιεχόμενο, σύμ-

φωνα με το άρθρο 14 του νόμου. 

 
9. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 
 
Ο νέος νόμος ενισχύει σημαντικά τα άρθρα 7 και 8 
του ν. 3016/2002, εισάγοντας περισσότερο αναλυτι-
κές αλλά και εν πολλοίς απαιτητικές διατάξεις. 
 
Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 15 προβλέπονται 
τα εξής: 
 
1. Η Εταιρεία διαθέτει μονάδα εσωτερικού ελέγχου, 

που συνιστά ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα 
εντός της Εταιρείας, με σκοπό την παρακολού-
θηση και βελτίωση των λειτουργιών και των πο-
λιτικών της Εταιρείας αναφορικά με το σύστημα 
εσωτερικού ελέγχου της. 

2. Ο επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου 
ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εται-
ρείας, έπειτα από πρόταση της επιτροπής ελέγ-
χου, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχό-
λησης υπάλληλος, προσωπικά και λειτουργικά 
ανεξάρτητος και αντικειμενικός κατά την άσκηση 
των καθηκόντων του και διαθέτει τις κατάλληλες 
γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία. 
Υπάγεται διοικητικά στον διευθύνοντα σύμβουλο 
και λειτουργικά στην επιτροπή ελέγχου. Ως επι-
κεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, δεν 
μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβου-
λίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές 
διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας και να έχει 
στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από 
τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία ή σε εται-
ρεία του Ομίλου. 

 
3. Η Εταιρεία ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαια-

γοράς για οποιαδήποτε μεταβολή του επικεφα-
λής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, υποβάλ-
λοντας τα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός προθεσμίας 
είκοσι (20) ημερών από τη μεταβολή αυτή. 

 
4. Για την άσκηση του έργου της μονάδας εσωτερι-

κού ελέγχου, ο επικεφαλής της έχει πρόσβαση 
σε οποιαδήποτε οργανωτική μονάδα της Εται-
ρείας και λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε στοι-
χείου απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων 
του. 

 
5. Ο επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου 

υποβάλλει στην επιτροπή ελέγχου ετήσιο πρό-
γραμμα ελέγχων και τις απαιτήσεις των απαραί-
τητων πόρων, καθώς και τις επιπτώσεις περιο-
ρισμού των πόρων ή του ελεγκτικού έργου της 
μονάδας εν γένει. Το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων 
καταρτίζεται με βάση την αξιολόγηση των κινδύ-
νων της Εταιρείας, αφού προηγουμένως ληφθεί 
υπόψη γνώμη της επιτροπής ελέγχου. 

 
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 16 η μονάδα 
εσωτερικού ελέγχου διαθέτει και εφαρμόζει εσωτερι-
κό κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται από 
το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από πρόταση της 
επιτροπής ελέγχου. Ο αριθμός των εσωτερικών 
ελεγκτών της μονάδας εσωτερικού ελέγχου πρέπει 
να είναι ανάλογος με το μέγεθος της εταιρίας, τον 
αριθμό των υπαλλήλων της, τα γεωγραφικά σημεία 
όπου δραστηριοποιείται, τον αριθμό των λειτουργι-
κών και των επιτελικών μονάδων και των ελεγκτέων 
οντοτήτων εν γένει. Για την εφαρμογή των άρθρων 1 
ως 24, η μονάδα εσωτερικού ελέγχου ιδίως: 
 
1. Παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί: αα) την 

εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας και το Σύ-

http://www.solae.gr/
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στημα εσωτερικού ελέγχου, ιδίως ως προς την 
επάρκεια και την ορθότητα της παρεχόμενης 
χρηματοοικονομικής και μη πληροφόρησης, της 
διαχείρισης κινδύνων, της κανονιστικής συμμόρ-
φωσης και του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης 
που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, αβ) τους μηχανι-
σμούς διασφάλισης ποιότητας, αγ) τους μηχανι-
σμούς εταιρικής διακυβέρνησης και αδ) την τή-
ρηση των δεσμεύσεων που περιέχονται σε ενη-
μερωτικά δελτία και τα επιχειρηματικά σχέδια της 
Εταιρείας σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων 
που αντλήθηκαν από τη ρυθμιζόμενη αγορά. 

 
2. Συντάσσει εκθέσεις προς τις ελεγχόμενες μονά-

δες με ευρήματα αναφορικά με την περ. α), τους 
κινδύνους που απορρέουν από αυτά και τις προ-
τάσεις βελτίωσης, εάν υπάρχουν. Οι εκθέσεις της 
παρούσας, μετά από την ενσωμάτωση των σχε-
τικών απόψεων από τις ελεγχόμενες μονάδες, τις 
συμφωνημένες δράσεις, αν υπάρχουν, ή την 
αποδοχή του κινδύνου της μη ανάληψης δράσης 
από αυτές, τους περιορισμούς στο εύρος ελέγ-
χου της, αν υπάρχουν, τις τελικές προτάσεις 
εσωτερικού ελέγχου και τα αποτελέσματα της 
ανταπόκρισης των ελεγχόμενων μονάδων της 
Εταιρείας στις προτάσεις της, υποβάλλονται ανά 
τρίμηνο στην επιτροπή ελέγχου. 

 
3. Υποβάλλει κάθε τρεις τουλάχιστον μήνες στην 

επιτροπή ελέγχου αναφορές, στις οποίες περι-
λαμβάνονται τα σημαντικότερα θέματα και οι 
προτάσεις της, σχετικά με τα καθήκοντα των 
περ. α) και β) της παρούσας, τις οποίες η επι-
τροπή ελέγχου παρουσιάζει και υποβάλλει μαζί 
με τις παρατηρήσεις της στο Διοικητικό Συμβού-
λιο. 

 
Επίσης, προβλέπεται ρητά ότι ο επικεφαλής της μο-
νάδας εσωτερικού ελέγχου παρίσταται στις γενικές 
συνελεύσεις των μετόχων. 
 
10. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 
 
Ο νέος νόμος με το άρθρο 17 προβλέπει ως υπο-
χρεωτική την υιοθέτηση και εφαρμογή Κώδικα Εται-
ρικής Διακυβέρνησης. Δεν καθιστά όμως και υπο-
χρεωτική την επιλογή ενός, συγκεκριμένου, τέτοιου 
Κώδικα. 
 
11. Ενημέρωση επενδυτών και μετόχων 
 
Με τα άρθρα 18 και 19 προβλέπεται η λειτουργία 
Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Μονάδας 
Εταιρικών Ανακοινώσεων.  
 
Επιπλέον απαιτείται τα στοιχεία για τα υποψήφια, 
προς εκλογή, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να 

αναρτώνται (εγκαίρως) στο δικτυακό τόπο της Εται-
ρείας. Τα στοιχεία, κυρίως, που πιστοποιούν την 
καταλληλότητά τους. 
 
12. Αλλαγές στη χρήση αντληθέντων 

κεφαλαίων 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 22, το Διοικητικό Συμβούλιο 
υποχρεούται, όπως είναι γνωστό, να υποβάλλει 
προς τη Γενική Συνέλευση έκθεση για τη χρήση των 
αντληθέντων (από αύξηση) κεφαλαίων. 
 
Προκειμένου να είναι αποδεκτή η απόκλιση στη 
χρήση τους (σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% του 
συνόλου) απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου με αυξημένη πλειοψηφία (3/4 των με-
λών του). Επίσης, απαιτείται έγκριση από τη Γενική 
Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. 
 
13. Διάθεση σημαντικών στοιχείων της 

εταιρείας 
 
Ο νέος νόμος στο άρθρο 23 περιλαμβάνει ειδικές 
πρόνοιες για τη διάθεση, εντός διετίας, περιουσια-
κών στοιχείων που υπερβαίνουν  το 51% της συνο-
λικής αξίας των περιουσιακών της στοιχείων: Αξιώ-
νει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνε-
ται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. 
 
14. Επαπειλούμενες κυρώσεις 
 
Οι κυρώσεις που προβλέπονται σε περίπτωση πα-
ράβασης των ρυθμίσεων του συγκεκριμένου νόμου, 
στο άρθρο 24 είναι βαρύτατες (αν όχι καταστροφι-
κές): πρόστιμα έως 3.000.000€ (έναντι 1.000.000€ 
με βάση τον προϋφιστάμενο). Επίσης: οι προβλε-
πόμενες κυρώσεις είναι δυνατό να επιβληθούν και 
στην εταιρεία (εκτός από τα, κατά νόμο, υπόχρεα 
φυσικά πρόσωπα). 
 
Περαιτέρω ειδική έμφαση πρέπει να δοθεί στη τρο-
ποποίηση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 10 του 
άρθρου 35 περ. ε του ν. 4449/2017, σύμφωνα με 
την οποία το ανώτατο χρηματικό πρόστιμο φθάνει 
έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ. 
 
Τέλος, στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 
35 του ν. 4449/2017  προστίθεται περ. η' ως εξής: 
«η) προσωρινή απαγόρευση, μέχρι τρία (3) χρόνια, 
σε μέλος ελεγκτικής εταιρείας ή σε μέλος διοικητικού 
ή διαχειριστικού οργάνου οντότητας δημόσιου 
συμφέροντος να ασκεί καθήκοντα σε ελεγκτικά γρα-
φεία ή οντότητες δημόσιου συμφέροντος.» και στο 
τρίτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 35 του ίδιου 
νόμου προστίθεται περ. η' ως εξής: «η) η επίπτωση 
της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγο-
ράς και στην προστασία των επενδυτών». 
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Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΟΜΩΝ 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4706 
(ΦΕΚ Α' 136/17-07-2020) 

Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις 

 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Ρυθμίσεις καταβολής δόσεων για φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ για το έτος 2020 (Άρθρο 82) 

 
1.  Παράταση καταβολής φόρου εισοδήματος Νομικών και Φυσικών προσώπων  
2.  Έκπτωση φόρου 2% σε εφάπαξ καταβολή του φόρου εισοδήματος 
3.  Πληρωμή ΕΝ.Φ.Ι.Α. 
 
Περιγραφή 
1. Προστίθενται νέοι παράγραφοι 44 και 45 στο άρθρο 72 του Ν. 4172/2013 ως εξής: 
 

Παράγραφος 44. 

«Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων για τα 
εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που 
έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις 
οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013 (Α΄ 
167) και οι υπόλοιπες επτά (7) μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα των επτά (7) επόμενων μηνών.  
Ειδικά για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, των οποίων 
η προθεσμία υποβολής παρατάθηκε με την υπ. αριθμ. Α 1156/2020 απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομικών μέχρι την 29η Ιουλίου 2020, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα 
του μηνός Ιουλίου του 2020 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά 
(7) επόμενων μηνών.». 
 

Παράγραφος 45. 

 «Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2019 
πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 
τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Ιουλίου 2020 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα των επτά (7) 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 την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 
και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων μηνών.  
2. Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στη 
προθεσμία της πρώτης δόσης, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων 
με αυτόν οφειλών έκπτωση δύο τοις εκατό (2%).» 
Οι προηγούμενες διατάξεις ισχύουν και για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 
2019 που έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.  
3. Πληρωμή ΕΝ.Φ.Ι.Α. 
Προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) «Πληρωμή του 
Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων» ως εξής: 
«Ειδικά για το έτος 2020, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί εντός του Σεπτεμβρίου 
2020, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και η τελευταία μέχρι και τις 26 
Φεβρουαρίου 2021.»  

http://www.solae.gr/
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4172/year/2013/article/68
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4223/year/2013/article/8
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/570
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N.4710/2020 
(ΦΕΚ Α΄ 142/23-07-2020) 

«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» 
 

Οι διατάξεις του ν. 4710/2020 (ΦΕΚ Α' 142/23-07-2020) έχουν ως σκοπό, τη διαμόρφωση ενιαίου, 

συστηματικού και ολοκληρωμένου πλαισίου στην αγορά ηλεκτροκίνησης, έτσι ώστε να αυξηθεί ο  στόλος 

και η διείσδυση των αμιγώς ηλεκτρικών και υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων εξωτερικής φόρτισης χαμηλών 

εκπομπών έως 50γρ. CO2 (διοξειδίου του άνθρακος)/χλμ. στην Ελληνική Επικράτεια. 

 

Ανάμεσα στα κίνητρα, που δίνονται για την επίτευξη του σκοπού  αυτού, περιλαμβάνονται και φορολογικά, 

που αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ του νόμου και επιτυγχάνονται κατά κατηγορία με: 

 
1. Παροχές σε είδος 

 

1. Τροποποίηση και συμπλήρωση της παρ 1 του άρθρου 14 «Απαλλαγές εισοδήματος από 

μισθωτή εργασία και συντάξεις» του ν. 4172/2013 και έτσι από τον υπολογισμό του 

εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρούνται και: (άρθρο 6) 

 η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς 

λόγους, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για τη δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος για 

τη φόρτιση ατομικού ή εταιρικού οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. 

CO2/χλμ., εφόσον αφορούν έξοδα κίνησης που πραγματοποιήθηκαν από τον εργαζόμενο κατά 

την εκτέλεση της υπηρεσίας του και αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά, (παρ 1β) 

 η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. 

CO2/χλμ. και με Λ.Τ.Π.Φ. έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, προς έναν εργαζόμενο ή 

εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε 

χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, με το υπόλοιπο της αξίας να θεωρείται 

φορολογητέο εισόδημα με βάση την κλίμακα των περ. α΄ έως στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 

13,  (παρ 1ιγ) 

 το άνευ χρηματικού ανταλλάγματος κόστος φόρτισης επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή 

χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. στις εγκαταστάσεις του εργοδότη. (παρ 1ιστ) 

 

Τα ανωτέρω, εφαρμόζονται για εισοδήματα, που αποκτώνται στα φορολογικά έτη, που αρχίζουν από 

1.1.2020 και μετά. (άρθρο 11). 

 

2. Έκπτωση δαπανών αγοράς η μίσθωσης με προσαύξηση  

 

2. Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 22Β «Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για 

συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του 

περιβάλλοντος» του ν. 4172/2013 έτσι ώστε οι κάτωθι δαπάνες των επιχειρήσεων να 

εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους προσαυξημένες ως ακολούθως: (άρθρο 7) 

 Δαπάνη μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων, με μέγιστη Λ.Τ.Π.Φ. έως 

τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης του 

μισθώματος από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, 

προσαυξημένης κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και για το υπερβάλλον ποσό κατά 

ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%). Τα αντίστοιχα ποσοστά για αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων 

έως 50 γρ. CO2/χλμ. είναι τριάντα τοις εκατό (30%) και για το υπερβάλλον ποσό δεκαπέντε τοις 

εκατό (15%). (περ. β) 
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 Δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης 

οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ., χορηγείται στην επιχείρηση 

δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, όπως ορίζονται κατά την κείμενη 

νομοθεσία, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό πενήντα τοις 

εκατό (50%). Ειδικότερα, για επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε 

νησιωτικούς δήμους της Ελλάδας, το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται σε εβδομήντα 

τοις εκατό (70%) κατά το ποσό των δαπανών που αφορούν τη δραστηριότητα στους δήμους 

αυτούς. Εάν το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται για την ηλεκτροδότηση των 

δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης προέρχεται από ΑΠΕ, όπως αυτό αποδεικνύεται 

αποκλειστικά με τη χρήση Εγγυήσεων Προέλευσης του άρθρου 15 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), 

τότε τα ποσοστά έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που περιγράφονται στα 

ανωτέρω εδάφια διαμορφώνονται σε 70% και 90% αντίστοιχα. 

Εφόσον οι παραπάνω δαπάνες γίνονται αποκλειστικά και μόνον για τη χρήση των σημείων 

φόρτισης από τους εργαζόμενους της επιχείρησης (μη δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης), το 

ποσοστό προσαύξησης είναι τριάντα τοις εκατό (30%). 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των κατά 

περίπτωση αρμόδιων Υπουργών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

καθορίζονται η νομική βάση των ενισχύσεων της παρούσας περίπτωσης δυνάμει του Κανονισμού 

(ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (L 352/1) για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 

(de minimis), η διαδικασία, οι όροι, η διάρκεια, οι προϋποθέσεις χορήγησης, η διαδικασία ελέγχου, 

οι αρμόδιες Υπηρεσίες, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, τυχόν περιορισμός του ύψους των 

ενισχύσεων, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ανάκτησης των ενισχύσεων σε περίπτωση εκ των 

υστέρων διαπίστωσης μη πλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων, καθώς και κάθε ζήτημα 

σχετικό με την εφαρμογή του εν λόγω κινήτρου. (περ. γ) 

 Δαπάνη αγοράς ελαφρού επαγγελματικού ηλεκτρικού οχήματος (κατηγορία Ν1 μέχρι 3,5 τόνοι 

μικτό βάρος) μηδενικών ρύπων χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα 

ακαθάριστα έσοδά της, κατά το χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό 

πενήντα τοις εκατό (50%). Το ποσοστό προσαύξησης της έκπτωσης για τη δαπάνη αγοράς 

αντίστοιχων οχημάτων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. ορίζεται σε τριάντα τοις εκατό 

(30%). (περ. δ) 

 Δαπάνη αγοράς οχημάτων τύπου L, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών, καθώς και οχημάτων 

παντός εδάφους και άλλων μικρών οχημάτων με τρεις ή τέσσερις τροχούς, μηδενικών ρύπων ή 

χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα 

ακαθάριστα έσοδά της, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό 

πενήντα τοις εκατό (50%). (περ. ε)  

 

Τα ανωτέρω, εφαρμόζονται για δαπάνες, που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη, που αρχίζουν 

από 1.1.2020 και μετά. Ειδικά οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περ. γ΄ του άρθρου 22Β, όπως 

τροποποιούνται με το παρόν, εφαρμόζονται για πάγια που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2020 και 

2021. (άρθρο 11) 

 

3. Επιλογή αυξημένων συντελεστών αποσβέσεων καθώς και προσαύξηση ποσών αποσβέσεων 

 

3. Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 24 «Φορολογικές Αποσβέσεις» του ν. 4172/2013, 

έτσι ώστε, να ορίζονται αυξημένοι φορολογικοί συντελεστές καθώς και δυνατότητα ευελιξίας 

στην επιλογή σταθερού συντελεστή απόσβεσης για αυτά τα οχήματα και τις κατασκευές και 

εγκαταστάσεις φόρτισης τους ως παρακάτω: (άρθρο 8) 

http://www.solae.gr/
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3468/year/2006/article/15
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/298


 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ / ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

 
 
 

 
 
 www.solcrowe.gr ///   21 

 Ο συντελεστής απόσβεσης κατασκευών και εγκαταστάσεων για τη φόρτιση οχημάτων μηδενικών 

ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. να είναι 100% 

 Ο συντελεστής απόσβεσης μέσων μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων να είναι 50% (σημαντικά 

μεγαλύτερος από αυτόν των συμβατικών μεταφορικών μέσων). Επί πλέον για τα δύο ανωτέρω 

πάγια προβλέπεται ότι, η επιχείρηση δικαιούται να χρησιμοποιήσει χαμηλότερο σταθερό 

συντελεστή για όλα τα έτη απόσβεσης. 

 Η επιχείρηση να έχει τη δυνατότητα τη δαπάνη απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου 

μηδενικών ρύπων, με μέγιστη Λ.Τ.Π.Φ. έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, να την εκπίπτει  

από τα ακαθάριστα έσοδά της, προσαυξημένη κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και για το 

υπερβάλλον ποσό, ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%). Τα αντίστοιχα ποσοστά για αυτοκίνητα 

χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. είναι τριάντα (30%) και δεκαπέντε (15%) τοις εκατό. 

Επί πλέον, οι επιχειρήσεις, που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήμους 

της ελληνικής επικράτειας, για τη δαπάνη απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου 

μηδενικών ρύπων, με μέγιστη Λ.Τ.Π.Φ. έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, έχουν τη 

δυνατότητα  να την εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους, προσαυξημένη κατά ποσοστό 

εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) και για το υπερβάλλον ποσό ποσοστό τριανταπέντε τοις εκατό 

(35%). Τα αντίστοιχα ποσοστά για αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. είναι 

τριανταπέντε (35%) και είκοσι τοις εκατό (20%).  

 

Τα ανωτέρω, εφαρμόζονται για δαπάνες, που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν 

από 1.1.2020 και μετά. Ειδικά οι διατάξεις του έκτου, έβδομου και όγδοου εδαφίου της παρ. 4 του 

άρθρου 24 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιούνται με το παρόν, εφαρμόζονται για πάγια που 

αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2020 και 2021. (άρθρο 11). 

 

4. «Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών» 

 

4. Τροποποίηση του αρθ 33 του ν. 4172/2013 «Μη εφαρμογή αντικειμενικών δαπανών και 

υπηρεσιών», με την προσθήκη της παρ θ, έτσι ώστε, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη και η 

δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων να μην εφαρμόζεται πέραν των άλλων 

περιπτώσεων και για αγορά επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, οχήματος τύπου L, 

μοτοποδηλάτου, μοτοσυκλέτας, καθώς και οχήματος παντός εδάφους ή άλλου μικρού 

οχήματος με τρεις ή τέσσερεις τροχούς, μηδενικών ρύπων με Λ.Τ.Π.Φ. έως πενήντα χιλιάδες 

(50.000) ευρώ. Για τα ανωτέρω  αυτοκίνητα ορίζεται μηδενική ετήσια αντικειμενική δαπάνη, 

ενώ για τα άνω του ορίου αυτού η ετήσια αντικειμενική δαπάνη ορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες 

(4.000) ευρώ. (αρθ 9)  

 

Η ανωτέρω διάταξη (περ. θ΄) του άρθρου 33 εφαρμόζεται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα 

φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά. (άρθρο 11) 

 

5. «Κίνητρα σε επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα 

ηλεκτρικά οχήματα συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών  

 

5. Προσθήκη του άρθρου 71ΣΤ στο ν. 4172/2013 «Κίνητρα σε επιχειρήσεις παραγωγής 

ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου», το οποίο παρέχει τα κάτωθι  κίνητρα: (αρθ 10)  

 Για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα παραγωγής 

ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα, ο 
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φορολογικός συντελεστής κάθε κλιμακίου της παρ. 1 του άρθρου 29 μειώνεται κατά πέντε (5) 

ποσοστιαίες μονάδες μόνο στο εισόδημα που αποκτάται από τη δραστηριότητα αυτήν, αρχής 

γενομένης από το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά κέρδη 

από την παραγωγή αυτήν και έως τη συμπλήρωση πέντε (5) κερδοφόρων φορολογικών ετών. 

 Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και 

αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα των περ. α΄, β΄, δ΄, ε΄ και στ΄ του 

άρθρου 45 του ν. 4172/2013, ο φορολογικός συντελεστής της παρ. 1 του άρθρου 58 μειώνεται 

κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες, εφόσον τα κέρδη αφορούν στην παραγωγή αυτή, αρχής 

γενομένης από το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά κέρδη 

από την παραγωγή αυτή και έως τη συμπλήρωση πέντε (5) κερδοφόρων φορολογικών ετών. 

α) Κατά τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα όσον αφορά στην 

εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών 

σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα, οι φορολογικές αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού 

εκπίπτουν από: 

αα) τον κύριο των παγίων στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης σε όλες τις 

περιπτώσεις εκτός της υποπερ. Ββ΄, προσαυξημένες κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%). 

ββ) τον μισθωτή, σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά την έννοια του  

ν. 4308/2014 (Α΄ 251), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο αυτόν, προσαυξημένες κατά 

δέκα τοις εκατό (10%). 

β) Η φορολογική απόσβεση του κόστους της επένδυσης, πλην των στοιχείων ενεργητικού της 

παρ. 3 του άρθρου 24, για τη δημιουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και 

αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα πραγματοποιείται ισόποσα σε χρονικό 

διάστημα τριών (3) ετών από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας. 

 Η παρ. 1 του άρθρου 71Δ εφαρμόζεται για όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως ηλικίας, 

που απασχολούνται σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών 

σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα έως την έναρξη της παραγωγικής τους λειτουργίας, 

όπως πιστοποιείται με την έκδοση της άδειας λειτουργίας της μονάδας από την αρμόδια 

αρχή. 

 Τα κίνητρα του παρόντος ισχύουν μόνον για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και 

την περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των 

κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων καθορίζονται η νομική βάση του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 651 της Επιτροπής της 

17ης Ιουνίου 2014 (L 187) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως 

συμβατών με την εσωτερική αγορά (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός – Γ.Α.Κ.) σύμφωνα 

με τα όρια και τις εντάσεις ενίσχυσης αυτού δυνάμει της οποίας χορηγούνται τα κίνητρα του 

παρόντος, οι όροι, η διάρκεια, οι προϋποθέσεις χορήγησης των κινήτρων, οι απαιτούμενες 

διαδικασίες αίτησης, αξιολόγησης, υπαγωγής, ελέγχου οι αρμόδιες Υπηρεσίες, οι 

υποχρεώσεις των δικαιούχων, τυχόν περιορισμός του ύψους της ενίσχυσης, η διαδικασία 

και οι προϋποθέσεις ανάκτησης των ενισχύσεων σε περίπτωση εκ των υστέρων 

διαπίστωσης μη πλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων, καθώς και κάθε ζήτημα σχετικό 

με την εφαρμογή των κινήτρων του παρόντος.  

 

Οι διατάξεις του άρθρου 71Ζ του ν.4172/2013, εφαρμόζονται για δαπάνες, που 

πραγματοποιούνται και εισοδήματα, που αποκτώνται στα φορολογικά έτη, που αρχίζουν από 

01.01.2020 και μετά. (άρθρο 11). 

http://www.solae.gr/
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
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Νόμος 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» (ΦΕΚ Α 148/31.7.2020) 
 
Παρακάτω παρατίθενται τα κυριότερα άρθρα που αφορούν τους νόμους: 
α) Ν.4172 (ΚΦΕ) και  
β) Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) 
 
 Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από 

συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία 
στην Ελλάδα (Άρθρα 1 και 14) 

 

 Προσθήκη νέου άρθρου 5Β στο Ν.4172/2013 και συμπλήρωση ρύθμισης άρθρου 67 
Ν. 4172/2013, ως εξής: 

 
- Με την επιφύλαξη του άρθρου 5Α, φυσικό πρόσωπο, δικαιούχος εισοδήματος από σύνταξη που 
προκύπτει στην αλλοδαπή, το οποίο μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, υπάγεται σε 
εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εφόσον ισχύουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις :  
 
α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα πέντε (5) από τα έξι (6) έτη πριν από τη 
μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα, και 
β) μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής 
συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα. 
 
- Ο  εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης, πραγματοποιείται ως εξής:  
 
α) το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει κάθε φορολογικό έτος αυτοτελώς φόρο με συντελεστή επτά τοις εκατό 
(7%) για το σύνολο του εισοδήματός του που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή. 
 
β) Ο φόρος καταβάλλεται για κάθε φορολογικό έτος σε μία (1) δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα του μηνός Ιουλίου και δεν συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή τυχόν πιστωτικά 
υπόλοιπα του προσώπου που έχει υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, ενώ με την καταβολή 
του φόρου αυτού, εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση για το εισόδημα αυτό. 
 
γ) Το φυσικό πρόσωπο που εντάσσεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφόσον σε κάποιο 
φορολογικό έτος δεν καταβάλλει ολόκληρο το ποσό του οριζόμενου φόρου, παύει να υπάγεται στις 
διατάξεις του παρόντος από το οικείο φορολογικό έτος και εφεξής φορολογείται για το παγκόσμιο 
εισόδημά του βάσει των γενικών διατάξεων του Ν.4172/2013.  
 
-Η υπαγωγή του φυσικού προσώπου στην ως άνω φορολόγηση, ισχύει εφόσον γίνει δεκτή η κατωτέρω 
διαδικασία:   
 
α) Η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας με υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης 
υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση από το φυσικό πρόσωπο συνταξιούχο καθώς και τα φυσικά 
πρόσωπα που έχουν ήδη μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα εντός του προηγούμενου 
φορολογικού έτους και πληρούν τις προϋποθέσεις της πρώτης παραγράφου,  μέχρι τις 31 Μαρτίου του 
εκάστοτε φορολογικού έτους.  
 
Ειδικά για τις αιτήσεις υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην 
αλλοδαπή, οι οποίες θα υποβληθούν εντός του έτους 2020, η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης 
ορίζεται στις 30.9.2020 (παρ. 51 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 όπως προστέθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 
4714/2020). 
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β) Εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης, η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την αίτηση 
και εκδίδει απόφαση, με την οποία την εγκρίνει ή την απορρίπτει, αναλόγως της συνδρομής ή μη των 
απαιτούμενων προϋποθέσεων. 
 
γ) Το φυσικό πρόσωπο δηλώνει στην αίτησή του το κράτος στο οποίο είχε την τελευταία φορολογική 
κατοικία του μέχρι την  υποβολή της αίτησής του. Η Φορολογική Διοίκηση ενημερώνει τις φορολογικές 
αρχές του κράτους αυτού σχετικά με τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του εν λόγω 
φορολογουμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διεθνούς διοικητικής συνεργασίας. 
 
-Η εφαρμογή του παρόντος αρχίζει από το επόμενο φορολογικό έτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση 
για την υπαγωγή και λήγει μετά το πέρας δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών. Η υπαγωγή στις 
διατάξεις του παρόντος είναι δυνατή για τα προσεχή δέκα (15) φορολογικά έτη.  
 
-Το φυσικό πρόσωπο μπορεί σε οποιοδήποτε φορολογικό έτος κατά τη διάρκεια της υπαγωγής του 
στις διατάξεις αυτές,  να υποβάλει αίτηση για ανάκληση. Σε περίπτωση ανάκλησης, το φυσικό πρόσωπο 
φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις για το φορολογικό έτος εντός του οποίου υποβάλλει 
την αίτηση ανάκλησης και εφεξής δεν υποχρεούται στην καταβολή του οριζόμενου ποσού φόρου για το 
έτος αυτό. 
 
-Το φυσικό πρόσωπο που υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, υποχρεούται σε υποβολή 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και καταβολή φόρου και για όλα τα εισοδήματα που προκύπτουν στην 
ημεδαπή, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.1 του Ν.4172/2013.  
 
Τα  φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και έχουν ήδη μεταφέρει τη 
φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα εντός του φορολογικού έτους 2019, η δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 υποβάλλεται μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2020. Στην 
περίπτωση αυτή, ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ εντός τριάντα (30) ημερών από την έγκριση της αίτησης 
του φορολογουμένου (παρ. 51 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 όπως προστέθηκε με το άρθρο 14 του  
Ν. 4714/2020). 
 
- Οι διατάξεις  του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν την εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων που έχουν 
κυρωθεί από την Ελλάδα για την αποφυγή της διπλής φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου. 
 
- Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων καθορίζονται η διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.  
 

 Συμπλήρωση ρύθμισης άρθρου του 67 του Ν.4172/2013, ως εξής:  
 
Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013, προστίθεται το παρακάτω εδάφιο: 
 
«Φορολογούµενοι που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5Β υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα 
εισοδήµατά τους που προκύπτουν στην ηµεδαπή, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 5, και τα 
εισοδήματα που προκύπτουν στην αλλοδαπή, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 5, και τα οποία 
υπόκεινται στην εναλλακτική φορολόγηση.». 
 
 Απαλλαγή της δωρεάν διάθεσης μετοχών και των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού υπό 

όρους από τη φορολογία εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις (Άρθρα 2 και 14) 
 
Προστίθενται νέες περιπτώσεις ιζ΄ και ιη΄ στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.4172/2013 (εξαιρέσεις 
από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις ), ως εξής: 
 

ιζ) η παροχή σε είδος με τη μορφή μετοχών που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος 
από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο πλαίσιο προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών στα 
οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος, 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διάθεση των μετοχών.  

http://www.solae.gr/
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Η περίπτωση αυτή εφαρμόζεται για τις παροχές σε είδος που λαμβάνονται στα φορολογικά έτη που 
αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά (σύμφωνα με την παρ. 52 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 όπως αυτή 
προστέθηκε με το άρθρο 14 του ν. 4714/2020). 
 

ιη) η αξία των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού συνολικής αξίας έως τριακοσίων (300) ευρώ για 
το φορολογικό έτος 2020 (η περίπτωση ιη' ισχύει από τη δημοσίευση του ν. 4714/2020, ήτοι από 
31/07/2020). 

 
 Ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας που προκύπτει από δικαιώματα προαίρεσης 

και δωρεάν διάθεση μετοχών(Άρθρο 3 και 14) 
 
Το άρθρο 42Α του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:  
 
-Το εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, για έναν 
εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά 
τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή 
σχέση, εφόσον μεταβιβαστούν οι μετοχές μετά από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την 
απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων.   
Εάν αυτό προκύπτει από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο 
νεοσύστατη μικρή επιχείρηση ή και πολύ μικρή επιχείρηση, φορολογείται με συντελεστή πέντε τοις εκατό 
(5%), εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι:  
(α) τα ως άνω δικαιώματα αποκτώνται εντός πέντε (5) ετών μετά από τη σύσταση της εταιρείας,  
(β) η εταιρεία δεν έχει συσταθεί μέσω συγχώνευσης, και  
(γ) οι μετοχές μεταβιβαστούν μετά από τη συμπλήρωση τριάντα έξι (36) μηνών από την απόκτηση των 
δικαιωμάτων προαίρεσης.  
 
- Ως υπεραξία στις περιπτώσεις των δικαιωμάτων προαίρεσης, ορίζεται η διαφορά μεταξύ της τιμής 
κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο και της τιμής διάθεσης του δικαιώματος για τις μετοχές των 
εισηγμένων εταιρειών ή η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης για τις μετοχές των μη 
εισηγμένων εταιρειών, όπου η τιμή κτήσης και η τιμή πώλησης προσδιορίζονται σύμφωνα με την παρ. 4 
του άρθρου 42 του Ν.4172/2013.  
 
- Το εισόδημα που προκύπτει για έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο με τη μορφή μετοχών που του 
χορηγούνται από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο πλαίσιο προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης 
μετοχών, στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση 
συγκεκριμένου γεγονότος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διάθεση των μετοχών, αποτελεί εισόδημα 
από υπεραξία εφόσον μεταβιβαστούν οι μετοχές μετά από την απόκτησή τους, από τον δικαιούχο του 
προγράμματος.  
 
Ως υπεραξία στις περιπτώσεις της δωρεάν διάθεσης μετοχών, ορίζεται:  
 
α) για τις μετοχές των εισηγμένων εταιρειών με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο κατά 
την ημέρα όπου πραγματοποιήθηκε η δωρεάν διάθεση των μετοχών, εφόσον η τιμή πώλησης των μετοχών 
είναι ίση ή μικρότερη αυτής. Σε περίπτωση που η τιμή πώλησης είναι μεγαλύτερη από την τιμή κλεισίματος 
της μετοχής στο χρηματιστήριο κατά την ημέρα την οποία πραγματοποιήθηκε η δωρεάν διάθεση των 
μετοχών, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β. της παρ. 1 του 
άρθρου 42 του παρόντος Κώδικα.  
β) για τις μετοχές των μη εισηγμένων εταιρειών, με την τιμή πώλησης , εφόσον αυτή υπερβαίνει την αξία 
της μετοχής, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά τον χρόνο της δωρεάν διάθεσής της, ενώ σε περίπτωση που 
η τιμή πώλησης είναι μικρότερη, με την αξία της μετοχής κατά τον χρόνο της δωρεάν διάθεσης.  
- Κατά την εφαρμογή του παρόντος εφαρμόζεται το άρθρο 42 ( υπαγωγή εισοδήματος  που προκύπτει από 
υπεραξία μεταβίβασης συγκεκριμένων τίτλων, σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων), μόνο όπου 
υπάρχει παραπομπή στις διατάξεις του.  
 
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 
1.1.2020 και μετά (σύμφωνα με την παρ. 53 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 όπως αυτή προστέθηκε με το 
άρθρο 14 του ν. 4714/2020).   
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 Αυτοτελής φορολόγηση των προπονητών υπό όρους (Άρθρο 4)  
 
Τροποποίηση των άρθρων 15 και 60 ΚΦΕ  
 
- Στην παρ. 2α. του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 μετά τις λέξεις «οι αμειβόμενοι αθλητές» προστίθενται οι 
λέξεις «και οι προπονητές» και η παρ. 2α διαμορφώνεται ως εξής:  
 
Η κλίμακα φορολογίας εισοδήματος μισθωτών και συνταξιούχων του άρθρου 15 του Ν.4172/2013, 
εφαρμόζεται για το εισόδημα που αποκτούν οι αμειβόμενοι αθλητές και οι προπονητές από τις αθλητικές 
ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, εφόσον τα 
ποσά τα οποία λαμβάνουν εφάπαξ ή τμηματικά για την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την 
ανανέωση ή τη λύση του συμβολαίου συνεργασίας τους δεν υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες (40.000) 
ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους. Αν το εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου υπερβαίνει τις 
σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, φορολογείται με φορολογικό συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%) και 
με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.».  
 
- Στην παρ. 4α. του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 μετά τις λέξεις «οι αμειβόμενοι αθλητές» προστίθενται οι 
λέξεις «και οι προπονητές» και η παρ. 4α διαμορφώνεται ως εξής:  
 
Για τα ποσά τα οποία εισπράττουν οι αμειβόμενοι αθλητές και οι προπονητές εφάπαξ ή τμηματικά για την 
υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή λύση του συμβολαίου συνεργασίας τους, από 
τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβομένων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά 
σωματεία, καθώς και οι εκπαιδευτές των Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων από τις Ομοσπονδίες, ο 
συντελεστής παρακράτησης ορίζεται σε είκοσι δύο τοις εκατό (22%), εφόσον τα ποσά που εισπράττονται 
υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους. Στην περίπτωση 
που το εισόδημα καταβάλλεται ελεύθερο φόρου, ο φόρος υπολογίζεται μετά την αναγωγή του ποσού σε 
μικτό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου. 
 
 Έκπτωση δαπανών (Άρθρο 5)  
 
Τροποποίηση άρθρου 39 Ν.4172/2013  
 
Το δεύτερο εδάφιο της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται και η περ. β) 
διαμορφώνεται ως εξής:  
 
Αν ο εκμισθωτής ή ο παραχωρών είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και τα κάθε είδους ιδρύματα, οι 
κάθε είδους δαπάνες εκπίπτουν σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%). Ειδικά για το Άγιο Όρος 
και τις Ιερές Μονές αυτού, το ποσοστό της έκπτωσης για τις κάθε είδους δαπάνες, ανεξαρτήτως με το αν 
συνδέονται με την εκμετάλλευση συγκεκριμένου ακινήτου ή της εν γένει ακίνητης περιουσίας τους, 
ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). 
Η περίπτωση αυτή εφαρμόζεται για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2020 και μετά.  
 
 Τροποποιήσεις του Ν. 4646/2019 (Άρθρο 13) 
 
1. Η παρ. 2 του άρθρου 67 του ν.4646/2019 (Α’ 201) αντικαθίσταται ως εξής:  
 
«2. Η παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 (σχετικά με τη μη χορήγηση μείωσης φόρου, όταν το 
φορολογητέο εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 42.000 ευρώ), καταργείται από την 1.1.2020.».  
 
2. Η παρ. 16 του άρθρου 66 του ν.4646/2019 αντικαθίσταται ως εξής:  
 
«16. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 και της παρ. 6 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4646/2019, (σχετικά με την εξαίρεση της 
αποζημίωσης για λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης και της μη παρακράτησης έναντι της ειδικής 
εισφοράς αλληλεγγύης από το εισόδημα των ατόμων με αναπηρίες σε ποσοστό 80% και άνω), 
εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά.». 
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 Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Άρθρο 16)  -  (Αφορά Κ.Φ.Δ.) 
 
- Συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, Επιτροπή Εξώδικης 
Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, έργο της οποίας είναι η εξώδικη επίλυση των εκκρεμών ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων φορολογικών διαφορών.  
- Ο διάδικος φορολογούμενος για εκκρεμείς  διαφορές από πράξη επιβολής φόρου ή προστίμων κατά τη 
φορολογική νομοθεσία, μπορεί να υποβάλει αίτηση ηλεκτρονικά για εξώδικη επίλυση της διαφοράς ενώπιον 
της Επιτροπής ή για υποθέσεις που εκκρεμούν μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2020, έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2020. 
   
- Με την αίτηση εξώδικης επίλυσης, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά από δικηγόρο,  μπορεί να 
προβληθούν παραδεκτά οι κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενοι ισχυρισμοί:  
α) Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω παρόδου του 
χρόνου εντός του οποίου η Φορολογική Διοίκηση είχε δικαίωμα προς καταλογισμό αυτών.  
β) Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω λήψης 
φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη.  
γ) Εσφαλμένο καταλογισμό του φόρου ή προστίμου λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή 
αριθμητικού σφάλματος.  
δ) Αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης σύμφωνα με όσα έχουν γίνει δεκτά από 
τη νομολογία του ΣτΕ.  
ε) Μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων.  
Οι ισχυρισμοί των περ. α) έως δ) πρέπει να περιλαμβάνονται στα κατατεθέντα για τη διαφορά δικόγραφα, 
τα οποία προσκομίζονται με επιμέλεια του φορολογουμένου. Το αίτημα εξώδικης επίλυσης είναι 
απαράδεκτο όταν το εκκρεμές ένδικο βοήθημα ή μέσο, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των 
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, είναι, κατά την κρίση της επιτροπής, εκπρόθεσμο.  
- Η εξέταση των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 28 Μαΐου 2021 και τα 
πρακτικά εξώδικης επίλυσης εκδίδονται έως τις 31 Ιουλίου 2021, ημερομηνία, κατά την οποία λήγει η θητεία 
του Γενικού Προϊσταμένου, των μελών των Επιτροπών και των Γραμματέων. Αιτήσεις που δεν εξετάστηκαν 
μέχρι τις 28 Μαΐου 2021, θεωρείται ότι απορρίφθηκαν σιωπηρά και επανεισάγονται με επιμέλεια της 
Γραμματείας των Επιτροπών στο αρμόδιο Δικαστήριο χωρίς τη σύνταξη πρακτικού. 
 
- Η Επιτροπή ελέγχει τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς με βάση τη νομολογία και την πάγια πρακτική της 
Φορολογικής Διοίκησης και μπορεί να προτείνει την εν όλω ή εν μέρει αποδοχή ή την απόρριψη του 
αιτήματος, υποβάλλει δε, σε κάθε περίπτωση, συγκεκριμένη πρόταση στον αιτούντα.  
 
-Η καταβολή του ποσού, το οποίο προκύπτει από τον συμβιβασμό μετά από την καταβολή του 
ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) της παρ. 7, πραγματοποιείται, με μείωση των αναλογούντων 
πρόσθετων φόρων, τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων, ως κατωτέρω: 
 

Αριθμός δόσεων Ποσοστό έκπτωσης (%) 

1 75 

2 – 4 65 

5 – 8 55 

9 – 12 50 

13 – 16 45 

17 – 20 40 

21 – 24 35 

 
Η καταβολή των ανωτέρω δόσεων δεν επιβαρύνεται με τόκο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο 
ποσό. 
 
- Ο Γενικός Προϊστάμενος, ο Πρόεδρος και τα μέλη των Επιτροπών ασκούν τα καθήκοντά τους ανεξάρτητα, 
χωρίς να δέχονται οδηγίες ή υποδείξεις και μπορούν να παυθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
μόνο για σοβαρούς λόγους που άπτονται της εκτέλεσης των καθηκόντων τους.  
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- Για τους πρώην δικαστικούς λειτουργούς και για τα μέλη του κυρίου προσωπικού του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους που συμμετέχουν στις Επιτροπές, προβλέπεται αμοιβή η οποία φορολογείται 
αυτοτελώς με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης,  
- Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε ειδικότερο ή λεπτομερειακό ζήτημα σχετικά με 
την οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής.  
 
 Δυνατότητα αναδρομικής ισχύος των αποφάσεων Προέγκρισης Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής 

Τιμολόγησης (Άρθρο 17 ) -  (Αφορά Κ.Φ.Δ.) 
 
Στο άρθρο 22 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:  
 

 Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:  
 
α) Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εξετάζει την αίτηση προέγκρισης της 
μεθοδολογίας, για την τιμολόγηση συγκεκριμένων μελλοντικών διασυνοριακών συναλλαγών τους με 
συνδεδεμένα πρόσωπα, και την αποδέχεται ή την απορρίπτει. Η σχετική απόφαση εκδίδεται εντός 
δεκαοκτώ (18) μηνών από την υποβολή της αίτησης προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, 
σε περίπτωση αίτησης για μονομερή προέγκριση, και κοινοποιείται στους αιτούντες. Η μονομερής 
προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης δεν εφαρμόζεται για προγενέστερα φορολογικά έτη. Η 
διάρκεια ισχύος της απόφασης προέγκρισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη. Με απόφαση του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορεί να ορίζεται μεγαλύτερος χρόνος για την έκδοση 
της απόφασης του πρώτου εδαφίου που δεν μπορεί πάντως να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες από 
την υποβολή της αίτησης.  
β) Σε περίπτωση αίτησης για διμερή ή πολυμερή προέγκριση, μπορεί να περιέχεται και αίτημα εφαρμογής 
της απόφασης σε προγενέστερα φορολογικά έτη από το έτος υποβολής της αίτησης προέγκρισης, ως 
ρήτρα αναδρομικής ισχύος, εφόσον υπάρχει ταύτιση των πραγματικών περιστατικών των ετών για τα οποία 
ζητείται η αναδρομική ισχύς με τα πραγματικά περιστατικά της υπό εξέταση αίτησης, υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά κατά την υποβολή του αιτήματος:  
βα) να μην έχει παραγραφεί η εξουσία του φορολογικού ελέγχου για τα εν λόγω φορολογικά έτη, και  
ββ) να μην έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο εντολή φορολογικού ελέγχου για τα εν λόγω φορολογικά 
έτη.».  
β) Οι διατάξεις της περ. α) για τη χορήγηση ρήτρας αναδρομικής ισχύος εφαρμόζονται και στην περίπτωση 
εκκρεμών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αιτήσεων για διμερή ή πολυμερή προέγκριση 
μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης. 
 

 Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 22 προστίθεται εδάφιο ως εξής:  
 
Σε περίπτωση που στην απόφαση προέγκρισης περιλαμβάνεται ρήτρα αναδρομικής ισχύος, ο φορολογικός 
έλεγχος των συναλλαγών των ετών τα οποία καταλαμβάνονται από την εν λόγω ρήτρα, περιορίζεται στην 
επαλήθευση ότι τηρήθηκαν τα οριζόμενα στην απόφαση προέγκρισης και ότι υπάρχει ταύτιση των 
πραγματικών περιστατικών των ετών που καταλαμβάνει με τα πραγματικά περιστατικά των συναλλαγών 
για τα οποία ζητήθηκε η προέγκριση.  
 

 Η παρ. 8 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής:  
 
Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ορίζονται τα ειδικότερα θέματα, τα 
οποία είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων και συγκεκριμένα, 
η διαδικασία για την προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, την αναθεώρηση, την ανάκληση 
και την ακύρωσή της, το ειδικότερο περιεχόμενο της αίτησης προέγκρισης, οι όροι και προϋποθέσεις 
αναδρομικής ισχύος της απόφασης προέγκρισης, τα σχετικά παράβολα, η διαδικασία συνεννόησης με τις 
αρμόδιες αρχές αλλοδαπών εμπλεκόμενων κρατών, ο τύπος και το περιεχόμενο των αποφάσεων της 
Φορολογικής Διοίκησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 
 

 Στο τέλος του άρθρου προστίθεται παρ. 9 ως εξής:  
 
Αν από απόφαση προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης προκύπτει υποχρέωση υποβολής 
τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων για παρελθόντα φορολογικά έτη που καλύπτει η απόφαση 
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προέγκρισης, θεωρείται ότι αυτές υποβάλλονται εμπρόθεσμα εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από 
την κοινοποίηση της απόφασης προέγκρισης στον φορολογούμενο. 
 
 Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 (Άρθρο 18) 
 

 Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α΄167) προστίθεται παρ. 59 ως εξής: 
 
Ειδικά για το φορολογικό έτος 2019, το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος (που αποκτούν τα 
φυσικά πρόσωπα από επιχειρηματική δραστηριότητα και τα νομικά πρόσωπα για το διανυόμενο 
φορολογικό έτος) μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών που δηλώνεται για 
σκοπούς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) του πρώτου (1ου) εξαμήνου 
του 2020 έναντι του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2019, ως εξής: 
 

Μείωση του κύκλου εργασιών 

ΦΠΑ το 1ο εξάμηνο 2020 

έναντι του 1ου εξαμήνου 2019: 

Μείωση προκαταβολής 

φόρου εισοδήματος 

≥ 5%  έως και 15% 30% 

15,01% έως και 25% 50% 

25,01% έως και 35% 70% 

>35% 100% 

 
Για τον ανωτέρω υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη: 1) Οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου (1ου) εξαμήνου 
2019 που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και 2) οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου (1ου) 
εξαμήνου του 2020, ως εξής: 
α) για τηρούντες απλογραφικά λογιστικά αρχεία, η δήλωση ΦΠΑ του πρώτου (1ου) τριμήνου που έχει 
υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και η δήλωση ΦΠΑ του δευτέρου (2ου) τριμήνου που 
υποβάλλεται μέχρι τις 31.7.2020 ή 
β) για τηρούντες διπλογραφικά λογιστικά αρχεία, οι δηλώσεις ΦΠΑ Ιανουαρίου - Μαΐου που έχουν 
υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και η δήλωση ΦΠΑ Ιουνίου που υποβάλλεται μέχρι τις 
31.7.2020. 
 
Για νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και 
δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια των συγκρινόμενων εξαμήνων, το 
ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Τα οριζόμενα 
στο προηγούμενο εδάφιο έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα 
ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα μετατάχθηκε από απαλλασσόμενο ΦΠΑ 
καθεστώς σε μη απαλλασσόμενο ή αντιστρόφως, κατά τα συγκρινόμενα εξάμηνα των ετών 2019 και 
2020. 
Ειδικά, το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος μηδενίζεται για νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα 
ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, το οποίο: 
α) είναι υποκείμενο σε ΦΠΑ, ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που ανήκει στον τριτογενή τομέα και 
πραγματοποίησε κατά το τρίτο (3ο) τρίμηνο του 2019 ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του 
ετήσιου κύκλου εργασιών ΦΠΑ του ίδιου έτους ή 
β) εντάσσεται στους κλάδους των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών.»  
 
Οι διατάξεις της παρούσας δεν εφαρμόζονται για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες ή φυσικά 
πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, για τα οποία εφαρμόζονται η παρ. 3 του άρθρου 71 
(μείωση προκαταβολής κατά 50% για τα νέα νομικά πρόσωπα, εκτός αυτών που προέρχονται από 
συγχώνευση ή μετατροπή, για τα τρία πρώτα οικονομικά έτη) και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 
69, αντίστοιχα (μείωση προκαταβολής κατά 50% όταν αποκτάται για πρώτη φορά εισόδημα από 
επιχειρηματική δραστηριότητα).  
Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ, ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που 
ανήκουν στον τριτογενή τομέα και πραγματοποίησαν κατά το τρίτο (3ο) τρίμηνο του 2019 ποσοστό άνω του 
πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου κύκλου εργασιών ΦΠΑ του ίδιου έτους, για τις οποίες το ποσό της 
προκαταβολής φόρου εισοδήματος μηδενίζεται.  
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Σε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και 
το οποίο επωφελείται της μειωμένης προκαταβολής χωρίς να τη δικαιούται, ολικά ή μερικά, επιβάλλεται 
από τη Φορολογική Διοίκηση πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της μειωμένης προκαταβολής που 
επωφελείται, για την επιβολή και είσπραξη του οποίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α’ 
170). 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έπειτα από  εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, ορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.» 
 
 Προσθήκη εξουσιοδοτικής διάταξης για την τροποποίηση των προθεσμιών των παρ. 51 και 53 α 

του άρθρου 72 ΚΦΔ (Άρθρο 19) 
 
Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) προστίθεται παρ. 55, ως εξής:  
 
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
δύναται να τροποποιούνται οι προθεσμίες που ορίζονται στις παρ. 51 (οφειλές από πράξεις διοικητικού 
προσδιορισμού του φόρου που εκδόθηκαν μέχρι την 31η.12.2019 και αφορούν αποδοχές που 
εισπράχθηκαν αναδρομικά εντός του 2013 καθίστανται ληξιπρόθεσμες την 31η.07.2020) και 53α (σχετικά με 
δυνατότητα ακύρωσης ή τροποποίησης πράξεων προσδιορισμού φόρου ή επιβολής προστίμου που 
εκδόθηκαν εντός του 2019).  
 
 Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος  (Άρθρο 20) 
 
1. Οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4174/2013, όπως τροποποιούνται με το άρθρο 18 του παρόντος, 
εφαρμόζονται από την 1η.1.2014. 
  
2. Οι τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εντός εξήντα (60) ημερών αρχής γενομένης από την 
1η.8.2020, συνεπεία εκδοθείσας πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος απόφασης προέγκρισης, 
θεωρούνται εμπρόθεσμες. Για τροποποιητικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί συνεπεία απόφασης 
προέγκρισης πριν από την 1η.8.2020, τα πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης και οι τόκοι εκπρόθεσμης 
καταβολής συμψηφίζονται με μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις.  
 
 Κανόνες για τη φορολόγηση κατά την έξοδο (Άρθρα 58 και 60)  
 
Μετά το άρθρο 66 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται άρθρο 66A ως εξής:  
 
«Άρθρο 66Α 
Φορολόγηση κατά την έξοδο 
1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου δίδονται οι ακόλουθοι ορισμοί:  
α) «φορολογούμενος»: το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα που έχει τη φορολογική του κατοικία στην 
ημεδαπή και υπόκειται σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, καθώς και οι 
μόνιμες εγκαταστάσεις που είναι εγκατεστημένες στην ημεδαπή,  
β) «αγοραία αξία»: το ποσό έναντι του οποίου μπορεί να ανταλλαγεί ένα περιουσιακό στοιχείο ή να 
διακανονιστούν αμοιβαίες υποχρεώσεις μεταξύ εθελουσίως ενεργούντων μη συνδεδεμένων προσώπων σε 
απευθείας συναλλαγή,  
γ) «συνδεδεμένα πρόσωπα»: τα πρόσωπα ή οι οντότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 66 του παρόντος Κώδικα,  
δ) «αξία για φορολογικούς σκοπούς»: η αξία του περιουσιακού στοιχείου, όπως αυτή προκύπτει με βάση 
τις αρχές και τους κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας κατά τον χρόνο της εξόδου,  
ε) «περιουσιακά στοιχεία»: οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία επί των οποίων ο φορολογούμενος ασκεί 
έλεγχο και από τα οποία αναμένει μελλοντικά οικονομικά οφέλη.  
στ) «μεταφορά περιουσιακών στοιχείων»: η πράξη με την οποία ένα κράτος μέλος χάνει το δικαίωμα 
φορολόγησης των μεταφερόμενων περιουσιακών στοιχείων, παρότι τα περιουσιακά στοιχεία παραμένουν 
υπό τη νομική ή την οικονομική κυριότητα του ίδιου φορολογούμενου,  
ζ) «μεταφορά της φορολογικής κατοικίας από την Ελλάδα»: η πράξη με την οποία ένας φορολογούμενος 
παύει να είναι κάτοικος για φορολογικούς σκοπούς στην ημεδαπή και αποκτά φορολογική κατοικία σε άλλο 
κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα,  
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η) «μεταφορά της δραστηριότητας που ασκείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα»: η πράξη με 
την οποία ένας φορολογούμενος παύει να έχει φορολογητέα παρουσία στην ημεδαπή, και ταυτόχρονα 
αποκτά φορολογητέα παρουσία σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, χωρίς να καθίσταται κάτοικος για 
φορολογικούς σκοπούς στο εν λόγω κράτος μέλος ή στην τρίτη χώρα,  
θ) «απώλεια του δικαιώματος φορολόγησης της Ελλάδας»: η μη απεικόνιση για λογιστικούς σκοπούς του 
μεταφερόμενου περιουσιακού στοιχείου μαζί με τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του φορολογούμενου στην 
ημεδαπή, γεγονός που συνεπάγεται ότι η Ελλάδα δεν έχει πλέον το δικαίωμα να φορολογήσει το εν λόγω 
περιουσιακό στοιχείο.  
2. Φορολογούμενος υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα επί ποσού που ισούται με την αγοραία 
αξία των περιουσιακών στοιχείων που μεταφέρει, κατά τη στιγμή της εξόδου αυτών, μείον την αξία τους για 
φορολογικούς σκοπούς, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:  
α) μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων από την έδρα του στην ημεδαπή στη μόνιμη εγκατάστασή του σε 
άλλο κράτος μέλος, ή σε τρίτη χώρα, εφόσον η Ελλάδα παύει να έχει δικαίωμα φορολόγησης των 
μεταφερομένων περιουσιακών στοιχείων, εξαιτίας της μεταφοράς,  
β) μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων από τη μόνιμη εγκατάστασή του στην ημεδαπή στην έδρα του ή σε 
άλλη μόνιμη εγκατάσταση σε άλλο κράτος-μέλος, ή σε τρίτη χώρα, εφόσον η Ελλάδα παύει να έχει 
δικαίωμα φορολόγησης των μεταφερομένων περιουσιακών στοιχείων, εξαιτίας της μεταφοράς,  
γ) μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας του από την Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος, ή σε τρίτη χώρα, 
εκτός από εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία παραμένουν ουσιωδώς συνδεδεμένα με μόνιμη 
εγκατάσταση στην ημεδαπή,  
δ) μεταφοράς της δραστηριότητας που ασκεί η μόνιμη εγκατάστασή του, από την Ελλάδα σε άλλο κράτος 
μέλος, ή σε τρίτη χώρα, εφόσον η Ελλάδα παύει να έχει δικαίωμα φορολόγησης των μεταφερομένων 
περιουσιακών στοιχείων, εξαιτίας της μεταφοράς.  
Ο φόρος υπολογίζεται με τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή του άρθρου 58 κατά το φορολογικό έτος της 
εξόδου.  
3. Ο φόρος που οφείλεται αποδίδεται στο Δημόσιο με δήλωση, η οποία συνιστά άμεσο προσδιορισμό του 
φόρου. Η δήλωση υποβάλλεται τρείς (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την επέλευση των γεγονότων της παρ. 
2 και ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ, με την υποβολή της δήλωσης, με την επιφύλαξη της παρ. 4. Με την 
καταβολή του φόρου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση από τον φόρο εισοδήματος του 
φορολογούμενου, των εταίρων, των μετόχων και των μελών του που προβλέπεται στην παρ. 2.  
4. Αντί της εφάπαξ καταβολής, ο φορολογούμενος έχει το δικαίωμα να καταβάλει τον φόρο σε πέντε (5) 
ισόποσες ετήσιες άτοκες δόσεις, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:  
α) μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων από την έδρα του στην ημεδαπή στη μόνιμη εγκατάστασή του σε 
άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) της 19ης.7.2016 (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 193/9),  
β) μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων από τη μόνιμη εγκατάστασή του στην ημεδαπή στην έδρα του ή σε 
άλλη μόνιμη εγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη 
συμφωνία για τον ΕΟΧ,  
γ) μεταφοράς της φορολογικής του κατοικίας σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα που είναι 
συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία για τον ΕΟΧ,  
δ) μεταφοράς της δραστηριότητας που ασκεί η μόνιμη εγκατάστασή του από την ημεδαπή σε άλλο κράτος 
μέλος ή σε τρίτη χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία για τον ΕΟΧ. Η παρούσα 
παράγραφος ισχύει για τρίτες χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, εφόσον 
έχουν συνάψει συμφωνία με την Ελλάδα ή με την Ένωση περί αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη 
φορολογικών απαιτήσεων, ισοδύναμη με την αμοιβαία συνδρομή που προβλέπεται στην Οδηγία 
2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου.  
Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης της παρ. 3 και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα των τεσσάρων (4) επόμενων ετών από το έτος υποβολής της δήλωσης.  
Για την τμηματική καταβολή του φόρου του παρόντος ισχύουν αποκλειστικά τα οριζόμενα στο παρόν 
άρθρο, μη εφαρμοζόμενης οποιασδήποτε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης για τη διευκόλυνση ή τη ρύθμιση 
τμηματικής καταβολής οφειλών ή τη χορήγηση διοικητικής αναστολής.  
Εάν υπάρχει αποδεδειγμένος και πραγματικός κίνδυνος απώλειας του φόρου που προσδιορίστηκε, η 
Φορολογική Διοίκηση μπορεί να απαιτήσει εγγύηση ως όρο για την καταβολή του φόρου σε δόσεις. 
5. Η δυνατότητα καταβολής σε δόσεις της παρ. 4 αίρεται και το σύνολο του φόρου που δεν έχει καταβληθεί 
καταβάλλεται εφάπαξ κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6, στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
α) όταν τα μεταφερθέντα περιουσιακά στοιχεία ή η δραστηριότητα που ασκεί η μόνιμη εγκατάσταση του 
φορολογουμένου πωλούνται ή διατίθενται κατ' άλλο τρόπο,  
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β) όταν τα μεταφερθέντα περιουσιακά στοιχεία του φορολογούμενου μεταφέρονται ακολούθως σε τρίτη 
χώρα,  
γ) όταν η φορολογική κατοικία ή η δραστηριότητα που ασκεί η μόνιμη εγκατάσταση του φορολογουμένου 
μεταφέρεται ακολούθως σε τρίτη χώρα,  
δ) όταν ο φορολογούμενος πτωχεύει ή τίθεται υπό εκκαθάριση,  
ε) όταν ο φορολογούμενος δεν καταβάλλει μια δόση εντός τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας 
καταβολής της.  
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης εντός τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της, 
υπολογίζονται τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής.  
Οι περ. β) και γ) δεν εφαρμόζονται για τρίτες χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας για τον 
ΕΟΧ, εάν έχουν συνάψει συμφωνία με την Ελλάδα ή με την Ένωση περί αμοιβαίας συνδρομής για την 
είσπραξη φορολογικών απαιτήσεων, ισοδύναμη με την αμοιβαία συνδρομή που προβλέπεται στην Οδηγία 
2010/24/ΕΕ. 
6.α) Στις περ. α) έως και δ) της παρ. 5, ο φορολογούμενος υποβάλλει στη Φορολογική Διοίκηση σχετική 
γνωστοποίηση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επέλευσή τους και ταυτόχρονα καταβάλλει το 
σύνολο του φόρου που δεν έχει καταβληθεί. 
β) Στην περ. ε), το σύνολο του φόρου που δεν έχει καταβληθεί, καταβάλλεται την επομένη ημέρα από την 
πάροδο του τριμήνου.  
7. Σε περίπτωση κατά την οποία η μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων ή η μεταφορά της φορολογικής 
κατοικίας ή της δραστηριότητας που ασκεί η μόνιμη εγκατάσταση πραγματοποιείται προς την ημεδαπή, ως 
αξία εκκίνησης (τιμή κτήσης) των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων για φορολογικούς σκοπούς λαμβάνεται 
η αξία που έχει οριστεί από το κράτος μέλος του φορολογουμένου ή της μόνιμης εγκατάστασης, εκτός εάν 
αυτή δεν αντικατοπτρίζει την αγοραία αξία. 
8. Το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται επί μεταφορών περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με τη 
χρηματοδότηση τίτλων, ή περιουσιακών στοιχείων που μεταφέρονται για την παροχή εμπράγματης 
ασφάλειας, ή όταν η μεταφορά περιουσιακών στοιχείων πραγματοποιείται για την κάλυψη κεφαλαιακών 
απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας ή για σκοπούς της διαχείρισης ρευστότητας, υπό την προϋπόθεση ότι 
τα περιουσιακά στοιχεία πρόκειται να επανέλθουν στην ημεδαπή εντός περιόδου δώδεκα (12) μηνών. Στην 
περίπτωση αυτή, υποβάλλεται μηδενική δήλωση με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 3 και η Φορολογική 
Διοίκηση μπορεί να απαιτήσει κατά τον χρόνο μεταφοράς των περιουσιακών στοιχείων την κατάθεση 
ισόποσης με το ποσό του φόρου, που θα οφειλόταν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εγγυητικής 
επιστολής. Φόρος που έχει καταβληθεί παρά τα προβλεπόμενα στο παρόν, επιστρέφεται ως αχρεωστήτως 
καταβληθείς.  
Αν τα περιουσιακά στοιχεία δεν επανέλθουν στην ημεδαπή εντός της ως άνω περιόδου των δώδεκα (12) 
μηνών, υπολογίζεται τόκος εκπρόθεσμης καταβολής για το σύνολο του οφειλόμενου φόρου, από την 
ημερομηνία υποβολής της δήλωσης που προβλέπεται στην παρούσα. 
9. Η εξακρίβωση της αγοραίας αξίας των μεταφερόμενων περιουσιακών στοιχείων από την Ελλάδα προς 
άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα διενεργείται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:  
α) Με τη σύνταξη έκθεσης αποτίμησης από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές ή ελεγκτική εταιρεία ή, κατά 
περίπτωση, από δύο ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές. Επιτρέπεται η πρόσληψη από τους 
ελεγκτές ή τους πιστοποιημένους εκτιμητές ειδικών εκτιμητών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, για την εκτίμηση 
περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις ή διεθνή εμπειρία.  
Τα πρόσωπα που προβαίνουν στην αποτίμηση ως εκτιμητές ή ειδικοί εκτιμητές δεν πρέπει να είναι:  
αα) μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας,  
αβ) πρόσωπα που διατηρούν επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρεία,  
αγ) συγγενείς με τα πρόσωπα αυτά μέχρι δεύτερου βαθμού ή σύζυγοι αυτών.  
Επιπλέον, για τους ορκωτούς ελεγκτές και για τις ελεγκτικές εταιρείες, των οποίων είναι μέλη, δεν πρέπει να 
συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα, που θα απέκλειαν τη διενέργεια τακτικού ελέγχου από τα πρόσωπα 
αυτά, ούτε τα τελευταία θα πρέπει να έχουν αναλάβει τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας ή συνδεδεμένης με 
αυτήν εταιρείας κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 κατά την τελευταία τριετία. Η έκθεση 
αποτίμησης πρέπει να περιέχει την περιγραφή κάθε περιουσιακού στοιχείου που εμπίπτει στην παρούσα, 
να αναφέρει τις μεθόδους αποτίμησης που εφαρμόστηκαν και να εκφέρει την άποψη ότι η αγοραία αξία 
πληροί την αρχή των ίσων αποστάσεων. Σε περίπτωση που η αποτίμηση καταλήγει σε εύρος τιμών, η 
έκθεση οφείλει να υποδεικνύει μια τελική τιμή.  
β) Με βάση την αξία των μεταφερόμενων περιουσιακών στοιχείων, όπως αυτή απεικονίζεται για 
λογιστικούς σκοπούς στα λογιστικά αρχεία του φορολογουμένου, εφόσον η επιμέτρηση των στοιχείων 
αυτών διενεργείται στην εύλογη αξία.  

http://www.solae.gr/
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γ) Με βάση την αξία των μεταφερόμενων περιουσιακών στοιχείων, όπως αυτή προσδιορίζεται για σκοπούς 
εφαρμογής του άρθρου 21 του ν. 4174/2013.  
10. Με αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται ο τύπος και το 
περιεχόμενο της δήλωσης καταβολής του φόρου κατά την έξοδο, οι περιπτώσεις που η Φορολογική 
Διοίκηση μπορεί να απαιτεί εγγυητική επιστολή κατά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 και της παρ. 8, το 
ύψος, και οι περιπτώσεις κατάπτωσης και αποδέσμευσης αυτής, η διαδικασία για την προσωρινή 
απαλλαγή από την καταβολή του φόρου κατά την έξοδο, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την 
εφαρμογή του παρόντος.» 
 

 Στο άρθρο 72 του ν.4172/2013 προστίθεται παρ. 56 ως εξής:  
 

α) Οι διατάξεις του άρθρου 66Α εφαρμόζονται για μεταφορές περιουσιακών στοιχείων, φορολογικής 
κατοικίας ή δραστηριότητας από την Ελλάδα προς άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα που 
πραγματοποιούνται από την 1η.1.2020 και μετά.  
β) Για τις μεταφορές περιουσιακών στοιχείων, φορολογικής κατοικίας ή δραστηριότητας που έχουν 
πραγματοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, 
υποβάλλονται δηλώσεις της παρ. 3 του άρθρου 66Α, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, μέχρι την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα του τρίτου μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.  
 
 
 Ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων (Άρθρο 59 και 60)  
 
Μετά το άρθρο 66Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται άρθρο 66Β, ως εξής:  
 
«Άρθρο 66Β  
Ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων  
1. «Ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων» (εφεξής «ασυμφωνία»): η κατάσταση στην οποία 
εμπλέκεται ένας φορολογούμενος ή, για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου αυτού, μια οντότητα 
εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα, όταν:  
α) η πληρωμή στο πλαίσιο ενός χρηματοπιστωτικού μέσου έχει ως αποτέλεσμα την έκπτωση χωρίς 
συμπερίληψη και:  
αα) η πληρωμή αυτή δεν περιλαμβάνεται στο εισόδημα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, και 
αβ) το αποτέλεσμα της ασυμφωνίας οφείλεται στις διαφορές στον χαρακτηρισμό του μέσου ή της 
πληρωμής που πραγματοποιείται στο πλαίσιο αυτού.  
Για τους σκοπούς της περ. α), η πληρωμή στο πλαίσιο ενός χρηματοπιστωτικού μέσου θεωρείται ότι 
περιλαμβάνεται στο εισόδημα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος όταν:  
i) η πληρωμή περιλαμβάνεται από τη δικαιοδοσία του δικαιούχου στη φορολογική περίοδο, η οποία αρχίζει 
εντός δώδεκα (12) μηνών από τη λήξη του φορολογικού έτους της δικαιοδοσίας του πληρωτή, ή  
ii) η πληρωμή αναμένεται εύλογα να συμπεριληφθεί από τη δικαιοδοσία του δικαιούχου σε μελλοντικό 
φορολογικό έτος και οι όροι πληρωμής είναι εκείνοι που αναμένεται να συμφωνηθούν μεταξύ ανεξάρτητων 
επιχειρήσεων.  
Για τις ανάγκες της περ. α), πληρωμή που αντιπροσωπεύει την υποκείμενη απόδοση επί μεταβιβασθέντος 
χρηματοπιστωτικού μέσου δεν δημιουργεί ασυμφωνία, όταν η πληρωμή γίνεται από χρηματιστή βάσει 
αγοραίας υβριδικής μεταβίβασης, εφόσον η δικαιοδοσία του πληρωτή απαιτεί από τον χρηματιστή να 
περιλαμβάνει ως εισόδημα όλα τα ποσά που εισέπραξε σε σχέση με το μεταβιβασθέν χρηματοπιστωτικό 
μέσο,  
β) η πληρωμή σε υβριδική οντότητα έχει ως αποτέλεσμα την έκπτωση χωρίς συμπερίληψη και το εν λόγω 
αποτέλεσμα ασυμφωνίας οφείλεται στις διαφορές κατανομής των πληρωμών προς την υβριδική οντότητα 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της δικαιοδοσίας όπου έχει ιδρυθεί ή είναι εγκατεστημένη η υβριδική οντότητα 
και της δικαιοδοσίας οποιουδήποτε προσώπου το οποίο διατηρεί συμμετοχή στην εν λόγω υβριδική 
οντότητα,  
γ) η πληρωμή σε οντότητα με μία ή περισσότερες μόνιμες εγκαταστάσεις έχει ως αποτέλεσμα την έκπτωση 
χωρίς συμπερίληψη και αυτό το αποτέλεσμα ασυμφωνίας οφείλεται στις διαφορές κατανομής των 
πληρωμών μεταξύ της έδρας και της μόνιμης εγκατάστασης ή μεταξύ δύο ή περισσότερων μόνιμων 
εγκαταστάσεων της ίδιας οντότητας σύμφωνα με τη νομοθεσία της δικαιοδοσίας όπου δραστηριοποιείται η 
οντότητα,  



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ / ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

 
 
 

 
 
 34  /// www.solcrowe.gr 

δ) η πληρωμή έχει ως αποτέλεσμα την έκπτωση χωρίς συμπερίληψη λόγω του ότι πραγματοποιείται προς 
μόνιμη εγκατάσταση που δεν λαμβάνεται υπόψη,  
ε) η πληρωμή από υβριδική οντότητα που έχει ως αποτέλεσμα την έκπτωση χωρίς συμπερίληψη και αυτό 
οφείλεται στο ότι η πληρωμή δεν λαμβάνεται υπόψη βάσει της νομοθεσίας της δικαιοδοσίας του δικαιούχου,  
στ) η τεκμαιρόμενη πληρωμή μεταξύ έδρας και μόνιμης εγκατάστασης ή μεταξύ δύο ή περισσότερων 
μόνιμων εγκαταστάσεων που έχει ως αποτέλεσμα την έκπτωση χωρίς συμπερίληψη και αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι η πληρωμή δεν λαμβάνεται υπόψη βάσει της νομοθεσίας της δικαιοδοσίας του δικαιούχου, ή  
ζ) προκύπτει διπλή έκπτωση.  
Για τους σκοπούς των περιπτώσεων ε), στ) και ζ), ασυμφωνία προκύπτει στο μέτρο που η δικαιοδοσία του 
πληρωτή παρέχει τη δυνατότητα η έκπτωση να συμψηφίζεται έναντι ποσού που δεν είναι εισόδημα διπλής 
συμπερίληψης.  
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ένα αποτέλεσμα ασυμφωνίας δεν θεωρείται ασυμφωνία, 
εκτός αν προκύπτει μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, μεταξύ φορολογούμενου και συνδεδεμένης 
επιχείρησης, μεταξύ της έδρας και της μόνιμης εγκατάστασης, μεταξύ δύο ή περισσότερων μόνιμων 
εγκαταστάσεων της ίδιας οντότητας, ή μέσω δομημένης ρύθμισης.  
2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου νοούνται ως:  
α) «Φορολογούμενος»: κάθε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, καθώς και οι μόνιμες 
εγκαταστάσεις αλλοδαπών νομικών προσώπων ή οντοτήτων στην ημεδαπή.  
β) «Αποτέλεσμα ασυμφωνίας»: η διπλή έκπτωση ή η έκπτωση χωρίς συμπερίληψη.  
γ) «Διπλή έκπτωση»: η έκπτωση της ίδιας πληρωμής, δαπάνης ή ζημίας στη δικαιοδοσία στην οποία έγινε 
η πληρωμή, έχει πραγματοποιηθεί η δαπάνη ή προκύπτει η ζημία (δικαιοδοσία του πληρωτή) και σε άλλη 
δικαιοδοσία (δικαιοδοσία του επενδυτή). Στην περίπτωση πληρωμής από υβριδική οντότητα ή μόνιμη 
εγκατάσταση, η δικαιοδοσία του πληρωτή είναι εκείνη στην οποία έχει ιδρυθεί ή είναι εγκατεστημένη η 
υβριδική οντότητα ή η μόνιμη εγκατάσταση.  
δ) «Έκπτωση χωρίς συμπερίληψη»: η έκπτωση πληρωμής ή τεκμαιρόμενης πληρωμής μεταξύ της έδρας 
και της μόνιμης εγκατάστασης ή μεταξύ δύο ή περισσότερων μόνιμων εγκαταστάσεων σε οποιαδήποτε 
δικαιοδοσία στην οποία η πληρωμή αυτή ή η τεκμαιρόμενη πληρωμή θεωρείται ότι πραγματοποιείται 
(δικαιοδοσία του πληρωτή) χωρίς αντίστοιχη συμπερίληψη για φορολογικούς σκοπούς της εν λόγω 
πληρωμής ή της τεκμαιρόμενης πληρωμής στη δικαιοδοσία του δικαιούχου. Η δικαιοδοσία του δικαιούχου 
είναι οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία η πληρωμή ή η τεκμαιρόμενη πληρωμή εισπράττεται ή 
αντιμετωπίζεται ως εισπραχθείσα σύμφωνα με τη νομοθεσία οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας. 
 ε) «Έκπτωση»: το ποσό που θεωρείται ως εκπιπτόμενο από το φορολογητέο εισόδημα σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της δικαιοδοσίας του πληρωτή ή του επενδυτή. Οι όροι «εκπιπτόμενο/η» ερμηνεύονται 
αναλόγως.  
στ) «Συμπερίληψη»: το ποσό το οποίο λαμβάνεται υπόψη στο φορολογητέο εισόδημα σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της δικαιοδοσίας του δικαιούχου της πληρωμής. Πληρωμή στο πλαίσιο ενός χρηματοπιστωτικού 
μέσου δεν αντιμετωπίζεται ως συμπεριληφθείσα, στον βαθμό που η πληρωμή τυγχάνει οποιασδήποτε 
φορολογικής ελάφρυνσης που οφείλεται αποκλειστικά στον χαρακτηρισμό της πληρωμής από τη νομοθεσία 
της δικαιοδοσίας του δικαιούχου της πληρωμής.  
ζ) «Τεκμαιρόμενη πληρωμή»: η πληρωμή που θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί για τους σκοπούς 
εφαρμογής του παρόντος.  
η) «Φορολογική ελάφρυνση»: η φορολογική απαλλαγή, η μείωση του φορολογικού συντελεστή ή κάθε 
έκπτωση ή επιστροφή, πλην της πίστωσης φόρου για τους φόρους που παρακρατούνται στην πηγή.  
θ) «Εισόδημα διπλής συμπερίληψης»: κάθε στοιχείο εισοδήματος, το οποίο περιλαμβάνεται με βάση τη 
νομοθεσία και των δύο δικαιοδοσιών, στις οποίες προέκυψε αποτέλεσμα ασυμφωνίας.  
ι) «Πρόσωπο»: ένα φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα.  
ια) «Υβριδική οντότητα»: κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή ρύθμιση που αντιμετωπίζεται ως 
φορολογητέα οντότητα σύμφωνα με τη νομοθεσία μιας δικαιοδοσίας και της οποίας το εισόδημα ή οι 
δαπάνες θεωρούνται ως εισόδημα ή δαπάνες ενός ή περισσοτέρων άλλων προσώπων βάσει της 
νομοθεσίας άλλης δικαιοδοσίας.  
ιβ) «Χρηματοπιστωτικό μέσο»: κάθε μέσο στον βαθμό που οδηγεί σε χρηματοδότηση ή απόδοση των ίδιων 
κεφαλαίων και που φορολογείται σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τη φορολογική μεταχείριση 
ενός δανείου, μετοχικού κεφαλαίου ή παραγώγου σύμφωνα με τη νομοθεσία της δικαιοδοσίας είτε του 
δικαιούχου είτε του πληρωτή. Στην έννοια του χρηματοπιστωτικού μέσου περιλαμβάνεται και η υβριδική 
μεταβίβαση.  
ιγ) «Χρηματιστής»: το φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, τα οποία ασκούν σε τακτική 
βάση για ίδιο λογαριασμό και με σκοπό το κέρδος, επιχείρηση αγοραπωλησίας χρηματοπιστωτικών μέσων.  

http://www.solae.gr/
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ιδ) «Υβριδική μεταβίβαση»: κάθε συμφωνία μεταβίβασης χρηματοπιστωτικού μέσου, όταν η υποκείμενη 
απόδοση του μέσου θεωρείται από φορολογική άποψη ότι αποκτάται ταυτόχρονα από περισσότερα του 
ενός μέρη στη συμφωνία.  
ιε) «Αγοραία υβριδική μεταβίβαση»: κάθε υβριδική μεταβίβαση που συνάπτει ένας χρηματιστής κατά τη 
συνήθη επιχειρηματική του δραστηριότητα και η οποία δεν αποτελεί μέρος δομημένης ρύθμισης.  
ιστ) «Μόνιμη εγκατάσταση που δεν λαμβάνεται υπόψη»: οποιαδήποτε ρύθμιση, η οποία θεωρείται ότι 
συνιστά μόνιμη εγκατάσταση σύμφωνα με τη νομοθεσία της δικαιοδοσίας της έδρας και δεν θεωρείται ότι 
συνιστά μόνιμη εγκατάσταση σύμφωνα με τη νομοθεσία της άλλης δικαιοδοσίας.  
ιζ) «Ενοποιημένος όμιλος για λογιστικούς σκοπούς»: ο όμιλος ο οποίος αποτελείται από όλες τις οντότητες, 
των οποίων τα αποτελέσματα ενοποιούνται πλήρως στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που 
καταρτίζονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς ή το εθνικό σύστημα 
χρηματοοικονομικής αναφοράς ενός κράτους μέλους.  
ιη) «Δομημένη ρύθμιση» νοείται:  
i) η ρύθμιση που αφορά ασυμφωνία, στους όρους της οποίας ενσωματώνεται η αξία του αποτελέσματος 
της ασυμφωνίας ή ii) η ρύθμιση που έχει σχεδιαστεί με σκοπό να παράγει αποτέλεσμα ασυμφωνίας, εκτός 
εάν ο φορολογούμενος ή μια συνδεδεμένη επιχείρηση ευλόγως δεν αναμένεται να είχε επίγνωση της 
ασυμφωνίας και δεν αποκόμισε φορολογικό όφελος το οποίο ήταν αποτέλεσμα της ασυμφωνίας.  
3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:  
α) στις περιπτώσεις αποτελέσματος ασυμφωνίας των περ. β), γ), δ), ε), ζ) της παρ. 1 ή όπου απαιτείται 
προσαρμογή κατά την εφαρμογή της παρ. 6, ως συνδεδεμένη επιχείρηση νοείται:  
i) Νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στην οποία ο φορολογούμενος κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, δικαιώματα 
ψήφου ή συμμετοχή στο κεφάλαιο ή δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) 
και άνω.  
ii) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, δικαιώματα ψήφου ή 
συμμετοχή στο κεφάλαιο ή δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω 
σε έναν φορολογούμενο. Αν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή μια νομική οντότητα κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, 
δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχή στο κεφάλαιο ή  
ii) η ρύθμιση που έχει σχεδιαστεί με σκοπό να παράγει αποτέλεσμα ασυμφωνίας, εκτός εάν ο 
φορολογούμενος ή μια συνδεδεμένη επιχείρηση ευλόγως δεν αναμένεται να είχε επίγνωση της ασυμφωνίας 
και δεν αποκόμισε φορολογικό όφελος το οποίο ήταν αποτέλεσμα της ασυμφωνίας.  
3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:  
α) στις περιπτώσεις αποτελέσματος ασυμφωνίας των περ. β), γ), δ), ε), ζ) της παρ. 1 ή όπου απαιτείται 
προσαρμογή κατά την εφαρμογή της παρ. 6, ως συνδεδεμένη επιχείρηση νοείται:  
i) Νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στην οποία ο φορολογούμενος κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, δικαιώματα 
ψήφου ή συμμετοχή στο κεφάλαιο ή δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) 
και άνω.  
ii) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, δικαιώματα ψήφου ή 

συμμετοχή στο κεφάλαιο ή δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω 

σε έναν φορολογούμενο. Αν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή μια νομική οντότητα κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, 

δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχή στο κεφάλαιο ή δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη ποσοστού πενήντα τοις 

εκατό (50%) και άνω σε έναν φορολογούμενο και σε ένα ή περισσότερα νομικά πρόσωπα ή νομικές 

οντότητες, όλα τα σχετικά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένου του 

φορολογουμένου, θεωρούνται συνδεδεμένες επιχειρήσεις.  

β) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί από κοινού με άλλο πρόσωπο ως προς τα δικαιώματα ψήφου ή τη 

συμμετοχή στο κεφάλαιο μίας οντότητας θεωρείται ότι διατηρεί συμμετοχή στο σύνολο των δικαιωμάτων 

ψήφου ή της συμμετοχής στο κεφάλαιο της εν λόγω οντότητας τα οποία κατέχει το άλλο πρόσωπο.  

γ) Ως συνδεδεμένη επιχείρηση νοείται επίσης η οντότητα που ανήκει για λογιστικούς σκοπούς στον ίδιο 

ενοποιημένο όμιλο, στον οποίο ανήκει και ο φορολογούμενος, η επιχείρηση επί της διαχείρισης της οποίας 

ο φορολογούμενος ασκεί σημαντική επιρροή ή η επιχείρηση που ασκεί σημαντική επιρροή στη διαχείριση 

του φορολογουμένου.  

4. Στον βαθμό που μία ασυμφωνία έχει ως αποτέλεσμα τη διπλή έκπτωση, η σχετική πληρωμή δεν 

αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα φορολογητέα έσοδα του επενδυτή και, σε περίπτωση που η 

πληρωμή αναγνωρίζεται προς έκπτωση στη δικαιοδοσία του επενδυτή, δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση 

από τα φορολογητέα έσοδα του πληρωτή.  
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Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση εισοδήματος διπλής συμπερίληψης που προκύπτει σε 

τρέχον ή, εφόσον η πληρωμή αναγνωρίζεται σε μεταγενέστερο φορολογικό έτος με βάση τις κείμενες 

διατάξεις, στο φορολογικό έτος αυτό.  

5. Στον βαθμό που μία ασυμφωνία έχει ως αποτέλεσμα την έκπτωση χωρίς συμπερίληψη, η σχετική 

πληρωμή δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα φορολογητέα έσοδα του πληρωτή και, σε περίπτωση 

που η πληρωμή αναγνωρίζεται προς έκπτωση στη δικαιοδοσία του πληρωτή, είναι εκπεστέο στο κράτος 

του πληρωτή, το ποσό αυτό περιλαμβάνεται στα φορολογητέα έσοδα του δικαιούχου της πληρωμής.  

Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 σε περίπτωση ασυμφωνιών που είναι 

αποτέλεσμα πληρωμής τόκου από χρηματοπιστωτικό μέσο προς συνδεδεμένη επιχείρηση, όταν:  

α) το χρηματοπιστωτικό μέσο έχει χαρακτηριστικά μετατροπής (conversion), διάσωσης με ίδια μέσα (bail-in) 

ή απομείωσης (write-down), ή  

β) το χρηματοπιστωτικό μέσο έχει εκδοθεί με μοναδικό σκοπό να ικανοποιήσει απαιτήσεις ικανότητας 

απορρόφησης ζημιών που ισχύουν για τον τραπεζικό τομέα και αναγνωρίζεται ως τέτοιο στις απαιτήσεις 

ικανότητας απορρόφησης ζημιών του φορολογουμένου, ή  

γ) το χρηματοπιστωτικό μέσο έχει εκδοθεί:  

γα) σε σχέση με άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα με χαρακτηριστικά μετατροπής, διάσωσης με ίδια μέσα ή 

απομείωσης στο επίπεδο μητρικής επιχείρησης,  

γβ) σε επίπεδο που είναι αναγκαίο, ώστε να πληρούνται οι ισχύουσες απαιτήσεις ικανότητας απορρόφησης 

ζημιών, γγ) όχι ως μέρος δομημένης ρύθμισης και  

δδ) σε κάθε μία από τις περ. α), β) και γ), η συνολική καθαρή έκπτωση για τον ενοποιημένο όμιλο, βάσει 

των ανωτέρω πληρωμών τόκων, δεν υπερβαίνει το ύψος που θα είχε εάν ο φορολογούμενος είχε εκδώσει 

ένα τέτοιο χρηματοπιστωτικό μέσο κατευθείαν στην αγορά.  

6. Δεν εκπίπτει οποιαδήποτε πληρωμή από φορολογούμενο στον βαθμό που η εν λόγω πληρωμή, άμεσα ή 

έμμεσα, χρηματοδοτεί εκπιπτόμενη δαπάνη, η οποία οδηγεί σε ασυμφωνία μέσω συναλλαγής ή σειράς 

συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων ή που αποτελεί μέρος μίας δομημένης ρύθμισης, εκτός 

και στον βαθμό που μία από τις δικαιοδοσίες που εμπλέκονται στη συναλλαγή ή στη σειρά συναλλαγών 

έχει προβεί σε ανάλογη διόρθωση όσον αφορά την εν λόγω ασυμφωνία.  

7. Στον βαθμό που μια ασυμφωνία αφορά εισόδημα από μόνιμη εγκατάσταση που δεν λαμβάνεται υπόψη, 

το οποίο απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος, το εισόδημα που διαφορετικά θα αποδιδόταν στη 

μόνιμη εγκατάσταση που δεν λαμβάνεται υπόψη, συμπεριλαμβάνεται στο φορολογητέο εισόδημα του 

κεντρικού. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν σε περίπτωση που η απαλλαγή δίδεται βάσει των διατάξεων 

Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) με τρίτη χώρα.  

8. Στον βαθμό που μια υβριδική μεταβίβαση έχει σχεδιαστεί με σκοπό τη φορολογική ελάφρυνση για τον 

παρακρατούμενο φόρο στην πηγή επί μιας πληρωμής, συνεπεία μεταβιβασθέντος χρηματοπιστωτικού 

μέσου σε περισσότερα από ένα εκ των εμπλεκόμενων μερών, η φορολογική ελάφρυνση περιορίζεται κατ' 

αναλογία προς το καθαρό φορολογητέο εισόδημα του φορολογουμένου που σχετίζεται με την πληρωμή 

αυτή.  

9. Στον βαθμό που η έκπτωση για πληρωμή, δαπάνες ή ζημίες φορολογουμένου, ο οποίος είναι 

φορολογικός κάτοικος σε δύο ή περισσότερες δικαιοδοσίες, αναγνωρίζεται για φορολογικούς σκοπούς σε 

δύο δικαιοδοσίες, δεν αναγνωρίζεται στο βαθμό που η άλλη δικαιοδοσία επιτρέπει η δεύτερη έκπτωση να 

συμψηφιστεί με εισόδημα που δεν αποτελεί εισόδημα διπλής συμπερίληψης. Στην περίπτωση που ο 

φορολογούμενος είναι φορολογικός κάτοικος και άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, η έκπτωση δεν 

αναγνωρίζεται όταν ο φορολογούμενος δεν θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδος βάσει της σχετικής 

Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.». 

 

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 66 Β εφαρμόζονται από την 1η.1.2020 και μετά (παρ. 57 άρθρου 72 του 

Ν.4172/2013). 
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Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΡΩΤΗΜΑ 

Ανώνυμη εταιρεία (μητρική) με Μετοχικό Κεφάλαιο 

ευρώ 2.000.000,00 συμμετείχε με ποσοστό 96% 

σε Α.Ε. (θυγατρική) με Μετοχικό Κεφάλαιο ευρώ 

400.000,00. 

 

Η μητρική Α.Ε. είχε αγοράσει προ 8ετίας, το 96% 

των μετοχών από τους μετόχους της θυγατρικής 

αντί τιμήματος 2.500.000,00. Η θυγατρική Α.Ε. συγ-

χώνευσε με απορρόφηση την μητρική της Α.Ε. με 

βάση τις διατάξεις  του Ν. 2166/1993 και με ισολο-

γισμό μετασχηματισμού της 31.12.2018. Η απορ-

ρόφηση ολοκληρώθηκε εντός του φορολογικού 

έτους 2019. 

 

Αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα 

έσοδα της απορροφώσας θυγατρικής Α.Ε., η χρεω-

στική διαφορά (ζημία λόγω ακύρωσης των ιδίων 

μετοχών) που προέκυψε μεταξύ αξίας κτήσεως των 

ιδίων μετοχών της, που κατείχε η μητρική Α.Ε. και 

του Μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας θυγα-

τρικής Α.Ε.;  

 

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με το 

παραπάνω ερώτημα είναι η εξής: 

 

-Στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2166/1993 

ορίζεται ότι: 

 

«2. Ως εισφερόμενο κεφάλαιο θεωρείται το εταιρικό 

ή μετοχικό κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης ή το 

άθροισμα αυτών των κεφαλαίων, των μετασχηματι-

ζόμενων επιχειρήσεων.». 

- Στην ΠΟΛ. 1080/1994 με την οποία έγινε κοινο-
ποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2166/1993, 
μεταξύ άλλων, αναφέρεται: 
 
«(…) 
Επομένως, με βάση τα ανωτέρω, σε περίπτωση 
απορροφήσεως ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώ-
νυμη εταιρία, η οποία κατέχει το σύνολο (το 100%) 
των μετοχών της απορροφουμένης, (απορρόφηση 
θυγατρικής από μητρική ΑΕ) κατά την εφαρμογή 
των διατάξεων των άρθρων 1-5 του κοινοποιούμε-
νου νόμου, δεν θα εκδίδονται νέες μετοχές από την 
απορροφούσα εταιρία για το μέρος του εισφερόμε-
νου κεφαλαίου της απορροφουμένης, για το οποίο 
επέρχεται απόσβεση αυτού με την αξία των συμμε-
τοχών που εμφανίζεται στα βιβλία της απορροφώ-
σας. 
 
Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω πα-
ραθέτουμε το εξής παράδειγμα:  
 
Η ανώνυμη εταιρία "Α" πρόκειται να απορροφήσει 
την ανώνυμη εταιρία "Β", της οποίας κατέχει το 
100% των μετοχών της, κατ' εφαρμογή των διατά-
ξεων των άρθρων 1-5 του κοινοποιούμενου νόμου. 
 
Η ΑΕ "Α" (απορροφώσα) εμφανίζει στα βιβλία της 
αξίας συμμετοχών στην ΑΕ "Β", δρχ. 100.000.000. 
 
Αν το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕ "Β", 
όπως αυτό εμφανίζεται στον ισολογισμό μετασχη-
ματισμού της απορροφουμένης ανέρχεται: α) στο 
ποσό των 100.000.000 δρχ. β) στο ποσό των 
150.000.000 δρχ. και γ) στο ποσό των 60.000.000 
δρχ. ερωτάται αν στις ως άνω περιπτώσεις η απορ-
ροφούσα εταιρία "Α" έχει υποχρέωση να προβεί σε 
αύξηση κεφαλαίου και για ποιο ποσό, κατά τη συγ-
χώνευσή της με την εταιρία "Β". 
 
Επί του παραδείγματος αυτού διακρίνουμε τρεις 
περιπτώσεις: 
 
Α περίπτωση: Εφόσον το εισφερόμενο μετοχικό 
κεφάλαιο της απορροφουμένης είναι ισόποσο της 
αξίας των συμμετοχών της απορροφώσας, κατά τον 
μετασχηματισμό θα αποσβεσθούν οι συμμετοχές και 
συνεπώς δεν απομένει υπόλοιπο ποσό εισφερομέ-
νου κεφαλαίου για κεφαλαιοποίηση. 
 
Β περίπτωση: Κατά το μετασχηματισμό θα απο-
σβεσθεί η αξία των συμμετοχών των 100.000.000 
δρχ. της απορροφώσας και απομένει υπόλοιπο 
εισφερομένου κεφαλαίου δρχ. 50.000.000 (150 εκ. - 

Η ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ, ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ  

Ν. 2166/1993, ΜΗΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΠΟ ΤΗ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ Α.Ε. ΛΟΓΩ ΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ 

ΠΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ 

ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. 
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100 εκ.). Με το ποσό αυτό η απορροφώσα εταιρία 
θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου 
και θα εκδοθούν νέες μετοχές, τις οποίες θα λάβουν 
οι μέτοχοι της απορροφώσας. 
 
Γ περίπτωση: Κατά το μετασχηματισμό θα απο-
σβεσθεί η αξία των συμμετοχών κατά το ποσό του 
εισφερόμενου κεφαλαίου από την απορροφούμενη 
εταιρία, ήτοι κατά το ποσό των 60.000.000 δρχ. Το 
υπόλοιπο ποσό 40.000.000 δρχ. που απομένει, θα 
εμφανισθεί σε λογ/σμό "Διαφορά προκύψασα από 
το μετασχηματισμό ν. 2166/1993". 
 

Το χρεωστικό όμως αυτό ποσό δεν έχει δυνατό-
τητα η απορροφώσα εταιρία να εκπέσει από τα 
ακαθάριστα έσοδά της προκειμένου υπολογι-
σμού των φορολογητέων κερδών της.  
 

Αν όμως η απορροφώσα εταιρία έχει "Αποθεματικά 
από χρεώγραφα" που έχουν προέλθει από τη δω-
ρεά λήψη μετοχών λόγω αναπροσαρμογών της 
αξίας των ακινήτων εταιριών στις οποίες συμμετέχει, 
έχει τη δυνατότητα το χρεωστικό αυτό υπόλοιπο να 
το συμψηφίσει με τα αποθεματικά από χρεώγραφα 
που εμφανίζει στα βιβλία της.  
 

Τέλος διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα 
εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση που η 
απορροφώσα εταιρία κατέχει μέρος των μετοχών 
της απορροφουμένης ανώνυμης εταιρίας. Βέβαια 
στις περιπτώσεις αυτές, για το μέρος του εισφερό-
μενου κεφαλαίου της απορροφούμενης Α.Ε. που 
ανήκει σε τρίτους, θα γίνεται αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της απορροφώσας ΑΕ και οι εκδιδόμενες 
μετοχές θα λαμβάνονται από τους τρίτους. 
(…)». 
 

-Στις διατάξεις της  παρ.2 του άρθρο 20 του Ν. 
3756/2009,όπως ισχύουν ορίζεται ότι: 
 

«2. Η ζημία που προκύπτει κατά την απορρόφηση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 
137 Α'), μητρικής εταιρείας από τη θυγατρική της 
λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών, δεν αναγνωρίζεται 
προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της 
απορροφώσας εταιρείας. Οι διατάξεις του προηγού-
μενου εδαφίου έχουν εφαρμογή για ισολογισμούς 
μετασχηματισμού που συντάσσονται από την 1η 
Ιανουαρίου 2008 και μετά.» 
 

- Στην Αιτιολογική έκθεση του άρθρου 20 παρ. 2 
Ν. 3756/2009 αναφέρονται τα εξής: 
 

«2. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 
2 ρυθμίζεται νομοθετικά η φορολογική μεταχείριση 
της χρεωστικής διαφοράς (ζημίας) που προκύπτει 
κατά την απορρόφηση μητρικής εταιρείας από τη 
θυγατρική της. Ειδικότερα, με τις νέες διατάξεις δεν 
αναγνωρίζεται για έκπτωση η ζημία που προκύπτει 

σε βάρος της απορροφώσας θυγατρικής εταιρείας 
λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών, η οποία είναι υπο-
χρεωτική από τον κ.ν. 2190/1920, προκειμένου να 
αποφεύγονται οι καταστρατηγήσεις (αποφυγή φό-
ρου εισοδήματος) από επιχειρήσεις που ανήκουν 
στον ίδιο όμιλο.». 
 

-Στην ΠΟΛ. 1069/2009 με την οποία έγινε κοινο-
ποίηση διατάξεων του ν.3756/2009 (ΦΕΚ ΑΆ 53) 
που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος νο-
μικών προσώπων και συγκεκριμένα στην πα-
ράγραφο 2 του άρθρου 20 αναφέρεται: 
 

«2. Με την παράγραφο 2  ρυθμίζεται η φορολογική 
μεταχείριση της χρεωστικής διαφοράς που προκύ-
πτει κατά την απορρόφηση, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ν.2166/1993, μητρικής ανώνυμης εταιρείας 
από θυγατρική ανώνυμη εταιρεία. 
 

Κατά την εν λόγω απορρόφηση η θυγατρική εταιρεία 
προβαίνει, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του 
κ.ν.2190/1920, σε ακύρωση των ιδίων μετοχών που 
περιέρχονται σε αυτή ως περιουσιακό στοιχείο της 
μητρικής εταιρείας. 
 

Με την 1072210/10264/Β0012/7.8.2006 διαταγή 
μας, είχε γίνει δεκτό, ότι  η υπόψη ζημιά συνιστά 
ζημιά κεφαλαίου οριστική και εκκαθαρισμένη, η 
οποία αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα ακαθάρι-
στα έσοδα της απορροφώσας εταιρείας με βάση τις 
διατάξεις της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του 
άρθρου 31 του ν.2238/1994. Ήδη, με τις κοινο-
ποιούμενες διατάξεις επέρχεται μεταβολή στα ισχύ-
οντα μέχρι σήμερα και η υπόψη ζημία δεν αναγνω-
ρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα 
της απορροφώσας θυγατρικής εταιρείας. 
 

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για ισολογισμούς με-
τασχηματισμού που συντάσσονται από την 1η 
Ιανουαρίου 2008 και μετά.». 
 

-Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω εκτεθέντα 
προκύπτει ότι, στην περίπτωση απορρόφησης της 
μητρικής από την θυγατρική με βάση τις διατάξεις 
του Ν. 2166/1993,η η ζημία που προκύπτει κατά την 
απορρόφηση, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών, δεν 
αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα 
έσοδα της απορροφώσας θυγατρικής Α.Ε. κατά ρη-
τή διατύπωση των ισχυουσών διατάξεων του  
Ν. 3756/2009. 
 

Νομοθεσία-Νομολογία 
Άρθρο 2 Ν. 2166/1993 

Άρθρο 20 παρ. 2 Ν. 3756/2009  
ΠΟΛ. 1069/2009 
ΠΟΛ. 1080/1994 

http://www.solae.gr/
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ΕΡΩΤΗΜΑ 

 
Ανώνυμη εταιρεία εισέπραξε το φορολογικό έτος 
2019 μέρισμα από άλλη ανώνυμη εταιρεία στην 
οποία συμμετέχει με ποσοστό 25% για πάνω από 
είκοσι τέσσερις μήνες. Το μέρισμα προήλθε από την 
διανομή του αφορολόγητου αποθεματικού της επι-
χορήγησης του Ν. 3299/2004, που είχε εισπράξει η 
διανέμουσα εταιρεία, μετά την φορολόγησή του με 
το 1/3 του συντελεστή φόρου εισοδήματος, λόγω 
παρέλευσης δεκαετίας από το σχηματισμό του. 
 
Το καθαρό ποσό του εισπραχθέντος μερίσματος 
καταχωρήθηκε στα λογιστικά βιβλία της Α.Ε.-
μετόχου, ως έσοδο.  
 
Ποιός είναι ο φορολογικός χειρισμός του παραπάνω 
εισπραχθέντος μερίσματος και πώς θα απεικονιστεί 
στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος; 
 
ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με τα 
παραπάνω ερωτήματά σας είναι η εξής: 
 
- Στην ΠΟΛ. 1059/18.3.2015 αναφέρονται τα εξής: 
 «Άρθρο 47 Κέρδη από επιχειρηματική δραστη-
ριότητα 
 
     (...) 
 
Στην έννοια του κέρδους από επιχειρηματική δρα-
στηριότητα εμπίπτει και η κεφαλαιοποίηση ή διανο-
μή κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος 
εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντο-
τήτων. Συνεπώς, τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιού-
μενα κέρδη, τα οποία δεν έχουν υπαχθεί σε φόρο 
εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντο-
τήτων, περιλαμβάνονται στα κέρδη από επιχειρημα-
τική δραστηριότητα των προσώπων αυτών. Ως τέ-
τοια κέρδη νοούνται ιδίως: 

Α. Αποθεματικά 
 
α) τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα αποθεματι-
κά που δεν έχουν υπαχθεί στην αυτοτελή φορολό-
γηση της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, 
όπως τα αποθεματικά που έχουν σχηματιστεί από 
εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί κατ' ειδικό τρό-
πο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης 
(αυτοτελώς φορολογηθέντα εισοδήματα). Στην πε-
ρίπτωση αυτή, ο παρακρατηθείς ή καταβληθείς στα 
ανωτέρω εισοδήματα φόρος συμψηφίζεται με το 
φόρο του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότη-
τας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 68 του 
Κ.Φ.Ε.  
 
Επίσης, στα πιο πάνω αποθεματικά που δεν έχουν 
υπαχθεί στην αυτοτελή φορολόγηση της παρ. 12 
του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 περιλαμβάνονται 
και τα αποθεματικά που είχαν σχηματισθεί με βάση 
ειδικές διατάξεις νόμων, στους οποίους όπου γίνεται 
αναφορά στις διατάξεις του άρθρου 106 του προϊ-
σχύοντος Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994) ή στις «γενικές δια-
τάξεις του Κ.Φ.Ε.» νοούνται πλέον οι αντίστοιχες 
διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4172/2013.  
 
Τέτοιες περιπτώσεις αποθεματικών είναι ενδεικτικά 
οι ακόλουθες: 
 
(...) 
 
Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση διανομής 
ή κεφαλαιοποίησης αποθεματικών που είχαν σχη-
ματισθεί με βάση ειδικές διατάξεις νόμων, για τη φο-
ρολογική μεταχείριση των οποίων δεν γινόταν πα-
ραπομπή στις σχετικές διατάξεις του ν. 2238/1994. 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα αποθεματικά: 
 
(...) 
 
Τα ίδια ισχύουν και σε περίπτωση διανομής αφορο-
λόγητων αποθεματικών που έχουν σχηματιστεί με 
τις διατάξεις του ν. 3299/2004, του ν. 2601/1998, 
καθώς και με οποιονδήποτε άλλο αναπτυξιακό νό-
μο, πλην του ν. 3908/2011 όπως ισχύει, λόγω 
πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων. Σε 
περίπτωση κεφαλαιοποίησης των πιο πάνω αποθε-
ματικών κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
13 του ν. 1473/1984 ή του άρθρου 101 του ν. 
1892/1990 δεν εφαρμόζονται τα αναφερόμενα ανω-
τέρω, αλλά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις 
των νόμων αυτών. Επισημαίνεται ότι ειδικές δια-
τάξεις που ρυθμίζουν τη φορολογική μεταχείρι-
ση διανομής ή κεφαλαιοποίησης αποθεματικών 
συνεχίζουν να ισχύουν (π.χ. παρ. 6 άρθρου 8 ν. 
3299/2004).  
 
(…) 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ Α.Ε. 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΕ 

ΛΟΓΩ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 

8 ΤΟΥ Ν. 3299/2004, ΠΟΥ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ Α.Ε 

ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 
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Τα ως άνω διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα ποσά 
αποθεματικών της ενότητας Α' θεωρούνται φορολο-
γικά κέρδη του φορολογικού έτους εντός του οποίου 
γίνεται η διανομή ή κεφαλαιοποίηση και φορολογού-
νται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του 
ν. 4172/2013, συναθροιζόμενα με τα λοιπά αποτε-
λέσματα (κέρδη ή ζημίες) από επιχειρηματική δρα-
στηριότητα με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος 
που θα υποβληθεί για το φορολογικό έτος αυτό. 
Είναι αυτονόητο ότι αν το αποτέλεσμα από επιχει-
ρηματική δραστηριότητα είναι ζημιογόνο, το διανε-
μηθέν ή κεφαλαιοποιηθέν ποσό θα μειώσει το ζη-
μιογόνο αυτό αποτέλεσμα.». 
 
Στην ΠΟΛ.1145/2018, με την οποία  δόθηκαν 
διευκρινίσεις σχετικά με το άρθρο 71Β «Κεφα-
λαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών μη 
εισηγμένων εταιρειών και Ε.Π.Ε.» αναφέρεται 
ότι: 
 
«1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 71Γ του 
ν.4172/2013, με το οποίο ενσωματώθηκαν στον 
ΚΦΕ οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν.1473/1984, 
ορίζεται ότι οι ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι 
μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών, καθώς και οι εταιρείες περιορισμένης ευ-
θύνης, μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν ολικά ή μερι-
κά, τα αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων ανα-
πτυξιακών νόμων, με εξαίρεση το αποθεματικό του 
άρθρου 18 του α.ν. 942/1949 και με την προϋπόθε-
ση ότι κατά τη διαχειριστική χρήση στην οποία συ-
ντελείται η κεφαλαιοποίηση θα αυξηθεί το μετοχικό ή 
εταιρικό τους κεφάλαιο κατά το ίδιο ποσό σε μετρη-
τά από τους παλαιούς ή νέους μετόχους ή εταίρους. 
Στην περίπτωση αυτή εκδίδονται νέες μετοχές ή 
εταιρικά μερίδια, για τους δικαιούχους μετόχους ή 
εταίρους. 
 
Οι ανωτέρω διατάξεις αφορούν στην κεφαλαιο-
ποίηση αφορολόγητων αποθεματικών μη εισηγμέ-
νων εταιρειών και ΕΠΕ και σε αντίθεση με το 71Β 
απαιτείται η αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφα-
λαίου κατά το ίδιο ποσό σε μετρητά από τους πα-
λαιούς ή νέους μετόχους ή εταίρους. Κατά τα λοιπά 
ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 71Β της παρούσης. 
 
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 
71Γ ορίζεται ότι τα αποθεματικά της παραγράφου 1 
του άρθρου αυτού που κεφαλαιοποιούνται φορολο-
γούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) (αντί 
πέντε τοις εκατό (5%) για τις εισηγμένες Α.Ε.), χωρίς 
καμιά άλλη επιβάρυνση. Ο φόρος που οφείλεται 
αποδίδεται στο Δημόσιο με δήλωση, η οποία πρέπει 
να υποβληθεί σ΄έναν μήνα από την καταχώρηση 
στο ΓΕ.Μ.Η. της αύξησης του μετοχικού/εταιρικού 
κεφαλαίου και καταβάλλεται σε τέσσερις (4) ίσες 

εξαμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την 
υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης. Ο φόρος αυ-
τός δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της εται-
ρείας, κατά τον υπολογισμό των φορολογητέων 
κερδών, ούτε συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος 
που οφείλεται από την εταιρεία ή τους μετόχους ή 
εταίρους της. 
 
Οι διατάξεις του ν.4174/2013 εφαρμόζονται ανάλογα 
και στον φόρο που οφείλεται με βάση τις διατάξεις 
του παρόντος άρθρου. 
 
Ο φόρος αποδίδεται με ιδιαίτερη χειρόγραφη δήλω-
ση στην αρμόδια για την υποβολή της ετήσιας φο-
ρολογικής δήλωσης φόρου εισοδήματος φορολογική 
αρχή και η καταχώριση του φόρου θα γίνεται από το 
υποσύστημα των εσόδων του TAXIS στο είδος φό-
ρου 1275 με ΚΑΕ 0121. 
 
3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζεται ότι με 
την καταβολή του φόρου που οφείλεται εξαντλείται 
κάθε φορολογική υποχρέωση από τον φόρο εισο-
δήματος της εταιρείας, των μετόχων ή εταίρων της 
για τα αποθεματικά που κεφαλαιοποιήθηκαν, εφαρ-
μοζομένων όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω στο άρ-
θρο 71Β σχετικά με την επιβολή ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης στους μετόχους-εταίρους (φυσικά 
πρόσωπα) για το εισόδημα αυτό. Κατά συνέπεια δεν 
τίθεται ζήτημα παρακράτησης σε περίπτωση μείω-
σης του μετοχικού κεφαλαίου του νομικού προσώ-
που, καθόσον ρητά με τις υπόψη διατάξεις ορίζεται 
η εξάντληση κάθε φορολογικής υποχρέωσης των 
μετόχων αυτού. 
 
Ωστόσο, με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου 
της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι σε 
περίπτωση που πριν από την πάροδο δέκα (10) 
ετών από την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών 
διαλυθεί η ανώνυμη εταιρεία ή μειωθεί το μετοχικό 
κεφάλαιό της με σκοπό επιστροφής των αποθεματι-
κών στους μετόχους, τα κεφαλαιοποιηθέντα αποθε-
ματικά δε λογίζονται φορολογικώς ως μετοχικό κε-
φάλαιο που έχει καταβληθεί και φορολογούνται με 
τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη φορολο-
γία εισοδήματος κατά τον χρόνο της διάλυσης ή 
μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου μετά την αφαίρε-
ση του φόρου που καταβλήθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 
Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή τα αναφερό-
μενα στην παράγραφο 4 του κεφαλαίου «άρθρο 
71Β» της παρούσης. 
 
Η διάταξη της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζεται 
σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας με σκοπό 
συγχώνευσής της με άλλη επιχείρηση και ίδρυση 
νέας ανώνυμης εταιρείας ή σε περίπτωση εξαγοράς 
ή απορρόφησής της από άλλη ανώνυμη εταιρεία. 

http://www.solae.gr/
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Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στην περίπτωση 
εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με βάση τα οριζό-
μενα στις διατάξεις της παραγράφου 5 του ίδιου άρ-
θρου. 
 
4. Τέλος, με τις διατάξεις της παραγράφου 6 ορίζεται 
ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για απο-
θεματικά που κεφαλαιοποιούνται μέχρι και τις 
31.12.2020. Ειδικά για αποθεματικά που κεφαλαιο-
ποιούνται από 1.1.2020 μέχρι και τις 31.12.2020 ο 
συντελεστής της παραγράφου 2 ορίζεται σε είκοσι 
τοις εκατό (20%). 
 
5. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση κεφαλαιο-
ποίησης αποθεματικών στα οποία εμφανίζονται 
επιχορηγήσεις που έχουν εισπράξει επιχειρή-
σεις με βάση τα οριζόμενα στις διατάξεις του 
ν.3299/2004, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των 
άρθρων 71Β και 71Γ αλλά οι ειδικότερες διατά-
ξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του 
ν.3299/2004.». 
 
Στις διατάξεις της παράγραφου 6 του άρθρου 8 
του Ν.3299/2004 ορίζονται τα εξής: 
 
«6. Λογιστική απεικόνιση των ποσών των ενισχύ-
σεων στα βιβλία της επιχείρησης. 
 
Τα ποσά των επιχορηγήσεων που εισπράττουν οι 
επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρό-
ντος, εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου 
αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί να διανεμηθεί 
πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρω-
ση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επέν-
δυσης. Τα αποθεματικά αυτά εμφανίζονται σε ιδιαί-
τερο λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της επιχείρη-
σης. Σε περίπτωση διανομής τους πριν την παρέ-
λευση πενταετίας επιβάλλονται οι κυρώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 10. Το αποθεματικό αυτό 
δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος με την 
προϋπόθεση ότι θα παραμείνει αμετάβλητο και δεν 
θα διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί πριν περάσουν 
δέκα χρόνια από το χρόνο του σχηματισμού του. Αν 
κεφαλαιοποιηθεί ή διανεμηθεί μετά την παρέ-
λευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, 
υπόκειται σε φορολογία με συντελεστή ο οποίος 
αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του συντελεστή φορο-
λογίας εισοδήματος που ισχύει, κατά το χρόνο 
κεφαλαιοποίησης ή διανομής, για τα νομικά 
πρόσωπα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
του άρθρου 101 και στην παράγραφο 4 του άρ-
θρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ο 
οποίος κυρώθηκε με τον. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 
Α). Ο οφειλόμενος, σύμφωνα με τα πιο πάνω, φό-
ρος εισοδήματος αποδίδεται εφάπαξ με δήλωση η 
οποία υποβάλλεται μέσα στον επόμενο μήνα εντός 
του οποίου λήφθηκε η απόφαση για την κεφαλαιο-

ποίηση ή διανομή. Με την καταβολή του φόρου αυ-
τού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του νομι-
κού προσώπου, καθώς και των μετόχων, εταίρων 
για το πιο πάνω αποθεματικό. Επί του οφειλόμενου 
φόρου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 65 
έως 72, 74, 75, 79 έως 81, 83 έως 85 και 113 του 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, του ν. 2523/1997 
(ΦΕΚ 179 Α) και του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, 
που κυρώθηκε με το ν. 2717/ 1999 (ΦΕΚ 97 Α). Αν 
η κεφαλαιοποίηση ή διανομή γίνει πριν από την πα-
ρέλευση των δέκα ετών από το χρόνο σχηματισμού 
του αποθεματικού, εφαρμόζονται οι διατάξεις της 
παραγράφου 4 του άρθρου 106 του Κώδικα Φορο-
λογίας Εισοδήματος, ανεξάρτητα από τη νομική 
μορφή της επιχείρησης». 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προκύπτει ότι η 
διανομή του αφορολόγητου αποθεματικού των επι-
χορηγήσεων του Ν. 3299/2004, μετά την παρέλευση 
της δεκαετίας από το σχηματισμό του, φορολογείται 
αυτοτελώς με συντελεστή, ο οποίος αντιστοιχεί στο 
ένα τρίτο (1/3) του συντελεστή φορολογίας εισοδή-
ματος των νομικών προσώπων που ισχύει, κατά το 
χρόνο κεφαλαιοποίησης ή διανομής του. 
 
Ο συντελεστής φορολογίας που ισχύει το φορολογι-
κό έτος 2019, μετά την εφαρμογή του Ν.4646/2019, 
ανέρχεται σε 24%. 
 
Με την καταβολή του φόρου αυτού (1/3 του συντε-
λεστή) εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του 
νομικού προσώπου που προβαίνει στην διανομή, 
καθώς και των μετόχων της για το πιο πάνω απο-
θεματικό. 
 
Η εταιρεία, που ως μέτοχος έχει εισπράξει το ποσό 
του διανεμηθέντος αποθεματικού μειωμένο κατά το 
ποσό του φόρου, θα καταχωρήσει το καθαρό ποσό 
στα έσοδα της. Στη δήλωση φορολογίας εισοδήμα-
τος (έντυπο Ν) δεν έχει προβλεφθεί ιδιαίτερος κωδι-
κός για την καταχώρηση του εν λόγω εσόδου ως 
αφορολόγητου. Δεδομένου ότι, κατά την  περαιτέρω 
διανομή του εφαρμόζεται ανάλογη φορολογική με-
ταχείριση με αυτή των εσόδων που φορολογήθηκαν 
με βάση τις παρ.12 και 13 του άρθρου 72 του 
Ν.4172/2013, ο κωδικός που ενδείκνυται να κατα-
χωρηθεί, προκειμένου να μην φορολογηθεί επ’ ονό-
ματι του λαμβάνοντος νομικού προσώπου, είναι ο 
κωδ. 474 του εντύπου Ν. 
 

Νομοθεσία-Νομολογία 
ΠΟΛ. 1059/18.3.2015 
ΠΟΛ.1145/25.7.2018 

Άρθρο 8 παρ. 6 Ν.3299/2004 
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ΕΡΩΤΗΜΑ 
 
Ανώνυμη εταιρεία η οποία συντάσσει τις χρηματο-
οικονομικές της καταστάσεις με το λογιστικό πλαίσιο 
των Δ.Π.Χ.Α. κατέχει 3 όμορα οικόπεδα συνολικού 
κόστους κτήσης ευρώ 300.000. Έχουν αποτιμηθεί την 
31.12.2019 στην εύλογη αξία, βάσει εκτίμησης, στο 
ποσό των ευρώ 2.000.000. 
 
Μετά την ένταξη των ακινήτων της εταιρείας στο Γενικό 
Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου της έδρας της εται-
ρείας, της κοινοποιήθηκε πράξη επιβολής εισφοράς 
σε χρήμα, με την οποία επιβλήθηκε εισφορά σε χρήμα 
ποσού ευρώ 500.000. Το ύψος της εισφοράς σε χρήμα 
συνδέεται με τη θέση των οικοπέδων που έλαβε η 
εταιρεία. Η εκτέλεση της πράξης έχει ανασταλεί δυνά-
μει απόφασης Δικαστηρίου, πλην όμως το αρχικώς 
βεβαιωθέν ποσό ΕΥΡΏ 500.000 έχει ήδη αυξηθεί στο 
ποσό των ευρώ 1.000.000, εξ αιτίας καταλογισμένων 
προσαυξήσεων. Η εταιρεία στην χρήση 2019 τακτο-
ποίησε την οφειλή της προς το Δήμο, η οποία περιορί-
στηκε στο ποσό ευρώ 600.000.   
 
Ποιος είναι ο λογιστικός χειρισμός του ποσού της ει-
σφοράς σε χρήμα ποσού ευρώ 500.000 στο λογιστικό 
πλαίσιο των (ΔΠΧΑ); 
 

ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
 
Η Γνώμη του Τεχνικού Γραφείου σχετικά με το πα-
ραπάνω ερώτημα είναι η εξής: 
 
Η εισφορά των ακίνητων σε γη και χρήμα που προ-
βλέπεται από την Ελληνική νομοθεσία για την επέ-
κταση σχεδίων-οικιστικές ζώνες, είναι ιδιαίτερα ση-
μαντική διαδικασία για τους ιδιοκτήτες ακινήτων καθώς 
επηρεάζει σημαντικά τόσο το μέγεθος όσο και την αξία 
του ακινήτου τους. 
 
Οι εκτός σχεδίου ιδιοκτησίες που υπόκεινται σε ει-
σφορά σε γη είναι εκείνες, που εντάσσονται για πρώτη 
φορά σε πολεοδομικό σχέδιο ή στις οποίες επεκτείνε-
ται το πολεοδομικό σχέδιο ή που εντάσσονται στο πο-
λεοδομικό σχέδιο και βρίσκονται εκτός των ορίων των 
οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους. Η ει-
σφορά σε χρήμα πραγματοποιείται μόνο στην περί-
πτωση που το τμήμα γης που εισφέρει ο ιδιοκτήτης και 
πρέπει να ληφθεί από το μη ρυμοτομούμενο τμήμα 
ιδιοκτησίας είναι μη αξιοποιήσιμο πολεοδομικά ή η 

αφαίρεσή του είναι φανερά επιζήμια για την ιδιοκτησία. 
Έτσι, το τμήμα γης που πρέπει να εισφερθεί μετατρέ-
πεται σε ισάξια χρηματική παροχή. 
 
Ο λογιστικός χειρισμός της εισφοράς αυτής στο πλαί-
σιο των ΔΠΧΑ εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές», αφού από αυτή προκύπτει 
εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη 
και επιβάλλεται από το Ελληνικό κράτος στην ελεγχό-
μενη οντότητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  
 
H Διερμηνεία 21, εκδόθηκε λόγω αιτήσεων παροχής 
οδηγιών προς την Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ, 
σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό των εισφορών στις 
οικονομικές καταστάσεις της οντότητας που καταβάλλει 
την εισφορά. Ειδικότερα, η Διερμηνεία εξετάζει το πότε 
αναγνωρίζεται μία υποχρέωση καταβολής εισφοράς, 
ενώ δεν παρέχει οδηγίες σχετικά με τη λογιστική αντι-
μετώπιση του κόστους που απορρέει από την ανα-
γνώριση της υποχρέωσης καταβολής μιας εισφοράς. 
Στην παράγραφο 3 της Διερμηνείας αναφέρεται ότι: 
«Οι οντότητες θα πρέπει να εφαρμόζουν άλλα Πρότυπα 
προκειμένου να αποφασίζουν εάν η αναγνώριση της 
υποχρέωσης καταβολής μιας εισφοράς δημιουργεί 
στοιχείο του ενεργητικού ή δαπάνη». 
 
Στην περίπτωση αυτή, το ενδεδειγμένο πρότυπο που 
πρέπει να εφαρμοστεί είναι το ΔΛΠ 16 «Ενσώματα 
Πάγια», ώστε να διαπιστωθεί εάν η εισφορά πληροί τα 
κριτήρια αναγνώρισης της ως  ενσώματου παγίου ή θα 
πρέπει να καταχωριστεί στα έξοδα. Η εισφορά προ-
σαυξάνει τις μελλοντικές ωφέλειες που αναμένονται 
από το ακίνητο και μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.  
 
Το ΣΛΟΤ με την γνωμοδότηση 1622 ΕΞ/24.07.2018 σε 
ερώτημα εάν η εισφορά σε χρήμα αποτελεί «βελτίωση 
παγίου» κατέληξε στο εξής συμπέρασμα: «Η εισφορά 
σε χρήμα που επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων 
που βρίσκονται εντός επιχειρηματικών πάρκων έναντι 
των προνομίων που τα επιχειρηματικά πάρκα παρέ-
χουν, πληροί τα κριτήρια του ορισμού «βελτίωση πα-
γίου» και θα πρέπει να καταχωρίζεται σε αύξηση του 
κόστους κτήσεως των ακινήτων σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Ν.4308/24/11/2014, άρθρο 18, παράγραφος 
1β». 
 
Η γνωμοδότηση αυτή, έχει εφαρμογή και στην περί-
πτωση της ανωτέρω εταιρείας, αφού δεν υπάρχει διά-
σταση στον ορισμό του «ιδιοχρησιμοποιούμενου πα-
γίου» μεταξύ ΔΠΧΑ και ΕΛΠ.  
 
Επομένως, η εταιρεία θα καταχωρίσει την εισφορά «ως 
βελτίωση» επαυξάνοντας το κόστος κτήσεως των οι-
κοπέδων. 
 
Η εταιρεία, σύμφωνα με το ΔΛΠ 16, διενεργεί εκτίμηση 
της αξίας  των οικοπέδων ετησίως. Για την μεταγενέ-
στερη αποτίμηση των οικοπέδων στην αναπροσαρμο-
σμένη αξία, ισχύουν τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 
31-42 του ΔΛΠ 16. 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Δ.Π.Χ.Α ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ 

http://www.solae.gr/
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ΕΡΩΤΗΜΑ 

 

Ανώνυμη εταιρεία με αντικείμενο εργασιών «ιατρικό 

διαγνωστικό κέντρο», η οποία για την κατάρτιση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων τους εφαρμόζου 

το λογιστικό πλαίσιο των ΔΠΧΑ, έχει συνάψει σύμ-

βαση για την παροχή υπηρεσιών με τον ΕΟΠΥΥ.  

 

Από τον Ιούλιο 2013 τέθηκε σε εφαρμογή (με ανα-

δρομική ισχύ από 01/01/2013), σύμφωνα με το άρ-

θρο 100 του Ν. 4172/2013 ο μηχανισμός αυτόματης 

επιστροφής (clawback) δαπανών νοσηλείας, δια-

γνωστικών εξετάσεων και φυσικοθεραπείας. Βάσει 

του συγκεκριμένου μηχανισμού, η μηνιαία δαπάνη 

του ΕΟΠΥΥ για διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλεία 

και φυσικοθεραπείες, που παρέχονται από συμβε-

βλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δε 

μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 των εγκεκριμένων πι-

στώσεων του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ. Το 

υπερβάλλον ποσό, το οποίο αναζητείται εκ μέρους 

του ΕΟΠΥΥ από τους συμβεβλημένους ιδιώτες πα-

ρόχους των ανωτέρω υπηρεσιών υγείας, υπολογίζε-

ται σε εξαμηνιαία βάση υπολογίζοντας τη διαφορά 

ανάμεσα στην προϋπολογισμένη και την πραγματι-

κή δαπάνη, που προκύπτει από την αιτούμενη από 

τους παρόχους δαπάνη, αφού αφαιρεθούν τυχού-

σες επιστροφές rebate και λοιπές μη αποδεκτές δα-

πάνες κατά το χρόνο υπολογισμού.  

 

Ο ΕΟΠΥΥ μέχρι το 2018 είχε συμψηφίσει ελάχιστα 

ποσά clawback από τους υποβαλλόμενους λογα-

ριασμούς των κέντρων με συνέπεια οι λογαριασμοί 

της εταιρείας να παρουσιάζουν μεγάλα πιστωτικά 

υπόλοιπα. Mε τον Ν. 4430/2016 (άρθρο 52) απο-

φασίσθηκε να γίνει ο συμψηφισμός του clawback σε 

μηνιαίες δόσεις.  

 

Έτσι τα λογιστικά υπόλοιπα του ΕΟΠΥΥ στα βιβλία 

της εταιρείας έχουν δύο σκέλη: Αφ’ ενός μεν υπάρ-

χουν οι υποβληθέντες μηνιαίοι λογαριασμοί, που 

πλέον μειώνονται με την δόση της ρύθμισης του 

clawback και αφ’ ετέρου υπάρχει το μακροπρόθε-

σμο, προς συμψηφισμό με τις μηνιαίες δόσεις, μέ-

ρος του clawback καθώς επίσης και το μη ρυθμι-

σμένο σε δόσεις clawback. 

 

Η εταιρεία Χ έχει ρυθμίσει τις οφειλές για το 

clawback των ετών 2013-2015 σε 54 δόσεις. Ο χρό-

νος συμψηφισμού για το clawback των χρήσεων 

2017-2019 αναμένεται να διακανονιστεί με απόφαση 

του αντιπροέδρου του ΕΟΠΥΥ στο μέλλον. Τα υπό-

λοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων προς τον 

ΕΟΠΥΥ, έχουν προκύψει από τον συμψηφισμό των 

ρυθμισμένων δόσεων, που θα συμψηφιστούν στην 

επόμενη χρήση, με τις απαιτήσεις κατά την εξόφλη-

ση από τον ΕΟΠΥΥ των υποβληθέντων σε αυτόν 

λογαριασμών, μηνιαίως. 

 

Ποιος είναι ο λογιστικός χειρισμός των παραπάνω 

συμψηφισμών; 

 

ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 

Στην παράγραφο 7 του άρθρου 52 του ν.4330/2016 

μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: "Εφόσον με την ολο-

κλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας υφίστανται οφει-

λές των παρόχων προς τον ΕΟΠΥΥ, από rebate και 

clawback για τα έτη 2013-2018, αυτές δύνανται να 

εισπραχθούν με τη μορφή δόσεων, ο αριθμός των 

οποίων δύναται να καθοριστεί έως εκατόν είκοσι 

(120). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζο-

νται ο αριθμός των δόσεων, καθώς και κάθε ανα-

γκαία διαδικαστική λεπτομέρεια για την εφαρμογή 

του προηγούμενου εδαφίου." 

 

Στην παρ. 32 του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1: 

«Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων», 

σχετικά με τους συμψηφισμούς, αναφέρεται ότι: «. Η 

οικονομική οντότητα δεν συμψηφίζει περιουσιακά 

στοιχεία και υποχρεώσεις ή έσοδα και έξοδα εκτός 

αν αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από ένα Δ.Π.Χ.Α.». 

 

Σχετικά με τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών 

στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

δίδεται καθοδήγηση από τις παραγράφους 42 έως 

και 50 του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 32: 

«Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». 

 

Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 42 του ΔΛΠ 32 

αναφέρονται τα εξής: "Ένα χρηματοοικονομικό πε-

ριουσιακό στοιχείο και μια χρηματοοικονομική υπο-

χρέωση πρέπει να συμψηφίζονται και το καθαρό 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΔΠΧΑ 7 & ΔΛΠ 32) 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ / ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

 
 
 

 
 
 44  /// www.solcrowe.gr 

ποσό να απεικονίζεται στην κατάσταση οικονομικής 

θέσης, μόνον και μόνον όταν η οικονομική οντότη-

τα: 

 

α) έχει επί του παρόντος νομικά ισχυρό δικαίωμα να 

συμψηφίσει τα αναγνωρισμένα ποσά και 

 

β) προτίθεται είτε να προβεί σε διακανονισμό του 

καθαρού υπολοίπου, είτε να εισπράξει το ποσό 

της απαίτησης εξοφλώντας ταυτόχρονα την υπο-

χρέωση". 

 

Ως κριτήριο ότι μια οικονομική οντότητα προτίθεται 

είτε να προβεί σε διακανονισμό του καθαρού υπο-

λοίπου, είτε να εισπράξει το ποσό της απαίτησης 

εξοφλώντας ταυτόχρονα την υποχρέωση" (παρά-

γραφος 42 στοιχείο β)), στην ΟΕ38ΣΤ του Δ.Λ.Π.32 

αναφέρεται ότι: 

 

"α) τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και 

οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που είναι 

επιλέξιμα για συμψηφισμό υποβάλλονται την ίδια 

χρονική στιγμή για επεξεργασία· 

 

β) Από τη στιγμή που τα χρηματοοικονομικά πε-

ριουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις υποβληθούν για επεξεργασία, τα 

μέρη δεσμεύονται να τηρήσουν την υποχρέωση 

διακανονισμού· 

 

γ) δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των ταμειακών 

ροών που προκύπτουν από τα περιουσιακά 

στοιχεία και τις υποχρεώσεις από τη στιγμή που 

έχουν υποβληθεί προς διεκπεραίωση". 

 

Στην παράγραφο 43 του ίδιου προτύπου αναφέρε-

ται, μεταξύ άλλων, ότι: "Το παρόν Πρότυπο απαιτεί 

τη συμψηφιστική παρουσίαση των χρηματοοικονομι-

κών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, 

όταν αυτή αντικατοπτρίζει τις αναμενόμενες μελλο-

ντικές ταμιακές ροές της οικονομικής οντότητας από 

το διακανονισμό δύο ή περισσοτέρων διακεκριμένων 

χρηματοοικονομικών μέσων. Όταν η οικονομική 

οντότητα έχει το δικαίωμα να εισπράξει ή να καταβά-

λει ένα ενιαίο καθαρό ποσό και προτίθεται να το 

πράξει, στην πραγματικότητα έχει ένα μόνο χρημα-

τοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μία μόνο χρη-

ματοοικονομική υποχρέωση". 

 

Συνεπώς, η ρευστοποίηση ενός χρηματοοικονομι-

κού περιουσιακού στοιχείου και ο διακανονισμός 

μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης θεωρούνται 

ταυτόχρονες, μόνον όταν οι συναλλαγές λαμβάνουν 

χώρα την ίδια στιγμή με αποτέλεσμα οι ταμιακές 

ροές να ισοδυναμούν, στην πραγματικότητα, με ένα 

μόνο συμψηφιστικό ποσό. Στην περίπτωση του 

ερωτήματος, παρά το γεγονός ότι η οικονομική 

οντότητα έχει επί του παρόντος νομικά ισχυρό δι-

καίωμα να συμψηφίσει τα αναγνωρισμένα ποσά 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων από τον πελάτη της 

ΕΟΠΥΥ, δεν δύναται να προβεί σε διακανονισμό 

του συνόλου της απαίτησης που εμφανίζει στα βι-

βλία με ποσό μεγαλύτερο από αυτό που έχει ήδη 

συμψηφίσει (12 δόσεις που αφορούν τη χρήση 

2020).  

 

Η υποχρέωση που θα διακανονιστεί μέσω συμψη-

φισμού με απαιτήσεις από έσοδα πωλήσεων επο-

μένων χρήσεων θα παρουσιαστεί ως μακροπρόθε-

σμη υποχρέωση στην κατάσταση οικονομικής θέ-

σης. 

 

Επιπλέον, από την ημερομηνία της απόφασης για 

την ρύθμιση του υπολοίπου από clawback των 

χρήσεων 2013-2015, προκύπτει η ανάγκη να γίνει ο 

διαχωρισμός βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθε-

σμης υποχρέωσης με τον ίδιο τρόπο και στα συ-

γκριτικά στοιχεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

ΔΛΠ 8. 
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Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Ι. ΚΦΕ (Ν. 4172/2013) 
 

Α.1156/2020 
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 
φορολογικού έτους 2019 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και 
νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 
 

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2020  
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 18 του ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως ισχύουν. 
 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 44, 45, 67 και 68 του ν. 4172/2013 (Α΄167), όπως ισχύουν. 
 
3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121). 
 
4. Την υπ’ αρ. Υ2/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β΄2901). 
 
5. Την υπ’ αρ. 339 (Β΄3051/26.7.2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί 
Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο. 
 
6. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
όπως ισχύουν και την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την 
υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της Θητείας του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 
 
7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄181), όπως ισχύει. 
 
8. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 περί σύστασης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α΄94), όπως 
ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41. 
 
9. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν. 2753/1999 σύμφωνα με τις οποίες, «Με 
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να 
καθορίζονται οι διαδικασίες, οι λεπτομέρειες και ό,τι άλλο απαιτείται, ώστε οι δηλώσεις οποιουδήποτε 
φορολογικού αντικειμένου, καθώς και τα τελωνειακά παραστατικά να μπορούν να υποβάλλονται και με τη 
χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών» (A΄249). 
 
10. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Α΄34) με τις οποίες παρέχεται 
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από 
τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 
 
11. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 
με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet. 
 
12. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουμένων και επιχειρήσεων λόγω του μεγάλου πλήθους 
ηλεκτρονικών συναλλαγών που απαιτήθηκαν από αυτούς, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. 
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13. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
 
αποφασίζουμε: 
 
1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των φυσικών 
προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι την 29η Ιουλίου 2020. 
 
2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος με φορολογικό έτος που λήγει την 
31/12/2019 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, παρατείνεται 
από τη λήξη της μέχρι την 29η Ιουλίου 2020. 
 
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

Ε.2082/2020 
Κοινοποίηση της αριθ.239/2019 γνωμοδότησης του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με τη 
φορολογική μεταχείριση των αποθεματικών που σχηματίσθηκαν από τα πλεονάσματα 
των αγροτικών συνεταιρισμών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.2810/2000 και 
του άρθρου 23 του ν.4384/2016 
 

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2020 
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας κοινοποιούμε την αριθ.239/2019 γνωμοδότηση του Β' Τμήματος του 
Ν.Σ.Κ., που έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με την 
οποία, το αποθεματικό που σχηματίσθηκε από τα πλεονάσματα των αγροτικών συνεταιρισμών με βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 19 του ν.2810/2000 και του άρθρου 23 του ν.4384/2016, υπάγεται στην εξαιρετική 
φορολογική μεταχείριση που προβλέπουν οι διατάξεις των παρ.4 και 13 του άρθρου 35 του ν.2810/2000, 
της παρ.16 του άρθρου 15 του ν.4015/2011 και του άρθρου 29 του ν.4384/2016 και δεν ρυθμίζεται από τις 
διατάξεις της περ.θ' της παρ.1 του άρθρου 103 του ν.2238/1994 και επομένως, δεν εμπίπτει στη 
φορολόγηση, την οποία προβλέπει η διάταξη της παρ.12 του άρθρου 72 του ν.4172/2013. Ομοίως, δεν 
εμπίπτει στη φορολόγηση την οποία προβλέπει η τελευταία αυτή διάταξη ούτε το μέρος του πλεονάσματος 
που διανέμεται στα μέλη του συνεταιρισμού είτε αυτό καταβάλλεται στα μέλη είτε διατηρείται ως 
εξατομικευμένη κατάθεση στον συνεταιρισμό και επομένως αυτό φορολογείται μόνο στο εισόδημα των 
μελών του συνεταιρισμού και όχι στο εισόδημα του νομικού προσώπου του συνεταιρισμού. 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 

 

Ε.2085/2020 
Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος σε περίπτωση μετασχηματισμού 
πιστωτικών ιδρυμάτων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.2515/1997, μετά την 
έναρξη ισχύος του ν.4601/2019 
 

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2020 
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
 
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.2515/1997, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή 
τους με τις διατάξεις του ν.4601/2019, η συγχώνευση πιστωτικών ιδρυμάτων, πραγματοποιείται είτε με 
απορρόφηση είτε με τη σύσταση νέας εταιρείας κατά τους ορισμούς του άρθρου 6 του ν.4601/2019. Με τη 
συγχώνευση με απορρόφηση εξομοιώνονται και οι πράξεις που ορίζονται στο άρθρο 37 του ν.4601/2019 
(εξαγορά). Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 16 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου, όπως 
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αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις του άρθρου 143 του ν.4601/2019, ορίζεται ότι οι 
διατάξεις των παραγράφων 4 έως και 12 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 εφαρμόζονται επί διασπάσεων 
πιστωτικών ιδρυμάτων, οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις για τους εταιρικούς 
μετασχηματισμούς, καθώς και επί εισφοράς από λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα κλάδου, μέρους, τμήματος 
ή υποκαταστήματός του σε άλλο λειτουργούν ή νεοσυσταθέν πιστωτικό ίδρυμα. 
 
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, οι μετασχηματισμοί των 
πιστωτικών ιδρυμάτων μπορούν να πραγματοποιηθούν με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και 
παθητικού όπως αυτά εμφανίζονται σε ισολογισμούς τους που συντάσσονται για το σκοπό αυτόν και 
μεταφέρονται ως στοιχεία του ισολογισμού του πιστωτικού ιδρύματος, απορροφώντος ή νέου. Η 
ημερομηνία των ισολογισμών αυτών είναι κοινή και μπορεί να ανατρέχει μέχρι και στη ληκτική ημερομηνία 
της τελευταίας κλεισμένης χρήσης. Όλες οι πράξεις που διενεργούνται από τα συγχωνευόμενα πιστωτικά 
ιδρύματα μετά την ημερομηνία των ισολογισμών συγχώνευσης θεωρούνται ότι διενεργήθηκαν για 
λογαριασμό του προερχόμενου από τη συγχώνευση πιστωτικού ιδρύματος και τα ποσά αυτών 
μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία αυτού. 
 
3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 140 του ν.4601/2019 ορίζεται ότι εταιρικοί 
μετασχηματισμοί του ν.4601/2019, οι οποίοι πραγματοποιούνται από ή στους οποίους μετέχει πιστωτικό 
ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 
διέπονται από τις διατάξεις του ν.4601/2019 συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 
2515/1997, οι οποίες παραμένουν σε ισχύ. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση επί της εν λόγω διάταξης, 
ειδικά για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς που αφορούν πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 
επιχειρήσεις επενδύσεων και εν γένει τα νομικά πρόσωπα που διέπονται από διατάξεις του άρθρου 16 του 
ν. 2515/1997, οι οποίες παραμένουν σε ισχύ, διασφαλίζεται αφενός η διατήρηση των ειδικών ρυθμίσεων 
που προβλέπει το άρθρο 16 του ν. 2515/1997 (εγκριτική απόφαση της εποπτικής αρχής, ειδικές 
φορολογικές ρυθμίσεις ή θέματα μεταγραφών, τρόπος ενοποίησης στοιχείων ενεργητικού - παθητικού, κοκ) 
και αφετέρου η δυνατότητα και των νομικών αυτών προσώπων να προβούν σε εταιρικούς 
μετασχηματισμούς του παρόντος νόμου οι οποίοι δεν περιγράφονται ρητά στον ν. 2515/1997. 
 
4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν.2515/1997 ως προς τις ειδικές 
φορολογικές ρυθμίσεις, τον τρόπο ενοποίησης στοιχείων ενεργητικού - παθητικού κ.α. παραμένουν σε 
ισχύ, δηλαδή στο βαθμό που για τα θέματα αυτά οι διατάξεις του ν.4601/2019 προβλέπουν κάτι 
διαφορετικό από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.2515/1997 οι τελευταίες κατισχύουν. Συμπληρωματικά, 
ως προς τα όποια λοιπά ζητήματα, οι εταιρικοί μετασχηματισμοί στους οποίους μετέχει πιστωτικό ίδρυμα 
διέπονται από τις διατάξεις του ν.4601/2019. 
 
5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.4172/2013 καταργήθηκε η υπερδωδεκάμηνη 
περίοδος. 
 
6. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019, ο μετασχηματισμός ολοκληρώνεται από την καταχώριση στο 
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ). 
 
Κατά το μετασχηματισμό των επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του ν. 2166/1993, αν και ο χρόνος 
σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού ταυτίζεται με το χρόνο έναρξης της πρώτης διαχειριστικής 
περιόδου της προερχόμενης από το μετασχηματισμό εταιρείας, η νομική προσωπικότητα αυτής κτάται 
μεταγενέστερα με την έγκριση από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης και την καταχώριση 
στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ολοκλήρωση της διαδικασίας). 
 
7. Πριν την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013, με την ΠΟΛ.1131/1995 είχε γίνει δεκτό ότι η ολοκλήρωση του 
μετασχηματισμού με τις διατάξεις του ν. 2166/1993 (ταυτόσημες με τις αντίστοιχες διατάξεις του ν. 
2515/1997) πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία 
ισολογισμού μετασχηματισμού και όχι μεγαλύτερου των 24 μηνών ώστε οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις 
να μην έχουν τη δυνατότητα μέσω της καθυστέρησης της ολοκλήρωσής του να αναβάλλουν επ' αόριστον τη 
φορολογία των κερδών που προκύπτουν από πράξεις που διενεργούνται μετά την ημερομηνία σύνταξης 
του ισολογισμού μετασχηματισμού. Περαιτέρω, σε περίπτωση που είχε ήδη γίνει χρήση υπερδωδεκάμηνης 
περιόδου είχε γίνει δεκτό, με την ίδια εγκύκλιο, ότι η εταιρεία που προέρχεται από το μετασχηματισμό, 
υποχρεούται να κλείσει την πρώτη διαχειριστική της περίοδο την 30η Ιουνίου ή την 31η Δεκεμβρίου του 
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έτους μέσα στο οποίο έχει ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός, καταλαμβάνοντας ακόμη και περιπτώσεις κατά 
τις οποίες το διάστημα από την ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού μέχρι τη λήξη του φορολογικού 
έτους ξεπερνούσε τους δώδεκα (12 ) μήνες.  
 
8. Κατόπιν των ανωτέρω, και δεδομένου ότι με βάση το άρθρο 140 του ν. 4601/2019 διασφαλίζεται η 
διατήρηση των ειδικών ρυθμίσεων του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, οι οποίες είναι ταυτόσημες με τις 
αντίστοιχες διατάξεις του ν.2166/1993 και όπως έχουν ερμηνευθεί από τη Διοίκηση, παρέχουν τη 
δυνατότητα ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού στο επόμενο φορολογικό έτος από εκείνο του ισολογισμού 
μετασχηματισμού, συνάγεται ότι σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης πιστωτικών ιδρυμάτων ή 
μερικής διάσπασης ή απόσχισης κλάδου πιστωτικού ιδρύματος με σύσταση νέου πιστωτικού ιδρύματος του 
οποίου η ολοκλήρωση λαμβάνει χώρα στο επόμενο φορολογικό έτος από εκείνο του ισολογισμού 
μετασχηματισμού, το νέο πιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται να κλείσει την πρώτη διαχειριστική του περίοδο 
την 30η Ιουνίου ή την 31η Δεκεμβρίου του έτους μέσα στο οποίο έχει ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός. 
 
Κατά συνέπεια, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του ΚΦΕ, το νέο νομικό πρόσωπο 
(πιστωτικό ίδρυμα) θα υποβάλει κατ' ανάγκη φορολογική δήλωση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 
έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους μέσα στο οποίο έχει ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός 
στην οποία θα περιλαμβάνει τα εισοδήματα των συγχωνευομένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή του 
διασπώμενου πιστωτικού ιδρύματος, ή, στην περίπτωση της μερικής διάσπασης ή απόσχισης κλάδου, του 
κλάδου που εισφέρεται, για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού 
μετασχηματισμού και μέχρι την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού. 
 
Τέλος, διευκρινίζεται ότι για τους μετασχηματισμούς που λαμβάνουν χώρα με τις διατάξεις του ν.2166/1993 
εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1183/2016 εγκύκλιο, δεδομένου ότι στο 
άρθρο 140 του ν. 4601/2019 γίνεται ρητή αναφορά μόνο στο άρθρο 16 του ν. 2515/1997. 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 

 

Ε.2099/2020 
Φορολογική μεταχείριση της εξωκεφαλαιακής εισφοράς εταίρων ΙΚΕ 
 

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2020 
 
Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα κατωτέρω: 
 
1. Με τον ν. 4072/2012 εισήχθη η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, στο εξής Ι.Κ.Ε. Σύμφωνα με την 
αιτιολογική έκθεση του άρθρου 43 που αφορά στα βασικά της χαρακτηριστικά, η εταιρική συμμετοχή και τα 
μερίδια αποσυνδέονται από το κεφάλαιο. Οι εισφορές μπορούν να είναι κεφαλαιακές, να αντιστοιχούν 
δηλαδή στο γνωστό μας κεφάλαιο, αλλά επίσης εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές, να αντιστοιχούν δηλαδή σε 
στοιχεία μη υποκείμενα σε αποτίμηση, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κ.ν.2190/1920, τα οποία απαντώνται 
συνήθως σε προσωπικές εταιρίες. 
 
2. Επιπλέον, στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου 78 του πιο πάνω νόμου, αναφέρεται ότι οι 
εξωκεφαλαιακές εισφορές συνίστανται σε παροχές, που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 
κεφαλαιακής εισφοράς, γιατί από τη φύση τους δεν μπορούν να παρασταθούν στον ισολογισμό, όπως 
απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών. 
Πρόκειται για εισφορές που συναντώνται σε προσωπικές εταιρίες. Η εκτέλεση των εν λόγω παροχών 
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, στο οποίο καθορίζεται και η αξία αυτών. 
 
3. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 78 του ν. 4072/2012, η αξία των εισφορών αυτών που 
αναλαμβάνονται, είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας είτε και μεταγενέστερα καθορίζεται στο καταστατικό. 
Σύμφωνα με την διάταξη αυτή, δεν υπάρχει αντικειμενικός προσδιορισμός της αποτίμησης της αξίας της 
εξωκεφαλαιακής εισφοράς, αλλά αυτή αποτιμάται ελεύθερα από τους εταίρους. Η φύση, οι όροι και η 
διάρκεια των παροχών που αποτελούν αντικείμενο εξωκεφαλαιακών εισφορών, συμφωνούνται αμοιβαία 
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μεταξύ των εταίρων και αποτυπώνονται με σαφήνεια στο καταστατικό, καθώς βάσει αυτών θα 
προσδιοριστεί και η διανομή των κερδών. 
 
4. Περαιτέρω, η παράγραφος 1 του άρθρου 94 του ίδιου νόμου ορίζει ότι αν δεν προβλέπεται κάτι άλλο 
στον παρόντα νόμο ή το καταστατικό, τα εταιρικά μερίδια παρέχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, 
ανεξάρτητα από το είδος της εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν. Σύμφωνα με την διάταξη αυτή, δύναται 
ένας εταίρος ΙΚΕ να μην εισφέρει κεφάλαιο, αλλά αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει εργασία 
προκειμένου να λάβει εταιρικά μερίδια της ΙΚΕ που συμμετέχει και να αποκτήσει και δικαίωμα συμμετοχής 
στα εταιρικά κέρδη. Αν για την παροχή υπηρεσιών ή εργασίας ή έργου που αποτελεί αντικείμενο 
εξωκεφαλαιακής εισφοράς ο εταίρος λάμβανε αμοιβή, θα ήταν σαν να επιστρεφόταν σε αυτόν η αξία της 
εξωκεφαλαιακής εισφοράς του. Συνεπώς, ο εταίρος της Ι.Κ.Ε. που παρέχει εξωκεφαλαιακή εισφορά δεν 
λαμβάνει αμοιβή, αλλά όπως και στις προσωπικές εταιρίες, το αντάλλαγμα για την εργασία που προσφέρει 
στην εταιρία είναι το δικαίωμα συμμετοχής του σε αυτή και η προσδοκία του για την δημιουργία και την 
αποκομιδή κερδών. Δημιουργείται δηλαδή σχέση εταιρική κι όχι σχέση εξαρτημένης εργασίας, η οποία θα 
μπορούσε να δικαιολογήσει μισθό. 
 
5. Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα που έχει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ΙΚΕ, όπως 
παρουσιάστηκε πιο πάνω, τα κοινά σημεία που έχει η νομική αυτή μορφή εταιρίας με τις προσωπικές 
εταιρίες και δεδομένου ότι οι εταίροι που έχουν εισφέρει την εργασία τους ως συνδρομή στην υλοποίηση 
του εταιρικού σκοπού, δεν αμείβονται για αυτή αλλά συμμετέχουν μέσω αυτής στα εταιρικά κέρδη, 
συνάγεται ότι για την παροχή εργασίας η οποία συνιστά εξωκεφαλαιακή εισφορά εταίρων ΙΚΕ, δεν τίθεται 
ζήτημα δημιουργίας φορολογητέου εισοδήματος και το μόνο εισόδημα που αποκτούν οι εταίροι αυτοί είναι 
αυτό που προέρχεται από την διανομή κερδών. 
 
6. Τέλος, διευκρινίζεται ότι η εξωκεφαλαιακή εισφορά εταίρου ΙΚΕ δεν συνιστά δαπάνη απόκτησης 
περιουσιακών στοιχείων και δεν προσμετράται στις δαπάνες της περίπτωσης β' του άρθρου 32 του ΚΦΕ, 
καθόσον δεν πρόκειται για πραγματικά καταβαλλόμενο χρηματικό ποσό. 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 

 

Ε.2111/2020 
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 82 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136), σχετικά με την 
καταβολής σε δόσεις του φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και ΕΝΦΙΑ 2020 και 
την έκπτωση 2% στην εφάπαξ καταβολή του φόρου εισοδήματος 
 

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2020  
 
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν.4706/2020 αναφορικά με την καταβολή σε δόσεις του 
φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2019, 
τους δικαιούχους της έκπτωσης 2% για την εφάπαξ πληρωμή του φόρου, καθώς και την καταβολή σε 
δόσεις του ΕΝΦΙΑ έτους 2020, οι οποίες ισχύουν από τις 17/7/2020 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου).  
 
Ειδικότερα:  
 
1. Στο τέλος του άρθρου 72 του ν.4172/2013 (A' 167) προστίθενται νέες παράγραφοι 44 και 45 ως εξής: 
 
«44. Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων για τα 
εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που 
έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις 
οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013 (Α' 
167) και οι υπόλοιπες επτά (7) μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα των επτά (7) επόμενων μηνών. Ειδικά 
για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, των οποίων η 
προθεσμία υποβολής παρατάθηκε με την υπ. αριθμ. Α.1156/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 
μέχρι την 29η Ιουλίου 2020, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός 
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Ιουλίου του 2020 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) 
επόμενων μηνών. 45. Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων του φορολογικού 
έτους 2019 πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται 
μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Ιουλίου 2020 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) 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 την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων μηνών. Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη 
δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στη προθεσμία της πρώτης δόσης, παρέχεται στο συνολικό ποσό του 
φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση δύο τοις εκατό (2%).» 
 
2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2019 που 
έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ήτοι και πριν την 17/7/2020. 
 
Επισημαίνεται ότι οι πιο πάνω διατάξεις για την καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών, νομικών 
προσώπων και νομικών οντοτήτων και για την έκπτωση του 2% σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα 
καταλαμβάνουν και τις περιπτώσεις φορολογουμένων για τους οποίους ο φόρος βεβαιώθηκε μέχρι και την 
προηγούμενη ημέρα της δημοσίευσης των διατάξεων του νόμου αυτού (17/7/2020). Επίσης, αν πριν τη 
δημοσίευση των ως άνω διατάξεων ο φορολογούμενος - φυσικό πρόσωπο έχει ήδη καταβάλει το συνολικό 
ποσό της οφειλής του, τότε για τις περιπτώσεις αυτές το ποσό της έκπτωσης θα συμψηφίζεται ή θα 
επιστρέφεται κατά περίπτωση. 
 
3. Με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 82 του ν. 4706/2020, με την οποία προστίθεται εδάφιο στο 
τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 (Α' 287), ορίζεται ότι για το έτος 2020 οι δόσεις 
του ΕΝ.Φ.Ι.Α., εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί εντός του μηνός Σεπτεμβρίου, 
αυξάνονται από πέντε (5) σε έξι (6), εκ των οποίων η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και τις 30 
Σεπτεμβρίου του έτους 2020 και η τελευταία μέχρι και τις 26 Φεβρουαρίου του έτους 2021. 
 

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 

 

Ε.2113/2020 
Εφαρμογή των διατάξεων περί φορολογικής κατοικίας και μόνιμης εγκατάστασης 
σύμφωνα με τον ν. 4172/2013 («Κ.Φ.Ε.») και τους κανόνες των Συμβάσεων Αποφυγής 
Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου («Σ.Α.Δ.Φ.»), και αντιμετώπιση 
ζητημάτων διασυνοριακών εργαζομένων σύμφωνα με τις διατάξεις των Σ.Α.Δ.Φ., στο 
πλαίσιο της κρίσης που προκλήθηκε λόγω της πανδημίας COVID-19 
 

Αθήνα, 22-07-2020 
 
1. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η πανδημία COVID-19 οδήγησε στη λήψη ειδικών μέτρων, τα οποία συνίστανται, 
ιδίως, σε επιβολή ταξιδιωτικών περιορισμών, υποχρεωτική παραμονή στην οικία, παροχή τηλεργασίας 
ή/και αναστολή των συμβάσεων εργασίας. Τα εν λόγω μέτρα θέτουν περιορισμούς που αφορούν στη 
φυσική παρουσία των ατόμων στον χώρο εργασίας τους και κατ' επέκταση, έχουν εγείρει ανησυχίες που 
σχετίζονται με την ενδεχόμενη επίδραση στο καθεστώς της φορολογικής κατοικίας φυσικών και νομικών 
προσώπων/οντοτήτων, αλλά και στη μόνιμη εγκατάσταση των επιχειρήσεων. 
 
2. Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), βάσει ανάλυσης 
των κανόνων του διεθνούς συμβατικού πλαισίου και των ερμηνευτικών Σχολίων της Πρότυπης Σύμβασης 
του Ο.Ο.Σ.Α. (OECD Model Tax Convention on Income and on Capital, έκδοση 21ης Νοεμβρίου 2017, στο 
εξής: «Πρότυπη Σύμβαση»), εξέδωσε πρόσφατα γενικές κατευθύνσεις για την ερμηνεία τυχόν 
προκληθέντων φορολογικών ζητημάτων. 
 
3. Καθώς τα εν λόγω ερμηνευτικά ζητήματα μπορεί να ανακύψουν κατά την εφαρμογή τόσο των διατάξεων 
του εσωτερικού δικαίου όσο και των υφιστάμενων διμερών μεταξύ της Ελλάδας και άλλων συμβαλλόμενων 
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Κρατών συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας, οι παρεχόμενες ερμηνευτικές οδηγίες αφορούν στις 
έννοιες και τους ορισμούς τόσο του ισχύοντος Κ.Φ.Ε. όσο και των Σ.Α.Δ.Φ., όπως ισχύουν κατά 
περίπτωση. Σημειώνουμε ότι ο ισχύων Κ.Φ.Ε., όπως αναφέρεται στις Αιτιολογικές Εκθέσεις των άρθρων 4 
και 6 του ν. 4172/2013 και του άρθρου 1 του ν. 4646/2019 ακολουθεί την Πρότυπη Σύμβαση και τις 
κατευθυντήριες Οδηγίες του Ο.Ο.Σ.Α. Οι Σ.Α.Δ.Φ. κατισχύουν του εσωτερικού δικαίου, σύμφωνα με το 
άρθρο 28 του Συντάγματος, αλλά, παράλληλα, αλληλεπιδρούν με αυτό, όπου προβλέπεται, όπως 
αναλύεται παρακάτω. 
 
4. Στην Ελλάδα, με σειρά αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση: α) του άρθρου ένατου της από 
14.03.2020 ΠΝΠ (Α' 64) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» και β) του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α' 68) 
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, την στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής 
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» προβλέφθηκε, μεταξύ άλλων, η προσωρινή 
απαγόρευση εισόδου και εξόδου από την Ελληνική Επικράτεια φυσικών προσώπων που προέρχονται από 
ή μεταβαίνουν σε πληττόμενες από τον COVID-19 περιοχές του εξωτερικού. 
Με βάση τα παραπάνω, το διάστημα από 18 Μαρτίου έως 15 Ιουνίου 2020 προσδιορίζεται για σκοπούς 
εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 4 και 6 του ΚΦΕ ως περίοδος αντικειμενικής αδυναμίας 
μετακίνησης λόγω της πανδημίας. Συνεπώς, το διάστημα αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή 
των διατάξεων αυτών. 
 
5. Το διάστημα που δεν λαμβάνεται υπόψη ανά περίπτωση μπορεί να είναι μεγαλύτερο, καθώς εξαρτάται 
και από τους περιορισμούς που έχουν θέσει άλλες χώρες για την είσοδο πολιτών στην επικράτειά τους. Στις 
περιπτώσεις αυτές το διάστημα που δεν θα λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς εφαρμογής των άρθρων 4 και 
6 του ΚΦΕ μπορεί να εκτείνεται και πριν την 18η Μαρτίου 2020 ή και μετά την 15η Ιουνίου 2020, ανά 
περίπτωση (π.ρ. από 9 Μαρτίου 2020 είχαν ανασταλεί ήδη οι πτήσεις από Ελλάδα προς Βόρεια Ιταλία και 
από 14 Μαρτίου 2020 για όλη την Ιταλία, ενώ, αντίστροφα, οι πτήσεις προς Γαλλία ξεκίνησαν πάλι από 1η 
Ιουλίου 2020).  
 
Για να μην ληφθούν υπόψη χρονικά διαστήματα πριν την 18η Μαρτίου ή και μετά την 15η Ιουνίου 2020, ο 
φορολογούμενος απαιτείται να επικαλείται και να προσκομίζει σχετικά δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν 
την αντικειμενική αδυναμία μετακίνησής του, λόγω της πανδημίας COVID-19. 
 
I. Φορολογική Κατοικία. 
 
Α. Ζητήματα φορολογικής κατοικίας φυσικών προσώπων: 
 
Α1. Εφαρμογή των διατάξεων της εσωτερικής νομοθεσίας (παρ. 1 & 2 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε.) 
 
6. Για τα πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής και βρίσκονται στην Ελλάδα για το διάστημα 
από 18 Μαρτίου έως 15 Ιουνίου 2020, το διάστημα αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς εφαρμογής 
του άρθρου 4 ΚΦΕ. Για το διάστημα πριν την 18η Μαρτίου ή από την 15η Ιουνίου 2020 και μετά θα 
εξετάζεται ανά περίπτωση η τυχόν λήψη μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας και αδυναμίας μετακίνησης. 
 
7. Ειδικότερα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α 
201/ 12.12.2019), αποσαφηνίστηκε η έννοια και τα κριτήρια της φορολογικής κατοικίας, ακολουθώντας τα 
διεθνή πρότυπα και κατευθυντήριες οδηγίες του Ο.Ο.Σ.Α., συμπεριλαμβανομένων των Οδηγιών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και, όσον αφορά την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 Κ.Φ.Ε., 
τη σειρά και την ορολογία που προβλέπει η Πρότυπη Σύμβαση (βλ. σχετ. τις Αιτιολογικές Εκθέσεις επί του 
άρθρου 4 του ν. 4172/2013 και του άρθρου 1 του ν. 4646/2019). 
 
8. Η έξαρση της πανδημίας COVID-19 έχει δημιουργήσει δύο διαφορετικές συνθήκες: 
α) φυσικά πρόσωπα που μένουν προσωρινά μακριά από τη μόνιμη κατοικία τους (για επαγγελματικούς ή 
άλλους λόγους) και έχουν εγκλωβιστεί στην Ελλάδα (χώρα υποδοχής), 
β) φυσικά πρόσωπα που εργάζονται σε ένα κράτος (κράτος τρέχουσας κατοικίας) όπου και έχουν 
αποκτήσει φορολογική κατοικία, και επιστρέφουν προσωρινά στην Ελλάδα (κράτος της προηγούμενης 
κατοικίας τους) εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.  
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9. Κατόπιν των ανωτέρω, για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε., λόγω 
COVID-19 διευκρινίζονται τα κάτωθι: 
α) αναφορικά με την εφαρμογή της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ΚΦΕ και 
ακολουθώντας την παράγραφο 19 και 19.1 των ερμηνευτικών σχολίων του άρθρου 4 της Πρότυπης 
Σύμβασης σχετικά με την έννοια της συνήθους διαμονής, διευκρινίζεται ότι αυτή βρίσκεται εκεί που το 
φυσικό πρόσωπο είναι συστηματικά ή συνήθως παρόν. Η συνήθης διαμονή δεν προσδιορίζεται με βάση 
συγκεκριμένο αριθμό ημερών αλλά αναφέρεται στη συχνότητα, τη διάρκεια και την τακτικότητα της διαμονής 
που αποτελεί μέρος της καθορισμένης ρουτίνας της ζωής του φυσικού προσώπου και όχι μέρος 
μεταβατικών συνθηκών. Κατά συνέπεια η έννοια της συνήθους διαμονής δεν προσδιορίζεται με βάση 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αλλά ερμηνεύεται με τρόπο ώστε να καλύπτεται μία επαρκής χρονική 
περίοδος που να είναι ικανή ώστε να εξακριβωθεί η συχνότητα, η διάρκεια και η τακτικότητα της διαμονής η 
οποία αποτελεί μέρος της παγιωμένης ρουτίνας της ζωής του φυσικού προσώπου. Η παγιωμένη αυτή 
ρουτίνα της ζωής του φυσικού προσώπου δεν επηρεάζεται από τις εξαιρετικές συνθήκες που 
δημιουργήθηκαν λόγω της έξαρσης του ιού COVID-19 και της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση αυτής. 
β) αναφορικά με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε., διευκρινίζεται ότι η περίοδος αντικειμενικής 
αδυναμίας μετακίνησης λόγω της πανδημίας COVID 19 όπως αυτή προσδιορίζεται στην παράγραφο 4 της 
παρούσας, δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό των εκατόν ογδόντα τριών (183) ημερών του α 
εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε. 
Ως προς το β εδάφιο της ως άνω παραγράφου διευκρινίζεται ότι η παραμονή στην Ελλάδα ενός προσώπου 
ως μέτρο ατομικής προστασίας και ασφάλειας εντάσσεται στην έννοια των «παρόμοιων ιδιωτικών 
σκοπών». Επισημαίνεται ότι για την εφαρμογή του εδαφίου αυτού μπορούν να συντρέχουν στο ίδιο 
πρόσωπο και άλλοι, τουριστικοί, ιατρικοί, θεραπευτικοί ή παρόμοιοι ιδιωτικοί σκοποί. Στη περίπτωση αυτή 
όλα τα διαστήματα τα οποία αφορούν αυτούς τους σκοπούς δεν προσμετρώνται κατά τον υπολογισμό των 
ημερών παραμονής του στην Ελλάδα και μόνο εφόσον (μετά την αφαίρεση των παραπάνω διαστημάτων) 
το εναπομένον διάστημα υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες το εν λόγω φυσικό πρόσωπο 
είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας. 
 
Α.2. Εφαρμογή των κανόνων των Σ.Α.Δ.Φ. 
 
10. Λόγω της πανδημίας COVID-19 μπορεί να ανακύψει θέμα διπλής κατοικίας σε φυσικά πρόσωπα που 
είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και βρίσκονται στην αλλοδαπή. Ειδικότερα: Συμβαλλόμενο Κράτος σε 
Σ.Α.Δ.Φ., μπορεί να θεωρεί κάτοικό του- κατ' εφαρμογή της εσωτερικής του νομοθεσίας- ένα πρόσωπο 
φορολογικό κάτοικο Ελλάδας το οποίο, παραμένει εκτάκτως σε αυτό λόγω της πανδημίας COVID-19: 
α) επειδή βρέθηκε εκεί για επαγγελματικούς ή άλλους λόγους, π.χ. διακοπές (κράτος υποδοχής στην 
αλλοδαπή), ή 
β) επειδή επέστρεψε προσωρινά στο Κράτος που είχε προηγούμενα την κατοικία του πριν από την 
απόκτηση φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα λόγω της εργασίας του (κράτος προηγούμενης κατοικίας 
στην αλλοδαπή). Εν προκειμένω το ζήτημα της κατοικίας αντιμετωπίζεται ως εξής: 
Μία, κατά τα παραπάνω, προσωρινή απομάκρυνση και διακοπή της σχέσης με την Ελλάδα ως κράτος 
κατοικίας δεν θα αλλάξει την κατοικία του προσώπου, όπως την καθορίζουν οι κανόνες των Σ.Α.Δ.Φ. 
 
11. Ειδικότερα, στην περίπτωση υπό (α') είναι σχεδόν απίθανο το φυσικό πρόσωπο να έχει μόνιμη 
οικογενειακή εστία που να βρίσκεται στη διάθεσή του ανά πάσα στιγμή στο Κράτος υποδοχής στην 
αλλοδαπή. Εάν ωστόσο, για παράδειγμα, το πρόσωπο αυτό έχει προβεί στην ενοικίαση κατοικίας στο 
Κράτος υποδοχής στην αλλοδαπή για εύλογο χρονικό διάστημα και ταυτόχρονα έχει μισθώσει την κατοικία 
του στην Ελλάδα, και δεν έχει πλέον στην Ελλάδα μόνιμη εστία στη διάθεσή του, θα θεωρείται κάτοικος του 
Κράτους υποδοχής στην αλλοδαπή. 
 
12. Εάν το φυσικό πρόσωπο διαθέτει μόνιμη εστία και στα δύο Συμβαλλόμενα Κράτη, οι διατάξεις των 
Σ.Α.Δ.Φ. δίνουν προτεραιότητα στο Κράτος με το οποίο το πρόσωπο διατηρεί στενότερους προσωπικούς 
και οικονομικούς δεσμούς (κέντρο ζωτικών συμφερόντων). Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις τα 
πραγματικά περιστατικά πρέπει να εξετάζονται στο σύνολό τους, κι επομένως να λαμβάνονται υπόψη 
παράγοντες όπως οι οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις του προσώπου, οι ενασχολήσεις του, οι 
πολιτικές, πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητές του, ο τόπος άσκησης των επιχειρηματικών του 
δραστηριοτήτων, ο τόπος από τον οποίο διαχειρίζεται την περιουσία του κλπ. 
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13. Η εφαρμογή του ανωτέρω κανόνα κρίνεται αποτελεσματική στην περίπτωση υπό (α'), αλλά στην 
περίπτωση υπό (β') ενδέχεται να μην επιλύσει το ζήτημα, εφόσον το πρόσωπο που προσωρινά 
εγκαταστάθηκε στο προηγούμενο Κράτος κατοικίας του στην αλλοδαπή διαθέτει στενούς δεσμούς με αυτό. 
Στην αμέσως παραπάνω περίπτωση ή στην περίπτωση που δεν δύναται να καθορισθεί το Κράτος στο 
οποίο ένα πρόσωπο έχει το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων, προτεραιότητα δίνεται στο 
Συμβαλλόμενο Κράτος στο οποίο το πρόσωπο έχει συνήθη διαμονή. Ως τόπος συνήθους διαμονής νοείται 
ο τόπος στον οποίο το πρόσωπο ζει συνήθως, υπό την έννοια της φυσικής του παρουσίας. Για τον σκοπό 
αυτό, λαμβάνονται υπ' όψιν όλες οι διαμονές που πραγματοποιεί το πρόσωπο σε ένα Κράτος, και όχι μόνο 
στη μόνιμη εστία του. 
 
14. Συνεπώς για σκοπούς Σ.Α.Δ.Φ. για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία COVID-19, δεν αρκεί μία απλή 
διαπίστωση σε ποιο από τα Συμβαλλόμενα Κράτη διανύθηκαν οι περισσότερες ημέρες, διότι η συνήθης 
διαμονή αναφέρεται στη συχνότητα, διάρκεια και τακτικότητα της διαμονής που αποτελεί μέρος της 
παγιωμένης ρουτίνας της ζωής του φυσικού προσώπου και όχι σε έκτακτες συνθήκες όπως στην 
προκειμένη περίπτωση. Η παγιωμένη αυτή ρουτίνα της ζωής του φυσικού προσώπου δεν επηρεάζεται από 
τις εξαιρετικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν λόγω της έξαρσης της πανδημίας COVID-19 και της λήψης 
μέτρων για την αντιμετώπιση αυτής. 
 
Β. Ζητήματα φορολογικής κατοικίας νομικών προσώπων/οντοτήτων: 
 
Β.1. Εφαρμογή των διατάξεων της εσωτερικής νομοθεσίας (παρ. 3 & 4 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε.) 
 
15. Ο τόπος άσκησης της διοίκησης της επιχείρησης συνιστά βασικό παράγοντα για τον καθορισμό της 
φορολογικής της κατοικίας. Πραγματικά περιστατικά που αφορούν στον τόπο λήψης των αποφάσεων ή και 
στην κατοικία των προσώπων που συμμετέχουν στα όργανα της διοίκησης εξετάζονται υπό το φως των 
ιδιαίτερων συνθηκών λειτουργίας των επιχειρήσεων (κατ' οίκον εργασία, περιορισμοί ταξιδιών, κλπ) που 
δημιουργήθηκαν λόγω της έξαρσης της πανδημίας COVID-19. 
Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε. ακολουθούνται τα διεθνή πρότυπα και κατευθυντήριες οδηγίες 
του Ο.Ο.Σ.Α., συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών της Ε.Ε., ώστε να επιτευχθεί η κατά το δυνατόν 
οριζόντια και καθολική εφαρμογή ενιαίου πλαισίου, εκσυγχρονίζοντας το υφιστάμενο καθεστώς και 
υιοθετώντας και τις γενικές αρχές για την επιβολή του φόρου βάσει της αρχής του τόπου άσκησης της 
πραγματικής φορολογικής διοίκησης, κριτήριο το οποίο ακολουθείται σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο 
(βλ. Αιτιολογική Έκθεση του άρθρου 4 του ν. 4172/2013). 
Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη το διάστημα 18 Μαρτίου έως 15 
Ιουνίου 2020. Για το διάστημα πριν την 18η Μαρτίου ή από την 15η Ιουνίου 2020 και μετά θα εξετάζεται ανά 
περίπτωση η τυχόν λήψη μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας και αδυναμίας μετακίνησης. 
 
16. Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβανομένων υπόψη των πρόσφατων λόγω της πανδημίας COVID-19 
κατευθυντήριων οδηγιών του Ο.Ο.Σ.Α., διευκρινίζονται τα κάτωθι: Για τον καθορισμό της φορολογικής 
κατοικίας μιας επιχείρησης με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε. δε θα λαμβάνεται 
υπόψη η παρουσία ενός φυσικού προσώπου στην Ελλάδα που οφείλεται στους περιορισμούς που έχουν 
εφαρμοστεί στο πλαίσιο του περιορισμού της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19. Το γεγονός αυτό 
προϋποθέτει ότι από τα πραγματικά περιστατικά θα αποδεικνύεται η προσωρινή αλλαγή της τοποθεσίας 
των διευθυντικών και άλλων στελεχών που προκύπτει ως απόρροια της έκτακτης κατάστασης λόγω της 
πανδημίας COVID-19 και ως εκ τούτου, η αλλαγή αυτή μεμονωμένα δε θα συνεπάγεται μεταβολή της 
φορολογικής κατοικίας της εταιρίας (π.χ. περίπτωση διευθυντή εταιρείας-φορολογικού κατοίκου αλλοδαπής, 
ο οποίος λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών παραμένει για κάποιο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα). 
Εντούτοις, δεδομένου ότι ο τόπος άσκησης της πραγματικής διοίκησης συνιστά μία έννοια που βασίζεται 
στα πραγματικά περιστατικά και τις συνθήκες της εκάστοτε περίπτωσης, όπως άλλωστε αναφέρεται και 
στην αιτιολογική έκθεση του ν.4172/2013, θα πρέπει για τον προσδιορισμό της φορολογικής κατοικίας της 
εταιρίας να συνεκτιμώνται και λοιποί παράγοντες και να λαμβάνονται υπόψη όλα τα γεγονότα και οι 
περιστάσεις. Εν προκειμένω, τα γεγονότα που εμπίπτουν στις επιμέρους περιπτώσεις της παραγράφου 4 
του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε. (τόπος λήψης των αποφάσεων ή άσκησης της καθημερινής διοίκησης, τόπος 
συνεδριάσεων ή κατοικία της πλειοψηφίας των μετόχων) ενδεχομένως να μην μπορούν να ληφθούν 
υπόψη, καθόσον επηρεάζονται εξίσου από τις ιδιάζουσες επικρατούσες συνθήκες εργασίας. Ωστόσο, αυτά 
μπορούν να συνεκτιμηθούν με γνώμονα το πώς είχαν διαμορφωθεί πριν την έξαρση της πανδημίας COVID 
19 (ποιός θεωρούταν ο συνήθης τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης), πώς εξελίσσονται κατά τη 
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διάρκειά της και σε κάθε περίπτωση, πώς θα διαμορφωθούν μετά την έξαρση της πανδημίας, ενώ 
βοηθητικό ρόλο θα έχει η σύγκριση των γεγονότων στις διαφορετικές αυτές χρονικές περιόδους. 
Σε κάθε περίπτωση, τα νομικά πρόσωπα/οντότητες θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν με κάθε 
πρόσφορο μέσο τη φορολογική τους κατοικία, τηρώντας αρχείο σχετικό με τα γεγονότα και περιστάσεις που 
αφορούν στην καλόπιστη παρουσία τους σε διαφορετικό κράτος, τα οποία θα πρέπει να οφείλονται 
αποκλειστικά σε λόγους ανωτέρας βίας που ανέκυψαν εξαιτίας της πανδημίας, ώστε να μην τεθεί το όποιο 
θέμα μεταβολής της κατοικίας. 
Σημειωτέον, δεν αποκλείεται η αναδρομική μεταβολή της κατοικίας, εφόσον τα ευρήματα του ελέγχου 
καταδείξουν ότι η μεταβολή του τόπου άσκησης της πραγματικής διοίκησης οφείλεται σε άλλους λόγους. 
 
Β.2. Εφαρμογή των κανόνων των Σ.Α.Δ.Φ. 
 
17. Εφόσον σε σχέση με νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα, που θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, 
προκύψει ζήτημα διπλής κατοικίας σε σχέση με αντισυμβαλλόμενο Κράτος λόγω προσωρινής 
μετεγκατάστασης ή αποκλεισμού του διευθύνοντος συμβούλου ή άλλων ανώτερων στελεχών του/της λόγω 
πανδημίας COVID-19 σε αυτό, τυγχάνουν εφαρμογής οι σχετικοί κανόνες των Σ.Α.Δ.Φ. οι οποίοι 
διασφαλίζουν, ότι μία οντότητα έχει την κατοικία της μόνο σε ένα εκ των Συμβαλλόμενων Κρατών. 
 
18. Συγκεκριμένα, στην πλειονότητα των Σ.Α.Δ.Φ. που έχει συνάψει η Ελλάδα το μοναδικό κριτήριο για τον 
καθορισμό της κατοικίας μίας νομικής οντότητας αποτελεί ο τόπος της πραγματικής διοίκησης. Ως τόπος 
της πραγματικής διοίκησης μίας επιχείρησης, όπως αυτός ερμηνεύεται στην Πρότυπη Σύμβαση, νοείται ο 
τόπος στον οποίο λαμβάνονται στην ουσία οι σημαντικές διαχειριστικές και εμπορικές αποφάσεις που είναι 
απαραίτητες για τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης συνολικά. Για τον δε 
καθορισμό αυτού, πρέπει να εξετάζονται όλα τα πραγματικά περιστατικά. 
 
19. Δεδομένου ότι η προσωρινή αλλαγή του τόπου φυσικής παρουσίας των διευθυνόντων συμβούλων και 
άλλων ανώτερων διοικητικών στελεχών μίας επιχείρησης λόγω της πανδημίας COVID-19 αποτελεί ένα 
εξαιρετικό γεγονός, δεν μπορεί να εξεταστεί μεμονωμένα και να επιδρά στον καθορισμό του «συνήθους» 
τόπου πραγματικής διοίκησης. Η κατάσταση που διαμορφώνεται από μια τέτοια προσωρινή αλλαγή δεν 
αρκεί από μόνη της κατά την εξέταση του σχετικού να καθορίσει τη φορολογική κατοικία του νομικού 
προσώπου/νομικής οντότητας. 
 
II. Μόνιμη εγκατάσταση επιχειρήσεων. 
 
20. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων των Σ.Α.Δ.Φ. περί μόνιμης εγκατάστασης σε γενικές γραμμές δεν 
είναι πιθανό να δημιουργηθεί ζήτημα αλλαγής του προσδιορισμού της λόγω του εξαιρετικού και 
προσωρινού χαρακτήρα των ειδικών περιστάσεων, που προκαλεί η πανδημία. Παρακάτω ακολουθούν 
διευκρινίσεις που αφορούν: 
α) στο κατά πόσον οι υπάλληλοι επιχειρήσεων που παρέχουν εργασία εξ αποστάσεως σε Κράτος 
διαφορετικό από αυτό της συνήθους εργασίας τους, λόγω των περιορισμών της πανδημίας COVID-19, 
θεωρείται ότι δημιουργούν μόνιμη εγκατάσταση για την επιχείρηση στο Κράτος αυτό, 
β) στο κατά πόσον οι υπάλληλοι επιχειρήσεων που συνάπτουν τακτικά συμφωνίες στο όνομα της 
επιχείρησης σε Κράτος διαφορετικό από αυτό της συνήθους εργασίας τους λόγω των περιορισμών της 
πανδημίας COVID-19, συμβάλλουν στη δημιουργία μόνιμης εγκατάστασης για την επιχείρηση στο Κράτος 
αυτό και 
γ) στο κατά πόσον επηρεάζεται από τις εν λόγω συνθήκες το χρονικό όριο πάνω από το οποίο ένα 
εργοτάξιο ή έργο κατασκευής ή εγκατάστασης συνιστά μόνιμη εγκατάσταση. 
 
Γ. Παροχή εργασίας εξ αποστάσεως σε Κράτος διαφορετικό από αυτό της συνήθους εργασίας (π.χ. 
χρήση της οικίας του υπαλλήλου ως τόπου άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας - "Home 
office") 
 
Γ1. Εφαρμογή των διατάξεων της εσωτερικής νομοθεσίας (άρθρο 6 του Κ.Φ.Ε.) 
 
21. Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται η έννοια της μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα των 
αλλοδαπών νομικών προσώπων και περιλαμβάνεται ένας κατάλογος παραδειγμάτων σε καμία περίπτωση 
εξαντλητικός, καθένα από τα οποία μπορεί να θεωρηθεί εκ πρώτης όψεως ότι συνιστά περίπτωση μόνιμης 
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εγκατάστασης και περαιτέρω, ακολουθείται η Πρότυπη Σύμβαση, καθώς και οι σχετικές κατευθυντήριες 
οδηγίες του Ο.Ο.Σ.Α. Για τον προσδιορισμό της έννοιας της μόνιμης εγκατάστασης απαιτείται η ύπαρξη 
καθορισμένου τόπου για τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και η συγκέντρωση 
ορισμένου, επαρκούς βαθμού μονιμότητας του τόπου αυτού, καθώς επίσης και η μέσω αυτού διεξαγωγή 
πλήρως ή εν μέρει της δραστηριότητας της επιχείρησης (βλ. Αιτιολογική Έκθεση ν. 4172/2013 άρθρο 6). 
Σε κάθε περίπτωση από μόνο του το γεγονός της παρουσίας ενός φυσικού προσώπου στην Ελλάδα για το 
χρονικό διάστημα, από 18 Μαρτίου έως 15 Ιουνίου 2020 δεν λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση μόνιμης 
εγκατάστασης στην Ελλάδα με βάση το άρθρο 6 Κ.Φ.Ε. Για το διάστημα πριν την 18η Μαρτίου ή μετά την 
15η Ιουνίου 2020, εξετάζεται ανά περίπτωση η ύπαρξη ανάλογων περιορισμών. Πιο συγκεκριμένα: 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4172/2013, «μόνιμη εγκατάσταση» ορίζεται ο 
καθορισμένος τόπος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω του οποίου διεξάγονται εν όλω ή εν μέρει οι 
δραστηριότητες της επιχείρησης.  
 
22. Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβανομένων υπόψη των πρόσφατων λόγω της πανδημίας COVID-19 
κατευθυντήριων οδηγιών του Ο.Ο.ΣΑ., διευκρινίζονται τα κάτωθι: Δε θα λαμβάνεται υπόψη για την 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν.4172/2013 η παρουσία ενός φυσικού προσώπου στην 
Ελλάδα, εφόσον έχει προσωρινό χαρακτήρα και οφείλεται στους εργασιακούς περιορισμούς που 
προκύπτουν από κυβερνητικές οδηγίες και έχουν τεθεί στο πλαίσιο της εξάλειψης της πανδημίας COVID-
19. Άλλωστε, η περιορισμένη μεταφορά της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην οικία, για παράδειγμα, 
ενός ατόμου για λόγους ανωτέρας βίας δεν εμπίπτει αυτή καθ' αυτή στην έννοια της μόνιμης εγκατάστασης, 
εκτός εάν η τοποθεσία αυτή χρησιμοποιείται σε συνεχή βάση για σκοπούς της επιχείρησης, κατόπιν 
απαίτησης και της τελευταίας, ή καθιερωθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμη και μετά το πέρας των 
περιοριστικών μέτρων της πανδημίας, ώστε να θεωρηθεί ότι αποκτά επαρκή βαθμό μονιμότητας. 
Σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξη ή μη μόνιμης εγκατάστασης εναπόκειται στον έλεγχο, με βάση τα 
πραγματικά περιστατικά και τις συνθήκες της εκάστοτε περίπτωσης, οι οποίες θα πρέπει να συνεκτιμηθούν 
συνολικά, λαμβανομένου, εξίσου, υπόψη του πώς αυτά είχαν διαμορφωθεί πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά 
κυρίως μετά την έξαρση της πανδημίας, ενώ τα νομικά πρόσωπα/οντότητες θα πρέπει να είναι σε θέση να 
αποδεικνύουν με κάθε πρόσφορο μέσο εάν αποκτούν ή όχι μόνιμη εγκατάσταση στην ημεδαπή, τηρώντας 
σχετικό αρχείο (όπως αναφέρθηκε αντίστοιχα στην ενότητα περί φορολογικής κατοικίας). Σημειωτέον, δεν 
αποκλείεται εξίσου η αναδρομική ύπαρξη μόνιμης εγκατάστασης, εφόσον τα ευρήματα του ελέγχου 
καταδείξουν ότι η μεταβολή του τόπου άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας οφείλεται σε λόγους 
διαφορετικούς των επιβεβλημένων από την πανδημία COVID-19 και παράλληλα αποκτιέται επαρκής 
βαθμός μονιμότητας. 
 
Γ2. Εφαρμογή των κανόνων των Σ.Α.Δ.Φ.  
 
23. Στην πλειονότητα των Σ.Α.Δ.Φ. που έχει συνάψει η Ελλάδα η μόνιμη εγκατάσταση ορίζεται ως ένας 
καθορισμένος τόπος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω του οποίου διεξάγονται οι εργασίες της 
επιχείρησης εν όλω ή εν μέρει. Προκειμένου ένας τόπος να θεωρηθεί ως τέτοιος, σύμφωνα με τα 
ερμηνευτικά Σχόλια της Πρότυπης Σύμβασης, πρέπει αφενός να είναι στη διάθεση της επιχείρησης 
αφετέρου να έχει ορισμένο βαθμό μονιμότητας. 
 
24. Ως προς την πρώτη προϋπόθεση, το γεγονός ότι ένα μέρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της 
επιχείρησης διεξάγεται σε τόπο όπως η οικία του υπαλλήλου δεν συνεπάγεται ότι αυτή ως τόπος είναι στη 
διάθεση της επιχείρησης, απλά και μόνον επειδή ένας υπάλληλος της τη χρησιμοποιεί. Ως προς τη δεύτερη 
προϋπόθεση, προκειμένου η οικία ενός υπαλλήλου να συνιστά μόνιμη εγκατάσταση της επιχείρησης, 
πρέπει να γίνεται συνεχής χρήση αυτής για την άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της 
επιχείρησης. Επίσης πρέπει η επιχείρηση να έχει ζητήσει από τον υπάλληλο να τη χρησιμοποιεί για την 
άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων. Εν προκειμένω, η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας COVID-19 δεν αποτελεί απαίτηση της επιχείρησης, αλλά επιβάλλεται από 
κυβερνητικές οδηγίες, ενώ τα γραφεία της επιχείρησης εξακολουθούν να διατίθενται στους υπαλλήλους της, 
ακόμα και αν η πρόσβαση είναι περιορισμένη ή αδύνατη λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της 
διάδοσης του COVID-19. 
 
25. Επομένως, λαμβάνοντας υπ' όψιν την εξαιρετική φύση της πανδημίας COVID-19 και στον βαθμό που η 
εξ αποστάσεως εργασία δεν αποτελέσει νέο κανόνα με την πάροδο του χρόνου, η εργασία που παρέχεται 
από την οικία δεν οδηγεί σε δημιουργία μόνιμης εγκατάστασης για την επιχείρηση, αφενός επειδή ο τόπος 
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από τον οποίο διεξάγονται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της επιχείρησης στερείται μονιμότητας, 
αφετέρου επειδή, με εξαίρεση τον ίδιο τον υπάλληλο, η επιχείρηση δεν έχει πρόσβαση ή έλεγχο στον τόπο 
αυτό. 
 
Δ. Εξαρτημένοι αντιπρόσωποι/πράκτορες. 
 
Δ1. Εφαρμογή των διατάξεων της εσωτερικής νομοθεσίας (παρ. 5 του άρθρου 6 Κ.Φ.Ε.) 
 
26. Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4172/2013, ορίζεται ότι όταν ένα πρόσωπο ενεργεί για 
λογαριασμό της επιχείρησης και έχει εξουσιοδότηση, την οποία ασκεί συνήθως στην ημεδαπή να συνάπτει 
συμφωνίες στο όνομα της επιχείρησης, τότε η επιχείρηση αυτή θεωρείται ότι έχει τη μόνιμη εγκατάσταση 
της στην Ελλάδα αναφορικά με τις δραστηριότητες που το πρόσωπο αυτό αναλαμβάνει για λογαριασμό 
της, εκτός αν οι δραστηριότητες του εν λόγω προσώπου περιορίζονται σε εκείνες που ορίζονται στην παρ. 
4, οι οποίες έστω και αν ασκούνται μέσω ενός καθορισμένου τόπου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, δεν 
καθιστούν τον τόπο αυτό μόνιμη εγκατάσταση κατά τις διατάξεις της παραγράφου αυτής. Αντιθέτως, μία 
επιχείρηση δεν θεωρείται ότι έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα αν η δραστηριότητά της περιορίζεται 
στη διεξαγωγή εργασιών μέσω μεσίτη, γενικού αντιπροσώπου με προμήθεια ή οποιουδήποτε άλλου 
ανεξάρτητου πράκτορα, εφόσον τα πρόσωπα αυτά ενεργούν στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής 
τους δραστηριότητας, σύμφωνα με την παρ. 6 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου. 
 
27. Ιδίως όσον αφορά στον εξαρτημένο αντιπρόσωπο, η δραστηριότητα του οποίου στην ημεδαπή συνιστά 
καθοριστικό παράγοντα για την ύπαρξη ή μη μόνιμης εγκατάστασης της αλλοδαπής επιχείρησης, τα κύρια 
χαρακτηριστικά αυτού συνίστανται στη σύναψη συμφωνιών δεσμευτικών για την αλλοδαπή επιχείρηση (είτε 
αυτές οι συμφωνίες συνάπτονται κυριολεκτικά στο όνομα της επιχείρηση είτε όχι) και στον έλεγχό του από 
την επιχείρηση κατά τη διεξαγωγή και εκτέλεση των εργασιών, οι οποίες σχετίζονται με την κύρια 
δραστηριότητα της επιχείρησης. 
 
28. Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβανομένων υπόψη των πρόσφατων, λόγω της κρίσης COVID-19, 
κατευθυντήριων οδηγιών του Ο.Ο.Σ.Α., διευκρινίζεται, για σκοπούς εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 6 
του Κ.Φ.Ε., ότι: 
- το γεγονός ότι αλλοδαπός (εργοδότης ή μη) αναθέτει προσωρινά (λόγω COVID-19) την εξουσία σύναψης 
συμβάσεων για λογαριασμό του σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδας, δεν θεμελιώνει 
μόνιμη εγκατάσταση του αλλοδαπού με βάση τις διατάξεις αυτές. 
- το γεγονός ότι ένα πρόσωπο, φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής, το οποίο διαθέτει τα χαρακτηριστικά 
εξαρτημένου πράκτορα με βάση το άρθρο 6 του Κ.Φ.Ε., εγκλωβίζεται προσωρινά στην Ελλάδα λόγω των 
περιορισμών, δεν εγείρει εξ αυτού του λόγου ζήτημα δημιουργίας / ύπαρξης μόνιμης εγκατάστασης στην 
Ελλάδα. 
Η δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα κατά τα παραπάνω για το διάστημα από 18 Μαρτίου 
έως 15 Ιουνίου 2020 δεν λαμβάνεται υπόψη. Για το διάστημα πριν την 18η Μαρτίου ή από την 15η Ιουνίου 
2020 και μετά θα εξετάζεται ανά περίπτωση η τυχόν λήψη μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας και 
αδυναμίας μετακίνησης. 
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συνεκτιμώνται τα πραγματικά περιστατικά ώστε να αξιολογείται ο βαθμός 
μονιμότητας των σχετικών δραστηριοτήτων του αντιπροσώπου στην ημεδαπή, ενδεχομένως σε σύγκριση 
με τα αντίστοιχα περιστατικά πριν ή/και μετά την κρίση της πανδημίας. 
 
Δ2. Εφαρμογή των κανόνων των Σ.Α.Δ.Φ. 
 
29. Η πλειονότητα των Σ.Α.Δ.Φ. που έχει συνάψει η Ελλάδα περιλαμβάνουν διατάξεις στο άρθρο περί 
μόνιμης εγκατάστασης, οι οποίες ορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μία επιχείρηση θεωρείται ότι έχει 
μόνιμη εγκατάσταση σε ένα Κράτος λόγω της δραστηριότητας σε αυτό ενός προσώπου που ενεργεί για την 
επιχείρηση, ήτοι ενός εξαρτημένου αντιπροσώπου. Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, όταν οι 
δραστηριότητες που ασκεί ένας αντιπρόσωπος σε ένα Κράτος προορίζεται να έχουν ως αποτέλεσμα την 
τακτική σύναψη συμφωνιών, οι οποίες εκτελούνται από την αλλοδαπή επιχείρηση, τότε η επιχείρηση αυτή 
πρέπει να θεωρείται ότι έχει επαρκή φορολογική υποχρέωση στο Κράτος αυτό, εκτός εάν ο αντιπρόσωπος 
ασκεί τις δραστηριότητες αυτές στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής του δραστηριότητας 
(ανεξάρτητος αντιπρόσωπος). Συνεπώς, το καίριο ζήτημα συνίσταται στην τακτικότητα της σύναψης 
συμβάσεων για λογαριασμό της επιχείρησης. 
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Η προϋπόθεση ότι ένας εξαρτημένος αντιπρόσωπος έχει την εξουσιοδότηση, και την ενασκεί τακτικά, να 
συνάπτει συμφωνίες στο όνομα της επιχείρησης, όπως ερμηνεύεται στα Σχόλια της Πρότυπης Σύμβασης, 
σημαίνει ότι η παρουσία που διατηρεί μία επιχείρηση σε ένα Κράτος δεν πρέπει να είναι αμιγώς προσωρινή 
ή μεταβατική προκειμένου να θεωρείται ότι η επιχείρηση έχει μόνιμη εγκατάσταση, και κατ' επέκταση 
φορολογική παρουσία, σε αυτό το Κράτος. Επομένως, η εξ αποστάσεως εργασία η οποία επιβάλλεται από 
κυβερνητικές οδηγίες για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία COVID-19 δεν δύναται να συνδεθεί με 
"συστηματική" άσκηση των δραστηριοτήτων ενός υπαλλήλου σε ένα Κράτος, καθώς δεν πληρείται το 
κριτήριο της μονιμότητας. 
 
30. Επισημαίνεται ότι η ως άνω προσέγγιση δεν καταλαμβάνει περιπτώσεις που ένας υπάλληλος μίας 
επιχείρησης σύναπτε συστηματικά συμφωνίες στο όνομα της επιχείρησης στο Κράτος κατοικίας του σε 
διάστημα και πριν την εμφάνιση της πανδημίας COVID-19. 
 
Ε. Τεχνικά έργα/Εργοτάξια 
 
Ε1. Εφαρμογή των διατάξεων της εσωτερικής νομοθεσίας (παρ. 3 άρθρου 6 ΚΦΕ) 
 
31. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε., το εργοτάξιο ή ένα έργο κατασκευής ή 
συναρμολόγησης ή δραστηριότητες επίβλεψης που συνδέονται με αυτά θεωρείται ότι συνιστά μόνιμη 
εγκατάσταση, μόνον εφόσον διαρκεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών. 
 
32. Όπως αναφέρεται και στην Αιτιολογική Έκθεση, για τη θεμελίωση μόνιμης εγκατάστασης του 
εργοταξίου στην Ελλάδα απαιτείται χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών, ενώ η ρύθμιση αυτή 
αφορά αποκλειστικά σε εργοτάξια χωρών με τις οποίες η Ελλάδα δεν έχει υπογράψει Σ.Α.Δ.Φ., δεδομένου 
ότι σε αντίθετη περίπτωση κατισχύουν οι διατάξεις της σύμβασης. 
 
33. Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβανομένων υπόψη των πρόσφατων σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών 
του Ο.Ο.Σ.Α., και τα διαστήματα κατά τα οποία υπήρξε προσωρινή διακοπή εργασιών λόγω COVID-19 
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του τριμήνου για τη θεμελίωση της μόνιμης εγκατάστασης στην 
Ελλάδα. 
 
Ε2. Εφαρμογή των κανόνων των Σ.Α.Δ.Φ. 
 
34. Σύμφωνα με τις Σ.Α.Δ.Φ. που έχει συνάψει η Ελλάδα, το χρονικό όριο πάνω από το οποίο ένα 
εργοτάξιο ή έργο κατασκευής ή εγκατάστασης συνιστά μόνιμη εγκατάσταση ορίζεται, ανά περίπτωση, 
μεταξύ τριών (3) και δώδεκα (12) μηνών. Σύμφωνα με τα ερμηνευτικά σχόλια της Πρότυπης Σύμβασης, ένα 
εργοτάξιο ή έργο κατασκευής ή εγκατάστασης δεν θεωρείται ότι παύει να υπάρχει όταν οι εργασίες 
αναστέλλονται προσωρινά, συμπεριλαμβανομένων προσωρινών διακοπών λόγω πχ. έλλειψης υλικών ή 
ζητημάτων ανθρωπίνου δυναμικού. 
 
35. Επομένως, σύμφωνα και με τις πρόσφατες σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες του Ο.Ο.Σ.Α., το διάστημα 
κατά το οποίο λαμβάνει χώρα τυχόν διακοπή εργασιών σε ένα εργοτάξιο ή έργο κατασκευής ή 
εγκατάστασης λόγω της σε εξέλιξη πανδημίας συνυπολογίζεται στο απαιτούμενο διάστημα προκειμένου να 
προσδιορισθεί αν συμπληρώνεται ο χρόνος για τη θεμελίωση μόνιμης εγκατάστασης με βάση τις διατάξεις 
αυτές. 
 
III. Διασυνοριακοί εργαζόμενοι - Εφαρμογή των κανόνων των Σ.Α.Δ.Φ. για την φορολόγηση 
εισοδήματος από εξαρτημένη εργασία. 
 
36. Στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την αποζημίωση των μισθών από το Κράτος σε 
περιπτώσεις αναστολής συμβάσεων εργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, στην οποία 
έχουν προβεί ή αναμένεται να προβούν ορισμένες επιχειρήσεις, ανακύπτουν ζητήματα φορολογικής 
μεταχείρισης των λόγω αποζημιώσεων στις περιπτώσεις διασυνοριακών εργαζομένων, οι οποίοι κατοικούν 
σε ένα Κράτος, αλλά εργάζονται σε άλλο, όπου και μεταβαίνουν καθημερινά ή τουλάχιστον μία φορά την 
εβδομάδα. 
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37. Στην πλειονότητα των Σ.Α.Δ.Φ. που έχει συνάψει η Ελλάδα για την κατανομή του δικαιώματος 
φορολόγησης του εισοδήματος από εξαρτημένη εργασία μεταξύ του Κράτους κατοικίας και του Κράτους 
παροχής της απασχόλησης προβλέπονται διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες μισθοί, ημερομίσθια και άλλες 
παρόμοιες αμοιβές φορολογούνται μόνο στο Κράτος κατοικίας, εκτός εάν η απασχόληση ασκείται στο άλλο 
συμβαλλόμενο Κράτος (Κράτος πηγής) (άρθρο 15 Πρότυπης Σύμβασης). Επισημαίνεται ότι η εξαρτημένη 
εργασία παρέχεται στο Κράτος στο οποίο ο υπάλληλος έχει φυσική παρουσία τη στιγμή που ασκεί τις 
δραστηριότητες για τις οποίες καταβάλλεται η αμοιβή. Προβλέπεται αποκλειστικό δικαίωμα φορολόγησης 
στο Κράτος κατοικίας, εκτός εάν: 
1) Ο δικαιούχος της αμοιβής παρευρίσκεται στο Κράτος πηγής για χρονική περίοδο ή περιόδους που 
υπερβαίνουν συνολικά τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες σε οποιαδήποτε δωδεκάμηνη περίοδο που 
αρχίζει ή τελειώνει στο οικείο φορολογικό έτος ή 
2) Η αμοιβή καταβάλλεται από ή για λογαριασμό ενός εργοδότη, ο οποίος είναι κάτοικος του Κράτους 
πηγής ή 
3) Η αμοιβή βαρύνει μια μόνιμη εγκατάσταση την οποία ο εργοδότης διατηρεί στο Κράτος πηγής. 
Εάν συντρέχει οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις 1 έως 3, τότε αποκτά δικαίωμα φορολόγησης της αμοιβής 
αυτής και το Κράτος πηγής. Το Κράτος κατοικίας ενεργεί για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σύμφωνα 
με τις σχετικές διατάξεις. 
 
38. Στο πλαίσιο των μέτρων αναστολής των συμβάσεων εργασίας λόγω της πανδημίας COVID-19 ο 
διασυνοριακός εργαζόμενος δεν παρέχει μεν εξαρτημένη εργασία στο Κράτος πηγής (αλλά λαμβάνει 
αποζημίωση από αυτό) με αποτέλεσμα είτε να παραμένει στο Κράτος αυτό μη απασχολούμενος είτε να 
επιστρέφει στο Κράτος κατοικίας. 
 
39. Για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών διευκρινίζονται τα ακόλουθα: Σύμφωνα με τις οδηγίες 
του Ο.Ο.Σ.Α. βάσει της Πρότυπης Σύμβασης οι εν λόγω αποζημιώσεις εξομοιώνονται με τις αποζημιώσεις 
διακοπής της εργασιακής σχέσης, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων περί 
εξαρτημένης εργασίας (άρθρο 15 της Πρότυπης Σύμβασης) και ως τέτοιες θεωρείται ότι προκύπτουν στο 
Κράτος στο οποίο ο υπάλληλος θα είχε άλλως εργαστεί. Στην περίπτωση των διασυνοριακών 
εργαζομένων, αυτό θα είναι το Κράτος στο οποίο παρείχετο η εξαρτημένη εργασία πριν από τη λήψη 
κυβερνητικών μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19 με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται το δικαίωμα 
φορολόγησης του Κράτους πηγής. 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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ΙΙ. ΚΦΔ (Ν. 4174/2013) 
 

Α.1125/2020 
Απόδοση των τελών χαρτοσήμου που οφείλονται από υπόχρεους σε παρακράτηση των 
άρθρων 59 και 61 του ν. 4172/2013. 
 

Αθήνα, 29 Μαΐου 2020  
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 2246/1952 (Α'282). 
 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 59, 60, 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013 (Α'167). 
 
3. Τις διατάξεις του π.δ. της 28ης Ιουλίου 1931 «Περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου» (Α'239). 
 
4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
5. Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α' 94) και 
ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν. 
 
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (121 Α'). 
 
7. Την υπ' αρ. πρωτ. 339/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051). 
 
8. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (222 Α'), 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. 
 
9. Την υπ' αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ' αρ. 39/3/30.11.2017 
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689). 
 
10. Τις αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. υπ' αρ πρωτ. Α.1099/2019 (949 Β'), Α.1100/2019 (951 Β') και 
Α.1101/2019 (948 Β'). 
 
11. Την ανάγκη υποβολής της δήλωσης των τελών χαρτοσήμου σε ορισμένες περιπτώσεις μέσω της 
ηλεκτρονικής εφαρμογής των παρακρατούμενων φόρων, για τη μείωση των διοικητικών βαρών. 
 
12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 
 
1. Σε περίπτωση που επί εισοδημάτων, τα οποία αναφέρονται στα παραρτήματα των υπ' αρ. 1099/2019, 
1100/2019 και 1101/2019 αποφάσεων του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., οφείλονται τέλη χαρτοσήμου, αυτά 
αποδίδονται στο Δημόσιο από τους υπόχρεους σε παρακράτηση των άρθρων 59 και 61του ν. 4172/2013, 
κατά τον ίδιο τρόπο και χρόνο που αποδίδεται και ο παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος, ανεξάρτητα 
από το ποιον βαρύνει η δαπάνη του τέλους χαρτοσήμου. Στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει επί των 
προαναφερθεισών κατηγοριών εισοδημάτων φόρος προς παρακράτηση, τα τέλη χαρτοσήμου αποδίδονται 
κατά τον ίδιο τρόπο και χρόνο που θα αποδιδόταν ο παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος. 
 
2. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις που υπάρχει υποχρέωση απόδοσης τελών χαρτοσήμου, τα τέλη 
χαρτοσήμου εξακολουθούν να αποδίδονται στο Δημόσιο κατά τον ίδιο τρόπο και χρόνο που αποδίδονταν 
προ της εκδόσεως της παρούσης. 
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3. Η παρούσα απόφαση ισχύει για φορολογικές υποχρεώσεις καταβολής τελών χαρτοσήμου που 
γεννώνται για τα ως άνω εισοδήματα μετά την 1/7/2020. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 29 Μαΐου 2020 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 

Α.1138/2020 
Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής 
διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου 
αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 
(Κ.Φ.Δ.) 
 

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2020 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του ν. 4646/2019 (Α΄201) 
και ισχύει. 
β) Του ν. 4308/2014 (Α΄251) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει. 
γ) Του Κεφαλαίου Α΄ του μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις». 
δ) Του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (Α΄285), όπως ισχύει. 
ε) Του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58), όπως ισχύει.  
 
2.  Την αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄968 και 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 
 
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄181), όπως ισχύει. 
 
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121). 
 
5. Την υπ’ αρ. Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β΄2901). 
 
6. Την υπ’ αρ. 339/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄3051). 
 
7. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός 
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
όπως ισχύουν, τις αποφάσεις αριθ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. 
και αριθ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων». 
 
8. Την ανάγκη ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε. για τη συγκέντρωση και αξιοποίηση 
πληροφοριών, με σκοπό τη φορολογική συμμόρφωση των οντοτήτων. 
 
9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και του Προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε.,  
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αποφασίζουμε: 
 
Ορίζουμε την έκταση εφαρμογής, τις εξαιρέσεις, τα δεδομένα που διαβιβάζονται, το χρόνο διαβίβασης, τις 
ειδικότερες υποχρεώσεις των οντοτήτων, τη διαδικασία καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με την 
εφαρμογή των οριζόμενων στις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν.4174/2013 (Α’ 170). 
 
Άρθρο 1 
ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται: 
 
1. Ως «Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε.»: Η διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή 
πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε.. 
2. Ως «Ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε.» ή 
«Πλατφόρμα myDATA»: Η ψηφιακή πλατφόρμα υποδοχής των δεδομένων που διαβιβάζονται στην 
Α.Α.Δ.Ε., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε. και περιλαμβάνει αναλυτικά 
και συνοπτικά το σύνολο των συναλλαγών εσόδων / εξόδων των οντοτήτων που τηρούν Λογιστικά Αρχεία, 
σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και στην οποία απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό 
αποτέλεσμα των οντοτήτων. 
3. Ως «Σύνοψη παραστατικού»: Τα στοιχεία του υποχρεωτικού περιεχομένου του παραστατικού χωρίς την 
αναλυτική διάκριση των ειδών (αγαθών υπηρεσιών). 
4. Ως «Χαρακτηρισμός Συναλλαγών»: Η υποχρέωση των οντοτήτων να λογιστικοποιούν τα δεδομένα τους 
για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων καθώς και για την κάλυψη αναγκών της 
εσωτερικής τους οργάνωσης. 
5. Ως «Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ.)»: Ο Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης που χορηγείται 
από την Α.Α.Δ.Ε. για κάθε έγκυρη διαβίβαση δεδομένων στην Πλατφόρμα myDATA. 
6. Ως «Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης»: Η οντότητα η οποία κατόπιν εντολής άλλης 
οντότητας (υπόχρεη οντότητα), διαβιβάζει με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και σύμφωνα με τις διατάξεις 
της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, παραστατικά πωλήσεων για λογαριασμό της υπόχρεης οντότητας. 
7. Ως «Πρόγραμμα διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό / λογιστικό, ERP)»: Οι ηλεκτρονικές εφαρμογές 
που καλύπτουν α) τις ανάγκες εμπορικής διαχείρισης για την έκδοση λογιστικών στοιχείων, καθώς και β) 
της λογιστικής διαχείρισης για τη λογιστικοποίηση των δεδομένων της οντότητας. 
 
Άρθρο 2 
ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 
1. Οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄251), ανεξαρτήτως μεγέθους αυτών και τρόπου έκδοσης 
και τήρησης των λογιστικών τους αρχείων, υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. 
δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων, των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων, των Φορολογικών 
Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι 
Φ.Η.Μ., υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και της παρούσας απόφασης. 
 
2. Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας δεν εμπίπτουν: 
α) Οι υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, 
β) Το Δημόσιο, οι Περιφέρειες, οι Νομαρχίες, οι Δήμοι, οι Κοινότητες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου, για τις δραστηριότητες ή πράξεις, τις οποίες πραγματοποιούν ως δημόσια εξουσία, με 
την προϋπόθεση ότι οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και 
την Οδηγία 2006/112/ ΕΚ (παρ. 9, άρθρο 8 του ν. 4308/2014). 
 
3. Οι υπόχρεοι της παραγράφου 1 διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε.: 
 
α) δεδομένα των λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν για την τεκμηρίωση των συναλλαγών τους, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 8, 10 και 12 του ν. 4308/2014 (τιμολόγια και στοιχεία λιανικής πώλησης), 
 
β) δεδομένα των λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν κατ’ εφαρμογή ειδικών φορολογικών διατάξεων όπως 
απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής, καθώς και τα δεδομένα των παραστατικών που εκδίδονται για την 
τεκμηρίωση της είσπραξης/πληρωμής ενοικίου, 
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γ) τα δεδομένα των λογιστικών εγγραφών που διαμορφώνουν τη λογιστική και φορολογική βάση για την 
εξαγωγή του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε φορολογικού έτους. 
  
Άρθρο 3 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ 
 
1. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή της διαδικασίας, στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης τυποποιούνται 
τα παραστατικά και περιγράφονται αναλυτικά τα δεδομένα των παραστατικών και οι εγγραφές των 
τηρούμενων λογιστικών βιβλίων των υπόχρεων οντοτήτων που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε.. 
 
2. Για τα τιμολόγια, περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
 
α) Στοιχεία αντισυμβαλλομένων ημεδαπής/αλλοδαπής: 
i. Α.Φ.Μ. 
ii. Χώρα προέλευσης του εκδότη/λήπτη 
 
β) Είδος Παραστατικού (π.χ. Τιμολόγιο Πώλησης)  
 
γ) Στοιχεία Παραστατικού: 
i. Ημερομηνία έκδοσης 
ii. Σειρά/αριθμός 
iii. Αριθμός Εγκατάστασης 
 
δ) Στοιχεία συναλλαγής: Συνολική Αξία Παραστατικού = Καθαρή αξία + Φ.Π.Α. Παρακρατήσεις + Λοιποί 
Φόροι + Τέλη Χαρτοσήμου + Λοιπά Τέλη – Κρατήσεις υπέρ Λοιπών Φορέων του Δημοσίου. 
 
3. Για τα στοιχεία λιανικής πώλησης διαβιβάζονται όσα από τα δεδομένα της παραγράφου 2 προβλέπονται 
ως υποχρεωτικά αναγραφόμενα από τις κείμενες διατάξεις και προβλέπονται στο Παράρτημα της 
παρούσας. 
 
4. Τα ως άνω δεδομένα διαβιβάζονται και για τα συσχετιζόμενα με το εκδοθέν παραστατικό πώλησης 
παραστατικά, όπως το πιστωτικό και το συμπληρωματικό τιμολόγιο πώλησης. 
 
5. Ειδικά για τις εκκαθαρίσεις (παρ. 12, άρθρο 8 του ν. 4308/2014), τα δεδομένα της συναλλαγής που 
διαβιβάζονται από τον τρίτο που πωλεί αγαθά για λογαριασμό της οντότητας αφορούν την αμοιβή-
προμήθειά του, τον Φ.Π.Α. που υπολογίζεται επί αυτής, καθώς και την αξία (με Φ.Π.Α.) των πωλήσεων που 
πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό της οντότητας. 
 
6. Από τα δεδομένα των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων διαβιβάζονται στην Πλατφόρμα myDATA οι 
εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/εξόδων (ανά χρέωση και πίστωση) που διαμορφώνουν το τελικό λογιστικό 
και φορολογικό αποτέλεσμα κάθε φορολογικού έτους. Από τις εγγραφές αυτές, διαβιβάζονται διακριτά οι 
εγγραφές μισθοδοσίας και αποσβέσεων και συγκεντρωτικά οι λοιπές εγγραφές τακτοποίησης 
εσόδων/εξόδων που διενεργούνται στο τέλος της περιόδου. 
 
Άρθρο 4 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ 
 
1. Τα δεδομένα του άρθρου 3 της παρούσας διαβιβάζονται στην Πλατφόρμα myDATA,, υπό μορφή 
σύνοψης, χωρίς αναλυτική διάκριση των ειδών και των εγγραφών, κατά περίπτωση, όπως προβλέπεται 
στο Παράρτημα. 
 
2. Ειδικά, για τα στοιχεία λιανικής, τα δεδομένα του άρθρου 3 διαβιβάζονται: 
 
α) για τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ. (Φ.Τ.Μ., Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., Α.ΔΗ.Μ.Ε.), ως εξής: 
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αα) είτε αναλυτικά, ανά στοιχείο λιανικής πώλησης, μέσω απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την 
Α.Α.Δ.Ε.. 
 
αβ) είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα, στην Πλατφόρμα myDATA, με τους τρόπους που προβλέπονται στις 
περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, για τις συναλλαγές που από την κείμενη νομοθεσία 
δεν έχουν υποχρέωση απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε. 
 
β) για τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται μηχανογραφικά ή χειρόγραφα χωρίς την υποχρέωση χρήσης 
Φ.Η.Μ., τα δεδομένα διαβιβάζονται αναλυτικά ανά στοιχείο λιανικής πώλησης στην Πλατφόρμα myDATA. 
Κατ’ εξαίρεση, τα στοιχεία λιανικής πώλησης που εκδίδονται, χωρίς χρήση Φ.Η.Μ., μέχρι την 31/12/2020 
δύνανται να διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα, εφόσον διαβιβάζονται με τους τρόπους που 
προβλέπονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 6 του παρόντος άρθρου. 
 
γ) αναλυτικά, ανά στοιχείο λιανικής, μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στην 
Πλατφόρμα myDATA. 
 
3. Τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων διαβιβάζονται ανά χαρακτηρισμό συναλλαγής από τον εκδότη 
τους και σε κάθε περίπτωση ανά συντελεστή φόρου και τέλους, ανεξάρτητα από την αξία και τον τρόπο 
έκδοσής τους (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα). 
 
4. Κατ’ εξαίρεση, τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται από τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών 
(ημεδαπή οντότητα) στις εξής περιπτώσεις: 
 
α) Συναλλαγών με μη υπόχρεη οντότητα της αλλοδαπής, όπως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, εισαγωγές από 
τρίτες χώρες και λήψεις υπηρεσιών (ενδοκοινοτικές, τρίτων χωρών) 
 
β) Λήψης παραστατικών λιανικής από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όπως κοινόχρηστα, συνδρομές, 
λιανικές συναλλαγές αλλοδαπής, 
 
γ) Συναλλαγών που αφορούν σε πώληση ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο Δ.Ε.Η.) και ύδατος μη ιαματικού 
(Ε.Υ.Δ.Α.Π., δημοτικές επιχειρήσεις κλπ), 
 
δ) Συναλλαγών με τα πιστωτικά ιδρύματα, 
 
ε) Παραστατικά καταβολής εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία, όπως αυτά που εκδίδονται από τον ΕΦΚΑ και 
 
στ) Μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων από τον εκδότη. 
 
5. Στην περίπτωση που τα λογιστικά στοιχεία (τιμολόγια, στοιχεία λιανικών συναλλαγών) εκδίδονται από 
τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (αυτοτιμολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ ονόματος και για 
λογαριασμό του πωλητή (ανάθεση τιμολόγησης), τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται από τον ίδιο 
(λήπτη) ή από το τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η τιμολόγηση, αντίστοιχα, με την προϋπόθεση ότι 
υπάρχει σχετική αναφορά στην προαπαιτούμενη συμφωνία (παρ. 5, άρθρο 8 του ν. 4308/2014). 
 
6. Η διαβίβαση των δεδομένων, που ορίζονται με την παρούσα, πραγματοποιείται από τις υπόχρεες 
οντότητες ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. μέσω: 
 
α) των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης. Ειδικά για τα δεδομένα τιμολογίων, οι οντότητες 
που χρησιμοποιούν τον τρόπο αυτό, δεν επιτρέπεται να διαβιβάζουν δεδομένα των παραστατικών αυτών 
με κάποιον από τους λοιπούς τρόπους  
της παρούσας παραγράφου. 
 
β) των προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP), που χρησιμοποιούν οι 
οντότητες και διασυνδέονται με την Α.Α.Δ.Ε. μέσω σχετικής διεπαφής. 
 
γ) ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που είναι προσβάσιμη μέσω 
του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., αποκλειστικά για τις οντότητες που: 
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γα) τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και δεν υπερβαίνουν τα όρια των ακαθάριστων εσόδων, όπως 
αυτά ορίζονται για την εφαρμογή της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000. 
Τα ανωτέρω, για τους σκοπούς της διαβίβασης, εξετάζονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, με βάση 
τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την Πλατφόρμα myDATA, και ισχύουν καθ’ όλη τη 
διάρκεια του επόμενου έτους, εντός του οποίου πραγματοποιείται η ηλεκτρονική διαβίβαση. Εξαιρετικά, για 
τα έτη 2020 και 2021, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος 
φορολογικού έτους 2018 και 2019 αντίστοιχα ή 
 
γβ) εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια πώλησης, ανεξαρτήτως τηρούμενου λογιστικού συστήματος, 
όπως το πλήθος αυτών προκύπτει από τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν στην Πλατφόρμα myDATA μέχρι 
το τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Εξαιρετικά για τα έτη 2020 και 2021, λαμβάνεται υπόψη 
μόνο το πλήθος των τιμολογίων, με βάση τις υποβληθείσες καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών, 
σύμφωνα με την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (Β’ 179). 
 
δ) των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) για τις λιανικές συναλλαγές. Ειδικά για όσες 
περιπτώσεις προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία η απευθείας διασύνδεση των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε. 
δεν επιτρέπεται η διαβίβαση παραστατικών λιανικών συναλλαγών με άλλο τρόπο. 
 
7. Τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται, κατά περίπτωση, είτε: 
 
α) Από την ίδια την οντότητα ή εξουσιοδοτημένο λογιστή, 
 
β) Από το λήπτη, κατά τη διαδικασία της αυτοτιμολόγησης και των περιπτώσεων της παραγράφου 4 του 
παρόντος άρθρου, 
 
γ) Από τον Πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και 
 
δ) Από τον τρίτο, στην περίπτωση ανάθεσης τιμολόγησης. 
 
8. Η επιχειρησιακή και τεχνική τεκμηρίωση της διαδικασίας διαβίβασης, αναφορικά με τις διαθέσιμες 
λειτουργίες διασύνδεσης με την Α.Α.Δ.Ε., αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Αρχής 
(www.aade.gr/mydata). 
 
Άρθρο 5 
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 
 
1. Τα οριζόμενα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών στοιχείων, που αφορούν σε έσοδα από χονδρικές 
συναλλαγές, ανεξαρτήτως της υποχρέωσης ή μη υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α. από την οντότητα και του 
λογιστικού συστήματος (απλογραφικό-διπλογραφικό) που αυτή τηρεί, διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. ως 
ακολούθως: 
 
α) Σε πραγματικό χρόνο, εφόσον τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της 
παραγράφου 6 του άρθρου 4. 
 
β) Σε πραγματικό χρόνο, για τις οντότητες που διαβιβάζουν τα οριζόμενα δεδομένα με τον τρόπο που 
καθορίζεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 4. Εξαιρετικά, για το 2020, τα δεδομένα 
διαβιβάζονται εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση αυτών και όχι αργότερα από την εικοστή (20η) 
ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν. 
 
γ) Μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν: 
 
γα) για τις οντότητες που διαβιβάζουν τα οριζόμενα δεδομένα με τον τρόπο που καθορίζεται στην 
περίπτωση γ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 4 και 
 
γβ) για τα δεδομένα που διαβιβάζονται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ (διαδικασία της αυτοτιμολόγησης) 
και την περίπτωση δ΄ (διαδικασία της ανάθεσης τιμολόγησης)της παραγράφου 7 του άρθρου 4. 
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Εξαιρετικά, για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, η Δ.Ε.Η., η Ε.Υ.Δ.Α.Π., οι λοιπές οντότητες πώλησης 
ύδατος μη ιαματικού, καθώς και τα πιστωτικά ιδρύματα διαβιβάζουν τα συγκεκριμένα δεδομένα, 
συγκεντρωτικά, στον ίδιο, ως άνω, οριζόμενο, χρόνο, ανά περίπτωση. 
 
2. Τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων, που αφορούν σε έσοδα από λιανικές συναλλαγές, διαβιβάζονται 
στο χρόνο που ορίζεται, ανά περίπτωση, στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Ειδικά για τις 
οντότητες που έχουν υποχρέωση απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε. τα δεδομένα 
διαβιβάζονται στον χρόνο που ορίζει η κείμενη νομοθεσία. 
 
3. Στις περιπτώσεις α΄ έως και ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4, η διαβίβαση πραγματοποιείται έως την 
ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το λογιστικό σύστημα που τηρεί ο λήπτης 
(απλογραφικό-διπλογραφικό). Στην περίπτωση στ΄ της ίδιας ως άνω παραγράφου, κατά την οποία ο 
εκδότης δεν τηρεί την υποχρέωση της ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων εντός των τιθέμενων 
προθεσμιών, η διαβίβαση από το λήπτη πραγματοποιείται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα. 
 
4. Οι οριζόμενες από την παρούσα εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/εξόδων διαβιβάζονται έως την 
υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με εξαίρεση τις εγγραφές μισθοδοσίας, τα δεδομένα των 
οποίων διαβιβάζονται έως την υποβολή της δήλωσης για την απόδοση του σχετικού παρακρατούμενου 
φόρου. 
 
5. Ως ημερομηνία διαβίβασης και επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρησης στην Α.Α.Δ.Ε. των δεδομένων που 
ορίζονται με την παρούσα, λαμβάνεται η ημερομηνία χορήγησης του Μοναδικού Αριθμού Καταχώρησης 
(Μ.ΑΡ.Κ.). Για τα παραστατικά που διαβιβάζονται μέσω απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την 
Α.Α.Δ.Ε. η ημερομηνία διαβίβασης και επιτυχούς καταχώρισης προκύπτει από το πληροφοριακό σύστημα 
των Φ.Η.Μ.. 
  
Άρθρο 6 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 
 
1. Οι οντότητες χαρακτηρίζουν τις συναλλαγές κατατάσσοντας τα σχετικά λογιστικά γεγονότα σε έσοδα και 
σε έξοδα. 
 
2. Ο χαρακτηρισμός των εσόδων διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε. ως ακολούθως: 
 
α) Για τις συναλλαγές που αφορούν σε έσοδα, των οποίων τα σχετικά δεδομένα των παραστατικών 
διαβιβάζονται σύμφωνα με τους τρόπους που ορίζονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 6 του 
άρθρου 4, ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε. κατά το χρόνο της διαβίβασης των δεδομένων 
σύνοψης των παραστατικών, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 5. 
 
β) Για τις συναλλαγές που αφορούν σε έσοδα, των οποίων τα σχετικά δεδομένα των παραστατικών 
διαβιβάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα: 
 
βα) στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 4, ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται από την οντότητα 
στην οποία αφορά το έσοδο έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο 
λογιστικό σύστημα. 
 
ββ) στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 4, ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται δυνητικά είτε από 
τον πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης ταυτόχρονα με τα δεδομένα που διαβιβάζονται υπό 
μορφή σύνοψης και εντός του ίδιου χρόνου διαβίβασης των δεδομένων των παραστατικών σύμφωνα με το 
άρθρο 5 (σε πραγματικό χρόνο), είτε από την οντότητα στην οποία αφορά το έσοδο έως την ημερομηνία 
υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα. 
 
βγ) στις περιπτώσεις β΄ (διαδικασία αυτοτιμολόγησης) και δ΄ (διαδικασία ανάθεσης τιμολόγησης) της 
παραγράφου 7 του άρθρου 4, ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται από την οντότητα στην οποία αφορά το 
έσοδο, έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα. 
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γ) Για τις πωλήσεις για λογαριασμό τρίτου, ο χαρακτηρισμός των εσόδων διαβιβάζεται από την οντότητα 
στην οποία αφορά το έσοδο, έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., ανάλογα με το 
τηρούμενο λογιστικό σύστημα. 
 
δ) Ειδικά για τις οντότητες των παραπάνω περιπτώσεων β΄ και γ΄ που δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α., ο 
χαρακτηρισμός εσόδων διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. 
των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα. 
 
ε) Στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων των 
παραστατικών από τον εκδότη, ο χαρακτηρισμός του εσόδου διαβιβάζεται εντός μηνός από τη λήξη της 
τιθέμενης προθεσμίας διαβίβασης, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5. 
 
3. Ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε. υποχρεωτικά μέσω λογιστή φοροτεχνικού κατόχου άδειας 
που χορηγείται από το Ο.Ε.Ε., για τις οντότητες που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις και τα όρια 
ακαθαρίστων εσόδων, όπως αυτά ορίζονται για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 
2873/2000, και εξετάζονται, για τους σκοπούς της διαβίβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο β’ και γ’ 
εδάφιο της υποπερίπτωσης γα) της περίπτωσης γ) της παραγράφου 6 του άρθρου 4, για τα ακόλουθα: 
 
α) Για τις συναλλαγές που αφορούν σε έξοδα, και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α., 
ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα. Ειδικά για τις οντότητες που δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α., ο 
χαρακτηρισμός διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των 
τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα. 
 
β) Για τα δεδομένα που αφορούν στις εγγραφές μισθοδοσίας, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της 
δήλωσης για την απόδοση του σχετικού παρακρατούμενου φόρου. 
 
γ) Για τα δεδομένα που αφορούν στις εγγραφές αποσβέσεων και στις λοιπές εγγραφές τακτοποίησης 
εσόδων – εξόδων, ο χαρακτηρισμός διαβιβάζεται συγκεντρωτικά στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος. 
 
4. Οι ανωτέρω διαδικασίες αποτυπώνονται στην αναλυτική περιγραφή λειτουργίας της πλατφόρμας 
υποδοχής των διαβιβαζόμενων δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε., η οποία αναρτάται σε διαδικτυακό τόπο της 
Αρχής (www. aade.gr/mydata). 
 
Άρθρο 7 
ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ 
ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ 
 
α) Από την 20/07/2020 διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myData τα δεδομένα της 
σύνοψης εσόδων καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, των 
λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά μέσω Παρόχων Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.  
Από την ίδια ημερομηνία διαβιβάζεται προαιρετικά ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός εσόδων καθώς και ο 
αντίστοιχος χαρακτηρισμός εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, των δεδομένων που εκδίδονται από 
20/07/2020 και μετά μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων. 
 
β) Από την 01/10/2020 διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myData τα δεδομένα της 
σύνοψης και ο χαρακτηρισμός εσόδων και εξόδων των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται από την 
ημερομηνία αυτή και μετά, με τους λοιπούς τρόπους διαβίβασης πέραν των Παρόχων Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων. 
 
γ) Έως την 31/12/2020 διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί 
εσόδων, καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης και ο χαρακτηρισμός εξόδων σε περίπτωση 
αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 01/01/2020 έως και την 
30/09/2020, έκτος από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με την 
περίπτωση α΄ ανωτέρω. Ειδικά στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης δεδομένων από 
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τον Εκδότη των παραπάνω περιπτώσεων που διενεργείται έως 31/12/2020, αυτά διαβιβάζονται από το 
Λήπτη από 01/01/2021 έως και 28/02/2021.  
Ο Εκδότης δύναται να αποδεχθεί και να χαρακτηρίσει τις εν λόγω συναλλαγές έως 31/03/2021. 
 
δ) Έως την 28/02/2021 διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί 
εξόδων, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά 
στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 01/01/2020 έως και την 30/09/2020, έκτος από τα δεδομένα που οι 
οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με την περίπτωση α΄ ανωτέρω. 
 
ε) Ειδικά για τις εγγραφές μισθοδοσίας η διαβίβαση των δεδομένων για το χρονικό διάστημα από 
01/01/2020 έως 30/09/2020 διενεργείται έως την 31/12/2020. 
 
Άρθρο 8 
ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
 
α) Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
β) Την παρούσα απόφαση ακολουθεί παράρτημα (ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ), το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
  
Η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

Α.1159/2020 
Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (Β΄ 179) «Υποβολή καταστάσεων 
φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει 
 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020  
  
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α) Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, 
β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και 
ειδικότερα της παραγράφου 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7, των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14 και 
του άρθρου 41 αυτού, 
γ) την υπ’ αρ. ΠΟΛ.1022/2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (179 Β΄), όπως ισχύει, 
δ) της υπ’ αρ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει. 
 
2. Την υπ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός 
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
όπως ισχύουν, τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (ΥΟΔΔ 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ 
και υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων». 
 
3. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευκόλυνση των φορολογούμενων ως προς την 
εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση 
πληροφοριών του ημερολογιακού έτους 2019, δεδομένων των μέτρων που λαμβάνονται για την 
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αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσης του, που είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας. 
 
4. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,  
 
αποφασίζουμε: 
 
Τροποποιούμε την υπ’ αρ. Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (Β΄ 179) απόφαση «Υποβολή καταστάσεων 
φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει, ως ακολούθως: 
 
1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Για το ημερολογιακό έτος 2019, η υποβολή των καταστάσεων των ως άνω περιπτώσεων θεωρείται 
εμπρόθεσμη μέχρι και την 06/07/2020». 
 
2. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 6 τροποποιείται ως εξής: «Εξαιρετικά για το ημερολογιακό έτος 2019, 
για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών θεωρείται εμπρόθεσμη, 
τροποποιητική δήλωση που υποβλήθηκε μέχρι και μία (1) ημέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, ήτοι μέχρι και την 28/07/2020». 
 
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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ΙΙΙ. ΦΠΑ (Ν. 2859/2000) 
 

Α.1143/2020 
Απαλλαγή από τον ΦΠΑ της δωρεάν παράδοσης αγαθών και της δωρεάν παροχής 
υπηρεσιών από υποκειμένους στον ΦΠΑ για την κάλυψη της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 
 

Αθήνα, 15.06.2020 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄ 248) όπως ισχύει: 
• Των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 7 
• της παραγράφου 2 του άρθρου 9. 
 
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (A΄ 121). 
 
3. Την υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (968 Β΄) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει. 
 
4. Την υπ’ αρ. Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901). 
 
5. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051). 
 
6. Το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019, με το οποίο συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία 
Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας. 
 
7. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει. 
 
8. 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) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 
41, όπως ισχύουν. 
 
9. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός 
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την 
υπ’αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου  Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» και την υπ΄αρ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
 
10. Την ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει προκύψει λόγω 
του κορωνοϊού COVID-19. 
 
11. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.),  
 
αποφασίζουμε: 
 
Δεν θεωρούνται ως παραδόσεις αγαθών και ως παροχές υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας και ως εκ τούτου 
απαλλάσσονται του ΦΠΑ της αυτοπαράδοσης αγαθών και της ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών, αντίστοιχα, 
οι άνευ ανταλλάγματος παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από 
υποκειμένους στον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης δδ΄ της περίπτωσης β΄ της 
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παραγράφου 2 του άρθρου 7 και της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Κώδικα ΦΠΑ, για την κάλυψη 
αναγκών που έχουν προκύψει για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Οι όροι και οι 
λεπτομέρειες εφαρμογής της απαλλαγής από τον ΦΠΑ καθορίζονται ως ακολούθως: 
 
Άρθρο 1  
Ορισμοί 
 
Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσης, νοούνται ως: 
α. «Δωρητές», επιχειρήσεις υποκείμενες στον ΦΠΑ που προβαίνουν σε παραδόσεις αγαθών ή/και παροχές 
υπηρεσιών άνευ ανταλλάγματος για την κάλυψη αναγκών που έχουν προκύψει λόγω κορωνοϊού. 
β. «Αποδέκτες», οι υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα, οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ., όπως ορίζονται στο άρθρο 
14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), που λαμβάνουν τα αγαθά ή/και τις υπηρεσίες άνευ ανταλλάγματος για την 
κάλυψη αναγκών που έχουν προκύψει λόγω κορωνοϊού. 
 
Άρθρο 2 
Όροι και διαδικασία εφαρμογής της απαλλαγής 
 
1. Η άνευ ανταλλάγματος παράδοση αγαθών ή/και παροχή υπηρεσιών πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
σύμβασης δωρεάν παράδοσης αγαθών ή/και παροχής υπηρεσιών που συνάπτεται μεταξύ δωρητή και 
αποδέκτη πριν την έναρξη παράδοσης των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών. 
 
2. Η ανωτέρω σύμβαση περιλαμβάνει τουλάχιστον την περιγραφή του είδους των αγαθών ή/και υπηρεσιών 
που παρέχονται άνευ ανταλλάγματος, την ποσότητα των αγαθών που παραδίδονται, την εκτιμώμενη αξία 
των αγαθών ή/και των υπηρεσιών, τον τόπο και τον τρόπο παράδοσης των αγαθών ή/και παροχής των 
υπηρεσιών, την ημερομηνία πραγματοποίησης της παράδοσης ή/ και παροχής ή το χρονικό διάστημα που 
καλύπτει η παράδοση (συνεχείς παραδόσεις) ή η παροχή, τα πλήρη στοιχεία του δωρητή και του αποδέκτη, 
όπως επωνυμία ή ονοματεπώνυμο, ταχ. διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, και την ημερομηνία 
υπογραφής. 
 
3. Η σύμβαση της δωρεάν παράδοσης αγαθών ή/και παροχής υπηρεσιών συντάσσεται εις διπλούν και 
υπογράφεται και στα δύο αντίτυπα από τον δωρητή και τον αποδέκτη. Το ένα αντίτυπο διατηρεί ο δωρητής 
και το άλλο ο αποδέκτης. 
 
4. Ο δωρητής προσκομίζει ή αποστέλλει αντίγραφο της υπογραφείσας σύμβασης αμελλητί σε έντυπη 
μορφή στη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται για τον ΦΠΑ. 
  
5. Οι δωρητές και οι αποδέκτες των αγαθών και των υπηρεσιών οφείλουν να διαφυλάττουν το αντίτυπο της 
σύμβασης δωρεάν παροχής υπηρεσιών για όσο χρόνο προβλέπεται η διαφύλαξη λογιστικών αρχείων από 
την κείμενη νομοθεσία. 
 
Άρθρο 3 
Μεταβατικές διατάξεις – Έναρξη ισχύος 
 
1. Στις διατάξεις της παρούσης εμπίπτουν και οι άνευ ανταλλάγματος παραδόσεις αγαθών και παροχές 
υπηρεσιών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από δωρητές προς αποδέκτες, κατά την έννοια της 
παρούσης, για την κάλυψη αναγκών που έχουν προκύψει εξαιτίας του κορωνοϊού, εφόσον μέχρι την 30η 
Ιουνίου 2020 οι δωρητές εκπληρώσουν τους όρους και τη διαδικασία του άρθρου 2 της παρούσης. 
Αποδεικτικό στην περίπτωση αυτή αποτελούν τα στοιχεία αυτοπαράδοσης και ιδιοχρησιμοποίησης που 
εκδίδονται για τον αναλογούντα ΦΠΑ εκροών, καθώς και η σύμβαση. Τα ποσά του ΦΠΑ με τα οποία έχουν 
επιβαρυνθεί τα στοιχεία αυτοπαράδοσης ή ιδιοχρησιμοποίησης που έχουν εκδοθεί από τους δωρητές, 
καταχωρούνται στον κωδικό των προστιθεμένων ποσών του φόρου εισροών της οικείας δήλωσης ΦΠΑ. 
 
2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Α. Βεσυρόπουλος 
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Α.1150/2020 
Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. για κατασκευαστικές εργασίες σε ξενοδοχειακά καταλύματα 
 

Αθήνα, 15 Μαΐου 2020  
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α) του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000 Α΄248), με το 
οποίο παρέχεται δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών με απόφαση του να ορίζει ότι, προκειμένου για 
αγαθά επένδυσης ορισμένων κατηγοριών επιχειρήσεων, αντί έκπτωσης ή επιστροφής του φόρου 
παρέχεται δικαίωμα αναστολής της πληρωμής του ή ρυθμίζεται με άλλο τρόπο, 
β) των άρθρων 30, 31, 32, 33, 34 και 35 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000-Α΄248) όπως ισχύουν, 
γ) του ν. 4174/2013 (170 Α΄-Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν. 
 
2. Το π.δ. 83/2019 (A’ 121 ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών». 
 
3. Την υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει. 
 
4. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ2/9-7-2019 (Β’2901) «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών». 
 
5. Την 339/18-7-2019 (Β΄ 3051/26-7-2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο». 
 
6. 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) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 
και 41, όπως ισχύουν. 
 
7. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός 
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την 
υπ’αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και 
την υπ΄αρ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
 
8. Την κοινή υπουργική απόφαση Π. 2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.1987 (Β΄236) «Διαδικασία καταβολής του 
φόρου προστιθέμενης αξίας των επενδυτικών αγορών», η οποία κυρώθηκε με την παρ.4 του άρθρου 11 
του ν. 1839/1989 (Α΄ 90). 
 
9. Την ανάγκη καθορισμού διαδικασίας για τη χορήγηση αναστολής καταβολής Φ.Π.Α. στο πλαίσιο 
επενδύσεων για κατασκευαστικές εργασίες που πραγματοποιούν ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες ανάγκες που ανέκυψαν λόγω των μέτρων που επιβλήθηκαν για την 
ανάσχεση της διασποράς του κορωνοϊού (COVID 19). 
 
10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.),  
 
αποφασίζουμε: 
 
Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η διαδικασία καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που 
αναλογεί στις δαπάνες για κατασκευαστικές εργασίες των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ως εξής: 
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1. Η διαδικασία καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που προβλέπεται από την 
Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/1987 (Β΄236) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας εφαρμόζεται 
κατ΄ αναλογία και για τις δαπάνες κατασκευής για κτήρια, κτίσματα και κατασκευαστικές εργασίες εν γένει 
επί κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων που πραγματοποιούνται από υποκείμενες στον φόρο 
επιχειρήσεις, εφόσον εξυπηρετούν τις ανάγκες της επιχείρησης, συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την παροχή 
των υπηρεσιών της και ο φόρος που αναλογεί στις εργασίες αυτές είναι τουλάχιστον τρεις χιλιάδες (3.000) 
ευρώ. 
 
2. Για την εφαρμογή της διαδικασίας της κοινή υπουργική απόφαση Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/1987 
προϋπόθεση είναι η κατασκευή, η ανέγερση ή ο εκσυγχρονισμός της ξενοδοχειακής μονάδας να γίνεται επί 
ακινήτου που ανήκει είτε κατά κυριότητα στην υποκείμενη στον φόρο επιχείρηση είτε έχει οποιαδήποτε 
έννομη σχέση επί αυτού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) ετών. 
 
3. Για τις κατασκευαστικές εργασίες της παραγράφου 1, ο υποκείμενος στον φόρο επενδυτής, αντί του 
πίνακα που προβλέπεται στην περίπτωση α της παραγράφου 2 της κοινή υπουργική απόφαση 
Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/1987, υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ως δικαιολογητικό για τη επένδυσή του την 
σύμβαση ή τις συμβάσεις κατασκευής του έργου, προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που έχει 
συνάψει με τον αντισυμβαλλόμενό του και την σχετική με το έργο άδεια δόμησης. 
 
4. Για κάθε σύμβαση εκδίδεται ξεχωριστή βεβαίωση της παραγράφου 3 της κοινή υπουργική απόφαση 
Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/1987 (Β΄236), για καθαρή αξία κατασκευαστικών εργασιών ισόποση του αντίστοιχου 
ανταλλάγματος που αναγράφεται στην συγκεκριμένη σύμβαση, θεωρημένο αντίγραφο της οποίας 
επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο τμήμα της χορηγούμενης βεβαίωσης. 
 
5. Στην περίπτωση που πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές εργασίες που εμπίπτουν στην παράγραφο 
1, ακολουθείται η ίδια διαδικασία με βάση τη συμπληρωματική σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του 
επενδυτή και του αντισυμβαλλόμενού του. 
 
6. Τα οριζόμενα στις παραγράφους 4, 5, 6, 7 και 8 της κοινή υπουργική απόφαση 
Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/1987 ισχύουν ανάλογα και για τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται με την 
διαδικασία της παρούσας απόφασης. 
 
7. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1-7-2020. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 15 Μαΐου 2020 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 

E.2103/2020 
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 49 του ν.4701/2020 (Α' 128) αναφορικά με την 
παράταση προθεσμίας υποβολής της αίτησης του κατασκευαστή οικοδομών για την 
υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του φόρου. 
 

Αθήνα, 3.7.2020 
 
Κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν.4701/2020 (Α' 128) "Τροποποίηση του άρθρου 
6 του Κώδικα Φ.Π.Α. Παράταση προθεσμίας υποβολής της αίτησης του κατασκευαστή οικοδομών για την 
υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του φόρου". Ειδικότερα: 
 
1.  Με την παράγραφο 1 του άρθρου 49 του ως άνω νόμου αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παρ.4α 
του άρθρου 6 Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000/ Α'248). 
 
2.  Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι η διάταξη της παραγράφου 1 ισχύει από τις 12 Ιουνίου 2020. 
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Ενόψει των ανωτέρω, η προθεσμία υποβολής της αίτησης αναστολής για άδειες εκδοθείσες μέχρι και 
30.6.2020 είναι μέχρι την 31.12.2020, ενώ η προθεσμία της αίτησης αναστολής για άδειες που εκδίδονται 
από 1.7.2020 και εφεξής είναι έξι (6) μήνες από την έκδοση της εκάστοτε άδειας. 
 
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την εγκύκλιο Ε.2006/2020 για την εφαρμογή των 
διατάξεων περί αναστολής του ΦΠΑ στα ακίνητα. 
 
Συνημμένο : ΦΕΚ Α' 128/30.6.2020 (28 σελίδες) 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 

 

Ε.2108/2020 
Παράδοση αγαθών με απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας που προορίζονται για 
τον εφοδιασμό πλοίων ναυτιλιακών εταιρειών, η διαχείριση των οποίων έχει ανατεθεί σε 
επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα βάσει του Α.Ν.89/67 - Τήρηση τελωνειακών 
διατυπώσεων εξαγωγής και τιμολόγηση της παράδοσης αγαθών 
 

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2020  
 
Με αφορμή ερωτήματα τελωνειακών αρχών και οικονομικών φορέων αναφορικά με τις παραδόσεις 
(πωλήσεις) αγαθών με απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας που προορίζονται για τον εφοδιασμό 
πλοίων ναυτιλιακών εταιρειών, η διαχείριση των οποίων έχει ανατεθεί σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην 
Ελλάδα βάσει του Α.Ν.89/1967, διευκρινίζονται τα ακόλουθα ως προς την τιμολόγηση της παράδοσης 
αγαθών και την τήρηση τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής για σκοπούς ομοιόμορφης εφαρμογής: 
 
i. Παραδόσεις αγαθών ως εφοδίων πλοίων με απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας - 
τήρηση τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1α και 1γ του Ν.2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ», απαλλάσσονται 
από το φόρο προστιθεμένης αξίας η παράδοση και η εισαγωγή καυσίμων, λιπαντικών, τροφοεφοδίων και 
λοιπών αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις απαλλαγής 
της παρ.1α του ιδίου άρθρου καθώς και η παράδοση και εισαγωγή αντικειμένων και υλικών που 
προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν στα πλοία αυτά. 
 
Οι κατηγορίες πλοίων των οποίων η εισαγωγή και η παράδοση τυγχάνουν απαλλαγής από το φόρο είναι: 
(α) πλοία που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στη ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης και τα οποία εκτελούν 
μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική, βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα, 
(β) πλοία παράκτιας αλιείας, 
(γ) πλοία που προορίζονται για διάλυση, 
(δ) πολεμικά πλοία και πλοία του Δημοσίου, 
(ε) ναυαγοσωστικά και άλλα πλοία επιθαλάσσιας αρωγής. 
 
Η διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας ρυθμίζεται βάσει της Π.1591/1946/12.03.1987 
Α.Υ.Ο. και της Π.8271/4879/366/08.12.1987 Α.Υ.Ο. Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας 
κατά την παράδοση αγαθών ως εφοδίων πλοίων συνεπεία εξόδου αυτών από καθεστώτα αποθήκευσης 
π.χ Ελεύθερη Ζώνη, αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης, φορολογικές αποθήκες κ.λ.π, τυγχάνει 
εφαρμογής το κατά περίπτωση ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (ΠΟΛ.1026/2016, ΠΟΛ.1184/2018 κ.λ.π).  
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ.2γ του καν. αριθ. 952/2013 περί θεσπίσεως Ενωσιακού Τελωνειακού 
Κώδικα ορίζεται ότι, για εμπορεύματα τα οποία απαλλάσσονται, κατά τις κείμενες διατάξεις από ΦΠΑ ή 
ειδικό φόρο κατανάλωσης, και παραδίδονται ως εφόδια πλοίων ή αεροσκαφών, ανεξαρτήτως προορισμού 
του πλοίου ή του αεροσκάφους για τα οποία απαιτείται απόδειξη του εφοδιασμού, τηρούνται τελωνειακές 
διατυπώσεις εξαγωγής. 
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Με την ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ 2016/26.4.2016 εγκύκλιο διαταγή, διευκρινίζεται ότι, όσον αφορά τις 
αρμοδιότητες των τελωνείων εφοδιασμού και φόρτωσης καθώς και την υποβολή, συμπλήρωση, διόρθωση, 
τροποποίηση, ακύρωση, επαλήθευση του τελωνειακού παραστατικού που χρησιμοποιείται για σκοπούς 
εφοδιασμού (διασάφηση -εξαγωγής), εφαρμόζονται κατ'αναλογία οι διατάξεις περί εξαγωγής αγαθών. 
 
Συνεπώς, κατά την τήρηση διατυπώσεων εξαγωγής με σκοπό την παράδοση αγαθών ως εφοδίων πλοίων 
με απαλλαγή ΦΠΑ, η διασάφηση εξαγωγής υποβάλλεται από τον πωλητή-εφοδιαστή ή τον αγοραστή- 
παραλήπτη των αγαθών (την ναυτιλιακή εταιρεία και δικαιούχο της απαλλαγής πρόσωπο) και επί αυτής, 
δηλώνεται. μεταξύ άλλων, η αξία και ο αριθμός του τιμολογίου. 
 
Το ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εφοδιασμού, το οποίο 
αποστέλλεται από το τελωνείο εφοδιασμού προς τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα μέσω του ICISnet, 
χρησιμοποιείται για σκοπούς απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας (σχετ. Κεφάλαιο 5 της αριθ. 
πρωτ. ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ 2016/26.4.2016 εγκυκλίου). 
 
ii. Νομικό καθεστώς σύστασης και λειτουργίας εταιρειών διαχείρισης πλοίων και 
αντιπροσώπευσης πλοιοκτητριών εταιρειών Α.Ν.89/1967 (εφεξής «διαχειρίστριες εταιρείες») 
 
Βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Α.Ν.89/1967 και της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του 
Ν.27/1975, γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, οποιουδήποτε τύπου ή μορφής, 
ασχολούμενα αποκλειστικά με τη διαχείριση, εκμετάλλευση, ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, 
μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, 
πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρουμένων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών 
πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση 
πλοιοκτητριών εταιριών ή ναυλωτριών γυμνών πλοίων (bareboatcharterers) ή μισθωτριών εταιρειών 
πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση (shiplessees), όπως και των επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο 
εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες, δύνανται να εγκαθίστανται στην 
Ελλάδα. κατόπιν άδειας που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. η 
οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Οι διατάξεις του άρθρου 25 του ιδίου ως άνω νόμου, εφαρμόζονται ανάλογα και στις ημεδαπές επιχειρήσεις 
που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών αποκλειστικά τις προαναφερόμενες εργασίες ή υπηρεσίες. 
 
Όσον αφορά τα φορολογικά προνόμια που απολαύουν οι ως άνω εγκατεστημένες στη χώρα μας εταιρείες, 
στην παρ.3 του άρθρου 27 του Ν.27/1975 ορίζεται ότι για την καταβολή του φόρου προστιθεμένης αξίας 
εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Ν.1642/1987 (νυν Ν.2859/2000 - κωδικοποίηση Ν.1642/87). 
 
Η ανάθεση διαχείρισης πλοίων στις ως άνω εταιρείες, δυνάμει σύναψης σχετικής σύμβασης, μεταξύ αυτών 
και των ναυτιλιακών εταιρειών, καίτοι προσδίδει στο διαχειριστή ευρείας γκάμας εξουσίες ως προς τη 
διαχείριση του πλοίου, δεν προσδίδει σε αυτόν την ιδιότητα του εκμεταλλευόμενου του πλοίου. Ειδικότερα, 
ο διαχειριστής του πλοίου δύναται να συνάπτει, μεταξύ άλλων, και συμβάσεις για τον εφοδιασμό των 
πλοίων με τα αναγκαία για την ασφάλεια και τη λειτουργία του πλοίου αγαθά, εντούτοις, συναλλάσσεται με 
τους εφοδιαστές των πλοίων και γενικά με τρίτους επ' ονόματι και για λογαριασμό του πλοιοκτήτη, γεγονός 
που σημαίνει ότι τα έννομα αποτελέσματα κάθε δικαιοπραξίας που επιχειρείται από αυτόν, στα πλαίσια των 
εξουσιών που διαθέτει, αφορούν ευθέως τον πλοιοκτήτη ο οποίος είναι το υποκείμενο των δικαιωμάτων και 
των υποχρεώσεων. Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να δηλώνει ρητά ότι ενεργεί στο όνομα και για 
λογαριασμό του πλοιοκτήτη (as manager only). Η δήλωση της βούλησης του διαχειριστή ότι ενεργεί στο 
όνομα και για λογαριασμό του πλοιοκτήτη μπορεί να είναι και σιωπηρή ήτοι να συνάγεται από τις 
περιστάσεις (άρθρο 211 ΑΚ). Συναφώς, οι εταιρείες διαχείρισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
εκμετάλλευση του πλοίου, πλην όμως, δεν ασκούν την εκμετάλλευση του πλοίου. 
 
iii. Έκδοση τιμολογίων παράδοσης (πώλησης) αγαθών ως εφοδίων πλοίων 
 
Όσον αφορά το θέμα της τιμολόγησης της παράδοσης αγαθών ως εφοδίων πλοίων από προμηθευτές προς 
ναυτιλιακές εταιρείες, των οποίων τη διαχείριση έχουν αναλάβει εταιρείες εγκατεστημένες βάσει του 
Α.Ν.89/1967, διευκρινίζεται ότι, κατά γενική αρχή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν.4308/2014), τα 
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παραστατικά των πωλήσεων εκδίδονται μεταξύ των πράγματι αντισυμβαλλομένων, θέμα, σε κάθε 
περίπτωση πραγματικό, το οποίο δύναται να τεκμηριώνεται με την ύπαρξη συμφωνιών. 
 
Συνεπώς: 
(1) Σε περιπτώσεις όπου από τη συμφωνία μεταξύ της διαχειρίστριας εταιρείας και της πλοιοκτήτριας 
εταιρείας προκύπτει ότι η διαχειρίστρια εταιρεία απλά μεσολαβεί για την προμήθεια αγαθών για τον 
εφοδιασμό των πλοίων και δεν προβαίνει σε διενέργεια εμπορικών πράξεων, τα τιμολόγια των 
προμηθευτών πρέπει να εκδίδονται προς τις πλοιοκτήτριες εταιρείες (πράγματι συμβαλλόμενοι) και 
επομένως θα πρέπει να αναγράφονται σε αυτά τα στοιχεία της πλοιοκτήτριας εταιρείας (επωνυμία, 
διεύθυνση, κ.λ.π) και τα στοιχεία του πλοίου (όνομα, αριθμός και λιμάνι νηολόγησης κ.λ.π.), καθώς και 
προαιρετικά η ένδειξη «Με τη μεσολάβηση της διαχειρίστριας εταιρείας (c/o care off) (επωνυμία, διεύθυνση, 
ναυτιλιακή α.ν.89/1967, Α.Φ.Μ.)». 
(2) Σε περιπτώσεις που η πλοιοκτήτρια εταιρία έχει εκχωρήσει εξ ολοκλήρου τη διαχείριση των 
ποντοπόρων πλοίων στη διαχειρίστρια εταιρία, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας διενέργειας 
αγορών αγαθών από τις ίδιες που προορίζονται για τα πλοία αυτά, τότε τα τιμολόγια των προμηθευτών 
πρέπει να εκδίδονται στο όνομα της διαχειρίστριας εταιρίας (επωνυμία, διεύθυνση, Φ.Π.Α. κ.λπ., σύμφωνα 
με τα οριζόμενα των διατάξεων του άρθρου 9 του ν.4308/2014 αναφορικά με το περιεχόμενο τιμολογίου), 
καθώς αυτή λογίζεται ως πράγματι αντισυμβαλλόμενη, θέμα σε κάθε περίπτωση πραγματικό που πρέπει 
να προκύπτει από τους όρους της σχετικής συμφωνίας και υπό την επιφύλαξη των σχετικών με τις 
διαχειρίστριες πλοίων διατάξεων. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, με σκοπό την ομοιόμορφη εφαρμογή της διαδικασίας παράδοσης αγαθών ως 
εφοδίων πλοίων με απαλλαγή ΦΠΑ και των συναφών τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής καθώς και την 
απρόσκοπτη ροή εφοδιασμού πλοίων, κυρίως πλοίων, υπό ελληνική ή ξένη σημαία, που διενεργούν 
διεθνείς πλόες, με παρακολούθηση της διαδικασίας από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές και τη διενέργεια 
ελέγχων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
 
Α. Παραδόσεις αγαθών με απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας σε περίπτωση που η 
διαχειρίστρια εταιρεία αναλαμβάνει, βάσει σχετικής σύμβασης, τη διαχείριση πλοίων και την 
αντιπροσώπευση της πλοιοκτήτριας εταιρείας, στο όνομα και για λογαριασμό της πλοιοκτήτριας 
ναυτιλιακής εταιρείας 
 
Α.1. Υποβολή τελωνειακού παραστατικού από την διαχειρίστρια εταιρεία 
 
Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας των παραδόσεων αγαθών που προορίζονται για τον 
εφοδιασμό πλοίων, η υποβολή του οικείου τελωνειακού παραστατικού (διασάφηση εξαγωγής) στην 
αρμόδια τελωνειακή αρχή πραγματοποιείται από τη διαχειρίστρια εταιρεία με επισυναπτόμενο το τιμολόγιο 
που έχει εκδοθεί από τον προμηθευτή προς την ναυτιλιακή εταιρεία (πλοιοκτήτη-εφοπλιστή- εκμεταλλευτή 
και πράγματι αντισυμβαλλόμενο) σύμφωνα με τις αρχές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και τις 
οδηγίες της ενότητας iii (1) της παρούσας.   
 
Ειδικότερα, η διασάφηση εξαγωγής συμπληρώνεται ως εξής: 
 
Θέση 2-εφοδιαστής : EORI διαχειρίστριας εταιρείας 
Θέση 8-παραλήπτης : στοιχεία ναυτιλιακής εταιρείας (επωνυμία, διεύθυνση κλπ) και στοιχεία πλοίου 
(όνομα, αριθμός και λιμάνι νηολόγησης) 
Θέση 44-ειδικές μνείες : Ν380 – Τιμολόγιο. 
                                      1768- ΑΦΜ διαχειρίστριας εταιρείας 
                                      1769-σύμβαση διαχειρίστριας και ναυτιλιακής 
 
Στην περίπτωση αυτή, η διαχειρίστρια εταιρεία, πέραν του ρόλου της ως αντιπροσώπου της ναυτιλιακής 
εταιρείας, ενεργεί, και ως διασαφιστής καθώς υποβάλλει το τελωνειακό παραστατικό εξαγωγής, γεγονός 
που την καθιστά υπεύθυνη για την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στη 
διασάφηση, τη γνησιότητα, την ακρίβεια και την ισχύ κάθε εγγράφου που συνοδεύει τη διασάφηση και την 
εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων σχετικά με την εκτέλεση των εγκεκριμένων πράξεων. 
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Α.2. Υποβολή τελωνειακού παραστατικού από την ναυτιλιακή εταιρεία 
 
Εφόσον η εγκατεστημένη εκτός Ε.Ε ναυτιλιακή εταιρεία-αγοραστής των αγαθών και δικαιούχο απαλλαγής 
πρόσωπο, επιλέγει η υποβολή του τελωνειακού παραστατικού (διασάφηση εξαγωγής) στην αρμόδια 
τελωνειακή αρχή να πραγματοποιηθεί στο όνομά της, ορίζει έμμεσο τελωνειακό αντιπρόσωπο τη 
διαχειρίστρια εταιρεία ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο διαθέτει με την ναυτιλιακή σύμβαση 
αντιπροσώπευσης και επισυναπτόμενο το τιμολόγιο που έχει εκδοθεί από τον προμηθευτή προς την 
ναυτιλιακή εταιρεία σύμφωνα με τις αρχές των Ε.Λ.Π και τις οδηγίες της ενότητας iii (1) της παρούσας. 
 
Ειδικότερα, η διασάφηση εξαγωγής συμπληρώνεται ως εξής: 
 
Θέση 2-εφοδιαστής : EORI ναυτιλιακής εταιρείας 
Θέση 8-παραλήπτης : EORI και στοιχεία ναυτιλιακής εταιρείας (επωνυμία, διεύθυνση) στοιχεία πλοίου 
(όνομα, αριθμός και λιμάνι νηολόγησης) 
Θέση 14-αντιπρόσωπος EORI Διαχειρίστριας εταιρείας ή οποιουδήποτε προσώπου έχει  ορισθεί ως 
αντιπρόσωπος 
Θέση 44-ειδικές μνείες : Ν380 - Τιμολόγιο 
                                  1768-ΑΦΜ διαχειρίστριας εταιρείας, εφόσον ορίζεται ως αντιπρόσωπος 
 
Β. Παραδόσεις αγαθών με απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας σε περίπτωση που η 
πλοιοκτήτρια ναυτιλιακή εταιρεία έχει, βάσει σχετικής σύμβασης, εκχωρήσει εξ ολοκλήρου την 
εκμετάλλευση του πλοίου στη διαχειρίστρια εταιρεία 
 
Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας των παραδόσεων αγαθών που προορίζονται για τον 
εφοδιασμό πλοίων, η υποβολή του οικείου τελωνειακού παραστατικού (διασάφηση εξαγωγής) στην 
αρμόδια τελωνειακή αρχή πραγματοποιείται από τη διαχειρίστρια εταιρεία με επισυναπτόμενο το τιμολόγιο 
που έχει εκδοθεί από τον προμηθευτή προς τη διαχειρίστρια εταιρεία σύμφωνα με τις αρχές των Ε.Λ.Π και 
τις οδηγίες της ενότητας iii (2) της παρούσας.  
 
Ειδικότερα, η διασάφηση εξαγωγής συμπληρώνεται ως εξής: 
 
Θέση 2-εφοδιαστής : EORI διαχειρίστριας εταιρείας 
Θέση 8-παραλήπτης : EORI και στοιχεία διαχειρίστριας εταιρεία (επωνυμία, διεύθυνση) και στοιχεία πλοίου 
(όνομα, αριθμός και λιμάνι νηολόγησης) 
Θέση 44-ειδικές μνείες : Ν380 - Τιμολόγιο (ως ενότητα iii.2) 
                                      1768- ΑΦΜ διαχειρίστριας εταιρείας 
                                       1769-σύμβαση διαχειρίστριας και ναυτιλιακής 
 
Πέραν των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι η παρούσα εγκύκλιος διαταγή δεν επηρεάζει τις οδηγίες που έχουν 
δοθεί μέχρι σήμερα, ως προς την τήρηση τελωνειακών διατυπώσεων, στις περιπτώσεις όπου το 
τελωνειακό παραστατικό υποβάλλεται από ναυτιλιακές εταιρείες εγκατεστημένες στη χώρα μας ή από τον 
προμηθευτή - εφοδιαστή, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι τα τιμολόγια έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις των Ε.Λ.Π. 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. 
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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Ε. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Σ.Λ.Ο.Τ. 

 

ΣΛΟΤ 740/2020 
Διευκρινίσεις για την σύνταξη οικονομικών καταστάσεων ΟΕ που μετατρέπεται σε ΑΕ με 
βάση τον ν. 4601/2019 
 

Αθήνα, 09.06.2020 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 
 
Η εταιρεία μας ΟΕ που τηρεί διπλογραφικά βιβλία μετατρέπεται σε ΑΕ με βάση τις διατάξεις του 
ν.4601/2019. Η απόφαση λήφθηκε με σχετικό πρακτικό στις 31/12/2019 όπου ορίστηκε και η ημερομηνία 
για την σύνταξη του ισολογισμού μετατροπής. Για την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της υπό 
μετατροπής ΟΕ συντάχθηκε έκθεση εξακρίβωσης από τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 
4548/2018.  
 
Στην έκθεση εξακρίβωσης, ορισμένα περιουσιακά στοιχεία εκτιμήθηκαν σε διαφορετική αξία από την αξία 
του παρουσιάζονται στο ισοζύγιο ισολογισμού της 31/12/2019. 
Συγκεκριμένα:  
α) Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (πάγια) εκτιμήθηκαν σε μεγαλύτερη αξία από την 
αναπόσβεστη λογιστική στις 31/12/2019. 
β) Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (απαιτήσεις από πελάτες) εκτιμήθηκαν σε μικρότερη αξία από την 
λογιστική στις 31/12/2019.  
Κατόπιν όλων των ανωτέρω θα θέλαμε να σας υποβάλουμε τα εξής ερωτήματα: 
1. Θα πρέπει στον ισολογισμό μετατροπής της 31/12/2019 να υιοθετηθεί η μεγαλύτερη αξία εξακρίβωσης 
και η διαφορά να αναγνωριστεί στην καθαρή θέση; 
2. Θα πρέπει στον ισολογισμό μετατροπής της 31/12/2019 να υιοθετηθεί η μικρότερη αξία εξακρίβωσης και 
να απεικονιστεί η ζημιά απομείωσης; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Σύμφωνα με την παράγραφο 1, του άρθρου 123, του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β’ (ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, άρθρα 118 - 127) του ν. 4601/2019 (Εταιρικοί Μετασχηματισμοί 
κ.λπ.) : «Σε περίπτωση μετατροπής (σ.σ.: εννοεί προσωπικής εταιρείας) σε κεφαλαιουχική εταιρεία 
απαιτείται προηγούμενη εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας από τα 
πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 (σ.σ.: ήτοι, δύο ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή 
ελεγκτική εταιρεία ή, κατά περίπτωση, δύο ανεξάρτητοι πιστοποιημένοι εκτιμητές)». 
 
Εν συνεχεία, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ίδιου ως άνω άρθρου: «Στην περίπτωση της παραγράφου 
1, το κεφάλαιο της εταιρείας με τη νέα νομική της μορφή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο, χωρίς νέες 
εισφορές, από το ποσό που προκύπτει, αν από τη συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων της υπό 
μετατροπή εταιρείας αφαιρεθούν οι υποχρεώσεις της». Επισημαίνεται ότι η έννοια της καθαρής περιουσίας 
μίας οικονομικής οντότητας, της οποίας αναζητείται η εξακρίβωση της αξίας της, καταλαμβάνει το σύνολο 
των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις της. 
 
Από τον συνδυασμό των ανωτέρω, προκύπτει ότι επιδίωξη του νομοθέτη είναι οι όποιες διαφορές (θετικές 
ή αρνητικές) από την εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας, της υπό μετατροπή εταιρείας, να επηρεάσουν 
την καθαρή της θέση, υπό την νέα της νομική μορφή. 
 
Συνεπώς, στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, με την νέα της νομική μορφή, θα απεικονιστούν οι αξίες των 
περιουσιακών στοιχείων όπως αυτές προέκυψαν από την εξακρίβωση της αξίας τους και οι διαφορές θα 
εμφανιστούν στην καθαρή θέση 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ 
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ΣΛΟΤ 834/2020 

Λογιστικός χειρισμός φορολογικών ελαφρύνσεων covid 19, μελλοντικής έκπτωσης 25% 

ρυθμισμένων οφειλών 
 

Αθήνα, 23.06.2020 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 

 

Θα παρακαλούσα για διευκρινίσεις αναφορικά με τις φορολογικές ελαφρύνσεις (έκπτωση 25% επί των 

ρυθμισμένων οφειλών και μελλοντική έκπτωση 25% επί του ΦΠΑ Μαρτίου) εξαιτίας των μέτρων στήριξης 

των πληγεισών επιχειρήσεων. 

Ποια είναι ο ορθή λογιστική απεικόνιση των παραπάνω ελαφρύνσεων; 

Καταχώριση στον 81.01 και φορολόγησή τους;  

Μεταφορά στην καθαρή θέση; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

Στο άρθρο τρίτο [«Ευεργέτημα συμψηφισμού με άλλες οφειλές κατά 25% σε περίπτωση ολοσχερούς 

εξόφλησης οφειλών ΦΠΑ»] του ν. 4690/2020, στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της από 

11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 

4682/2020 (Α΄ 76), αναφέρεται ότι: 

 

«Στις επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου, όπως προσδιορίζονται με τις αποφάσεις της παρ. 2, εφόσον 

εξοφλήσουν ολοσχερώς μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 το συνολικό ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί στην 

απόδοση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) που προκύπτει από τις δηλώσεις α΄ τριμήνου του 2020 

για τους υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων και του τρίτου μήνα του 2020 για τους υπόχρεους σε 

τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το είκοσι πέντε 

τοις εκατό (25%) επί της καταβληθείσας οφειλής, με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων 

τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά 

και την 1η Μαΐου 2020. Για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, προϋπόθεση εφαρμογής 

του προηγούμενου εδαφίου είναι η εξόφληση του ΦΠΑ της περιόδου Φεβρουαρίου 2020, με εξαίρεση τις 

υπόχρεες επιχειρήσεις που τελούσαν σε αναστολή στις 26 Μαρτίου 2020. Εφόσον υποβληθεί 

τροποποιητική δήλωση για τις ως άνω περιόδους, με την οποία μειώνεται το αρχικό χρεωστικό ποσό της 

δήλωσης, το ποσό του συμψηφισμού μειώνεται αναλόγως». 

 

Σύμφωνα με τους ορισμούς του Παραρτήματος Α του ν. 4308/2014: «Επιχορηγήσεις, κρατικές: Ενίσχυση 

από το κράτος με τη μορφή μεταφοράς πόρων σε μια οντότητα, σε ανταπόδοση για παρελθούσα ή 

μελλοντική συμμόρφωση με συγκεκριμένες συνθήκες που σχετίζονται με τις λειτουργικές της 

δραστηριότητες. Δεν περιλαμβάνονται στις κρατικές επιχορηγήσεις εκείνες οι μορφές κρατικής ενίσχυσης 

στις οποίες δεν μπορεί εύλογα να αποδοθεί μια αξία καθώς και συναλλαγές με το κράτος, οι οποίες δεν 

μπορούν να διακριθούν από τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της οντότητας». 

 

Ωστόσο, η έκπτωση αυτή του 25%, επί μελλοντικών ρυθμισμένων οφειλών, δεν χορηγείται στους 

παραπάνω δικαιούχους έναντι κάποιας παρελθούσας ή αναμενόμενης ανταπόδοσης (π.χ. αγορά 

επενδυτικών αγαθών, πραγματοποίηση παραγωγικών δαπανών κ.λπ.), αλλά έχει ως αποκλειστικό σκοπό 

την ταμειακή ενίσχυση και την οικονομική στήριξη των οντοτήτων που επλήγησαν από τον Covid - 19. 

 

Για τις ενισχύσεις της μορφής αυτής, στην παράγραφο 21 του ΔΛΠ 20 αναφέρεται ότι: «Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, η παροχή κρατικής επιχορήγησης μπορεί να δίδεται ως άμεση οικονομική ενίσχυση της 

οικονομικής οντότητας και όχι ως κίνητρο για την ανάληψη συγκεκριμένης δαπάνης. Τέτοιες επιχορηγήσεις 

μπορεί να περιορίζονται σε μια συγκεκριμένη οικονομική οντότητα και να μην είναι διαθέσιμες σε μία 

ολόκληρη κατηγορία δικαιούχων. Οι περιπτώσεις αυτές μπορεί να απαιτούν την αναγνώριση της 

επιχορήγησης στα αποτελέσματα κατά την περίοδο στην οποία η οικονομική οντότητα δικαιούται να την 

εισπράξει μαζί με γνωστοποίηση που να διασφαλίζει την πλήρη κατανόηση των επιδράσεών της». 
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Επομένως, η έκπτωση του 25% θα πρέπει να καταχωρίζεται ως κρατική ενίσχυση (ευεργέτημα). Το έσοδο 

αυτό θα μπορούσε να καταχωρισθεί ως έκτακτο έσοδο στον λογαριασμό 81.01 για τις επιχειρήσεις που 

ακολουθούν το σχέδιο λογαριασμών του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου ή στον λογαριασμό 79 

«Ασυνήθη έσοδα και κέρδη» του Σχεδίου Λογαριασμών του ν. 4308/2014. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΣΛΟΤ 1000/2020 
Λογιστικός χειρισμός εγκεκριμένης επιχορήγησης για την οποία δεν θα υπάρξει 
μελλοντική συμμόρφωση με τους όρους της 
 

Αθήνα, 23.06.2020 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 
 
Σε νομική οντότητα, στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων, με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα εγκρίνεται 
στις π.χ 10/07/2019 επιχορήγηση ΕΣΠΑ, σχετικά με την συμμετοχή της σε πέντε εκθέσεις στο εξωτερικό 
ποσό αξίας 50.000,00. 
 
Η νομική οντότητα όμως πραγματοποιεί μόνο την μία έκθεση και συνεπώς παίρνει τελικά μόνο το ποσό των 
7.000,00. 
 
Το γεγονός αυτό μπορεί να οριστικοποιηθεί είτε μέσα στο 2019, είτε μέσα στην χρήση του 2020. 
 
Δεν υπάρχει προφανώς κάποιο επίσημο κρατικό έγγραφο για αυτή την οριστικοποίηση, απλά η νομική 
οντότητα αποφασίζει κάποια στιγμή να μην προχώρηση στην πραγματοποίηση των υπόλοιπων εκθέσεων. 
 
Με την έγκριση της επιχορήγησης στις 10/07/2019 καταχωρώ προφανώς στα βιβλία μου το ποσό των 
50.0000,00 πιστώνοντας τον 45.80.00.0000 και χρεώνοντας τον 30.00.00.0000. 
 
Με την οριστικοποίηση ότι τελικά θα πραγματοποιηθεί μόνο η μία έκθεση και θα εκταμιεύσω μόνο το ποσό 
των 7.0000,00 θα χρεώσω τον 45.80.00.0000 και θα πιστώσω τον 30.00.00.0000 με το ποσό των 
43.000,00 δηλ. την διαφορά, έτσι ώστε να απεικονιστεί η πραγματική αξία της επιχορήγησης; 
 
Σε ποιο χρόνο θα γίνει αυτό την στιγμή που δεν έχω κάποιο επίσημο έγγραφο που θα μου πιστοποιεί τον 
συγκεκριμένο χρόνο; 
 
Έχει μεγάλη σημασία γιατί το ύψος της αξίας της επιχορήγησης, καθώς και ο χρόνος εγγραφής συνδέονται 
και με το σε ποια περιοδική δήλωση ΦΠΑ θα απεικονιστούν και ποια ποσά θα απεικονιστούν, γεγονός που 
μπορεί με την σειρά του να επηρεάσει και άλλα φορολογικά και όχι μόνο γεγονότα. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Σύμφωνα με τον ορισμό του παραρτήματος Α’ του ν. 4308/2014, «Επιχορηγήσεις, κρατικές (Government 
grants): Ενίσχυση από το κράτος με τη μορφή μεταφοράς πόρων σε μια οντότητα, σε ανταπόδοση για 
παρελθούσα ή μελλοντική συμμόρφωση με συγκεκριμένες συνθήκες που σχετίζονται με τις λειτουργικές της 
δραστηριότητες». 
 
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 23 του ν. 4308/2014 αναφέρεται ότι: «Οι κρατικές επιχορηγήσεις που 
αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο 
που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές 
επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα 
επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα». 
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Περαιτέρω, στην παράγραφο 23.1.2. της Λογιστικής Οδηγίας εφαρμογής του ν. 4308/2014 αναφέρεται ότι: 
«οι κρατικές επιχορηγήσεις, είτε αφορούν απόκτηση περιουσιακών στοιχείων είτε επιχορήγηση εξόδων, 
αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται 
οριστική η έγκρισή τους, και με την προϋπόθεση ότι είναι σφόδρα πιθανό ότι θα εισπραχθούν. Συνήθως, η 
έγκριση των επιχορηγήσεων θεωρείται οριστική, όταν η οντότητα έχει τεκμηριωμένα συμμορφωθεί με τους 
όρους που διέπουν την χορήγησή τους. Οι επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή 
εγκρίνονται, αναλόγως». 
 
Στην περίπτωση του ερωτήματος η επιχορήγηση έχει εγκριθεί σε ανταπόδοση για μελλοντική συμμόρφωση 
προς συγκεκριμένες συνθήκες, δηλαδή την πραγματοποίηση των πέντε εκθέσεων. 
 
Το γεγονός ότι από τις πέντε εκθέσεις πραγματοποιήσατε μόνο μία, υποδηλώνει ότι δεν έχετε 
τεκμηριωμένα συμμορφωθεί με τους όρους που διέπουν την χορήγησή τους και, κατά συνέπεια, δεν 
υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. 
 
Επομένως στις 10/7/2019 με την «έγκριση» της επιχορήγησης δεν θα διενεργηθεί καμία λογιστική εγγραφή. 
Όταν οριστικοποιηθεί το κόστος της μίας έκθεσης που αποφασίσατε να πραγματοποιήσετε και έχετε 
τεκμηριωμένα συμμορφωθεί με τους όρους που διέπουν την χορήγηση της σχετικής επιχορήγησης, τότε θα 
καταχωρίσετε ως επιχορήγηση το εισπρακτέο ποσό. 
 
Για τις φορολογικές πτυχές του ερωτήματος αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών. 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ 

 

 

ΣΛΟΤ 1137/2020 
Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση αποζημίωσης 800,00 ευρώ σε επιχειρήσεις 
 

Αθήνα, 16.06.2020 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 
 
Ποια πρέπει να είναι η λογιστική αντιμετώπιση της αποζημίωσης € 800,00 σε επιχειρήσεις και πως θα 
αντιμετωπιστεί φορολογικά κατά την σύνταξη της δήλωσης για την χρήση 2020; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Η περίπτωση του ερωτήματος αφορά την ρύθμιση, με την οποία επεκτάθηκε το μέτρο της χορήγησης της 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ, ως οικονομική ενίσχυση και σε αυτοαπασχολούμενους, 
ελεύθερους επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και σε εταιρικές επιχειρήσεις με την 
μορφή της Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και I.K.E. (εκτός των Α.Ε., κατά ρητή διατύπωση στον νόμο), οι οποίες, κατά 
την κρίσιμη περίοδο, δεν απασχολούσαν ή απασχολούσαν μέχρι και είκοσι (20) εργαζομένους (σ.σ.: 
αρχικά προβλεπόταν η απασχόληση μέχρι και πέντε εργαζομένων και στη συνέχεια, με σχετική 
τροποποίηση, εφαρμόστηκε η ενίσχυση για τις παραπάνω επιχειρήσεις, εφόσον απασχολούσαν μέχρι και 
είκοσι εργαζόμενους). 
 
Σύμφωνα με την σχετική διάταξη, η παράγραφος 1 του όγδοου άρθρου, της από 20.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α 83), 
προβλέπει τα εξής: 
 
«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την λήψη μέτρων 
οικονομικής ενίσχυσης για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολουμένους, όπως αυτοί 
ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 
4670/2020 (Α’ 43)1, και για τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και για επιχειρήσεις με την μορφή 
ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

http://www.solae.gr/
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(IKE), εκτός των ανώνυμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζομένους ή απασχολούν μέχρι και 
είκοσι (20) εργαζομένους.». Η Κ.Υ.Α. που υπογράφηκε σύμφωνα με την παραπάνω πρόβλεψη του νόμου 
είναι η με τα στοιχεία: 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1457/16-04-2020: «Αποζημίωση ειδικού 
σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19». 
 
Εν συνεχεία, βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της ως άνω Κ.Υ.Α., η ανωτέρω αποζημίωση ειδικού 
σκοπού, «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, 
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 προνομιακού χαρακτήρα.». 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, υπογραμμίζονται τα εξής: 
Ως κρατική επιχορήγηση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α του ν. 4308/2014, ορίζεται: «η 
ενίσχυση από το κράτος με την μορφή μεταφοράς πόρων σε μια οντότητα, σε ανταπόδοση για 
παρελθούσα ή μελλοντική συμμόρφωση με συγκεκριμένες συνθήκες που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
της δραστηριότητες». 
 
Ωστόσο, η αποζημίωση ειδικού σκοπού δεν χορηγείται στους παραπάνω δικαιούχους έναντι κάποιας 
παρελθούσας ή αναμενόμενης ανταπόδοσης (π.χ. αγορά επενδυτικών αγαθών, πραγματοποίηση 
παραγωγικών δαπανών κ.λπ.), αλλά έχει ως αποκλειστικό σκοπό την ταμειακή ενίσχυση και την οικονομική 
τους στήριξη, προκειμένου, κατ’ ελάχιστον να βοηθηθούν, αναφορικά με ένα έκτακτο επιδημικό γεγονός. 
Επισημαίνεται δε ότι, οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις λήψης του ποσού των 800 ευρώ, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 3 της εν λόγω Κ.Υ.Α., δεν αφορούν το πλαίσιο της λειτουργικής τους δραστηριότητας, αλλά 
σχετίζονται ευθέως με εκπληρωθείσες φορολογικές υποχρεώσεις, καθώς και με την εν γένει, μέχρι την 
χρονική στιγμή της κρίσης, συμμόρφωσή τους με την νομοθεσία. 
 
Υπό την έννοια αυτή, η εξεταζόμενη αποζημίωση ειδικού σκοπού, δεν συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά της 
κρατικής επιχορήγησης / επιδότησης, αλλά αντιθέτως, αποτελεί ένα ιδιότυπο έκτακτο έσοδο, το οποίο θα 
επηρεάσει θετικά τα λογιστικά αποτελέσματα της οντότητας (λογιστική βάση). 
 
Κατά την γνώμη μας, εφόσον η οικονομική οντότητα τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα, δεν είναι 
απαραίτητη η καταχώριση του ποσού στο βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, αλλά ο σχηματισμός και η διατήρηση 
αρχείου, σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, με τα σχετικά δικαιολογητικά (πίστωση του επαγγελματικού 
λογαριασμού, δηλώσεις που υποβλήθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ, τυχόν αλληλογραφία 
κ.λπ.). 
 
Εφόσον η οικονομική οντότητα εντάσσεται στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, εκτός του σχηματισμού, 
διατήρησης και φύλαξης του ως άνω λογιστικού αρχείου πληροφοριών, θα διενεργήσει την παρακάτω 
λογιστική εγγραφή, αναλόγως του τηρούμενου σχεδίου λογαριασμών: 
 
(Α) ΕΓΛΣ:  
  

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

38.03 Καταθέσεις όψεως σε € 800,00   

81.01.99 Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα     

81.01.99.00 Αποζημίωση ειδικού σκοπού (covid-19)   800,00 

Αποζημίωση ειδικού σκοπού, άρθρο 1 ν. 4683/2020 (covid-19)     

 
(B) ΕΛΠ:  
  

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ                                                  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

38.02 Καταθέσεις όψεως 800,00   

79 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη     

79.10 Ασυνήθη έσοδα προερχόμενα από κρατική ενίσχυση     

79.10.00 Αποζημίωση ειδικού σκοπού (covid-19)   800,00 

Αποζημίωση ειδικού σκοπού, άρθρο 1 ν. 4683/2020 (covid-19)     
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Σημειώνεται ότι, παρέλκει η χρήση λογαριασμού απαίτησης κατά του Δημοσίου (λογ. 33), ως ενδιάμεσης 
διαδικασίας μέχρι την πίστωση του ποσού στον λογαριασμό όψεως του δικαιούχου, δεδομένου ότι το 
δικαίωμα λήψης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, κατά την γνώμη μας, γεννάται κατά την χρονική 
στιγμή της πίστωσης του επαγγελματικού του λογαριασμού, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των 
προϋποθέσεων, ο οποίος διενεργείται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα, και όχι κατά την 
ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης από τον δικαιούχο. 
 
Η ίδια αντιμετώπιση πρέπει να υιοθετηθεί και για την περίπτωση παροχής της αποζημίωσης ειδικού 
σκοπού των 600 ευρώ προς τους επιστήμονες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 16604/3224/27-
4-2020, του δεύτερου ερωτήματος. 
 
Δικαιούχοι αυτής της οικονομικής ενίσχυσης - αποζημίωσης ειδικού σκοπού, είναι οι επιστήμονες - 
ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας 
(νομικές δραστηριότητες, λογιστικές φοροτεχνικές και ελεγκτικές υπηρεσίες, δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 
και μηχανικών, υπηρεσίες εκπαίδευσης, υπηρεσίες ιατρικών επαγγελμάτων), βάσει ΚΑΔ κύριας 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως οι ΚΑΔ αυτοί περιγράφονται στο σχετικό Παράρτημα της 
παραπάνω ΚΥΑ, ασφαλώς δε, σύμφωνα με την επιστημονική και επαγγελματική ιδιότητά τους, αναφορικά 
με τον υφιστάμενο και εν λειτουργία ΑΦΜ τους. 
 
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω ΚΥΑ: «Οι εν λόγω οικονομικές 
ενισχύσεις είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά 
παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, 
δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο 
εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν 
υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνομιακού 
χαρακτήρα». 
 
Τέλος, παρόλο που η φορολογική διάσταση των παραπάνω θεμάτων προκύπτει με σαφήνεια από την 
σχετική διάταξη του νόμου, για περαιτέρω διευκρινίσεις ως προς την φορολογική αντιμετώπιση, αλλά και 
την καταχώριση του ποσού της αποζημίωσης στα φορολογικά έντυπα, αρμόδιο να απαντήσει είναι το 
Υπουργείου Οικονομικών. 
 
Στο Παράρτημα που επισυνάπτεται αναφερόμαστε στην αντιμετώπιση του ποσού των 800 ευρώ που 
καταβλήθηκε στους εργαζόμενους επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία, παρότι το θέμα αυτό 
δεν περιλαμβάνεται στο ερώτημά σας. 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ 

 
_____________________________ 
1  Πρόκειται για τον ασφαλιστικό νόμο 4387 του έτους 2016, διατάξεις του οποίου αντικαταστάθηκαν από τον προσφάτως 

ψηφισθέντα, επίσης ασφαλιστικό νόμο, 4670 του τρέχοντος έτους 2020. Το άρθρο 22 του τελευταίου νόμου, ορίζει τους 
αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες ως εξής: «Αυτοτελώς απασχολούμενοι: τα πρόσωπα που ασκούν 
ανεξάρτητο επάγγελμα για το οποίο υπάγονται βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων στην ασφάλιση του πρώην 
ΕΤΑΑ. Ελεύθεροι επαγγελματίες: τα πρόσωπα που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα για το οποίο υπάγονται βάσει γενικών, ειδικών ή 
καταστατικών διατάξεων στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ.». 

______________________________ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
[ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ 800 ΕΥΡΩ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ] 
 
Σύμφωνα με το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία 
κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020: «Θεσπίζεται ειδικός μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις - εργοδότες, των οποίων η λειτουργία έχει προσωρινά απαγορευθεί 
λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού covid-19, συμπεριλαμβανομένων 
μέτρων οικονομικής στήριξης, αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ασφαλιστικής κάλυψης, έκτακτων επιδομάτων 
και επιταγών κατάρτισης».  
 

http://www.solae.gr/
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Μεταγενέστερα, ο ως άνω μηχανισμός στήριξης επεκτάθηκε και στους εργαζόμενους, σε επιχειρήσεις, με 
συγκεκριμένα αντικείμενα δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίες κρίθηκε αρμοδίως, ότι επλήγησαν ή πλήττονται 
σημαντικά από την πανδημία. 
 
Οι επιχειρήσεις-εργοδότες στους οποίους επιβάλλεται ή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής 
απαγόρευσης λειτουργίας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, ή πλήττονται σημαντικά (βάσει ΚΑΔ), 
υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους τελεί υπό 
το καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ή ανήκει στους πληττόμενους ΚΑΔ. Τα στοιχεία των 
εργαζομένων, που αναστέλλεται η σύμβαση εργασίας τους, των επιχειρήσεων αυτών, αντλούνται αυτόματα 
από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. 
 
Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις- εργοδότες, ως 
άνω, υποβάλλουν ατομικά υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, που τηρείται για τον σκοπό αυτό 
στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν τα προσωπικά τους 
στοιχεία, τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), καθώς και τα στοιχεία της 
επιχείρησης στην οποία εργάζονται, προκειμένου να συμπεριληφθούν στον ειδικό μηχανισμό στήριξης.  
 
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίσθηκαν οι όροι και κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ανωτέρω, ενώ με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίσθηκε το είδος, το ύψος και η διαδικασία 
υλοποίησης των μέτρων του ειδικού μηχανισμού στήριξης. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε το όριο της 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού στο ποσό των 800 ευρώ για 45 ημέρες και πλήρης κάλυψη των 
ασφαλιστικών εισφορών, επί του ονομαστικού μισθού, για τους εργαζομένους μισθωτούς των οποίων η 
σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή. 
 
Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι σκοπός του νομοθέτη ήταν να προστατευθούν οι θέσεις εργασίας για ένα 
χρονικό διάστημα, εντός την πανδημίας, ήτοι για 45 ημέρες, οι οποίες αντιστοιχούν στην αποζημίωση των 
800 ευρώ και για επιπλέον 45 ημέρες, διάστημα κατά το οποίο δεν επιτρέπεται η καταγγελία των 
συμβάσεων εργασίας. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800 ευρώ για 45 ημέρες (με ενδεχόμενη 
συνέχιση περαιτέρω, ανάλογα με την εξέλιξη της διασποράς της νόσου) καταβάλλεται απευθείας στους 
δικαιούχους εργαζόμενους, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική ΚΥΑ, σύμφωνα με την προσωρινή 
αναστολή των συμβάσεών τους, χωρίς να μεσολαβεί ταμειακά η επιχείρηση, με μοναδική υποχρέωσή της 
την υποβολή δήλωσης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συμβάσεων που τίθενται 
σε προσωρινή αναστολή. 
 
Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, η επιχείρηση / εργοδότης ωφελείται άμεσα από την 
λογιστικοποίηση και καταβολή μειωμένης δαπάνης μισθοδοσίας, γεγονός που θα αποτυπωθεί στα 
αποτελέσματά της. Επιπλέον, οι ασφαλιστικές εισφορές της περιόδου αναστολής των συμβάσεων των 
εργαζομένων, οι οποίες κατά ρητή διατύπωση στον νόμο, θα επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, θα 
υπολογιστούν επί των ονομαστικών αποδοχών, ως να ήταν κανονική μισθοδοσία και θα λογιστικοποιηθούν 
τόσο ως απαίτηση κατά του φορέα (ΕΦΚΑ), όσο και ως υποχρέωση για την καταβολή των σχετικών 
ποσών. 
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ΣΤ. ΔΕΔ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 

ΔΕΔ 181/2020 
Εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων αλλοδαπής δικαιολογητικά ΠΟΛ 1130/2002 
 

Θεσσαλονίκη, 24.01.2020  
 
Έχοντας υπ' όψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
β. Του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 
968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» όπως 
αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει». 
γ. Της ΠΟΛ 1064/12.04.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 
1440 /τ. Β') /27.04.2017). 
 
2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών. 
 
3. Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/1.9.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της 
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής». 
 
4. Την από 2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του, Α.Φ.Μ κατά της με αριθμό 
ειδοποίησης 08.2019 πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 και 
τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.  
 
5. Τη με αριθμό ειδοποίησης 08.2019 πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικονομικού 
έτους 2014. 
 
6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. 
 
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α8 - Επανεξέτασης όπως αποτυπώνεται στο 
σχέδιο της απόφασης. 
 
Επί της υπ' αρ. πρωτ / 2019 ενδικοφανούς προσφυγής του, Α.Φ.Μ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και 
μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των 
προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα: 
 
Με την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 με αριθμό δήλωσης 
08.2019 και αριθμό ειδοποίησης 08.2019 προέκυψε συνολικό ποσό φόρου 3.287,89€ λόγω προστιθέμενης 
διαφοράς δαπανών. 
 
Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης 
προβάλλοντας τον ακόλουθο λόγο. 
 
Είναι μόνιμος κάτοικος Ολλανδίας τα τελευταία 35 χρόνια όπου εργάζεται τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός 
του. Το καλοκαίρι του 2013 προέβη σε διαδοχικές αναλήψεις ποσών από Α.Τ.Μ. της Αλεξανδρούπολης και 
του προκειμένου να αποπληρώσει ποσό 9.683,52€ στεγαστικού δανείου που έλαβε από την τράπεζα 
Eurobank. H Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ μη ορθώς κατά την εκκαθάριση της εκπροθέσμως 
υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 δεν έλαβε υπόψη το ποσό των 
9.683,52€ που ήταν αναγεγραμμένο στον κωδικό 781 «χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση 
περιουσιακών στοιχείων, εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων αλλοδαπής, δάνεια, δωρεές κ.λ.π.» της 
δήλωσής του, καθώς η απόκτηση του χρηματικού κεφαλαίου αλλοδαπής δικαιολογείται βάσει της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος έτους 2013 που υπέβαλε στην Ολλανδία. Προς επίρρωση του ισχυρισμού του 

http://www.solae.gr/
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προσκομίζει και φωτοαντίγραφο των κινήσεων του με αριθμό IBAN λογαριασμού του που τηρούσε σε 
Ολλανδικό πιστωτικό ίδρυμα. 
 
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4174/2013 
«Σε περίπτωση αμφισβήτησης πράξης προσδιορισμού φόρου στα πλαίσια ενδικοφανούς προσφυγής, ο 
φορολογούμενος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω αμφισβήτηση φέρει το βάρος 
της απόδειξης της πλημμέλειας της πράξης προσδιορισμού του φόρου». 
 
Επειδή, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2238/1994 όπως ίσχυε την υπό κρίση περίοδο. 
«Το συνολικό εισόδημα προσδιορίζεται, κατ' εξαίρεση, με βάση τις δαπάνες διαβίωσης του 
φορολογουμένου και των προσώπων που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν, όταν το συνολικό ποσό 
των δαπανών που προσδιορίζεται κατά τα επόμενα άρθρα είναι ανώτερο από το συνολικό καθαρό 
εισόδημα των κατηγοριών Α' έως Ζ'. Το εισόδημα που υπόκειται σε φόρο στην περίπτωση αυτή 
προσδιορίζεται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρ. 19». 
 
Επειδή, με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 19 του ν. 2238/1994 όπως ίσχυε την υπό κρίση περίοδο. 
«1. Η διαφορά του εισοδήματος που δηλώθηκε από τον φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα πρόσωπα 
που τους βαρύνουν ή προσδιορίστηκε από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και της 
συνολικής ετήσιας δαπάνης τους, των άρθρων 16 και 17, προσαυξάνει τα εισοδήματα που δηλώνονται ή 
προσδιορίζονται από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας κατά το ίδιο οικονομικό έτος, 
του φορολογούμενου ή της συζύγου του της πηγής από την οποία δηλώνονται τα μεγαλύτερα εισοδήματα 
και, αν δεν δηλώνεται εισόδημα από καμία κατηγορία, η διαφορά αυτή λογίζεται εισόδημα από μισθωτές 
υπηρεσίες». 
 
Επειδή, με βάση τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2238/1994 όπως ίσχυε την υπό 
κρίση περίοδο. 
«2. Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας κατά τον προσδιορισμό της διαφοράς της 
προηγούμενης παραγράφου υποχρεούται να λάβει υπόψη του τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά 
ποσά, τα οποία αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά στοιχεία και με τα οποία καλύπτεται ή 
περιορίζεται η διαφορά που προκύπτει. 
Στις περιπτώσεις αυτής της παραγράφου ο φορολογούμενος φέρει το βάρος της απόδειξης. Τα ποσά αυτά 
ιδίως είναι: 
δ) Εισαγωγή συναλλάγματος, που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον 
δικαιολογείται η απόκτηση του στην αλλοδαπή. 
Δεν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης αυτού του συναλλάγματος για τα πρόσωπα: 
αα) που κατοικούν μονίμως στο εξωτερικό, 
ββ) που είχαν διαμείνει 3 (τρία) τουλάχιστον χρόνια στην αλλοδαπή και η εισαγωγή του συναλλάγματος 
γίνεται μέσα σε δύο (2) χρόνια από τη μετοικεσία τους. 
γγ) που είχαν διαμείνει πέντε (5) τουλάχιστον συνεχή χρόνια στην αλλοδαπή και το επικαλούμενο ποσό 
συναλλάγματος προέρχεται από καταθέσεις στο όνομα τους ή στο όνομα του άλλου συζύγου σε τράπεζα 
της Ελλάδας ή σε υποκατάστημα ελληνικής τράπεζας στο εξωτερικό κατά το χρόνο που διέμεναν στην 
αλλοδαπή ή από καταθέσεις τους μέσα σε ένα (1) χρόνο από τη μετοικεσία τους στην Ελλάδα χωρίς το 
συνάλλαγμα αυτό να έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή. Η προϋπόθεση της μη επανεξαγωγής του 
συναλλάγματος δεν απαιτείται για το ποσό εκείνο του συναλλάγματος που έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή 
για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 17, εφόσον η δαπάνη 
για την απόκτηση αυτού του στοιχείου έχει ληφθεί υπόψη κατά την εφαρμογή των άρθρων 17 ή 19». 
Επειδή, με την ΠΟΛ.1130/17-04-2002 διευκρινίσθηκε ότι: 
«1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν. 
2238/1994, ορίζεται ως αποδεικτικό εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό και 
συνυποβάλλεται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος, το πρωτότυπο του, κατά περίπτωση, 
εκδιδόμενου από κάθε Τράπεζα παραστατικού, με την προϋπόθεση ότι περιέχει το ονοματεπώνυμο του 
δικαιούχου του εισαγόμενου χρηματικού ποσού, το ύψος του ποσού, το νόμισμα και τη χώρα προέλευσης. 
Το παραστατικό αυτό δεν απαιτείται να είναι το ίδιο για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα λόγω της πολυμορφίας 
των μηχανογραφικών εφαρμογών και του αυτοματισμού των συναλλαγών. 
2. Οι μοναδικές βεβαιώσεις εισαγωγής συναλλάγματος (Β.Α.Σ.),που αποτελούσαν μέχρι την 31.12.2001 το 
επίσημο δικαιολογητικό εισαγωγής χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό, σε όσες περιπτώσεις 
εξακολουθούν να εκδίδονται, αποτελούν το νόμιμο παραστατικό». 
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Επειδή, την 08.2019 υποβλήθηκε εκπρόθεσμα από τον προσφεύγοντα η με αριθμό δήλωση φορολογίας 

εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 (για τα εισοδήματα έτους 2013). Στην ανωτέρω δήλωση δηλώθηκε η 

ιδιότητα του προσφεύγοντος και της συζύγου του, ως κατοίκων εξωτερικού και στον κωδικό 727 «δαπάνη 

για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων καθώς και χρεώσεων μέσω πιστωτικών καρτών» 

δηλώθηκε το ποσό των 9.470,04€ που κατέβαλε προς αποπληρωμή δόσεων στεγαστικού δανείου. 

 

Το φορολογητέο εισόδημα του προσφεύγοντος για το οικονομικό έτος 2014 προσδιορίσθηκε με τεκμαρτό 

τρόπο βάσει των δαπανών διαβίωσής του, σύμφωνα με το αρ. 15 του ν. 2238/1994 σε συνδυασμό με το 

άρθρο 19 του ίδιου νόμου. Προς κάλυψη της ανωτέρω προστιθέμενης διαφοράς αντικειμενικών δαπανών ο 

προσφεύγων επικαλέστηκε εισαγωγή συναλλάγματος από την Ολλανδία. 

 

Επειδή, ο προσφεύγων είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού όπως προκύπτει από το υποσύστημα μητρώου 

του πληροφοριακού συστήματος taxis και κατά συνέπεια σύμφωνα με την υποπ. αα της περ. δ' της παρ. 2 

του άρθρου 19 του ν. 2238/1994 δεν υπάρχει υποχρέωση δικαιολόγησης της απόκτησης του 

επικαλούμενου συναλλάγματος, αλλά μόνο απόδειξης της εισαγωγής του στην Ελλάδα σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην ΠΟΛ.1130/17-04-2002. 

 

Επειδή, εν προκειμένω ο προσφεύγων προσκόμισε δικαιολογητικά για τον τρόπο απόκτησης του υπό 

κρίση συναλλάγματος και συγκεκριμένα αντίγραφο της υποβληθείσας για το έτος 2013 φορολογικής 

δήλωσής του στην Ολλανδία, καθώς και φωτοαντίγραφο κινήσεων του τηρούμενου σε Ολλανδικό πιστωτικό 

ίδρυμα τραπεζικού λογαριασμού, εντούτοις δεν προσκόμισε τα προβλεπόμενα από την ΠΟΛ.1130/17-04-

2002 δικαιολογητικά για την απόδειξη εισαγωγής του συναλλάγματος στην Ελλάδα. 

 

Επειδή, η δημόσια διοίκηση δεσμεύεται από την αρχή της νομιμότητας, όπως αυτή καθιερώνεται με τις 

διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2, 43, 50, 82, 83 και 95 & 1 του Συντάγματος (ΣτΕ 8721/1992, ΣτΕ 

2987/1994), και η οποία συνεπάγεται ότι η διοίκηση οφείλει ή μπορεί να προβαίνει μόνο σε ενέργειες που 

προβλέπονται και επιβάλλονται ή επιτρέπονται από τους κανόνες που θεσπίζουν το Σύνταγμα και οι 

νομοθετικές πράξεις, όπως και κάθε κανόνας ανώτερης ή ισοδύναμης προς αυτούς τυπικής ισχύος. 

Συνεπώς, η διοίκηση μπορεί να ενεργήσει μόνο ό,τι επιτρέπεται από τους κανόνες αυτούς. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω ορθώς η φορολογική αρχή δεν έλαβε υπόψη το αναγραφέν ποσό στον κωδ. 781 της 

υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 και ο περί του αντιθέτου 

ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αναπόδεικτος και αβάσιμος. 

 

Αποφασίζουμε 

 

Την απόρριψη της με αριθμό πρωτ / 2019 ενδικοφανούς προσφυγής του, Α.Φ.Μ  

 

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον 

υπόχρεο.  

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α8 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ  

ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Ακριβές αντίγραφο  

Η υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης 

 

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων 

Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της. 
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ΔΕΔ 367/2020 
Μη χρησιμοποίηση επενδυτικού παγίου εντός πενταετίας για λόγους που δεν οφείλονται 
στην εταιρία ΣτΕ 1862/2019 
 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 18.02.2020 
 
Έχοντας υπ' όψη: 
 
1. Τις διατάξεις : 
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
β. Του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 
968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),όπως 
αναριθμήθηκε τροποποιήθηκε και ισχύει». 
γ. Της ΠΟΛ 1064/28.04.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 
1440/27-04-2014) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική 
Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή), καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης 
Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), την εφαρμοστέα διαδικασία και 
τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής και ρύθμιση ζητημάτων καταβολής και αναστολής καταβολής 
του οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής». 
 
2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών. 
 
3. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών. 
 
4. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β' / 01.09.2016) Απόφαση του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. 
 
5. Την από 20-09-2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία « 
», και το διακριτικό τίτλο « », η οποία εδρεύει στην , επί της οδού αρ. , με ΑΦΜ , κατά της σιωπηρής 
(τεκμαιρόμενης) απόρριψης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ της υπ' αριθ. πρωτ /2019 
επιφύλαξης, η οποία συνυποβλήθηκε, κατ' άρθρο 20 του Ν. 4174/2013, με την υπ' αριθ /2019 περιοδική 
δήλωση ΦΠΑ, σχετικά με την υποχρέωση διενέργειας διακανονισμού ΦΠΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 33 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000), και τα προσκομιζόμενα με αυτή σχετικά έγγραφα.  
 
6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής. 
 
7. Το με αρ. πρωτ. ΔΕΔ ΕΙ 2020 ΕΜΠ/2020 συμπληρωματικό υπόμνημα. 
 
8. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α4, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της 
απόφασης. 
 
Επί της από 20-09-2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με την 
επωνυμία « », και το διακριτικό τίτλο « », με ΑΦΜ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και 
την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της 
ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα: 
 
Η προσφεύγουσα, απέκτησε το των στη από το Ελληνικό Δημόσιο με βάση Σύμβαση Μεταβίβασης που 
επικυρώθηκε με το άρθρο (ΦΕΚ /2004) και υπέβαλε στις 27-1-2006 το επενδυτικό σχέδιο για την 
εκμετάλλευσή τους, το οποίο εγκρίθηκε με το /2006 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
 
Στο πλαίσιο πραγματοποίησης, του ως άνω εγκριθέντος επενδυτικού σχεδίου και προκειμένου να τεθεί 
αυτό σε παραγωγική λειτουργία, η προσφεύγουσα, κατά το έτος 2013 προέβη, σύμφωνα με τους 
ισχυρισμούς της, στην εκτέλεση τεχνικών έργων, για την κατασκευή των εγκαταστάσεων και συναφών 
εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανόμενων ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, καθώς και σε κύρια έργα 
προσπέλασης για την και έργα οδοποιίας για τη σύνδεση του εργοστάσιου με το οδικό δίκτυο. Τα 
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εκδοθέντα σχετικά τιμολόγια των προμηθευτών της(σελ. 3-31 της υπό κρίση προσφυγής), όπως 
ισχυρίζεται, έχουν καταχωρηθεί στους οικείους λογαριασμούς του μητρώου παγίων, η δε καθαρή αξία 
αυτών των τιμολογίων ανήλθε στο ποσόν ύψους 22.718.675,88 ευρώ και ο αναλογούν επί της άξιας αυτής 
ΦΠΑ ανήλθε στο ποσόν ύψους 5.220.127,72 τον οποίο εξέπεσε στις οικείες περιοδικές δηλώσεις. Η χρήση 
του ανωτέρω επενδυτικού αγαθού για φορολογητέες πράξεις δεν είχε ξεκινήσει μέχρι 31-12-2018 (δηλαδή 
εντός πενταετίας από την απόκτηση) για λόγους, που ανάγονται αποκλειστικά σε κυριαρχικές ενέργειες της 
Διοίκησης, πράξεις ή παραλείψεις. 
 
Η προσφεύγουσα την υπ. αρ. πρωτ /2019 επιφύλαξη η οποία συνυποβλήθηκε κατ' άρθρο 20 του ν. 
4174/2013 με την υπ.' αριθ /2019 περιοδική δήλωση ΦΠΑ φορολογικής περιόδου 01.03.2019-31.03.2019, 
προέβη στον διακανονισμό του ΦΠΑ κατασκευής του ανωτέρω επενδυτικού αγαθού, του έτους 2013, για το 
οποίο η πενταετία μη θέσης σε λειτουργία/χρήση έληξε στις 31-12-2018, με την αναγραφή ποσού 
5.220.127,72 ευρώ στον κωδ. 423 (ποσά διακανονισμού προς καταβολή προηγούμενης διαχειριστικής 
περιόδου) 
 
Με την παρέλευση απράκτου τριμήνου, από την υποβολή της από 24.04.2019 ανωτέρω επιφύλαξης, ο 
Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, απέρριψε σιωπηρά το αίτημα, να αναγνωριστεί ότι η 
προσφεύγουσα δεν υποχρεούται σε διακανονισμό έκπτωσης ΦΠΑ κατασκευής του ως άνω επενδυτικού 
αγαθού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ν. 2859/2000, ποσού 5.220.127,72 € 
 
Η προσφεύγουσα εταιρεία, με την υπό κρίση προσφυγή, ζητά: 
 
α) να γίνει δεκτή καθ' ολοκληρία η παρούσα Ενδικοφανής Προσφυγή και οι συμπεριλαμβανόμενοι σε αυτή 
ισχυρισμοί και τα συνοδευτικά έγγραφα. 
 
β) να ακυρωθεί εν όλω, άλλως να εξαφανισθεί η τεκμαιρόμενη σιωπηρή απόρριψη της νόμιμης, ειδικής και 
αιτιολογημένης υπ' αριθ /2019 επιφύλαξης σχετικά με την υποχρέωση διενέργειας διακανονισμού 
έκπτωσης του ΦΠΑ κατασκευής του εν λόγω επενδυτικού αγαθού συνολικού ποσού 5.220.127,72 ευρώ 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000), η οποία κατά το άρθρο 20 του 
Ν. 4174/2013 συνυποβλήθηκε με την υπ' αριθ /2019 περιοδική δήλωση ΦΠΑ περιόδου 01-03-2019 έως 31-
03-2019 ενώπιον του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ. 
 
γ) να αναγνωρισθεί ότι η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση διενέργειας διακανονισμού έκπτωσης του ΦΠΑ 
κατασκευής του εν λόγω επενδυτικού αγαθού, ποσού ΦΠΑ 5.220.127,72 ευρώ. 
 
δ) να επιστραφεί εντόκως, ως αχρεωστήτως καταβληθέν, το ανωτέρω ποσό ΦΠΑ που αποδόθηκε 
συμψηφιστικά με την περιοδική δήλωση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) περιόδου 01.03.2019-
31.03.2019, η οποία υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω δικτύου TAXISNET (αρ. καταχώρησης /2019), 
προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους: 
 
1. Η εταιρεία δεν υποχρεούται σε διακανονισμό του ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία κατασκευής του εν λόγω 
επενδυτικού αγαθού, επειδή η μη χρησιμοποίηση αυτού εντός της προθεσμίας του προτελευταίου εδαφίου 
της παρ. 3 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ δεν ανάγεται σε δική της υπαιτιότητα, αλλά οφείλεται 
αποκλειστικά σε μη νόμιμες κυριαρχικές ενέργειες (πράξεις και παραλείψεις) της Διοίκησης. 
 
2. Η άρνηση της Φορολογικής Διοίκησης να δεχθεί την επιφύλαξη αντίκειται στις ρυθμίσεις της Οδηγίας 
2006/112/ΕΚ. 
 
3. Κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), η Εταιρεία δεν υποχρεούται σε 
διακανονισμό του ΦΠΑ κατασκευής του επενδυτικού αγαθού λόγω μη χρησιμοποίησης αυτού, εφόσον η μη 
χρησιμοποίηση ανάγεται σε εξωγενείς παράγοντες, ανεξάρτητους από τη θέληση της Εταιρείας. 
 
4. Η υποχρέωση της Εταιρείας σε διακανονισμό του ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία κατασκευής του εν λόγω 
επενδυτικού αγαθού συνιστά διακριτική μεταχείριση σε βάρος της. 
 
5. Κατά σύμφωνη με την Οδηγία 2006/112/ΕΚ ερμηνεία του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του 
άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ, ο ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία κατασκευής του εν λόγω επενδυτικού αγαθού 
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είναι άμεσα εκπεστέος, δεδομένου ότι η Εταιρεία είχε πρόθεση να χρησιμοποιήσει τον εν λόγω εξοπλισμό 
σε φορολογητέες πράξεις, χωρίς η έκπτωσή του να συναρτάται (διά της διαδικασίας διακανονισμού) με την 
περαιτέρω πραγματοποίηση ή μη φορολογητέων εκροών εντός της πενταετούς περιόδου από την 
πραγματοποίηση της δαπάνης. 
 
Επειδή, οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α' 248/07-11-2000) ορίζουν ότι: 
 
« Άρθρο 2. Αντικείμενο του φόρου 
 
1. Αντικείμενο του φόρου είναι: 
α) η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφόσον πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία στο 
εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο που ενεργεί με αυτή την ιδιότητα, β) ...., γ).... 
 
Άρθρο 3. Υποκείμενοι στο φόρο 
 
1. Στο φόρο υπόκειται: 
α) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή ένωση προσώπων, εφόσον ασκεί κατά τρόπο 
ανεξάρτητο οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης, τον επιδιωκόμενο σκοπό 
ή το αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής,β)  
 
Άρθρο 16. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην παράδοση αγαθών και στην παροχή 
υπηρεσιών 
 
1. Η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος γίνεται απαιτητός από το Δημόσιο κατά το χρόνο που 
πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών και η παροχή των υπηρεσιών. 
 
Η παράδοση των αγαθών συντελείται κατά το χρόνο κατά τον οποίο τα αγαθά τίθενται στη διάθεση του 
προσώπου που τα αποκτά. 
Όταν ο προμηθευτής των αγαθών αναλαμβάνει την υποχρέωση αποστολής τους, η παράδοση συντελείται 
κατά το χρόνο κατά τον οποίο αρχίζει η αποστολή, εκτός αν ο προμηθευτής αναλαμβάνει και την 
υποχρέωση συναρμολόγησης ή εγκατάστασης των αγαθών, οπότε η παράδοση συντελείται κατά το χρόνο 
αποπεράτωσης των εργασιών αυτών. 
 
Άρθρο 30. Δικαίωμα έκπτωσης του φόρου 
 
1. Ο υποκείμενος δικαιούται να εκπέσει, από το φόρο που αναλογεί στις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις 
παράδοσης αγαθών, παροχής υπηρεσιών και ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, το φόρο με τον οποίο 
έχουν επιβαρυνθεί η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που έγιναν σε αυτόν και η εισαγωγή 
αγαθών, που πραγματοποιήθηκε από αυτόν, καθώς και το φόρο που οφείλεται για τις ενδοκοινοτικές 
αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιήθηκαν από αυτόν. 
Η έκπτωση αυτή παρέχεται κατά το μέρος που τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την 
πραγματοποίηση πράξεων που υπάγονται στο φόρο. 
Ειδικά, για τα αγαθά επένδυσης, το δικαίωμα έκπτωσης κρίνεται οριστικά κατά το χρόνο έναρξης 
χρησιμοποίησης των αγαθών αυτών. 
 
Άρθρο 33. Διακανονισμός εκπτώσεων 
 
2. Ειδικά για τα αγαθά επένδυσης, η έκπτωση του φόρου που ενεργήθηκε υπόκειται σε πενταετή 
διακανονισμό με αφετηρία το έτος χρησιμοποίησης τους. 
Ο διακανονισμός ενεργείται κάθε έτος για το ένα πέμπτο (1/5) του φόρου που επιβάρυνε το αγαθό, 
ανάλογα με τις μεταβολές του δικαιώματος έκπτωσης  
3. Σε περίπτωση παράδοσης αγαθών επένδυσης ή οριστικής παύσης της χρησιμοποίησης αυτών σε 
φορολογητέες πράξεις, κατά τη διάρκεια πενταετίας ή δεκαετίας, προκειμένου για ακίνητα της παραγράφου 
2, ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός μέσα στο ίδιο έτος και τα αγαθά αυτά θεωρούνται, για τα έτη που 
απομένουν, ότι χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο: 
α) σε φορολογητέες δραστηριότητες, εφόσον πρόκειται: 
αα) για παράδοση η οποία υπάγεται στο φόρο, 
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ββ) για καταστροφή, απώλεια ή κλοπή, που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται με νόμιμα παραστατικά, 
γγ) δδ  
β) σε αφορολόγητες δραστηριότητες, στις λοιπές περιπτώσεις. 
Εάν εντός της περιόδου διακανονισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου από την 
πραγματοποίηση της δαπάνης για απόκτηση ή κατασκευή επενδυτικών αγαθών δεν έχει γίνει έναρξη της 
χρησιμοποίησης αυτών, θεωρείται ότι διατέθηκαν αποκλειστικά και μόνο σε αφορολόγητες πράξεις και 
ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός με την εκκαθαριστική δήλωση της διαχειριστικής αυτής περιόδου. 
Εξαιρείται του ανωτέρω περιορισμού της πενταετίας η πραγματοποίηση της δαπάνης, για την απόκτηση ή 
την κατασκευή επενδυτικών αγαθών από οργανισμούς, επιχειρήσεις και εταιρίες κοινής ωφέλειας. 
4. Ως αγαθά επένδυσης, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, θεωρούνται: α) Τα 
ενσώματα αγαθά, που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση και τίθενται από αυτή σε διαρκή 
εκμετάλλευση, καθώς και τα κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές που κατασκευάζονται από την 
υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση σε ακίνητο που δεν ανήκει κατά κυριότητα σε αυτήν, αλλά έχει, βάσει 
οποιασδήποτε έννομης σχέσης, τη χρήση του ακινήτου αυτού, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα 
χρόνων. Αν κατά τη διάρκεια του πενταετούς διακανονισμού λήξει η χρήση του ακινήτου, στο οποίο 
κατασκευάστηκαν τα ανωτέρω κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές, ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός κατά 
τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 3. Στην αξία των αγαθών επένδυσης δεν περιλαμβάνονται οι 
δαπάνες επισκευής και συντήρησης  
β) τα δικαιώματα χρησιμοποίησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σχεδίου, υποδείγματος, εμπορικού ή 
βιομηχανικού σήματος και άλλων παρόμοιων, εφόσον εξυπηρετούν περισσότερες από μία χρήσεις.». 
Επειδή, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 (2006/112/ΕΕ) 
Σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας 
 
Άρθρο 167 
Το δικαίωμα έκπτωσης γεννάται κατά τον χρόνο κατά τον οποίο ο προς έκπτωση φόρος γίνεται απαιτητός. 
 
Άρθρο 168  
Στο βαθμό που τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των φορολογούμενων 
πράξεών του, ο υποκείμενος στον φόρο έχει το δικαίωμα, στο κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιεί τις 
πράξεις του, να εκπίπτει από τον οφειλόμενο φόρο τα ακόλουθα ποσά: α) ...., β)  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 
Διακανονισμός των εκπτώσεων Άρθρο 184 
 
Η αρχικά πραγματοποιηθείσα έκπτωση διακανονίζεται όταν είναι ανώτερη ή κατώτερη από την έκπτωση, 
την οποία δικαιούταν να πραγματοποιήσει ο υποκείμενος στον φόρο. Άρθρο 187 
 
1. Σχετικά με τα αγαθά επένδυσης, ο διακανονισμός διενεργείται εντός περιόδου πέντε ετών, 
περιλαμβανομένου του έτους, κατά τη διάρκεια του οποίου αποκτήθηκε ή κατασκευάσθηκε το αγαθό. 
Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν ως βάση για το διακανονισμό μια περίοδο πέντε 
ακέραιων ετών από την έναρξη της χρησιμοποίησης του αγαθού. 
Όσον αφορά τα ακίνητα αγαθά επένδυσης, η διάρκεια της περιόδου που λαμβάνεται ως βάση υπολογισμού 
των διακανονισμών μπορεί να επεκτείνεται έως 20 έτη. 
 
2. Κάθε έτος ο διακανονισμός αφορά μόνο το ένα πέμπτο ή, σε περίπτωση παράτασης της περιόδου 
διακανονισμού, το αντίστοιχο τμήμα του ΦΠΑ, ο οποίος επιβάρυνε τα αγαθά επένδυσης. 
Ο διακανονισμός που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο πραγματοποιείται ανάλογα με τις μεταβολές του 
δικαιώματος έκπτωσης, οι οποίες επέρχονται κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών σε σχέση με το 
δικαίωμα έκπτωσης, που ισχύει κατά το έτος απόκτησης, κατασκευής ή, ενδεχομένως, πρώτης χρήσης του 
αγαθού.  
 
Άρθρο 188 
1. Σε περίπτωση παράδοσής του κατά τη διάρκεια της περιόδου του διακανονισμού, το αγαθό επένδυσης 
θεωρείται σαν να είχε χρησιμοποιηθεί από τον υποκείμενο στον φόρο για την οικονομική δραστηριότητά 
του έως τη λήξη της περιόδου διακανονισμού. 
Η οικονομική δραστηριότητα θεωρείται ως εξ ολοκλήρου φορολογούμενη στην περίπτωση κατά την οποία η 
παράδοση του αγαθού επένδυσης φορολογείται.  
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Άρθρο 189 
Για την εφαρμογή των άρθρων 187 και 188, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα: α) 
να καθορίζουν την έννοια των αγαθών επένδυσης, 
β) να προσδιορίζουν το ποσό του ΦΠΑ, το οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για το διακανονισμό, γ) να 
λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο, ώστε να αποτρέπεται το ενδεχόμενο να προκύπτουν 
αδικαιολόγητα πλεονεκτήματα από τους διακανονισμούς, δ) να επιτρέπουν απλουστεύσεις διοικητικής 
φύσεως.  
 
Άρθρο 190 
Για τους σκοπούς των άρθρων 187, 188, 189 και 191, τα κράτη μέλη μπορούν να θεωρούν αγαθά 
επένδυσης υπηρεσίες που έχουν χαρακτηριστικά παρεμφερή με αυτά που αποδίδονται συνήθως στα 
αγαθά επένδυσης. 
 
Άρθρο 191 
Όταν η εφαρμογή των άρθρων 187 και 188 έχει αμελητέα αποτελέσματα, σε κάποιο κράτος μέλος, το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος μπορεί, έπειτα από διαβούλευση με την επιτροπή ΦΠΑ, να μην εφαρμόζει τις 
διατάξεις αυτές, λαμβανομένης υπόψη της συνολικής επίπτωσης του ΦΠΑ στο ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος και της ανάγκης απλουστεύσεων διοικητικής φύσης, με τον όρο ότι δεν προκύπτουν στρεβλώσεις 
των όρων του ανταγωνισμού. 
 
Επειδή, η προσφεύγουσα, επικαλείται, ότι κατά το έτος 2013, προέβη σε εκτέλεση τεχνικών έργων, 
ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και λοιπών δαπανών, συνολικής καθαρής αξίας 22.718.675,88 ευρώ και ο 
αναλογών επί της αξίας αυτής ΦΠΑ, ανήλθε σε 5.220.127,72 ευρώ (τα σχετικά τιμολόγια αναφέρονται στην 
σελ. 3-31 της υπό κρίση προσφυγής), η δε χρήση του επενδυτικού αγαθού για φορολογητέες πράξεις δεν 
είχε ξεκινήσει μέχρι 31-12-2018 (δηλαδή εντός πενταετίας από την απόκτηση) για λόγους, που ανάγονται 
αποκλειστικά σε κυριαρχικές ενέργειες της Διοίκησης. Στην συνέχεια, η προσφεύγουσα, προέβη σε 
διακανονισμό του ΦΠΑ κατασκευής του προαναφερθέντος επενδυτικού αγαθού, του έτους 2013, για το 
οποίο η πενταετία μη θέσης σε λειτουργία/χρήση έληξε στις 31-12-2018. Ο διακανονισμός αυτός έγινε με 
την υπ.αριθμ /2019 περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. περιόδου 01.03.2019 - 31.03.2019 ως εξής: 
  

Σύνολο Φόρου Εκροών Κωδ. 337 143.988,32 

Σύνολο Φόρου Εισροών Κωδ. 387 1.941.124,52 

Προστιθέμενα ποσά στο σύνολο του φόρου εισροών Κωδ. 410 16,30 

Αφαιρούμενα ποσά από το σύνολο του φόρου εισροών  
Ποσά διακανονισμών προς καταβολή προηγούμενης διαχειριστικής 
περιόδου (κωδ.423) ευρώ 5.220.127,72 

Κωδ. 428 5.220.127,72 

Υπόλοιπο φόρου εισροών Κωδ. 430 - 3.278.986,90 

Χρεωστικό υπόλοιπο Κωδ. 480 3.422.975,22 

Πιστωτικό υπόλοιπο προηγούμενης φορολ. περιόδου Κωδ. 401 1.213.691,81 

Ποσό προς καταβολή Κωδ. 511 2.209.283,41 

 
Επειδή, με την αριθμό απόφαση /2019 ΣτΕ (Τμήμα Β'-επταμ.- Δημοσιεύτηκε 2-10-2019) με την οποία 
απορρίφθηκε η αίτηση αναίρεσης της φορολογικής αρχής για την υπ'. αριθ /2018 απόφαση , κρίθηκε ότι: 
 
«5. Επειδή, εν προκειμένω, με την κρινόμενη αίτηση τίθενται ζητήματα ερμηνείας της παρ. 3 του άρθρου 33 
του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) για τα οποία βασίμως προβάλλεται ότι δεν υπάρχει νομολογία του 
Δικαστηρίου. Ως εκ τούτου η κρινόμενη αίτηση ασκείται στο σύνολό της παραδεκτώς. 
 
6. Επειδή, σύμφωνα με το μεν άρθρο 184 της κωδικοποιητικής οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 
28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας (L 347) και, αντιστοίχως, το 
άρθρο 33 παρ. 1 του Κώδικα Φόρου Προστιθεμένης Αξίας (ΚΦΠΑ, ν. 2859/2000, Α' 248, όπως είχε 
τροποποιηθεί και ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο), η αρχικά πραγματοποιηθείσα έκπτωση φόρου εισροών 
διακανονίζεται (δηλαδή διορθώνεται εκ των υστέρων) όταν είναι ανώτερη ή κατώτερη από την έκπτωση, την 
οποία δικαιούτο να πραγματοποιήσει ο υποκείμενος στον φόρο. Εξάλλου, στο μεν πρώτο και δεύτερο 
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 187 της αυτής οδηγίας ορίζεται ότι «Σχετικά με τα αγαθά επένδυσης, ο 
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διακανονισμός διενεργείται εντός περιόδου πέντε ετών, περιλαμβανομένου του έτους, κατά τη διάρκεια του 
οποίου αποκτήθηκε ή κατασκευάσθηκε το αγαθό. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν ως 
βάση για το διακανονισμό μια περίοδο πέντε ακέραιων ετών από την έναρξη της χρησιμοποίησης του 
αγαθού», στις δε παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 33 ΚΦΠΑ ορίζεται μεταξύ άλλων ότι  
«2. Ειδικά για τα αγαθά επένδυσης, η έκπτωση του φόρου που ενεργήθηκε υπόκειται σε πενταετή 
διακανονισμό με αφετηρία το έτος χρησιμοποίησής τους. [...] 3. [...] Εάν εντός της περιόδου διακανονισμού, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου από την πραγματοποίηση της δαπάνης για 
απόκτηση ή κατασκευή επενδυτικών αγαθών δεν έχει γίνει έναρξη της χρησιμοποίησης αυτών, θεωρείται 
ότι διατέθηκαν αποκλειστικά και μόνο σε αφορολόγητες πράξεις και ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός με 
την εκκαθαριστική δήλωση της διαχειριστικής αυτής περιόδου. [...]». Κατά την έννοια των ανωτέρω 
διατάξεων, δικαίωμα εκπτώσεως του φόρου (εισροών) που επιβάρυνε επενδυτικό αγαθό (δικαίωμα το 
οποίο έχει ήδη γεννηθεί με την απόκτηση του αγαθού και μόνο η έκτασή του καθορίζεται από την 
σχεδιαζόμενη χρήση του) εξακολουθεί κατ' αρχήν να υφίσταται ακόμη και αν τελικώς ο υποκείμενος στον 
φόρο δεν το χρησιμοποιεί λόγω περιστάσεων ανεξαρτήτων της βουλήσεώς του (ΔΕΕ, απόφαση της 
28.2.2018, C-672/16, Imofloresmira - Investimentos Imobili?rios SA, σκ. 39, 40, 42)· κατ' εξοχήν δε τέτοια 
περίσταση που αποκλείει τον διακανονισμό είναι όταν η χρήση του αγαθού καθίσταται νόμω αδύνατος 
συνεπεία πράξεων ή παραλείψεων της διοικήσεως (πρβλ. ΣΕ 827/1984, 7μ.), και δη παρανόμων. 
 
7. Επειδή, εν προκειμένω, κατά τα εκτιθέμενα στην προσβαλλόμενη απόφαση, η αναιρεσίβλητη εταιρεία 
απέκτησε το δικαίωμα εκμετάλλευσης από το με βάση Σύμβαση Μεταβίβασης που επικυρώθηκε με το 
άρθρο του ( ) και υπέβαλε στις 27-1-2006 το επενδυτικό σχέδιο για την εκμετάλλευσή τους, το οποίο και 
εγκρίθηκε με το /2006 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, εν συνεχεία δε προέβη κατά την διάρκεια της 
χρήσης 2009 στην απόκτηση του αναγκαίου μηχανολογικού εξοπλισμού για το και εξέπεσε τον ΦΠΑ που 
αναλογούσε στα οικεία τιμολόγια αγοράς. Εν τούτοις, η χρήση του ανωτέρω αγαθού για φορολογητέες 
πράξεις δεν είχε ξεκινήσει μέχρι 31.12.2014 (δηλαδή εντός πενταετίας από την απόκτηση). Έτσι, η 
αναιρεσίβλητη προέβη σε διακανονισμό του ΦΠΑ που αναλογούσε στις εν λόγω εισροές, με παράλληλη 
όμως υποβολή επιφύλαξης, ότι δεν είχε υποχρέωση διακανονισμού και ζήτησε την έντοκη επιστροφή του 
αντίστοιχου ποσού. Η επιφύλαξη αυτή απορρίφθηκε σιωπηρά, ομοίως και η ενδικοφανής προσφυγή της 
κατά της εν λόγω σιωπηράς απορρίψεως. Κατά της τελευταίας αυτής πράξεως η αναιρεσίβλητη άσκησε 
προσφυγή, με την οποία προέβαλε ότι η λειτουργία , όπου θα εχρησιμοποιείτο το ένδικο επενδυτικό αγαθό, 
κατέστη ανέφικτη για λόγους που ανάγονται αποκλειστικά σε κυριαρχικές ενέργειες της Διοίκησης και 
ειδικότερα εξ αιτίας της παράνομης καθυστέρησης να εκδοθούν οι αναγκαίες άδειες για χρονικό διάστημα 
που υπερέβη τα επτά έτη και της παράνομης (και τελικώς ακυρωθείσας από το Συμβούλιο της Επικρατείας) 
ανάκλησης αδειών που είχαν ήδη εκδοθεί, ειδικά δε η άδεια δόμησης χορηγήθηκε μόνο μετά την /2016 
ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με καθυστέρηση 1260 ημερών περίπου και ότι, αν οι 
αναγκαίες άδειες είχαν εκδοθεί εμπρόθεσμα, η παραγωγική λειτουργία της μονάδας θα είχε ξεκινήσει ήδη 
από το 2013 και πάντως το αργότερο μέχρι τον Φεβρουάριο του έτους 2014. Το Δημόσιο με τις απόψεις 
του επί της προσφυγής προέβαλε ότι τα γεγονότα αυτά δεν ασκούν επιρροή, καθ' όσον το άρθρο 33 παρ. 3 
του ΚΦΠΑ επιβάλλει διακανονισμό αν η χρήση του επενδυτικού αγαθού δεν ξεκινήσει εντός πενταετίας από 
την απόκτηση, «χωρίς να παραπέμπει ούτε καν σε λόγους ανωτέρας βίας». Το διοικητικό εφετείο με την 
ήδη προσβαλλομένη απόφασή του έκρινε (με τις ειδικότερες ερμηνευτικές σκέψεις που παρατίθενται στην 
απόφαση αυτή) ότι δεν συντρέχει περίπτωση διακανονισμού, εφ' όσον από τα στοιχεία του φακέλου 
προέκυπτε ότι η μη χρησιμοποίηση του εξοπλισμού οφειλόταν αποκλειστικά σε λόγους αναγόμενους σε 
κυριαρχικές ενέργειες (πράξεις ή παραλείψεις) της Διοικήσεως, που εμπόδισαν την χρησιμοποίησή του. Η 
κρίση αυτή είναι νόμιμη για τους λόγους που έχουν εκτεθεί στην προηγούμενη σκέψη και πρέπει να 
απορριφθούν ως αβάσιμοι οι περί του αντιθέτου λόγοι αναιρέσεως, με τους οποίους το Δημόσιο προβάλλει 
ότι κατ' ορθή ερμηνεία των διατάξεων της Οδηγίας καθώς και αυτών του άρθρου 33 παρ. 3 του ΚΦΠΑ στις 
διατάξεις περί διακανονισμού εκπτώσεων επενδυτικών αγαθών ενυπάρχει υποχρέωση του υποκείμενου 
στον φόρο να κάνει χρήση του αγαθού εντός πενταετίας από την απόκτηση και ότι για την υποχρέωση 
διενέργειας διακανονισμού αρκεί το αντικειμενικό γεγονός της μη χρησιμοποίησης και δεν επιτρέπεται 
διερεύνηση των αιτίων αυτής». 
 
Επειδή, σύμφωνα με την Ε.2200/2019 της ΑΑΔΕ ορίζεται ότι: 
 
« 2. Με τη με αριθμό ΣτΕ 1862/2019 απόφαση το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι δικαίωμα έκπτωσης 
του φόρου εισροών που επιβάρυνε επενδυτικό αγαθό εξακολουθεί κατ' αρχήν να υφίσταται ακόμη και αν 
τελικώς ο υποκείμενος στο φόρο δεν το χρησιμοποιεί λόγω περιστάσεων ανεξαρτήτων της βουλήσεώς του, 
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κατ' εξοχήν δε τέτοια περίσταση που αποκλείει το διακανονισμό είναι όταν η χρήση του αγαθού καθίσταται 
νόμω αδύνατος συνεπεία πράξεων ή παραλείψεων της διοικήσεως, και δη παρανόμων. 
 
3. Επομένως σε περιπτώσεις που προκύπτει με ασφάλεια, είτε από νόμο είτε από δικαστική απόφαση, ότι 
η μη χρησιμοποίηση του επενδυτικού αγαθού εντός πενταετίας οφείλεται σε περιστάσεις ανεξάρτητες της 
βουλήσεως του υποκειμένου, η υποχρέωση του υποκειμένου προς διακανονισμό του φόρου εισροών δεν 
γεννάται.» 
 
Επειδή, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εξέδωσε: 
 
α) Την με αριθμό /2013 απόφαση, με την οποία χορήγησε στην προσφεύγουσα άδεια (αρχική) 
εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της « » του υποέργου « » του έργου « στη περιοχή της 
Δ.Κ , του , της περιφερειακής Ενότητας ». 
 
β) Την με αριθμό /2014 απόφαση (σχετ. 81) με την οποία εγκρίθηκε παράταση της ως άνω άδειας για δύο 
(2) επιπλέον έτη, από 13/12/2014. 
 
γ) Την με αριθμό /2016 απόφαση (σχετ. 82) με την οποία εγκρίθηκε νέα παράταση ισχύος της ως άνω 
άδειας, όπως αυτή παρατάθηκε με την με αριθμό /2014 απόφαση, για έξι(6) μήνες, από την ημερομηνία 
έκδοσης της (11-11-2016) ήτοι μέχρι 11-5-2017. 
 
Συνεπώς, από τα ανωτέρω, προκύπτει ότι η με αριθμό /2013 απόφαση άδειας (αρχικής) εγκατάστασης 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της «Μονάδας Εμπλουτισμού Σκουριών» έχει παραταθεί από το 
αρμόδιο Υπουργείο μέχρι τις 11-5-2017 και ως εκ τούτου το επενδυτικό αγαθό δεν έχει τεθεί σε θέση 
λειτουργίας/χρήση μέχρι τις 11-5-2017. 
 
Επειδή, η προσφεύγουσα, στις 19-04-2017 (πριν την λήξη κατά παράταση της άδειας 11-5-2017), υπέβαλε 
την με αρ. πρωτ /2017 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αίτηση (σχετ.83) χορήγησης 
παράτασης για δύο (2) έτη της ως άνω άδειας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της « » 
του υποέργου « » του έργου « » Η Διοίκηση απέρριψε σιωπηρώς την ανωτέρω αίτηση και η 
προσφεύγουσα κατάθεσε ενώπιων του ΣτΕ (Ε' Τμήμα) αίτηση ακύρωσης (σχετ. 84) κατά της άρνησης της 
Διοίκησης να χορηγήσει διετή παράταση ισχύος της άδειας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού της « » που είχε ζητήσει με την ανωτέρω αίτηση της (αρ. πρωτ /2017 του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας)... 
 
Επειδή, με την αρ. απόφαση......../2019 (δημοσιεύτηκε 20-08-2019), έγινε δεκτή η ανωτέρω αίτηση 
ακύρωσης της προσφεύγουσας ακυρώθηκε η παράλειψη εξέτασης, του αιτήματος παράτασης της άδειας 
εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της «............ » και η υπόθεση αναπέμφθηκε στην 
Διοίκηση 
 
Επειδή, έχουν εκδοθεί και οι με αριθ /2019 και /2019 αποφάσεις του ΣτΕ (δημοσιεύτηκαν 20-08-2019), με 
τις όποιες ακυρώθηκε η παράλειψη εξέτασης, από την Διοίκηση, τόσο του από 20.03.2017 αιτήματος 
παράτασης της άδειας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, όσο και του από 12.4.2017 
αιτήματος με αντικείμενο τη συμπλήρωση και τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της « ....................» και οι υποθέσεις αναπέμφθηκαν στην Διοίκηση. 
 
Επειδή, με την αριθ /2019_(Σχετ.94) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εγκρίθηκε η 
τροποποίηση της με αριθμό /2013 άδειας (αρχικής) εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της « 
» και παρατάθηκε η άδεια για δέκα οχτώ(18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της εν λόγω απόφασης 
(03.09.2019), ήτοι μέχρι 03.03.2021. 
 
Επειδή, με την ανωτέρω απόφαση, η Διοίκηση έδωσε παράταση της άδειας εγκατάστασης, 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, προκύπτει ότι η χρήση του επενδυτικού αγαθού για 
φορολογητέες πράξεις δεν είχε ξεκινήσει μέχρι την 31-12-2018, (δηλαδή εντός πενταετίας από την 
απόκτηση του, ήτοι το έτος 2013) για λόγους που δεν οφείλονται στην προσφεύγουσα και ως εκ 
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τούτου γίνεται δεκτό ότι δεν γεννάται η υποχρέωση της προσφεύγουσας προς διακανονισμό του 
φόρου εισροών του έτους 2013. 
 
Επειδή, με την αριθμό απόφαση /2019 (σχετ.77β) και την αριθμό απόφαση /2019 (σχετ.77γ) κρίθηκε 
αντίστοιχα ότι η προσφεύγουσα δεν είχε υποχρέωση σε διακανονισμό του εκπεσθέντος ΦΠΑ για αγορά 
επενδυτικού αγαθού α) του έτους 2010 για το οποίο η πενταετία μη θέσης σε λειτουργία/χρήση έληξε στις 
31-12-2015 και β) του έτους 2011 για το οποίο η πενταετία μη θέσης σε λειτουργία/χρήση έληξε στις 31-12-
2016, καθώς η μη χρησιμοποίηση του επενδυτικού αγαθού εντός πενταετίας από την απόκτηση του, 
οφείλεται σε λόγους που ανάγονται αποκλειστικά σε κυριαρχικές ενέργειες τις Διοίκησης πράξεις ή 
παραλείψεις. (σκέψη 11). 
 
Επειδή, από της ανωτέρω δύο(2) αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου , προκύπτει ότι μέχρι την 31-
12-2016 το επενδυτικό αγαθό δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε φορολογητέες πράξεις, για 
λόγους που ανάγονται αποκλειστικά σε κυριαρχικές ενέργειες της Διοίκησης πράξεις ή 
παραλείψεις, που εμπόδισαν την χρησιμοποίηση του και όχι σε υπαιτιότητα της προσφεύγουσας. 
 
Συνεπώς, από τα ανωτέρω προκύπτει ότι από το έτος 2013 που έλαβε τα ανωτέρω τιμολόγια, η 
προσφεύγουσα, από τους προμηθευτές της και μέχρι 31-12-2018 (δηλαδή εντός πενταετίας από την 
απόκτηση του) το επενδυτικό αγαθό δεν τέθηκε σε λειτουργία και δεν χρησιμοποιήθηκε σε 
φορολογητέες πράξεις, για λόγους που δεν οφείλονται στην προσφεύγουσα αλλά στην Διοίκηση. 
 
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν. 4174/2013: «1. Εάν ο 
φορολογούμενος δικαιούται επιστροφή φόρου, η Φορολογική Διοίκηση, αφού συμψηφίσει τους 
οφειλόμενους από τον φορολογούμενο φόρο με το ποσό προς επιστροφή, προβαίνει στην επιστροφή της 
τυχόν προκύπτουσας διαφοράς. 2. Το επιστρεπτέο ποσό καταβάλλεται στον φορολογούμενο εντός 
ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή έγγραφου αιτήματος του φορολογουμένου, εκτός εάν προβλέπεται 
μικρότερο χρονικό διάστημα από άλλη διάταξη της φορολογικής νομοθεσίας.» 
 
Επειδή, με τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 53 του ν. 4174: «2. Σε περίπτωση καταβολής 
υπερβάλλοντος ποσού φόρου (αχρεώστητη καταβολή), καταβάλλονται τόκοι στον φορολογούμενο για τη 
χρονική περίοδο από την ημερομηνία αίτησης επιστροφής του υπερβάλλοντος ποσού φόρου μέχρι την 
ημερομηνία ειδοποίησης του φορολογούμενου για την επιστροφή του, εκτός εάν η επιστροφή φόρου 
ολοκληρωθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή από τη Φορολογική Διοίκηση της αίτησης 
επιστροφής φόρου του φορολογουμένου. Για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου, εάν το 
υπερβάλλον ποσό φόρου συμψηφιστεί με άλλες οφειλές, το ποσό θεωρείται ότι επιστράφηκε κατά το χρόνο 
διενέργειας του συμψηφισμού. 3. [...]. 4. Ο Υπουργός Οικονομικών με απόφασή του, ορίζει τα επιτόκια 
υπολογισμού τόκων, καθώς και όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.» 
 
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρ. 72 του ν. 4174/2013: «16. Το άρθρο 53 παρ. 2 του 
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας εφαρμόζεται για αιτήσεις επιστροφής που υποβάλλονται από την 
1.1.2014 και εφεξής.» 
 
Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 και 3 της υπ' αριθμ. ΔΠΕΙΣ ΕΞ /31.12.2013 (ΦΕΚ /2014) 
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ίσχυε κατά την ημερομηνία κατάθεσης της υπό κρίση 
ενδικοφανούς προσφυγής, με την οποία διατυπώνεται (και) αίτημα του προσφεύγοντος για επιστροφή του 
τυχόν προκύπτοντος ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού : «2.Το ύψος του επιτοκίου υπολογισμού των 
τόκων της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 (Α' 170) που καταβάλλονται στον 
φορολογούμενο ορίζεται ως το επιτόκιο πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας (MRO) που ισχύει κατά την ημερομηνία ειδοποίησης του φορολογούμενου για την επιστροφή του 
φόρου, πλέον πέντε και εβδομήντα πέντε (5,75) εκατοστιαίες μονάδες, ετησίως.» «3.Το επιτόκιο των 
ανωτέρω παραγράφων δεν μεταβάλλεται κατά το μέρος που αφορά το επιτόκιο των πράξεων Κύριας 
Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MRO) πριν την εκάστοτε σωρευτική μεταβολή 
αυτού κατά μία (1) εκατοστιαία μονάδα λαμβανομένου ως βάση υπολογισμού του επιτοκίου που ισχύει κατά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας.» 
 
Επειδή, από τις προαναφερθείσες διατάξεις προκύπτει ότι, από την 01.01.2014 και μετά, η Φορολογική 
Διοίκηση και εν προκειμένω η αρμόδια Δ.Ο.Υ., εφόσον διενεργεί επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος 
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ποσού φόρου ή εισφοράς, μετά την πάροδο των 90 ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης του 
φορολογούμενου, οφείλει να υπολογίζει και να επιστρέφει τόκους. Η τοκοφορία αρχίζει από την ημερομηνία 
υποβολής του σχετικού αιτήματος και οι τόκοι υπολογίζονται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις 
και αποφάσεις περί καθορισμού των επιτοκίων του άρθρου 53 του ν.4174/2013, μέχρι και την ημερομηνία 
ειδοποίησης του φορολογούμενου για την επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού φόρου ή 
εισφοράς. 
 
Επειδή, βάσει των ως άνω, η υπό κρίση προσφυγή γίνεται δεκτή και ο Προϊστάμενός της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. 
ΑΘΗΝΩΝ, ασκώντας κατά νόμιμο τρόπο την εξουσία του και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2859/2000, 
προκειμένου να ικανοποιήσει το αίτημα περί μη υποχρέωσης διενέργειας διακανονισμού έκπτωσης του 
ΦΠΑ κατασκευής του εν λόγω επενδυτικού αγαθού της προσφεύγουσας θα πρέπει να προβεί σε νέα 
εκκαθάριση του οφειλομένου απ' αυτήν ποσού φόρου της προαναφερθείσας περιόδου, και να επιστρέψει 
στη προσφεύγουσα τον τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα φόρο, νομιμοτόκως. 
 
Αποφασίζουμε 
 
Την αποδοχή της με αριθ. πρωτ /20.09.2019 ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία « », 
και το διακριτικό τίτλο « », με ΑΦΜ , την ακύρωση της σιωπηρής απόρριψης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. 
Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ της με αρ. πρωτ /2019 επιφύλαξης κατατεθείσας με 
την με αριθμό /2019 περιοδική δήλωση ΦΠΑ, μηνός Μαρτίου 2019, σύμφωνα με το ως άνω σκεπτικό. 
 
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στον υπόχρεο. 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

 
Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων 
Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της. 
 

 

ΔΕΔ 532/2020 
Απόρριψη - Εξόφληση τιμολογίων θυγατρικής με καταβολή σε λογαριασμό της 
αλλοδαπής μητρικής θεωρείται διευκόλυνση και χαρτοσημαίνεται 
 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 11.03.2020 
 
Έχοντας υπ' όψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
β. Του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 
968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως 
αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 1440 /τ. 
Β' /27.04.2017). 
 
2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών. 
 
3. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β' / 01.09.2016) Απόφαση του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής». 
 
4. Την από 12.11.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία « 
» και διακριτικό τίτλο « », με Α.Φ.Μ , η οποία εδρεύει στον , οδός, αρ , κατά: 1) της υπ' αριθ /2019 Οριστικής 
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Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Τελών Χαρτοσήμου, φορολογικού έτους 2014, του Προϊσταμένου του 
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., 2) της υπ' αριθ /2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Τελών Χαρτοσήμου, 
φορολογικού έτους 2015, του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., 3) της υπ' αριθ /2019 Οριστικής Πράξης 
Διορθωτικού Προσδιορισμού Τελών Χαρτοσήμου, φορολογικού έτους 2016, του Προϊσταμένου του 
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., και τα προσκομιζόμενα με αυτή σχετικά έγγραφα. 
 
5. Τις ως άνω οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου, του Προϊσταμένου του 
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., των οποίων ζητείται η ακύρωση, καθώς και τη σχετική έκθεση ελέγχου. 
 
6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής. 
 
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α2, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της 
απόφασης.  
 
Επί της από 12.11.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου με την επωνυμία « διακριτικό τίτλο « », με Α.Φ.Μ 
ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας ................ και , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την 
μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων 
λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα: 
 
1) Με την υπ' αριθ /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Τελών Χαρτοσήμου, φορολογικού 
έτους 2014, του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας, ποσό τελών 
χαρτοσήμου 24.053,80 € και ΟΓΑ χαρτοσήμου ποσού 4.810,76 €, επιπλέον δε πρόστιμο άρθρου 58 Κ.Φ.Δ 
χαρτοσήμου ανακρίβειας / μη υποβολής ύψους 12.026,90 € και πρόστιμο άρθρου 58 Κ.Φ.Δ ΟΓΑ 
χαρτοσήμου ανακρίβειας / μη υποβολής ύψους 2.405,38 €, ήτοι συνολικά 43.296,84 €. 
 
2) Με την υπ' αριθ /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Τελών Χαρτοσήμου, φορολογικού 
έτους 2015, του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας, ποσό τελών 
χαρτοσήμου 18.812,58 € και ΟΓΑ χαρτοσήμου ποσού 3.762,52 €, επιπλέον δε πρόστιμο άρθρου 58 Κ.Φ.Δ 
χαρτοσήμου ανακρίβειας / μη υποβολής ύψους 9.406,29 € και πρόστιμο άρθρου 58 Κ.Φ.Δ ΟΓΑ 
χαρτοσήμου ανακρίβειας / μη υποβολής ύψους 1.881,26 €, ήτοι συνολικά 33.862,65 €. 
 
3) Με την υπ' αριθ /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Τελών Χαρτοσήμου, φορολογικού 
έτους 2016, του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας, ποσό τελών 
χαρτοσήμου 27.117,81 € και ΟΓΑ χαρτοσήμου ποσού 5.423,56 €, επιπλέον δε πρόστιμο άρθρου 58 Κ.Φ.Δ 
χαρτοσήμου ανακρίβειας / μη υποβολής ύψους 13.558,90 € και πρόστιμο άρθρου 58 Κ.Φ.Δ ΟΓΑ 
χαρτοσήμου ανακρίβειας / μη υποβολής ύψους 2.711,78 €, ήτοι συνολικά 48.812,05 €. 
 
Οι ως άνω διαφορές τελών χαρτοσήμου, προέκυψαν μετά τον μερικό έλεγχο προσδιορισμού τελών 
χαρτοσήμου που διενεργήθηκε από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. σύμφωνα με την αρ /..../ /2018 εντολή ελέγχου. Η 
επιλογή της υπόθεσης για έλεγχο, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3842/2010 και 
άρθρου 26 του ν. 4174/2013 με τη χρήση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου. 
 
Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση /τροποποίηση των 
παραπάνω Πράξεων, του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους: 
 
1. Οι προσβαλλόμενες, υπ' αριθμ /2019, /2019 και /2019 οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού 
τελών χαρτοσήμου του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. φορολογικών ετών 2014, 2015 και 2016 αντίστοιχα 
τυγχάνουν ακυρωτέες καθόσον ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. κατ' εσφαλμένη του ερμηνεία και 
πλημμελή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 παρ.5 περ. γ' του Κ.Ν.Τ.Χ., κατά λανθασμένη εκτίμηση 
των πραγμάτων, αναποδείκτως, και πάντως, με ανεπαρκή, ελλιπή και αντιφατική αιτιολογία, θεώρησε ότι η 
Εταιρεία προβαίνει σε ταμειακή διευκόλυνση προς την μητρική εταιρεία υπαγόμενη σε τέλος χαρτοσήμου 
1% πλέον ΟΓΑ 20%. 
 
2. Οι προσβαλλόμενες, υπ' αριθμ /2019, /2019 και /2019 οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού 
τελών χαρτοσήμου φορολογικών ετών 2014, 2015 και 2016 αντίστοιχα του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 
τυγχάνουν ακυρωτέες, καθόσον ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. κατ' εσφαλμένη του ερμηνεία και 
πλημμελή εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 8 παρ. 1 και 15 παρ. 5 περ. γ' του Κ.Ν.Τ.Χ., κατά 
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λανθασμένη των πραγμάτων εκτίμηση, αναποδείκτως, και πάντως, με ανεπαρκή, ελλιπή και αντιφατική 
αιτιολογία θεώρησε ότι οι (φερόμενες) καταθέσεις δημιουργούν υποχρεώσεις εκτελεστέες στην Ελλάδα 
(αρχή χωρικότητας). 
 
Επειδή, η προσφεύγουσα με την επωνυμία ........................... συστάθηκε το έτος 1996 και αποτελεί 100% 
θυγατρική εταιρία της νορβηγικής εταιρίας («μητρική εταιρεία»). 
 
Για την εκπλήρωση του καταστατικού της σκοπού, η Εταιρεία αναλαμβάνει την ταξινόμηση, πιστοποίηση 
και ποιοτική βεβαίωση για πλοία και πλωτά ναυπηγήματα και θαλάσσιες εγκαταστάσεις σε μικρή απόσταση 
από την ακτή και διεξάγει έρευνες σε σχέση με αυτές τις εργασίες. Στο πλαίσιο αυτό παρέχει υπηρεσίες 
ποιοτικού ελέγχου και εκδίδει εκθέσεις και πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου. 
 
Στα πλαίσια δε, του αντικειμένου - σκοπού της, παρέχει υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας, τόσο σε εταιρείες - 
πελάτες του ομίλου, όσο και σε εταιρείες -πελάτες με τους οποίους συνάπτει συμβάσεις η ίδια και οι οποίοι 
είναι εγχώριοι ή διεθνής. 
 
Επειδή, σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., η προσφεύγουσα, ..................στην περίπτωση 
που προσφέρει υπηρεσίες σε διεθνή πελάτη, επί των τιμολογίων που εκδίδεται για την προσφερόμενη 
υπηρεσία και για την εξόφληση αυτών, αναγράφεται ο τραπεζικός λογαριασμός ....................ο οποίος 
ανήκει στην μητρική εταιρεία  
 
Δηλαδή η εξόφληση του εν λόγω τιμολογίου γίνεται με την κατάθεση του οφειλόμενου ποσού στο 
συγκεκριμένο λογαριασμό. Χωρίς την συγκεκριμένη χρονική στιγμή που εκδίδεται το εν λόγω 
παραστατικό στοιχείο να προκύπτει ότι υφίσταται καμία τέτοια υποχρέωση προς την μητρική 
εταιρεία, ούτε φυσικά αντικατοπτρίζει λήψη αντίστοιχου μεγέθους υπηρεσιών από αυτήν την δεδομένη 
χρονική στιγμή, ούτε υπάρχει επί του επίμαχου τιμολογίου μνεία της αιτίας για την εν λόγω κατάθεση στο 
συγκεκριμένο λογαριασμό. 
 
Στην ανωτέρω περίπτωση - της έκδοσης τιμολογίου που αφορούν υπηρεσίες που προσφέρει σε διεθνή 
πελάτη - οι εγγραφές που πραγματοποιεί στα επίσημα φορολογικά της βιβλία ως επιτηδευματίας είναι: 
αρχικώς χρεώνει το λογαριασμό 30.00.00 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και πιστώνει το λογαριασμό 73.00 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ, στην συνέχεια πιστώνει το λογαριασμό 30.00.00 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, με χρέωση του 
λογαριασμού 30.01.00 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ και συγκεκριμένα την μητρική εταιρεία 
 
Δηλαδή με την δεύτερη εγγραφή μεταφέρεται η απαίτησή από την Πελάτη που του προσφέρεται η 
υπηρεσία στην μητρική της εταιρεία καθότι αυτή θα εισπράξει το ποσό από την εξόφληση του 
επίμαχου τιμολογίου. Από τον περαιτέρω δε έλεγχο του συγκεκριμένου λογαριασμού απαίτησης από την 
μητρική εταιρεία δεν προκύπτει η άμεση - σε συνδυασμό πάντα με την χρονική στιγμή της είσπραξης από 
αυτήν του τιμήματος του τιμολογίου - μεταφορά του οφειλόμενου ποσού στα ταμειακά της διαθέσιμά, από 
την μητρική της εταιρεία που εισέπραξε το επίμαχο ποσό. Η ενέργειά της αυτή έχει ως αποτέλεσμα την 
ισόποση ταμειακή διευκόλυνση από αυτήν, της μητρική της εταιρείας και ισοδυναμεί με την 
κατάθεση από αυτήν χρημάτων στην μητρική της εταιρεία χωρίς εμπορική συναλλαγή". 
 
Επειδή, η ανωτέρω ενέργεια της προσφεύγουσας, να δίνει εντολή στον πελάτη της να καταθέσει την αξία 
του τιμολογίου σε λογαριασμό της μητρική της εταιρείας, βασίζεται σε επίσημα έγγραφα που εκδίδει 
(τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ) και αποδεικνύεται από τις εγγραφές που πραγματοποίησε στα επίσημα 
φορολογικά της βιβλία που τηρεί ως επιτηδευματίας, αποτελούν ίδιες ανεξάρτητες και αυτοτελείς πράξεις - 
συμβάσεις και αποτελούν αντικείμενο του Κώδικα Νόμου Τελών Χαρτοσήμου. 
 
Επειδή, οι ανωτέρω συμβάσεις που συνομολογούνται, ως ανωτέρω με την έκδοση των ανωτέρω 
τιμολογίων συντάσσονται στην Ελλάδα και καταχωρούνται και εμφανίζονται στα επίσημα φορολογικά βιβλία 
της προσφεύγουσας είναι συμβάσεις εκτελεστέες στην Ελλάδα. 
 
Επειδή, οι διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 5γ του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, ορίζουν, ότι: "Πάσα εν γένει 
εγγραφή εις τα βιβλία περί καταθέσεως ή αναλήψεως χρημάτων υπό εταίρων ή μετόχων ή άλλων 
προσώπων προς ή από εμπορικάς εν γένει εταιρείας ή επιχειρήσεις, ήτις δεν ανάγεται εις σύμβασιν, πράξιν 
κ.λπ., υποβληθείσαν εις τα οικεία τέλη χαρτοσήμου ή απαλλαγείσαν νομίμως των τελών τούτων, υπόκεινται 
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εις αναλογικόν τέλος χαρτοσήμου εν επί τοις εκατόν (1%). Εις ην περίπτωσιν, εκ της εγγραφής ή εξ ετέρου 
εγγράφου, αποδεικνύεται ότι η κατάθεσις ή ανάληψις αφορά σύμβασιν, πράξιν κ.λπ. υποκειμένην εις 
μεγαλύτερον ή μικρότερον τέλος χαρτοσήμου, οφείλεται το δια την σύμβασιν, πράξιν κ.λπ. προβλεπόμενον 
τέλος", και με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν.Δ. 4535/1964 ορίζεται ότι τα τέλη χαρτοσήμου 
αναλογικά και πάγια προσαυξάνονται κατά ποσοστό 20% για εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
 
Επειδή, από τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 5 περ. γ' του Κ.Ν.Τ.Χ, που αναφέρεται σε κάθε εν γένει 
εγγραφή των βιβλίων περί καταθέσεως ή αναλήψεως χρημάτων, συνάγεται ότι ο όρος ''κατάθεση'' 
χρησιμοποιείται υπό την έννοια της εν γένει δόσεως χρημάτων και δεν περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις 
καταθέσεως χρημάτων με δικαίωμα αναλήψεώς τους. Επομένως, κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως, 
κάθε εγγραφή στα βιβλία περί δόσεως ή αναλήψεως χρημάτων χωρίς μνεία της αιτίας υπόκειται, κατ' 
αρχήν, σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 1%, εκτός αν ο φορολογούμενος ισχυρισθεί και αποδείξει ότι η 
εγγραφή αυτή ανάγεται σε σύμβαση, πράξη κλπ που υποβλήθηκε στα οικεία τέλη χαρτοσήμου ή 
απαλλάχθηκε νομίμως από αυτά (ΣτΕ 1470/2002, ΣτΕ 4463/1997, ΣτΕ 2493/1994,Δ.Εφ.Αθ. 829/2014, 
5668 - 5671, ΣτΕ 5498/2013). 
 
Επειδή, ως ''κατάθεση χρημάτων", νοείται η πράξη, διά της οποίας λαμβάνει χώρα καταβολή ορισμένου 
χρηματικού ποσού από ένα πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, σε εμπορική εταιρεία ή επιχείρηση, το οποίο αυτή 
υποχρεούται να επιστρέψει μελλοντικά στον καταθέτη. Κατά το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ 1767/1992, 
ΣτΕ 1039/1996, ΣτΕ 4463/1997, ΣτΕ 1470/2002), ο όρος ''κατάθεση'' στην ανωτέρω διάταξη 
χρησιμοποιείται με την έννοια της εν γένει δόσης χρημάτων και δεν περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις 
κατάθεσης χρημάτων με δικαίωμα ανάληψής τους. 
Επειδή, για την επιβολή τέλους χαρτοσήμου επί καταθέσεων ή αναλήψεων πρέπει να συντρέχουν 
σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
 
α) η ύπαρξη συμβατικής σχέσης μεταξύ του καταθέτοντος τα χρήματα προσώπου, φυσικού ή νομικού και 
της εμπορικής εταιρίας ή επιχείρησης . 
 
β) η εγγραφή στα βιβλία της επιχείρησης (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, Κοινοπραξίας, κερδοσκοπικού συνεταιρισμού, 
αστικής εταιρίας και κοινωνίας αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση κ.λπ.), περί καταθέσεως χρημάτων 
από τους εταίρους, μετόχους κ.λπ., με ρητή αναγραφή της λέξης «κατάθεση» και όχι «δάνειο». Η κατάθεση 
ή η ανάληψη χρημάτων πρέπει να προκύπτει μόνο από αυτή ταύτη εγγραφή στα βιβλία και όχι από άλλη 
έγγραφη σύμβαση ή από συνεκτίμηση άλλων γεγονότων (Διοικ. Πρωτ. Αθ. 7077/1983), 
 
γ) Τα βιβλία στα οποία γίνεται η εγγραφή περί καταθέσεως ή αναλήψεως χρημάτων, πρέπει να είναι βιβλία 
επίσημα δηλαδή, βιβλία θεωρημένα από την αρμόδια Φορολογική Αρχή (ΔΟΥ) (ΣτΕ 2493/1994). δ) Η 
εγγραφή στα βιβλία να μην ανάγεται σε σύμβαση, πράξη ή συναλλαγή, η οποία είχε υποβληθεί 
προηγουμένως στα οικεία αναλογικά τέλη χαρτοσήμου ή είχε απαλλαγεί νομίμως από αυτά. ε) Η κατάθεση 
ή η ανάληψη χρημάτων να γίνεται χωρίς μνεία της αιτίας κατάθεσης ή της ανάληψης, εκτός αν ο 
φορολογούμενος αποδείξει ότι η εγγραφή αφορά σύμβαση, πράξη ή συναλλαγή, η οποία υποβλήθηκε στο 
οικείο τέλος χαρτοσήμου ή απαλλάχθηκε από αυτό (ΣτΕ 1767/1992, ΣτΕ 1039/1996, ΣτΕ 4463/1997) (Π. 
Ρέππας). 
 
Επειδή, το τέλος χαρτοσήμου που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 5 περ. γ του ΚΝΧΤ 
υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί του κατατεθέντος ή αναληφθέντος χρηματικού ποσού, που αναφέρεται 
στη σχετική εγγραφή στα βιβλία, και καταβάλλεται στο Δημόσιο μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα 
του επόμενου της εγγραφής των πράξεων της κατάθεσης ή της ανάληψης στα λογιστικά βιβλία των ως άνω 
επιχειρήσεων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του 
Κώδικα Χαρτοσήμου (Υπ. Οικ. Σ. 6107/385/Πολ. 185/1980, Εγκ. 11/ 1981). 
 
Επειδή, συνεπώς χρόνος γέννησης της φορολογικής υποχρέωσης στις περιπτώσεις καταθέσεων επί 
σκοπώ τη ταμειακή διευκόλυνση είναι η σχετική εγγραφή της πράξης της κατάθεσης στα λογιστικά βιβλία 
των εταιρειών. 
 
Επειδή, από τον φορολογικό έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων των υπό κρίση φορολογικών ετών 
διαπιστώθηκε ότι η προσφεύγουσα έχει εκδώσει ανά έτος τιμολόγια προς διεθνής πελάτες με την ανωτέρω 
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διαδικασία, ήτοι: για το φορολογικό έτος 2014, 2015 και 2016 συνολικής αξίας 2.405.379,66 €, 
1.881.257,84 € και 2.711.780,67 € αντίστοιχα. 
 
Επειδή, στην περίπτωση που προσφέρει υπηρεσίες σε διεθνή πελάτη, επί των τιμολογίων που 
εκδίδεται για την προσφερόμενη υπηρεσία και για την εξόφληση αυτών, αναγράφεται μόνο ο 
τραπεζικός λογαριασμός ο οποίος ανήκει στην μητρική δεν πρόκειται δηλαδή για απλή δυνατότητα 
αλλά για υποχρέωση εξόφλησης σε λογαριασμό τρίτου. Περαιτέρω η εξόφληση του εν λόγω τιμολογίου 
γίνεται με την κατάθεση του οφειλόμενου ποσού στο συγκεκριμένο λογαριασμό χωρίς την συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή που εκδίδεται το εν λόγω παραστατικό στοιχείο να προκύπτει ότι υφίσταται καμία τέτοια 
υποχρέωση προς την μητρική εταιρεία, ούτε φυσικά αντικατοπτρίζει λήψη αντίστοιχου μεγέθους υπηρεσιών 
από αυτήν την δεδομένη χρονική στιγμή, ούτε υπάρχει επί του επίμαχου τιμολογίου μνεία της αιτίας για την 
εν λόγω κατάθεση στο συγκεκριμένο λογαριασμό. 
 
Επειδή, από τον λογαριασμό απαίτησης από την μητρική εταιρεία (που εισέπραξε το αντίτιμο των 
τιμολογίων) δεν προκύπτει η άμεση - σε συνδυασμό πάντα με την χρονική στιγμή της είσπραξης από αυτήν 
του τιμήματος του τιμολογίου - μεταφορά του οφειλόμενου ποσού στα ταμειακά διαθέσιμα της 
προσφεύγουσας. Η ενέργειά δε αυτή, έχει ως αποτέλεσμα την ισόποση ταμειακή διευκόλυνση από την 
προσφεύγουσα, προς την μητρική εταιρεία και ισοδυναμεί με την κατάθεση από την προσφεύγουσα 
χρημάτων στην μητρική της εταιρεία χωρίς εμπορική συναλλαγή. 
 
Επειδή, η προσκομισθείσα με την ενδικοφανή προσφυγή κατάσταση (σχετ. 8) με τον χρόνο είσπραξης και 
απόδοσης ποσών που οφείλουν οι πελάτες της προσφεύγουσας, δεν δύναται να αξιολογηθεί καθώς δεν 
προσκομίζονται επίσημα αναλυτικά καθολικά και αντίστοιχες εγγραφές και δικαιολογητικά. 
 
Επειδή, ως προαναφέρθηκε, η ανωτέρω ενέργεια της προσφεύγουσας, να δίνει εντολή στον πελάτη της να 
καταθέσει την αξία του τιμολογίου σε λογαριασμό της μητρική της εταιρείας, βασίζεται σε επίσημα έγγραφα 
που εκδίδει (ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) και αποδεικνύεται από τις εγγραφές που 
πραγματοποίησε στα επίσημα φορολογικά της βιβλία που τηρεί ως επιτηδευματίας (λογαριασμοί 30.00.00 
ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - 30.01.00 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), αποτελούν ίδιες ανεξάρτητες και αυτοτελείς 
πράξεις - συμβάσεις, συντάσσονται στην Ελλάδα και είναι εκτελεστέες στην Ελλάδα, και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 5 περ. γ' του Κ.Ν.Τ.Χ., οι ανωτέρω συμβάσεις, επειδή, δεν αποδεικνύεται ότι 
υπόκεινται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο τέλος χαρτοσήμου ή ότι απαλλάσσεται νομίμως αυτού, υπόκεινται σε 
αναλογικόν τέλος χαρτοσήμου 1% πλέον της αναλογούσης εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 
 
Ως εκ τούτου ορθώς ο φορολογικός έλεγχος, εξέδωσε τις προσβαλλόμενες οριστικές πράξεις Τελών 
Χαρτοσήμου, και οι περί του αντιθέτου ισχυρισμοί της προσφεύγουσας δεν ευσταθούν και απορρίπτονται, 
ως νόμω και ουσία αβάσιμοι. 
 
Αποφασίζουμε 
 
την απόρριψη της με αριθ. πρωτ /12.11.2019 ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία « » 
και διακριτικό τίτλο 
« », με Α.Φ.Μ , και την επικύρωση των κάτωθι πράξεων: 
 
1) της υπ' αριθ /2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Τελών Χαρτοσήμου, φορολογικού 
έτους 2014, του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., 
 
Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση : 
 
Η φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου με βάση την παρούσα απόφαση διαμορφώνεται ως εξής: 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ: 43.296,84 € 
 
2) της υπ' αριθ /2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Τελών Χαρτοσήμου, φορολογικού 
έτους 2015, του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., 
 
Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση : 
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Η φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου με βάση την παρούσα απόφαση διαμορφώνεται ως εξής: 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ: 33.862,65 € 
 
3) της υπ' αριθ /2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Τελών Χαρτοσήμου, φορολογικού 
έτους 2016, του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., 
 
Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση : 
 
Η φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου με βάση την παρούσα απόφαση διαμορφώνεται ως εξής: 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ: 48.812,05 € 
 
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στον υπόχρεο. 
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Ο/Η Υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης 
 
Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών 
Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της. 
 

 

ΔΕΔ 680/2020 
Ποσά Φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή - Εκπίπτει ή συμψηφίζεται - δεν τίθεται 
ζήτημα παραγραφής 
 

Καλλιθέα, 31/03/2020  
 
Έχοντας υπ' όψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α. του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
β. του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 
968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως 
αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 
γ. της ΠΟΛ 1064/12.04.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 
1440/27-04-2017). 
 
2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών. 
 
3. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 001126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β' / 01.09.2016) Απόφαση του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. 
 
4. Την με ημερομηνία κατάθεσης 06/12/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του του , 
ΑΦΜ, κατοίκου , στη διεύθυνση ,, κατά του ενιαίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος 
φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2012 (01/01/2011-31/12/2011) και τα 
προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα. 
 
5. Το με αριθ. Ειδοποίησης και ημερομηνία έκδοσης 29/09/2019 Ενιαίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φυσικών 
Προσώπων οικονομικού έτους 2012 της ΑΑΔΕ, του οποίου ζητείται η ακύρωση. 
 
6. Τις απόψεις της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών 
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7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α6 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της 
απόφασης. 
 
Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 06-12-2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του , 
ΑΦΜ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων 
στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε 
τα ακόλουθα: 
 
Με το με αριθ. ειδοποίησης /2019 Ενιαίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φυσικών Προσώπων οικονομικού έτους 
2012, βεβαιώθηκε στον προσφεύγοντα ποσό φόρου για καταβολή ύψους 1.403,68€. 
 
Συγκεκριμένα, ο προσφεύγων στις 24/06/2019, υπέβαλε στη Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών την υπ' αρ. πρωτ /2019 
αίτηση μεταβολής της φορολογικής του κατοικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η φορολογική αρχή, έκανε δεκτή 
τη μεταβολή της φορολογικής του κατοικίας από το οικονομικό έτος 2013 (01/01/2012 - 31/12/2012 στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και τη μεταφορά του στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού. 
 
Ωστόσο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του προσφεύγοντος, η Δ.Ο.Υ. του ζήτησε, προκειμένου να 
ολοκληρωθεί η μεταβολή της φορολογικής του κατοικίας από 01/01/2012, να υποβάλει δήλωση φόρου 
εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2012 ( 01/01-31/12/2011), στην οποία να συμπεριλάβει το παγκόσμιο 
εισόδημά του. Ο προσφεύγων, υπέβαλε χειρόγραφα στις 26/07/2019 αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος 
φυσικών προσώπων για το οικονομικό έτος 2012 (01/01-31/12/2011), στην οποία δήλωσε το εισόδημά του 
από μισθωτές υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, ποσού 11.018,41 € καθώς και τον καταβληθέντα στο 
Ηνωμένο Βασίλειο φόρο εισοδήματος ποσού 1.302,03 € . Μαζί με την ως άνω δήλωση υπέβαλε στη Δ.Ο.Υ. 
ΙΖ' Αθηνών και τα έντυπα «P60 End of Year Certificate" των ετών 2012 και 2013, τα οποία αποτελούν τις 
βεβαιώσεις καταβολής του φόρου στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα έτη 2011 και 2012 από τον εργοδότη του. 
 
Στη συνέχεια, με την εκκαθάριση της δήλωσης και την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης 
προσδιορίστηκε ο φόρος εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2012 χωρίς να ληφθεί υπ' όψιν το ποσό των 
1.302,32 € που ανέγραψε ο προσφεύγων στον Κωδικό 651 της δήλωσής του, το οποίο αποτελεί το ποσό 
του φόρου που κατέβαλε στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα εισοδήματα του από μισθωτή εργασία οικονομικού 
έτους 2012. 
Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση του προσβαλλόμενου 
εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος και τη διενέργεια νέας εκκαθάρισης φόρου εισοδήματος 
οικονομικού έτους 2012 με βάση την από 26/07/2019 δήλωσή του και να αφαιρεθεί το ποσό των 1.302,32 
ευρώ του φόρου που κατέβαλε στο Ηνωμένο Βασίλειο, κάνοντας αναφορά στην εφαρμοστέα νομοθεσία και 
προβάλλοντας τους ακόλουθους ισχυρισμούς: 
 
- Εσφαλμένη η μη αφαίρεση του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή. 
 
- Παραβίαση των διατάξεων του άρθρου XIV της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος 
και Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και του άρθρου 9 παρ. 9 του ν. 2238/1994. Από τη σαφή 
γραμματική διατύπωση των διατάξεων του άρθρου XIV της Σύμβασης για την αποφυγή διπλής φορολογίας 
μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου προκύπτει σαφώς και ειδικά ότι ο φόρος του Ηνωμένου 
Βασιλείου, ο καταβλητέος για εισόδημα προερχόμενο από πηγές ευρισκόμενες εντός αυτού, θα εκπίπτεται 
εκ του Ελληνικού φόρου του καταβλητέου για το εισόδημα αυτό (ΔΕφΑθ 4360/2013). Κατά την έννοια δε 
του άρθρου 9 παρ. 9 περ. β' του ν. 2238/1994, ο νόμος καθιερώνει τη μέθοδο της εκπτώσεως από τον 
ημεδαπό φόρο, του φόρου του καταβληθέντος στην αλλοδαπή, ώστε να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του 
ιδίου εισοδήματος, παραλλήλως, όμως, διατηρεί σε ισχύ τις συναφθείσες με τα διάφορα κράτη διμερείς 
συμβάσεις περί αποφυγής της διπλής φορολογίας του εισοδήματος. 
 
- Παραβίαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας. Κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος του φορολογούμενου ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. δεν δικαιούται να τροποποιήσει 
οποιοδήποτε δεδομένο της φορολογικής δήλωσης του υπόχρεου, η οποία αποτελεί, ούτως ή άλλως, 
δεσμευτικό για το φορολογούμενο τίτλο. Η εξουσία του Προϊσταμένου της φορολογικής αρχής περιορίζεται 
σε διόρθωση τυπικών σφαλμάτων (όπως διόρθωση αθροίσεων, αποκατάσταση αναριθμητισμών κλπ.) ή σε 
μη λήψη υπόψη μειωτικού για το φορολογητέο εισόδημα ποσού, λόγω μη συνυποβολής των νόμιμων 
δικαιολογητικών, κατ" άρθρο 66 παρ. 2 του νόμου 2238/1994. ο Προϊστάμενος της αρμόδιας φορολογικής 
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αρχής δεν μπορεί, με την έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος, να προβεί αυτεπαγγέλτως σε 
αναμόρφωση των δεδομένων της υποβληθείσας φορολογικής δήλωσης, αλλά, σε περίπτωση που θελήσει 
να αποστεί των δεδομένων αυτής, οφείλει να ακολουθήσει την διαγραφόμενη από τις διατάξεις του νόμου 
2238/1994 ως άνω διαδικασία (έκδοση και κοινοποίηση στο φορολογούμενο φύλλου ελέγχου, κατόπιν 
σύνταξης σχετικής έκθεσης), άλλως το σχετικό σημείωμα θα είναι νομικώς πλημμελές, λόγω παράβασης 
ουσιώδους τύπου της διαδικασίας έκδοσης του, και ακυρωτέο, κατ" αυτεπάγγελτη εξέταση του Δικαστηρίου 
(κατ" άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ΚΔΔ/μίας), καθόσον θα έχει εκδοθεί μετά από τροποποίηση των στοιχείων 
της δήλωσης του φορολογούμενου, μη προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις και παραβιάζουσα, τελικώς, 
το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του υπόχρεου 
 
Επειδή, με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 61 του ν. 2238/1994 ορίζεται ότι: «1. 
Κάθε φυσικό πρόσωπο, για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 2, έχει υποχρέωση να 
υποβάλλει δήλωση, εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο εισόδημά του υπερβαίνει το ποσό των τριών 
χιλιάδων (3.000) ευρώ.» 
 
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 2238/1994, όπως ίσχυε κατά την κρινόμενη χρήση: «9. Από το 
συνολικό ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τις κλίμακες της παραγράφου 1 εκπίπτουν: 
α) Ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 52 και 54 έως 
58 στο εισόδημα που υπόκειται σε φόρο μέσα στο ίδιο οικονομικό έτος. Εάν το ποσό του φόρου που 
προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο, η επιπλέον διαφορά 
επιστρέφεται. 
β) Ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε σε κράτος με το οποίο η Ελλάδα έχει θέσει σε ισχύ Σύμβαση 
Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος και του Κεφαλαίου (Σ.Α.Δ.Φ.) για το εισόδημα που 
προέκυψε σε αυτό και μέχρι του ποσού του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα, 
εφόσον ο φόρος που καταβλήθηκε στο άλλο κράτος ορίζεται στις διατάξεις της Σ.Α.Δ.Φ..» 
 
Επειδή σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα 2732/1953 «Περί κυρώσεως της μεταξύ Ελλάδος και 
Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας συμβάσεως περί αποφυγής της διπλής 
φορολογίας και αποτροπής της φορολογικής διαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος 
(Φ.Ε.Κ. 329/12.11.1953/, τ. A')» ορίζονται μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: 
«Αρθρον I 
(1) Οι φόροι οι οποίοι αποτελούν το αντικείμενον της παρούσης συμβάσεως είναι: (α) εν Ελλάδι: O φόρος 
επί του εισοδήματος (περιλαμβανομένου και του αναλυτικού φόρου και του συνθετικού τοιούτου) εφεξής 
αναφερομένων εν τη συμβάσει ως «Ελληνικού φόρου», (β) Εν τω Ηνωμένω Βασιλείω της Μεγάλης 
Βρεττανίας και Βορείου Ιρλανδίας: O φόρος επί του εισοδήματος (περιλαμβανομένου και του προσθέτου 
φόρου) ο φόρος επί των κερδών και ο φόρος επί των υπερβαλλόντων κερδών εφεξής αναφερομένων εν τη 
παρούση Συμβάσει ως «φόρου του Ηνωμένου Βασιλείου». 
(2) Η παρούσα Σύμβασις θα έχη επίσης εφαρμογήν επί οιωνδήποτε άλλων φόρων χαρακτήρος 
ουσιαστικώς παρομοίου προς τους ανωτέρω, επιβαλλομένων υπό της Ελλάδος ή του Ηνωμένου Βασιλείου 
μετά την ημερομηνίαν της υπογραφής της Συμβάσεως.... 
Αρθρον II 
(1) Εν τη παρούση συμβάσει, εκτός αν άλλως απαιτεί η έννοια του κειμένου:... 
(η) Οι όροι «κάτοικος του Ηνωμένου Βασιλείου» και «κάτοικος της Ελλάδος», υποδηλούν οιονδήποτε 
πρόσωπον το οποίον είναι κάτοικος του Ηνωμένου Βασιλείου δια τους σκοπούς του φόρου του Ηνωμένου 
Βασιλείου και ουχί πρόσωπον κατοικούν ή διαμένον εν Ελλάδι δια τους σκοπούς του Ελληνικού φόρου και 
οιονδήποτε πρόσωπον το οποίον είναι κάτοικος ή διαμένει εν Ελλάδι δια τους σκοπούς του Ελληνικού 
φόρου και ουχί κάτοικος του Ηνωμένου Βασιλείου δια τους σκοπούς του φόρου του Ηνωμένου Βασιλείου.... 
(2) Ες ας περιπτώσεις η παρούσα Σύμβασις προβλέπει ότι εισόδημα εκ πηγής ευρισκομένης εις εν των 
εδαφών θ' απαλλάσσηται από φόρους εν τω εδάφει αυτώ εάν (μετά ή άνευ άλλων όρων) το εισόδημα τούτο 
υπόκειται εις φόρον ες το έτερον έδαφος και δυνάμει του εν τω ετέρω τούτω εδάφει ισχύοντος νόμου το εν 
λόγω εισόδημα υπόκειται εις φόρον αναλόγως του εκ τούτου ποσού το οποίον εμβάζεται ή λαμβάνεται εν 
τω ετέρω τούτω εδάφει και ουχί αναλόγως του ολικού ποσού τούτου, τότε η δυνάμει της παρούσης 
Συμβάσεως παρασχεθησομένη απαλλαγή εν τω πρώτω εδάφει, θα έχη μόνον εφαρμογήν επί του μέρους 
του εισοδήματος το οποίον εμβάζεται ή λαμβάνεται ες το έτερον τούτο έδαφος  
Αρθρον IX 
(1) Ατομον το οποίον είναι κάτοικος του Ηνωμένου Βασιλείου θ'απαλλάσσηται του Ελληνικού φόρου επί 
κερδών ή αμοιβής δια προσωπικάς υπηρεσίας (περιλαμβανομένων και των επαγγελματικών) 
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παρασχεθείσας εντός της Ελλάδος καθ' οιονδήποτε έτος βεβαιώσεως: (α) αν ευρίσκεται εντός της Ελλάδος 
δια χρονικόν διάστημα ή διαστήματα μη υπερβαίνοντα συνολικώς τας 183 ημέρας κατά το έτος αυτό, (β) αν 
αι υπηρεσίαι παρέχονται δια κάτοικον του Ηνωμένου Βασιλείου ή δια λογαριασμόν του, και (γ) αν τα κέρδη 
ή η αμοιβή υπόκεινται ες τον φόρον του Ηνωμένου Βασιλείου. 
(2) Ατομον το οποίον είναι κάτοικος της Ελλάδος θ'απαλλάσσηται του φόρου του Ηνωμένου Βασιλείου επί 
κερδών ή αμοιβής δια προσωπικάς υπηρεσίας (περιλαμβανομένων και των επαγγελματικών) 
παρασχεθείσας εντός του Ηνωμένου Βασιλείου καθ' οιονδήποτε έτος βεβαιώσεως: (α) αν ευρίσκεται εντός 
του Ηνωμένου Βασιλείου δια χρονικόν διάστημα ή διαστήματα μη υπερβαίνοντα συνολικώς τας 183 ημέρας 
κατά το έτος αυτό, (β) αν αι υπηρεσίαι παρέχωνται δια κάτοικον της Ελλάδος ή δια λογαριασμόν του, και (γ) 
αν τα κέρδη ή η αμοιβή υπόκεινται εις τον Ελληνικόν φόρον.... 
Άρθρον XIV 
(1) Οι νόμοι των Συμβαλλομένων Μερών θα εξακολουθήσουν διέποντες την φορολογίαν του εισοδήματος 
του προκύπτοντος ες εκάτερον των εδαφών, εκτός εις ας περιπτώσεις προβλέπεται ρητώς το αντίθετον εν 
τη παρούση Συμφωνία. Εις ας περιπτώσεις το εισόδημα υπόκειται εις φόρον εις αμφότερα τα εδάφη θα 
δίδεται απαλλαγή από την διπλήν φορολογίαν συμφώνως προς τας ακολούθους παραγράφους του 
παρόντος άρθρου. 
(2) Υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων του νόμου του Ηνωμένου Βασιλείου περί εκπτώσεως εκ του φόρου 
του Ηνωμένου Βασιλείου του φόρου του καταβλητέου εις έδαφος εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, ο 
Ελληνικός φόρος ο καταβλητέος, είτε απ' ευθείας είτε δι' εκπτώσεως δι' εισόδημα εκ πηγών ευρισκομένων 
εντός της Ελλάδος, θα εκπίπτεται εκ του φόρου του Ηνωμένου Βασιλείου του καταβλητέου δια το εισόδημα 
τούτο. 
(3) Υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων του Ελληνικού νόμου περί εκπτώσεως εκ του Ελληνικού φόρου του 
φόρου του καταβλητέου ες έδαφος εκτός της Ελλάδος, ο φόρος του Ηνωμένου Βασιλείου, ο καταβλητέος, 
είτε απ' ευθείας, είτε δι' εκπτώσεως, δι' εισόδημα εκ πηγών ευρισκομένων εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, 
θα εκπίπτεται εκ του Ελληνικού φόρου του καταβλητέου δια το εισόδημα τούτο.» 
 
Επειδή στην παρ. 11 του άρθρου 72 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζεται: «Διατάξεις περί παραγραφής του 
δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, 
εισφορών, προστίμων, προϊσχύουσες του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εξακολουθούν 
να έχουν εφαρμογή για τις χρήσεις, τις περιόδους, τις υποθέσεις και τις φορολογικές υποχρεώσεις τις 
οποίες αφορούν. Κατ' εξαίρεση, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 36 εφαρμόζονται και για 
περιπτώσεις φοροδιαφυγής, η οποία διαπράχθηκε πριν την εφαρμογή του Κώδικα, εάν, κατά τη θέση αυτού 
σε ισχύ, το δικαίωμα του Δημοσίου δεν έχει παραγραφεί...» 
 
Επειδή στην παρ. 7 του άρθρου 84 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι: «7. H κατά του Δημοσίου απαίτηση προς 
επιστροφή φόρου παραγράφεται μετά τρία (3) έτη από την ημερομηνία της εμπρόθεσμης υποβολής της 
δήλωσης ή αν υποβληθεί εκπρόθεσμα η δήλωση, μετά τρία (3) έτη από την ημερομηνία που η δήλωση 
αυτή όφειλε να είχε υποβληθεί. Αν υποβληθεί ανακλητική δήλωση ή δήλωση με επιφύλαξη, η αξίωση για 
την επιστροφή του φόρου παραγράφεται μετά τρία (3) έτη από την ημέρα της με οποιονδήποτε τρόπο 
αποδοχής της. Η αξίωση για επιστροφή φόρου βάσει υποβληθείσας εμπρόθεσμης δήλωσης αναβιώνει από 
την κοινοποίηση φύλλου ή πράξης ελέγχου. Ως προς τα λοιπά θέματα της παραγραφής εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του δημοσίου λογιστικού (ν. 2362/1995), όπως εκάστοτε ισχύουν.» 
 
Επειδή ωστόσο με την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ υπ. αριθμ. Ε 2204/2019 με θέμα «Έκπτωση 
παρακρατούμενων, προκαταβληθέντων φόρων και φόρων που καταβλήθηκαν στην αλλοδαπή, κατά την 
διενέργεια άμεσου προσδιορισμού φόρου ή την έκδοση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου» 
ορίζεται ότι: 
 
«Α. Για την έκπτωση παρακρατούμενων και προκαταβληθέντων φόρων καθώς και φόρων που 
καταβλήθηκαν στην αλλοδαπή για τα οικονομικά έτη έως και το 2014 ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 
2238/94 και ειδικότερα τα άρθ. 9 (παρ. 9) και 10 (παρ. 3 και 4), για τα φυσικά πρόσωπα και τα πρόσωπα 
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 2238/1994, καθώς και το άρθ. 109 (παρ. 4) για τα νομικά 
πρόσωπα. 
 
Επιπλέον, στην παρ. 7 του άρθρου 84 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς 
επιστροφή φόρου παραγράφεται μετά τρία (3) έτη από την ημερομηνία της εμπρόθεσμης υποβολής της 
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δήλωσης ή, αν υποβληθεί εκπρόθεσμα η δήλωση, μετά τρία (3) έτη από την ημερομηνία που η δήλωση 
αυτή όφειλε να είχε υποβληθεί. 
 
Περαιτέρω, για την παραγραφή φορολογικών απαιτήσεων κατά του Δημοσίου που γεννήθηκαν ως τις 
31.12.2013 εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου 90 του ν. 2362/1995, η οποία ορίζει ότι η κατά του 
Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως ή παρά το νόμο καταβληθέντος σε αυτό χρηματικού 
ποσού παραγράφεται μετά τρια έτη από την καταβολή. Η παραγραφή όμως που προβλέπεται στη διάταξη 
αυτή αφορά μόνο απαίτηση προς επιστροφή αχρεώστητης ή παρά το νόμο καταβολής, προϋποθέσεις που 
δεν ισχύουν στην περίπτωση του παρακρατηθέντος, και αποδοθέντος στο Δημόσιο, ή προκαταβληθέντος 
φόρου, ή φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή. Κατά συνέπεια, ζήτημα παραγραφής δεν τίθεται για 
παρακρατηθέντα / προκαταβληθέντα ποσά που εκπίπτουν από (συμψηφίζονται με) τη φορολογική 
υποχρέωση βάσει δήλωσης, κατά το μέρος που δεν προκύπτει επιστροφή φόρου και η έκπτωση των 
φόρων αυτών διενεργείται ανεξάρτητα από το γεγονός εάν ο φορολογούμενος έχει υποβάλει εμπρόθεσμη ή 
εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. 
 
Β. Για την έκπτωση παρακρατούμενων και προκαταβληθέντων φόρων καθώς και φόρων που 
καταβλήθηκαν στην αλλοδαπή για οικονομικά έτη μετά το 2014 ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4172/2013 
(σχετικό το άρθρο 72 παρ. 25 αυτού και ειδικότερα οι διατάξεις του άρθ. 67 (παρ. 6), για τα φυσικά 
πρόσωπα, και αυτές του άρθρου 68 (παρ. 3) για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες). 
 
Επιπλέον για την παραγραφή αξιώσεων επιστροφής φόρου που έχει καταβληθεί αχρεώστητα εφαρμόζεται 
η παράγραφος 4 του άρθρου 42 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, εφεξής Κ.Φ.Δ.), η 
οποία ορίζει ότι η αξίωση για επιστροφή φόρου, ο οποίος καταβλήθηκε αχρεώστητα παραγράφεται κατά 
τον χρόνο που παραγράφεται το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης προσδιορισμού 
φόρου, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 36 του Κώδικα αναφορικά με την αντίστοιχη 
φορολογική υποχρέωση από την οποία πηγάζει η αξίωση προς επιστροφή. 
 
Γ. Από τις ως άνω διατάξεις προκύπτει ότι εκπίπτει κατά τον υπολογισμό του φόρου κάθε 
παρακρατούμενος ή προκαταβληθείς φόρος και φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή ανεξάρτητα από 
το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή 
παρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο, η διαφορά επιστρέφεται σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 42 του Κ.Φ.Δ., ενώ η παραγραφή εξετάζεται μόνον για το 
ποσό του οποίου αξιώνεται η επιστροφή. Επομένως, σε κάθε πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου 
εισοδήματος φυσικών προσώπων που εκδίδεται από τη Φορολογική Διοίκηση βάσει φορολογικής 
δήλωσης, καθώς και σε κάθε άμεσο προσδιορισμό φόρου που διενεργείται με βάση τις δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, κατά τον υπολογισμό του φόρου 
εκπίπτουν ο φόρος που παρακρατήθηκε, ο φόρος που προκαταβλήθηκε και ο φόρος που καταβλήθηκε 
στην αλλοδαπή με τους εκάστοτε ισχύοντες περιορισμούς στην περίπτωση του τελευταίου. 
 
Όλα τα παραπάνω ισχύουν και κατά την έκδοση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου κατά τις 
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Κ.Φ.Δ., σύμφωνα με τις οποίες, πράξη διοικητικού 
προσδιορισμού φόρου εκδίδεται με βάση, εκτός από τα στοιχεία που περιέχονται σε φορολογική δήλωση 
του φορολογούμενου, κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση (πχ. βεβαιώσεις 
αποδοχών που οι υπόχρεοι φορείς - εργοδότες, ασφαλιστικοί οργανισμοί κλπ έχουν αποστείλει ηλεκτρονικά 
στη Φορολογική Διοίκηση). Κάθε εγκύκλιος ή οδηγία κατά το μέρος που αντιτίθεται στην παρούσα παύει 
εφεξής να ισχύει. Τυχόν φόροι που αποδόθηκαν κατά την εφαρμογή αντίθετων οδηγιών ή εγκυκλίων, στο 
πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 2238/1994, δεν επιστρέφονται, δεν συμψηφίζονται και δεν αναζητούνται.» 
 
Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4174/2013 οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι είναι δεσμευτικές 
για τη φορολογική διοίκηση. 
 
Επειδή εν προκειμένω, η Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, κατά την εκκαθάριση της χειρόγραφα υποβληθείσας την 
26/07/2019 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 του προσφεύγοντος, δεν έλαβε 
υπόψη το ποσό που ανεγράφη στον Κωδικό 651, το οποίο αποτελεί το ποσό του φόρου που κατέβαλε ο 
προσφεύγων στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα εισοδήματά του από μισθωτή εργασία το εν λόγω έτος. 
 

http://www.solae.gr/
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Επειδή η ανωτέρω απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ εκδόθηκε κατόπιν της διενέργειας εκκαθάρισης της 
δήλωσης και ως εκ τούτου δικαιολογημένα η Δ.Ο.Υ. δεν μπορούσε να την έχει λάβει υπόψη της. 
 
Επειδή σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Ε.2204/2019 σε κάθε πράξη 
διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων που εκδίδεται από τη Φορολογική 
Διοίκηση βάσει φορολογικής δήλωσης, κατά τον υπολογισμό του φόρου εκπίπτει ο φόρος που 
καταβλήθηκε στην αλλοδαπή. 
 
Επειδή τα ποσά του καταβληθέντος στην αλλοδαπή φόρου εκπίπτουν - συμψηφίζονται κατά τον 
υπολογισμό της φορολογικής υποχρέωσης, ενώ δεν τίθεται ζήτημα παραγραφής, κατά το μέρος που δεν 
προκύπτει επιστροφή φόρου. Επομένως, βάσει των ανωτέρω, ο σχετικός ισχυρισμός του προσφεύγοντος 
κρίνεται βάσιμος και γίνεται αποδεκτός. 
 
Επειδή γενομένων δεκτών των ανωτέρω, παρέλκει η εξέταση των λοιπών προβαλλόμενων με την παρούσα 
ενδικοφανή προσφυγή ισχυρισμών. 
 
Αποφασίζουμε 
 
Την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 06/12/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς 
προσφυγής του του , ΑΦΜ και τη διενέργεια από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών νέας 
εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 του προσφεύγοντος σύμφωνα 
με τα ανωτέρω. 
 
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στον υπόχρεο. 
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 

ΓΡΑΜΜΑΤΩ ΣΚΟΥΡΑ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης 
 

 

ΔΕΔ 891/2020 
Δοσοληπτικός λογαριασμός υπόκειται σε διαφορετικό ποσοστό χαρτοσήμου ανάλογα αν 
έχει κινηθεί. Αναγνώριση ποσού για αύξηση κεφαλαίου απαιτεί εγγραφή σε 
συγκεκριμένους λογαριασμούς ΕΛΠ καθώς και δημοσιότητα της απόφασης της αύξησης 
 

Καλλιθέα, 15/05/2020  
 
Έχοντας υπ' όψη: 
 
1. Τις διατάξεις : 
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
β. Του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 
968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» όπως 
αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει . 
γ. Της ΠΟΛ 1064/28.04.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 
1440/27-04-2017) . 
δ. Του άρθρου έκτου, παράγραφος 4, της από 30/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75). 
 
2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών. 
 
3. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β' / 01.09.2016) Απόφαση του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής». 
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4. Την με ημερομηνία κατάθεσης 16/01/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της 
εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΜ , 
εδρεύουσας στο όπως νόμιμα εκπροσωπείται κατά α) της υπ' αριθμ./13-12-2019 Οριστικής Πράξης 
Διορθωτικού Προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2015, β) της υπ' 
αριθμ /13-12-2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου διαχειριστικής 
περιόδου 01/01¬31/12/2016 και γ) της υπ' αριθμ /13-12-2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού 
Προσδιορισμού Παρακρατούμενου Φόρου στις Αμοιβές από Επιχειρηματική Δραστηριότητα έτους 2016 του 
Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. καθώς και τα προσκομιζόμενα με αυτή σχετικά έγγραφα 
 
5. Τις ως άνω πράξεις των οποίων ζητείται η ακύρωση και τις με ημερομηνία θεώρησης 13/12/2019 οικείες 
εκθέσεις ελέγχου. 
 
6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.  
 
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α2 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της 
απόφασης. 
 
Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 16/01/2020 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της 
εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΜ η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση 
όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς 
προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα: 
 
Με την υπ' αριθμ /13-12-2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου 
διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2015 του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. επιβλήθηκε σε βάρος της 
προσφεύγουσας τέλος χαρτοσήμου ποσού 40.957,47 €, εισφορά ΟΓΑ στο χαρτόσημο ποσού 8.191,49 €, 
πρόσθετα τέλη χαρτοσήμου ποσού 20.478,74 € και εισφορά ΟΓΑ στα πρόσθετα τέλη ποσού 4.095,75 €, 
ήτοι συνολικό ποσό 73.723,45 €. 
 
Με την υπ' αριθμ /13-12-2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου 
διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2016 του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. επιβλήθηκε σε βάρος της 
προσφεύγουσας τέλος χαρτοσήμου ποσού 40.198,22 €, εισφορά ΟΓΑ στο χαρτόσημο ποσού 8.039,64 €, 
πρόσθετα τέλη χαρτοσήμου ποσού 20.099,11 € και εισφορά ΟΓΑ στα πρόσθετα τέλη ποσού 4.019,82 €, 
ήτοι συνολικό ποσό 72.356,79 €. 
 
Με την υπ' αριθμ /13-12-2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Παρακρατούμενου Φόρου στις 
Αμοιβές από Επιχειρηματική Δραστηριότητα έτους 2016 του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. καταλογίσθηκε 
σε βάρος της προσφεύγουσας κύριος φόρος ποσού 1.495,76 ευρώ, πλέον πρόσθετου φόρου ανακρίβειας 
ποσού 761,78 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό 2.257,54 ευρώ. 
 
Η διαφορά των τελών χαρτοσήμου, προέκυψε ύστερα από τη διενέργεια μερικού ελέγχου εφαρμογής των 
διατάξεων του ΚΝΤΧ στην προσφεύγουσα εταιρεία με βάση την υπ' αριθμ. /05-11-2019 εντολή ελέγχου του 
Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 
 
Από τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο τηρούμενος στα λογιστικά αρχεία της προσφεύγουσας 
εταιρείας λογαριασμός: έχει χαρακτήρα δανειακού τρεχούμενου δοσοληπτικού λογαριασμού και συνεπώς, 
τα υπόλοιπα αυτού, υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου 2% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% κατ' άρθρο 15 παρ. 5γ 
του Κώδικα των Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου. 
 
Στην προσφεύγουσα επίσης διενεργήθηκε μερικός έλεγχος παρακρατούμενων φόρων των φορολογικών 
ετών από 2014 έως 2017, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις των ν. 4172/2013 και ν.4174/2013 και με βάση 
την υπ' αριθμ /21-06-2019 εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. Από τη σύγκριση των 
αριθμητικών δεδομένων των λογιστικών αρχείων που τηρήθηκαν και των δηλώσεων που υποβλήθηκαν 
από την προσφεύγουσα, διαπιστώθηκαν διαφορές επί αμοιβών σε ελεύθερους επαγγελματίες και επί του 
αντίστοιχου φόρου, στην φορολογική περίοδο 2016, οι οποίες καταλογίστηκαν με την ως άνω 
προσβαλλόμενη Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Παρακρατούμενου Φόρου στις Αμοιβές από 
Επιχειρηματική Δραστηριότητα έτους 2016. 
 

http://www.solae.gr/


 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ / ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

 
 
 

 
 
 www.solcrowe.gr ///   107 

Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση ή τροποποίηση των 
προσβαλλόμενων πράξεων προβάλλοντας τους παρακάτω ισχυρισμούς: 
 
• Οι καταβολές που είναι καταχωρημένες σε πίστωση του λογαριασμού αποτελούν ποσά προοριζόμενα για 
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, απαλλασσόμενα των τελών χαρτοσήμου (Αποφάσεις ΔΕΔ 1318/2019 και 
ΔΕΔ 2323/2019) 
 
• Το κλίμα οικονομικής ανασφάλειας που επικρατούσε στα εταιρικά δρώμενα την υπό κρίση περίοδο, εν 
όψει και της οξείας δημοσιονομικής κρίσης στην Ελλάδα και των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων 
(capital controls), σαφώς δεν ευνοούσε την ανάληψη (ανέκκλητων) δεσμευτικών υποχρεώσεων των μερών 
αναφορικά με το χρόνο και τον τρόπο πραγματοποίησης της μελλοντικής αύξησης κεφαλαίου. Σε κάθε 
περίπτωση, ωστόσο, είναι άξιο μνείας πως αυτό το γεγονός αποτελεί ζήτημα αμιγώς αναγόμενο στη 
βούληση των μερών, ουδεμία δε νομοθετική διάταξη επιτάσσει ρητώς την ανάληψη τέτοιας δέσμευσης και 
συνακόλουθα την ανάλογη λογιστική παρακολούθηση της σχέσης, εξάλλου δε, είναι σαφές και γίνεται δεκτό 
πως η όποια λογιστική απεικόνιση των σχέσεων δεν επιδρά στη φορολογική μεταχείριση αυτών αφού οι 
οικείες διατάξεις δεν επιδρούν στις φορολογικές διατάξεις (πρβλ ΣτΕ 3251/2012). 
 
• Ο επίμαχος λογαριασμός δεν κινήθηκε στα πλαίσια δανειακής σύμβασης ή ως τρεχούμενος δανειακός 
λογαριασμός, αλλά, στα πλαίσια καταβολών (και εξαιρετικά περιορισμένης έκτασης ποσών επιστροφών 
προς τον κ απορρέουσες από την ίδια αιτία), οι οποίες καταβολές αφορούσαν και είχαν ως μοναδική-
αποκλειστική αιτία (προορίζονταν για) την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Απόδειξη δε τούτου συνιστά, το 
προσκομισθέν Πρακτικό της σχετικής ΓΣ των μετόχων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι καταβολές 
αποδεικνύουν υψηλής έντασης κεφαλαιοδότηση της προσφεύγουσας εταιρείας σε αντικειμενικά κρίσιμη 
περίοδο. 
 
• Οι χρεωστικές κινήσεις (καταβολές προς κ ) είναι μικρού ύψος και δικαιολογούνται πλήρως εκ της 
ιδιότητας του ως μέλους διοίκησης της εταιρείας, χωρίς βεβαίως να προκύπτει κάποια δανειακή σχέση, 
ενώ, μετά τον Ιούλιο 2015 ο λογαριασμός εμφανίζει μόνον πιστώσεις (καταβολές κ στην εταιρεία άνω των 2 
εκ. Ευρώ). Περαιτέρω, από τον Ιούλιο 2015 και μετά, ο λογαριασμός κινείται μόνον με πιστώσεις, όπερ και 
αποδεικνύει ότι αυτός (ο λογαριασμός) δεν είχε χαρακτήρα τρεχούμενου δανειακού λογαριασμού (ο οποίος 
κατά κανόνα εμφανίζει συνεχείς κινήσεις χρεώσεων και πιστώσεων), ενώ, καθ' όλο το έτος 2016, ο 
λογαριασμός δεν εμφάνισε σχεδόν καμία χρεωστική κίνηση. 
 
• Ο καταλογισμός είναι μη νόμιμος, διότι, για την επιβολή τελών χαρτοσήμου αρ. 15 παρ. 3γ απαιτείται η 
στοιχειοθέτηση της ύπαρξης σύμβασης δανείου ή εγγραφών στα βιβλία «επιτηδευματία», που αναφέρεται 
σε σύμβαση δανείου ή (εγγραφών που) περιέχουν τα αναγκαία κατά νόμο στοιχεία συμβάσεως δανείου, 
όπερ δεν συντρέχει εν προκειμένω. 
 
• Εγγραφή στα βιβλία ανωνύμου εταιρείας περί καταθέσεως από τους μετόχους χρημάτων για τη 
μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαλλάσσεται του τέλους χαρτοσήμου (ΣτΕ  1470/2002). 
 
• Όσον αφορά στη φορολογία παρακρατούμενων φόρων στις αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα 
φορολογικού έτους 2016, η φορολογική αρχή μη νόμιμα συνάθροισε τα ποσά που βρίσκονται στο Λογ. 
61.98.99 (Λοιπές αμοιβές τρίτων), ποσού 48.171,18 Ευρώ με τα ποσά που περιέχονται στους 
Υπολογαριασμούς του άνω λογαριασμού ήτοι στους 61.98.99.23 (ποσού 466,67 ευρώ) και 61.98.99.24 
(ποσού 7.000,00 ευρώ). Από τους κανόνες της λογιστικής προκύπτει ευθέως ότι τα ποσά λογαριασμών 
ανώτερων βαθμίδων (εν προκειμένω τριτοβάθμιο) ενσωματώνουν αθροιστικά τα ποσά που περιέχονται 
στις επιμέρους κατώτερες βαθμίδες (τεταρτοβάθμιους λογ.). 
 
Επειδή η διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας προβλέπεται με πολλές 
λεπτομέρειες από τις διατάξεις των άρθρων 11 - 14 του Κ.Ν. 2190/1920. Στην πράξη ακολουθείται, 
συνήθως, η εξής σειρά: 
 
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας συγκαλείται γενική συνέλευση (τακτική ή 
έκτακτη) και στα θέματα ημερήσιας διάταξης της πρόσκλησης περιλαμβάνεται και η αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου ή με μοναδικό θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (βλ. άρθρα 26 και 28 Κ.Ν. 2190/1920). 
Ωστόσο, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20, που προστέθηκε με το άρθρο 11 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ / ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

 
 
 

 
 
 108  ///www.solcrowe.gr 

του ν. 2339/1995, πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης (τακτικής ή έκτακτης) δεν απαιτείται στην 
περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν 
το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη 
λήψη αποφάσεων. Στην περίπτωση αυτή η συνέλευση θα είναι αυτόκλητη, δηλαδή δεν θα έχει προηγηθεί 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920 ορίζει ότι σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού 
κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Δ.Σ. πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός 
(1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Και η παράγραφος 6 του ιδίου 
άρθρου επιτάσσει, όπως η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και των 
αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας. 
 
Με βάση την παραπάνω διάταξη, το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Π.Δ. 1138/1980), που από 1/1/2015 
αντικαταστάθηκε από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014), είχε προβλέψει στις οδηγίες για τη 
λειτουργία των λογαριασμών του, τα εξής, σχετικά με το θέμα αυτό: «2.2.404 Λογαριασμός 43 «Ποσά 
προορισμένα για αύξηση του κεφαλαίου». 1. Στο λογαριασμό 43.00 «καταθέσεις μετόχων» 
παρακολουθούνται οι καταθέσεις που γίνονται από τους μετόχους για να καλυφτεί, μερικά ή ολικά, η 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας. Προϋποθέσεις για να κινηθεί ο λογαριασμός 43.00 
είναι: (1) να μην έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου και (2) να έχει 
ληφθεί ανάλογη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας. Στην περίπτωση που, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, απαιτείται απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων, η 
ημερομηνία συγκλήσεώς της καθορίζεται με την ίδια απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και δεν απέχει 
περισσότερο από ένα έτος από την ημερομηνία της αποφάσεως αυτής. Ανάληψη των καταθέσεων της 
παραγράφου αυτής επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν 
πραγματοποιείται, είτε επειδή η πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας δεν εγκρίνεται από τη 
γενική συνέλευση των μετόχων της, όταν απαιτείται η έγκριση αυτή, είτε επειδή η ίδια η απόφαση του 
διοικητικού συμβουλίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ανακαλείται από αυτό πριν ολοκληρωθεί η 
σχετική διαδικασία, όταν η αύξηση γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Αμέσως έπειτα από την 
ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το υπόλοιπο του 
λογαριασμού 43.00 μεταφέρεται στην πίστωση του λογαριασμού 33.04 «οφειλόμενο κεφάλαιο» 
 
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 6 του ν. 2190/1920 «...οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την 
μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό 
λογαριασμό της εταιρίας που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην 
Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 , η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται 
ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε 
λογαριασμό της εταιρίας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρίας». 
 
Επειδή, όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, τα ποσά που κατατίθενται από 
τους μετόχους για να καλυφθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρακολουθούνται στο λογαριασμό 
43.00 «Καταθέσεις μετόχων». 
 
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 7α του ν. 2190/1920, όπως ίσχυε κατά το υπό κρίση φορολογικό έτος: 
«..Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα 1. Πράξεις και στοιχεία ημεδαπών Ανωνύμων 
Εταιρειών. Σε δημοσιότητα υποβάλλονται οι εξής πράξεις και στοιχεία:.... ε. Κάθε απόφαση για αύξηση ή 
μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Στην απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει 
να αναγράφεται το νέο κεφάλαιο, ο αριθμός και το είδος των μετοχών που εκδίδονται, η ονομαστική τους 
αξία και γενικά οι όροι έκδοσής τους, καθώς και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας » 
 
Επειδή σύμφωνα με την με ημερομηνία θεώρησης 13/12/2019 οικεία έκθεση μερικού ελέγχου τελών 
χαρτοσήμου του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. :  
 
α) η αναφερόμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 8ης Ιουλίου 2015 δεν έχει 
καταχωρηθεί και δημοσιευθεί στο Γ.Ε.ΜΗ, 
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β) ο τίτλος του λογαριασμού είναι «...... » και σε καμία εγγραφή δεν έχει καταχωρηθεί ως αιτιολογία 
κάποιο στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι τα ποσά κατατέθηκαν ως προοριζόμενα για 
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου,  
 
γ) από το περιεχόμενο του λογαριασμού προκύπτουν συνεχόμενες χρεώσεις και πιστώσεις και  
 
δ) αναφορικά με την καταχώρηση του εν λόγω ποσού στον Λογ. 53 αντί του Λογ. 43, όταν 
πρόκειται για στοιχείο της καθαρής θέσης (σύμφωνα με τον ισχυρισμό της προσφεύγουσας αφορά 
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) πρέπει να απεικονίζεται σε λογαριασμό καθαρής θέσης (Ομάδα 4) και 
όχι σε λογαριασμό υποχρεώσεων (Ομάδα 5). 
 
Επειδή εν προκειμένω και σύμφωνα με τα προαναφερόμενα δεν ακολουθήθηκε η κατά νόμω διαδικασία 
αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου ανωνύμου εταιρείας. 
 
Επειδή, ο τρεχούμενος (ή αλληλόχρεος) δοσοληπτικός λογαριασμός είναι η σύμβαση με την οποία δύο 
πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), από τα οποία το ένα θα είναι οπωσδήποτε έμπορος, επειδή προβλέπουν ότι 
θα έχουν μεταξύ τους σειρά συναλλαγών, συμφωνούν όπως, οι αμοιβαίες πιστώσεις και οφειλές οι οποίες 
θα προκύψουν από τις συναλλαγές αυτές, μη ρυθμιστούν χωριστά, αλλά να μπουν σε ένα ενιαίο 
λογαριασμό, όπου θα χάνουν την ατομικότητά τους και θα αντικαθίστανται από τα κονδύλια των πιστώσεων 
ή των οφειλών για να καταλήξουν, κατά το κλείσιμο του λογαριασμού σε ένα μόνο απαιτητό και δικαστικά 
επιδιώξιμο υπόλοιπο. (Α.Π. 225/1926, Εφ. Αθ. 193/1926, Εφ. Πατρ. 170/1926). 
 
Προϋπόθεση για τον χαρακτηρισμό ενός λογαριασμού ως τρεχούμενου δοσοληπτικού, είναι να 
εμφανίζει συνεχώς κίνηση όχι μόνο προς μία κατεύθυνση (χρέωση ή πίστωση), αλλά και προς τις 
δύο, ήτοι, πρέπει να παρουσιάζει όχι μόνο καταβολές μετρητών αλλά και αναλήψεις. Συνεπώς, 
λογαριασμός συνεχώς πιστούμενος ή συνεχώς χρεούμενος κατά την διάρκεια της χρήσης, δεν 
μπορεί να χαρακτηρισθεί ως τρεχούμενος δοσοληπτικός 
 
Τα συμβαλλόμενα μέρη από τα οποία το ένα τουλάχιστον πρέπει να είναι έμπορος, θα τελούν για κάθε 
καταχωριζόμενη στο λογαριασμό πράξη, σε αντίστοιχη εναλλασσόμενη εκάστοτε θέση δανειστή και 
οφειλέτη. (ΣτΕ 264/1975, ΣτΕ 4112/1976, 2968/1979, Διοικ. Εφ. Αθ. 2077/1985). Συνεπώς δεν θα θεωρείται 
ως τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός εκείνος που από το περιεχόμενό του προκύπτει ότι το ένα από 
τα συμβαλλόμενα μέρη είναι πάντοτε πιστωτής και ουδέποτε οφειλέτης (Εφ. Αθ. 3222/1979). 
 
Επειδή, ο τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός, που πληροί κατά νόμο τις προϋποθέσεις και 
χαρακτηρίζεται εκ του λόγου τούτου ως δανειακός τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός, υπόκειται σε 
τέλος χαρτοσήμου 2% ή 3%, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15§1 περ. α' ή 13§1 περ. α' του 
Κώδικα Χαρτοσήμου, ανάλογα με την ιδιότητα των συμβαλλομένων, ήτοι, ανάλογα με τον χαρακτηρισμό 
της δανειακής πράξης ως σύμβασης εμπορικής ή αστικής. 
 
Ο δανειακός τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός υπόκειται στα ανωτέρω κατά περίπτωση τέλη 
χαρτοσήμου με τη συνδρομή των εξής προϋποθέσεων, αθροιστικά λαμβανόμενων, ήτοι: α) από τη 
διακίνηση αυτού να προκύπτει διαδοχικά χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο, κατά τη διάρκεια της χρήσης, 
λόγω της συνδρομής περισσοτέρων της μιας πράξεων. Θα πρέπει δηλαδή να μην εμφανίζει μόνο χρέωση 
ή μόνο πίστωση, κατά τη διάρκεια της χρήσης και κάθε δε ένα από τα συμβαλλόμενα σ' αυτόν μέρη να είναι 
έναντι του άλλου, όχι μόνο και πάντοτε πιστωτής, αλλά και οφειλέτης, και 
 
β) να περιέχει μόνο χρηματικές δοσοληψίες από δάνεια και καταθέσεις χρημάτων. 
 
Επειδή, με την διάταξη του άρθρου 15§5 περ. γ' εδάφιο 4ο του ΚΤΝΧ ορίζεται ότι: «πάσα εν γένει εγγραφή 
εις τα βιβλία περί καταθέσεως ή αναλήψεως χρημάτων υπό εταίρων ή μετόχων ή άλλων προσώπων προς 
ή από εμπορικάς εν γένει εταιρείας ή επιχειρήσεις, ήτις δεν ανάγεται εις σύμβασιν, πράξιν κ.λ.π. 
υποβληθείσαν εις τα οικεία τέλη χαρτοσήμου ή απαλλαγείσαν νομίμως των τελών τούτων, υπόκειται εις 
αναλογικόν τέλος χαρτοσήμου 1%», ενώ με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 15§5 περ. γ', ότι: «Επί δανείων 
κινουμένων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών το προσήκον τέλος χαρτοσήμου υπολογίζεται δι' 
εκάστην διαχειριστικήν περίοδον επί του μεγαλυτέρου ύψους του χρεωστικού ή πιστωτικού αυτών 
υπολοίπου, κατά περίπτωσιν. Το χρεωστικόν ή πιστωτικόν υπόλοιπον λογαριασμού τινός μεταφερόμενον 
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εις την επομένην διαχειριστικήν περίοδον θεωρείται ως νέα κατάθεσις (δάνειον) δια την εξεύρεσιν του 
μεγαλυτέρου ύψους της περιόδου ταύτης». 
 
Επειδή το χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο του δανειακού τρεχούμενου δοσοληπτικού λογαριασμού, το 
οποίο μεταφέρεται στην επόμενη διαχειριστική περίοδο βάσει των διατάξεων και των σχετικών θέσεων της 
Διοίκησης αντιμετωπίζεται ως εξής: 
 
Με την ανωτέρω διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5γ' του άρθρου 15 του Κώδικα 
Χαρτοσήμου ορίζεται, όπως προαναφέρθηκε, ότι το χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο δανειακού 
τρεχούμενου δοσοληπτικού λογαριασμού, το οποίο υφίσταται κατά το τέλος της διαχειριστικής περιόδου, 
μεταφερόμενο στην επόμενη διαχειριστική περίοδο θεωρείται ως νέα κατάθεση (δάνειο), για την εξεύρεση 
του μεγαλύτερου ύψους του, κατά περίπτωση, χρεωστικού ή πιστωτικού υπολοίπου της περιόδου στην 
οποία αυτό μεταφέρεται. 
 
Όπως έχει κριθεί (Υπ. Οικ. T. 3812/ΠΟΛ.257/1955, Εγκ. 128/1955 και Πρωτοβ. Πειρ. 1784/1965), ο 
χαρακτηρισμός ενός λογαριασμού ως δανειακού τρεχούμενου δοσοληπτικού ή μη εναπόκειται στην κρίση 
του φορολογούμενου, για το λόγο, ότι οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5γ' του άρθρου 
15 του Κώδικα Χαρτοσήμου αποβλέπουν στη διευκόλυνση των φορολογούμενων και όχι στην επιβάρυνσή 
τους.  
 
Συνεπώς, το υπόλοιπο δανειακού τρεχούμενου δοσοληπτικού λογαριασμού μιάς διαχειριστικής περιόδου 
εάν μεταφερθεί, κατά την κρίση του φορολογούμενου, στην επόμενη χρήση, επίσης, σε δανειακό 
τρεχούμενο δοσοληπτικό λογαριασμό, το υπόλοιπο αυτό θα ληφθεί υπόψη, για την εξεύρεση του 
μεγαλύτερου χρεωστικού ή πιστωτικού υπολοίπου, προκειμένου να υπολογισθεί το προσήκον αναλογικό 
τέλος χαρτοσήμου, κατά το τέλος της χρήσης της διαχειριστικής περιόδου (Πρβλ. Δευτ. Αθ. 865/1965). 
 
Επειδή, προϋπόθεση για την ειδική χαρτοσήμανση του δανειακού τρεχούμενου δοσοληπτικού λογαριασμού 
είναι όπως ο λογαριασμός έχει χαρακτηρισθεί ως τρεχούμενος δοσοληπτικός. Αν ένας λογαριασμός δεν 
μπορεί να χαρακτηρισθεί ως τρεχούμενος δοσοληπτικός, και τούτο συμβαίνει στη περίπτωση, που ο 
λογαριασμός συνεχώς πιστώνεται ή συνεχώς χρεώνεται, κατά τη διάρκεια της χρήσης, τότε κάθε πράξη 
θεωρείται αυτοτελής και θα υπαχθεί σε τέλος χαρτοσήμου 2% ή 3%, βάσει των διατάξεων των άρθρων 15 
παρ. 1 α ή 13 παρ. 1 α του Κώδικα Χαρτοσήμου, αν η πράξη χαρακτηρισθεί ως δανειακή, ή σε τέλος 
χαρτοσήμου 1% σύμφωνα με τη διάταξη του τετάρτου εδαφίου της παραγράφου 5 γ' του άρθρου 15 του 
ιδίου Κώδικα, αν η πράξη χαρακτηρισθεί ως απλή κατάθεση. 
 
Επειδή σύμφωνα με τη θεωρία (Παναγιώτη Θ. Ρέππα, Φορολογία Χαρτοσήμου, Εκδόσεις Αντ. Ν. 
Σάκκουλα Ε.Ε. 5η έκδοση, σελ. 643-644), «Αν, όμως, το ανωτέρω υπόλοιπο, που μεταφέρθηκε στον 
δανειακό τρεχούμενο δοσοληπτικό λογαριασμό παραμένει αμετάβλητο μέχρι το τέλος της χρήσης, και αυτό 
θα συμβεί στην περίπτωση, που ο εν λόγω λογαριασμός δεν κινηθεί καθόλου, δηλαδή, παραμείνει αδρανής 
καθόλη τη διάρκεια της χρήσης, τότε το ανωτέρω υπόλοιπο θα υπαχθεί, ως απλή κατάθεση σε τέλος 
χαρτοσήμου 1% σύμφωνα με τη διάταξη του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 5γ' του άρθρου 15 του 
Κώδικα Χαρτοσήμου, επειδή στην περίπτωση αυτή ο λογαριασμός δεν κινήθηκε ως δανειακός τρεχούμενος 
δοσοληπτικός λογαριασμός, προϋπόθεση απαραίτητη για την επιβολή επί του ως άνω υπολοίπου τέλους 
χαρτοσήμου 2% ή 3% κατά περίπτωση. Σημειώνεται, ότι εάν το παραπάνω υπόλοιπο, το οποίο 
χαρτοσημάνθηκε, κατά τα ανωτέρω, με τέλος χαρτοσήμου 1% ως απλή κατάθεση, μεταφερθεί και στη 
μεθεπόμενη χρήση, επίσης, ως απλή κατάθεση, δε θα υπαχθεί σε κανένα τέλος χαρτοσήμου, επειδή το 
υπόλοιπο αυτό έχει ήδη χαρτοσημανθεί, ως απλή κατάθεση, στην προηγούμενη χρήση. Τούτο φυσικά 
ισχύει με την προϋπόθεση ότι ο δοσοληπτικός λογαριασμός δεν κινηθεί καθόλου και τη μεθεπόμενη αυτή 
χρήση» 
 
Επειδή στην οικεία έκθεση μερικού ελέγχου τελών χαρτοσήμου, αναφέρεται ότι από το διενεργηθέντα 
έλεγχο που έγινε για το φορολογικό έτος 2015 στις εγγραφές των τηρουμένων βιβλίων της προσφεύγουσας 
διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
 
Στον λογαριασμό » (μέλος Δ.Σ.) η προσφεύγουσα προέβη σε χρεοπιστώσεις ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα. Το σύνολο των χρεοπιστώσεων αυτών αναλυτικά προκύπτουν ανά εγγραφή στον κατωτέρω 
πίνακα: 

http://www.solae.gr/
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ...................... 
   

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΡ.ΠΑΡ/ΚΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Χρέωση Πίστωση χρ. Υπόλοιπο Πστ.Υπόλοιπο 

10/02/2015 ΣΥΜΨ.   2.783,00 0,00 2.783,00 0,00 

11/02/2015 ΣΥΜΨ. .................................. 2.040,00 0,00 4.823,00 0,00 

13/03/2015 ΣΥΜΨ. Χ01335 .................................. 2.783,00 0,00 7.606,00 0,00 

14/04/2015 ΕΓΓΠΛΗΡ. .................................. 2.783,00 0,00 10.389,00 0,00 

05/05/2015 ΣΥΜψ. ΧΟ1344 .................................. 17.420,00 0,00 27.809,00 0,00 

12/05/2015 ΣΥΜΨ. .................................. 2.783,00 0,00 30.592,00 0,00 

18/06/2015 ΣΥΜΨ. .................................. 52.000,00 0,00 82.592,00 0,00 

22/06/2015 ΣΥΜΨ. .................................. 54.000,00 0,00 136.592,00 0,00 

26/06/2015 ΣΥΜΨ. .................................. 58.000,00 0,00 194.592,00 0,00 

23/07/2015 ΕΓΓΕΙΣΠ. Χ00732 .................................. 0,00 993.753,55 0,00 799.161,55 

27/07/2015 ΕΓΓΕΙΣΠ. Χ00733 .................................. 0,00 491.090,22 0,00 1.920.251,77 

10/08/2015 ΕΓΓΕΙΣΠ. .................................. 0,00 374.770,19 0,00 1.665.021,96 

19/08/2015 ΕΓΓΕΙΣΠ. .................................. 0,00 191.516,53 0,00 1.856.538,49 

19/10/2015 ΣΥΜ ψ. Χ01435 .................................. 0,00 191.335,25 0,00 2.047.873,74 

30/12/2015 ΣΥΜψ. Χ02031 .................................. 40.000,00 0,00 0,00 2.007.873,74 

31/12/2015 ΣΥΜΨ. .................................. 0,00 2.000,00 0,00 2.009.873,74 

  Χ02109 ..................................         

ΣΥΝΟΛΟ 234.592,00 2.244.465,74 0,00 2.009.873,74 

 
Επειδή, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, καθώς και από την κίνηση (χρεώσεις, πιστώσεις και εναλλαγή 
του υπολοίπου από χρεωστικό σε πιστωτικό κατά τη διάρκεια της ίδιας χρήσης) και την περιγραφή του 
λογαριασμού, την αιτιολογία των εγγραφών και το ουσιαστικό περιεχόμενο του λογαριασμού τεκμηριώνεται 
ότι πρόκειται για τρεχούμενο δανειακό δοσοληπτικό λογαριασμό, ο οποίος υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 
2% πλέον Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου 20% επί των τελών χαρτοσήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των 
άρθρων 14, 15 παρ. Ια και 15 παρ. 5γ. του Π.Δ. 28.07.1931 περί Κ.Ν.Τ.Χ.. Συνεπώς, στο μεγαλύτερο 
πιστωτικό υπόλοιπο που ανέρχεται σε 2.047.873,74 ευρώ (19-10-2015) οφείλονται τέλη χαρτοσήμου 2,4%. 
 
Επειδή, από το διενεργηθέντα έλεγχο που έγινε για το φορολογικό έτος 2016 στις εγγραφές των 
τηρουμένων βιβλίων της προσφεύγουσας, διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
 
Στον λογαριασμό (μέλος Δ.Σ.) η προσφεύγουσα προέβη σε χρεοπιστώσεις οι οποίες προκύπτουν ανά 
εγγραφή στον κατωτέρω πίνακα: 
 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ.................... 
  

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΡ.ΠΑΡ/ΚΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Χρέωση Πίστωση Χρ. Υπόλοιπο Πιστ. Υπόλοιπο 

Υπόλοιπο Απογραφής 31.12.2015       2.009.873,74 

07/01/2016 ΣΥΜΨ. ....................... 0,00 37,10   2.009.910,84 

02/02/2016 ΣΥΜΨ. Χ02000 ..................... 1.500,00 0,00 0,00 2.008.410,84 

06/04/2016 ΕΞΟΔ. Θ001576 .......................... 0,00 336,61 0,00 2.008.747,12 

06/04/2016 ΕΞΟΔ. Θ001576Χ00 327 ......................... 0,00 331,67 0,00 2.009.079,12 

ΣΥΝΟΛΟ 1.500,00 705,38 0,00 2.009.079,12 

 
Επειδή στην προκείμενη περίπτωση: Ο λογαριασμός στο φορολογικό έτος 2016 έχει πιστωτικό υπόλοιπο 
ύψους 2.009.079,12 €, το οποίο σχηματίστηκε μέχρι την 06/04/2016 από το υπόλοιπο απογραφής του 
2015 ύψους 2.009.873,74 €, μία (1) χρέωση ύψους 1.500,00 € και τρεις (3) πιστώσεις συνολικού ύψους 
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705,38 €. Από τότε παραμένει αμετάβλητο. Δηλαδή σε σχέση με την απογραφή του 2015 έχει μεταβληθεί 
(μειωθεί) μόνο κατά 794,62 €. 
 
Συνεπώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, για το φορολογικό έτος 2016, δεδομένου ότι ο λογαριασμός 
ουσιαστικά παύει να κινείται, καθόσον πραγματοποιήθηκαν σε αυτόν ελάχιστες κινήσεις, αμελητέου ύψους 
και παρέμεινε αμετάβλητος από τις 06/04/2016, δεν θεωρείται δανειακός δοσοληπτικός, και το 
μεταφερόμενο υπόλοιπο αυτού αποτελεί απλή κατάθεση, και υπάγεται σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 5γ', 
εδάφιο τέταρτο του ΚΝΤΧ σε τέλος χαρτοσήμου 1% πλέον εισφοράς ΟΓΑ, και όχι 2% που καταλογίστηκε 
από τον έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 5γ, εδάφιο τέταρτο του Κ.Ν.Τ.Χ. 
 
Επειδή επομένως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, το υπόλοιπο του υπό κρίση λογαριασμού υπόκειται σε τέλη 
χαρτοσήμου ως εξής : α) για το φορολογικό έτος 2015 ως τρεχούμενος δανειακός δοσοληπτικός 
λογαριασμός, το μεγαλύτερο πιστωτικό υπόλοιπο του υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 2% πλέον εισφοράς 
Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου 20%, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 5γ. του ΚΝΤΧ. 
Συνεπώς, στο μεγαλύτερο πιστωτικό υπόλοιπο που ανέρχεται σε 2.047.873,74 ευρώ (19-10-2015) 
οφείλονται τέλη χαρτοσήμου 2,4%. 
β) για το φορολογικό έτος 2016 το υπόλοιπο του υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 1% πλέον εισφοράς ΟΓΑ, 
καθώς παραμένει σχεδόν αμετάβλητο, όπως είχε διαμορφωθεί κατά την προηγούμενη χρήση 2015, 
επομένως αποτελεί απλή κατάθεση και υπάγεται σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 5γ', εδάφιο τέταρτο του 
ΚΝΤΧ σε τέλος χαρτοσήμου 1 % πλέον εισφοράς ΟΓΑ. Συνεπώς, στο πιστωτικό υπόλοιπο του 
λογαριασμού που ανέρχεται σε 2.009.079,12 ευρώ οφείλονται τέλη χαρτοσήμου 1,2%. 
 
Επειδή όσον αφορά στη φορολογία παρακρατούμενων φόρων στις αμοιβές από επιχειρηματική 
δραστηριότητα φορολογικού έτους 2016 και σύμφωνα με την οικεία έκθεση μερικού ελέγχου 
παρακρατούμενων φόρων, από τη σύγκριση των αριθμητικών δεδομένων των λογιστικών αρχείων που 
τηρήθηκαν και των δηλώσεων που υποβλήθηκαν διαπιστώθηκαν οι διαφορές επί αμοιβών σε ελεύθερους 
επαγγελματίες και επί του αντίστοιχου φόρου, ως κάτωθι: 
  

 
ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

Αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα 69.225,05 76.703,85 7.478,80 

Φόρος που αναλογεί 13.845,01 15.340,77 1.495,76 

 
Επειδή οι ως άνω διαφορές προέκυψαν διότι η προσφεύγουσα επιχείρηση δεν συμπεριέλαβε όλα τα ποσά 
των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα των βιβλίων στις υποβληθείσες δηλώσεις στους κάτωθι 
μήνες:  
  

ΜΗΝΑΣ 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΙΧ. 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΒΙΒΛΙΩΝ 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΙΧ. 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 4.861,00 0,00 4.861,00 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 18.717,80 16.100,00 2.617,80 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 23.578,80 16.100,00 7.478,80 

 
και αντίστοιχα, απέδωσε μικρότερο ποσό φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα στους ίδιους μήνες ως 
εξής: 
  

ΜΗΝΑΣ ΦΟΡΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΦΟΡΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 972,20 0,00 972,20 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 3.743,56 3.220,00 523,56 

ΣΥΝΟΛΑ 4.715,76 3.220,00 1.495,76 

 
Οι αμοιβές για τις οποίες η προσφεύγουσα υπέβαλε δηλώσεις και κατέβαλε τον αντίστοιχο φόρο, αναλυτικά 
ανά μήνα στο υπό κρίση φορολογικό έτος 2016, έχουν ως ακολούθως: 
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ΦΟΡΟΛΟΠΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
1.1.201631.12.2016 

ΑΚΑΘ. 
ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ 
ΠΑΡ/ΘΗΚΕ 

ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ 
ΑΠ/ΘΗΚΕ 

ΥΠΟΒΛ/ΣΕΣ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Ιανουάριος 746,65 149,33 149,33 ........ /29-02-2016 

Φεβρουάριος 12.150,00 2.430,00 2.430,00 ........ /31-03-2016 

Μάρτιος 3.775,00 755,00 755,00 ........ /04-05-2016 

Ιούλιος 7.853,40 1.570,68 1.570,68 ........ /31-08-2016 

Αύγουστος 26.600,00 5.320,00 5.320,00 ........ /30-09-2016 

Σεπτέμβριος 2.000,00 400,00 400,00 ........ /31-10-2016 

Δεκέμβριος 16.100,00 3.220,00 3.220,00 
............../31-01-2017  
........ /13-06-2017 

ΣΥΝΟΛΟ 69.225,05 13.845,01 13.845,01   

 
Λόγω των ανωτέρω, ορθώς καταλογίστηκε από τον Προϊστάμενο του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. η ως άνω διαφορά 
φόρου με την προσβαλλόμενη Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Παρακρατούμενου Φόρου στις Αμοιβές 
από Επιχειρηματική Δραστηριότητα έτους 2016. 
 
Αποφασίζουμε 
 
Την μερική αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 16/01/2020 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς 
προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΜ ως εξής:  
 
α. Την απόρριψη της παραπάνω ενδικοφανούς προσφυγής όσον αφορά τις παρακάτω πράξεις και την 
επικύρωση αυτών ως εξής: 
 
i) της υπ' αριθμ /13-12-2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου 
διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2015 του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 
 
Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεης - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:  
  

Αξία υποκείμενη σε χαρτόσημο βάσει της παρούσας απόφασης 2.047.873,74 

Τέλη χαρτοσήμου 40.957,47 

Εισφορά υπέρ ΟΓΑ 8.191,49 

Πρόσθετα τέλη χαρτοσήμου μη υποβολής 20.478,74 

Εισφορά ΟΓΑ στα πρόσθετα τέλη χαρτοσήμου 4.095,75 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 73.723,45 

 
ii) της υπ' αριθμ /13-12-2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Παρακρατούμενου Φόρου 
στις Αμοιβές από Επιχειρηματική Δραστηριότητα έτους 2016 του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 
 
Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεης - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:  
  

Διαφορά φόρου 1.495,76 € 

Πρόσθετος φόρος ανακρίβειας 761,78 € 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 2.257,54 € 

 
β. Τη μερική αποδοχή της παραπάνω ενδικοφανούς προσφυγής, όσον αφορά την παρακάτω πράξη, και 
την τροποποίηση: 
της υπ' αριθμ /13-12-2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου 
διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2016 του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. κατά το μέρος που αφορά 
την επιβολή τελών χαρτοσήμου 1,20% αντί 2,40%. 
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Αξία υποκείμενη σε χαρτόσημο με βάση την παρούσα απόφαση: 
 
Μετά από τα παραπάνω η υποκείμενη σε χαρτόσημο αξία με βάση την παρούσα απόφαση διαμορφώνεται 
ως εξής: 
  

Αξία υποκείμενη σε χαρτόσημο βάσει δήλωσης 0,00 

Αξία υποκείμενη σε χαρτόσημο βάσει πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών 
χαρτοσήμου 

2.009.910,84 

Αξία υποκείμενη σε χαρτόσημο βάσει της παρούσας απόφασης 2.009.910,84 

 
Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεης - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση: 
 
Η φορολογική υποχρέωση της υπόχρεης με βάση την παρούσα απόφαση διαμορφώνεται ως εξής: 
  

  ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Τέλη χαρτοσήμου 0,00 40.198,22 20.999,11 

Εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,00 8.039,64 4.199,82 

Προσαύξηση τελών χαρτοσήμου (λόγω μη υποβολής δήλωσης) 0,00 20.099,11 10.499,56 

Προσαύξηση εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (λόγω μη υποβολής δήλωσης) 0,00 4.019,82 2.099,91 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 0,00 72.356,79 37.798,40 

 
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στον υπόχρεο. 
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ  
Ακριβές Αντίγραφο 

Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης 
 
Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων 
Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της. 
 

 
ΔΕΔ 923/2020 

Απόρριψη - Ζημιά από δικαιώματα προαίρεσης μεταξύ συνδεδεμένων δεν αναγνωρίζεται 
 

Καλλιθέα, 20/05/2020 
 
Έχοντας υπ' όψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
β. Του άρθρου 10 της Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 
968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως 
αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 
γ. Την ΠΟΛ 1064/12-04-2017 Εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). 
 
2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών. 
 
3. Την αριθ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β'/01.09.2016) Απόφαση του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής». 
 

http://www.solae.gr/


 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ / ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

 
 
 

 
 
 www.solcrowe.gr ///   115 

4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 17/02/2020 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της εταιρείας 
« », ΑΦΜ , με έδρα στην, επί της οδού κατά της σιωπηρής απόρριψης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. 
Αθηνών επί της από 25-10-2019 και με αριθμ. πρωτ ρητής επιφύλαξης συνοδεύουσας της με αριθμ. πρωτ 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2018, και τα προσκομιζόμενα 
με αυτήν σχετικά έγγραφα. 
 
5. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ . 
 
6. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α2 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της 
απόφασης. 
 
Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 17/02/2020 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της 
εταιρείας « », ΑΦΜ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα, και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των 
υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, 
επαγόμαστε τα ακόλουθα: 
 
Μετά την πάροδο απράκτου τριμήνου από την κατάθεση της από 25-10-2019 και με αριθμ. πρωτ ρητής 
επιφύλαξης συνοδεύουσας της με αριθμ. πρωτ 3ης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 
νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2018 απορρίφθηκε σιωπηρώς η επιφύλαξη της προσφεύγουσας 
εταιρείας ως προς το ποσό της ζημιάς μετά την φορολογική αναμόρφωση ποσού 674.039,69 ευρώ. 
 
Συγκεκριμένα η εταιρεία με την υποβολή της ως άνω επιφύλαξης, επιφυλάσσεται για το ποσό 674.039,69 
ευρώ που δήλωσε στον κωδικό 400 «Ζημία μετά την φορολογική αναμόρφωση» του εντύπου Ν της 
δήλωσης, καθότι προέβη αναγκαστικώς και αντίθετα με την βούλησή της σε αναμόρφωση δαπανών για το 
ποσό των 329.057,68 ευρώ που αφορά δαπάνη από την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης από τους 
δικαιούχους των συνδεδεμένων εταιρειών και τούτο είχε ως συνέπεια οι συνολικές δαπάνες να μειωθούν 
κατά το εν λόγω ποσό, όποτε μειώθηκε και το ποσό των μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών της χρήσης 
2018 για την χρήση 2019 κατά 329.057,68 ευρώ. Κατά την επιφύλαξή της ισχυρίζεται ότι η αναμόρφωση 
αυτή βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση τόσο με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όσο και με τον νόμο 
2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών». Η προσφεύγουσα εταιρεία, με την υπό κρίση ενδικοφανή 
προσφυγή, ζητά να γίνει δεκτή η εν λόγω προσφυγή, να ακυρωθεί και εξαφανισθεί η τεκμαιρόμενη αρνητική 
απάντηση, και να αναγνωρισθεί ότι το ποσό των 329.057,68 ευρώ αποτελεί δαπάνη εκπεστέα από το 
ακαθάριστο εισόδημα, προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους: 
 
• Η εταιρεία σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 13 παρ.13 του Κ.Ν.2190/1920 έχει θεσπίσει με τις 20-06-
2014 και από 12/05/2017 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων πρόγραμμα διάθεσης μετοχών 
με την μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της 
εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, μετοχών . Η ζημία που υπέστη η εταιρεία από 
την διάθεση των μετόχων προς τους δικαιούχους της ιδίας ανήλθε στο ποσό των 680.996,87 ευρώ και από 
την διάθεση των μετόχων στους δικαιούχους των συνδεδεμένων εταιρειών η ζημία ανήλθε στο ποσό των 
329.057,68 ευρώ. Το Δημόσιο αναγνώρισε το ποσό των 680.996,87 ευρώ ως εκπεστέα δαπάνη καθόσον 
αποτελεί επιχειρηματική δαπάνη επ' ωφελεία της επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν.4172/2013, 
αντίθετα και αντιφατικά με τον Κ.Ν. 2190/1920 και τον Κ.Φ.Ε , το Δημόσιο δεν αναγνώρισε το ποσό των 
329.057,68 ευρώ. 
 
• Η επέκταση του δικαιώματος χορήγησης των stock options και σε δικαιούχους των συνδεδεμένων 
εταιρειών με την τροποποίηση του Κ.Ν. 2190/1920 καταδεικνύει ότι ο νομοθέτης αναγνωρίζει ρητώς ότι το 
παρεχόμενο κίνητρο αποσκοπεί στη βελτίωση της θέσης της μητρικής του Ομίλου, μέσω της βελτίωσης των 
οικονομικών αποτελεσμάτων της ιδίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. Επιπλέον σύμφωνα με 
την ΠΟΛ.1113/2015 σχετικά με τα άρθρα 22,22Α και 23 του ν.4172/2013 και με την νομολογία 
παραγωγικές δαπάνες είναι όσες ενόψει του σκοπού για τον οποίο διατίθενται και των εκάστοτε ειδικών 
συνθηκών συμβάλλουν στην διεύρυνση των εργασιών της επιχείρησης και δεν επιτρέπεται στη φορολογική 
αρχή να ελέγχει την σκοπιμότητα και το προσήκον μέτρο των δαπανών αυτών. Εν προκειμένω η 
φορολογική αρχής ενώ αναγνωρίζει την παραγωγικότητα της δαπάνης για τα στελέχη της μητρικής 
αντιφατικά αρνείται για τις συνδεδεμένες εταιρείες. 
 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ / ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

 
 
 

 
 
 116  ///www.solcrowe.gr 

• Το Διοικητικό Πρωτοδικείο έχει κρίνει ad hoc με την με αριθμ /2019 απόφασή του ότι η οικονομική 
κατάσταση μιας μητρικής εταιρείας είναι πάντα συνδεδεμένη με αυτήν των τυχόν θυγατρικών εταιρειών και 
η ζημία που έχει προέλθει από την διάθεση δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών σε εργαζομένους και μέλη 
ΔΣ συνδεδεμένων εταιρειών θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις εκπιπτόμενες δαπάνες της μητρικής 
προσφεύγουσας. 
 
Επειδή στο άρθρο 20 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζεται ότι: 
 
«1. Όταν ο φορολογούμενος αμφιβάλλει σχετικά με την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, έχει 
δικαίωμα να υποβάλει φορολογική δήλωση με επιφύλαξη, η οποία πρέπει να είναι ειδική και αιτιολογημένη. 
Κάθε γενική ή αόριστη επιφύλαξη θεωρείται άκυρη και δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα. Ο Γενικός 
Γραμματέας δύναται να δεχθεί την επιφύλαξη και να διαγράψει το ποσό της φορολογητέας ύλης για την 
οποία για το οποίο διατυπώθηκε η επιφύλαξη εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της δήλωσης. 
Σε περίπτωση απόρριψης της επιφύλαξης ή παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας απάντησης, ο 
φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει στην Ειδική Διοικητική Διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 63 του 
Κώδικα...». 
 
Επειδή στις διατάξεις του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) ορίζεται ότι : Άρθρο 13 Παροχές σε είδος 
 
«1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που 
λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά 
του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των 
τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος. 
4. Η αγοραία αξία των παροχών σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό 
πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών προσδιορίζεται 
κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης ή μεταβίβασής του και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να 
ισχύει η εργασιακή σχέση. Η αγοραία αξία άσκησης δικαιώματος είναι η τιμή κλεισίματος της μετοχής στο 
χρηματιστήριο μειωμένη κατά την τιμή διάθεσης του δικαιώματος.» 
 
Άρθρο 21 Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα 
 
1. Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές 
συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για 
επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα από τις επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα από 
την πώληση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισής της, 
όπως αυτά προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους... 
 
Άρθρο 22 Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες  
 
«Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων 
των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες: α) 
πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές 
της, 
β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της 
αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση, γ) εγγράφονται στα τηρούμενα 
βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται 
με κατάλληλα δικαιολογητικά... Άρθρο 45 Υποκείμενο του φόρου 
«Σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπόκεινται: α) οι κεφαλαιουχικές 
εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, 
β) οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, 
γ) τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην 
ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με 
εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του 
σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου, δ) συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, 
ε) κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς 
εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, στ) κοινοπραξίες, 

http://www.solae.gr/
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ζ) οι νομικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. και δεν περιλαμβάνονται σε μια από τις 
προηγούμενες περιπτώσεις. 
Στην περίπτωση των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που τηρούν απλογραφικά βιβλία 
εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του άρθρου 47 του παρόντος Κώδικα.». Άρθρο 48 Απαλλαγή 
ενδοομιλικώνμερισμάτων 
«1. Τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττει ένα νομικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος 
Ελλάδας, απαλλάσσονται από το φόρο, εάν το νομικό πρόσωπο που προβαίνει στη διανομή: α) 
περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι Μέρος Α' της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ, 
όπως ισχύει, και 
β) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους-μέλους της ΕΕ, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού και 
δεν θεωρείται κάτοικος τρίτου κράτους εκτός ΕΕ κατ' εφαρμογήν όρων σύμβασης αποφυγής διπλής 
φορολογίας που έχει συναφθεί με αυτό το τρίτο κράτος, και 
γ) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους φόρους που αναφέρονται στο 
Παράρτημα Ι Μέρος Β' της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ ή σε οποιοδήποτε άλλον φόρο αντικαταστήσει έναν από 
τους φόρους αυτούς, και 
δ) ο λήπτης φορολογούμενος κατέχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) 
της αξίας ή του πλήθους του μετοχικού ή βασικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του νομικού 
προσώπου που διανέμει, και 
ε) το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής διακρατείται τουλάχιστον είκοσι τέσσερεις (24) μήνες. 
 
2. Η προηγούμενη παράγραφος ισχύει επίσης για τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττονται από 
μόνιμες εγκαταστάσεις εταιρειών άλλων κρατών-μελών που βρίσκονται στην Ελλάδα και προέρχονται από 
τις θυγατρικές τους σε ένα άλλο κράτος-μέλος. 
  
4. Εάν η διανομή κερδών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και 2 προκύπτει από συμμετοχή σε άλλο 
νομικό πρόσωπο, ο φορολογούμενος δεν μπορεί να εκπέσει τις επιχειρηματικές δαπάνες που συνδέονται 
με τη συμμετοχή αυτή.». 
 
Επειδή από την φορολογική Διοίκηση ως προς την δυνατότητα έκδοσης δαπανών σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του άρθρου 48 παρ.4 του ν. 4172/2013 έχουν εκδοθεί οι παρακάτω Αποφάσεις:  
«ΠΟΛ.1113/2015  
Αρθρο 22 
Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες 
«1. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τίθεται ο γενικός κανόνας για την έκπτωση των επιχειρηματικών 
δαπανών. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική 
δραστηριότητα των φυσικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, 
καθώς και των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, οι 
οποίες πληρούν αθροιστικά τα ακόλουθα κριτήρια, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 και της 
παραγράφου 4 του άρθρου 48, αναφορικά με τις δαπάνες που κατά ρητή διατύπωση του νόμου δεν 
εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων... ΠΟΛ.1039/2015 
4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι εάν η διανομή κερδών προκύπτει 
από συμμετοχή σε άλλο νομικό πρόσωπο, o φορολογούμενος (νομικό πρόσωπο) δεν έχει τη δυνατότητα 
να εκπέσει τυχόν επιχειρηματικές δαπάνες που συνδέονται με τη συμμετοχή αυτή. Το νόημα της 
παραγράφου αυτής είναι ότι εφόσον το εισόδημα (εισπραττόμενο μέρισμα) απαλλάσσεται της φορολογίας 
με βάση τις προϋποθέσεις του άρθρου 48, τότε οι τυχόν δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί και 
συνδέονται με αυτή τη συμμετοχή, όπως συμβολαιογραφικά έξοδα, φόροι, αμοιβές τρίτων, κλπ., καθώς και 
τυχόν χρηματοοικονομικά έξοδα (τόκοι δανείων για την απόκτηση των συμμετοχών), κλπ., δεν εκπίπτουν 
στο σύνολό τους. 
 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: ΔΕΑΦ Β 1131644 ΕΞ 2016/07-09-2016 
 
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4172/2013 , εάν η διανομή κερδών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 και 2 (απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων) προκύπτει από συμμετοχή σε 
άλλο νομικό πρόσωπο, ο φορολογούμενος δεν μπορεί να εκπέσει τις επιχειρηματικές δαπάνες που 
συνδέονται με τη συμμετοχή αυτή. 
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2. Με την ΠΟΛ. 1039/2015 εγκύκλιό μας με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 48 
του ν. 4172/2013 , διευκρινίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι εφόσον το εισόδημα (εισπραττόμενο μέρισμα) 
απαλλάσσεται της φορολογίας με βάση τις προϋποθέσεις του άρθρου 48, τότε οι τυχόν δαπάνες που έχουν 
πραγματοποιηθεί και συνδέονται με αυτή τη συμμετοχή, όπως συμβολαιογραφικά έξοδα, φόροι, αμοιβές 
τρίτων, κλπ., καθώς και τυχόν χρηματοοικονομικά έξοδα (τόκοι δανείων για την απόκτηση των 
συμμετοχών), κλπ., δεν εκπίπτουν στο σύνολό τους. 
 
3. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4172/2013 
δεν συνδέεται με την καταβολή μερίσματος από το νομικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις των 
παρ.1 και 2 του ίδιου άρθρου, αλλά με τη διενέργεια τυχόν δαπανών (π.χ. τόκοι δανείων) που συνδέονται 
με την συμμετοχή σε αυτό το νομικό πρόσωπο. Κατά συνέπεια, οι τυχόν επιχειρηματικές δαπάνες που 
έχουν πραγματοποιηθεί από νομικό πρόσωπο και οι οποίες συνδέονται με τη συμμετοχή του σε άλλο 
νομικό πρόσωπο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 1 και 2 του άρθρου 48, δεν εκπίπτουν στο 
σύνολο τους στο φορολογικό έτος που πραγματοποιούνται, ανεξάρτητα αν στο έτος αυτό λαμβάνει χώρα 
διανομή κερδών από το νομικό πρόσωπο στο οποίο αυτό συμμετέχει. 
 
4. Επίσης, οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4172/2013 εφαρμόζονται ανεξάρτητα αν 
μεταβάλλεται το ποσοστό συμμετοχής στη θυγατρική εταιρεία. 
 
Επομένως, οι υπόψη διατάξεις καταλαμβάνουν και τις περιπτώσεις που οι σχετικές δαπάνες (π.χ. τόκοι 
δανείων) πραγματοποιούνται όχι μόνο για την απόκτηση της συμμετοχής, αλλά και για τη χρηματοδότηση 
μίας ήδη υφιστάμενης θυγατρικής εταιρείας, ανεξάρτητα εάν η χρηματοδότηση αυτή διευρύνει τη 
δυνατότητα κτήσης αφορολόγητου εσόδου (ενδοομιλικού μερίσματος), καθόσον το πεδίο εφαρμογής των 
υπόψη διατάξεων δεν συνδέεται με την μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής, αλλά με τυχόν δαπάνες που 
συνδέονται με την συμμετοχή σε νομικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 48 
του ίδιου νόμου. Για παράδειγμα, οι τόκοι ομολογιακού δανείου που καταβάλλει μητρική εταιρεία, το ποσό 
του οποίου διατίθεται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών τους, οι οποίες στη συνέχεια 
προβαίνουν σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών από την οποία δεν 
επέρχεται μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής της μητρικής εταιρείας (π.χ. ποσοστό συμμετοχής 100%), 
εμπίπτουν στο περιορισμό της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4172/2013. 
 
Ε.2088/2019 
 
4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στις επιχειρηματικές δαπάνες που καταλαμβάνονται από τις διατάξεις της 
παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4172/2013 περιλαμβάνονται κάθε είδους δαπάνες που συνδέονται άμεσα ή 
έμμεσα με τη συμμετοχή, όπως, π.χ. οι τόκοι ενδοομιλικού δανείου κατά το μέρος που διατέθηκε (μετά την 
1.1.2014) για την εξαγορά θυγατρικών εταιρειών, καθώς και οι τόκοι τραπεζικού δανείου κατά το μέρος που 
αυτό διατέθηκε (μετά την 1.1.2014) για την αποπληρωμή του πιο πάνω ενδοεταιρικού δανείου. 
 
Τέλος, επισημαίνεται ότι οι περιπτώσεις δαπανών που αναφέρονται στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1039/2015 είναι 
ενδεικτικές και όχι περιοριστικές, καθόσον κάθε δαπάνη εξετάζεται ως ξεχωριστή περίπτωση από την 
αρμόδια ελεγκτική αρχή, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής.». 
 
Επειδή στις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 13 του ν. 2190/1920 ορίζεται: 
«Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 
του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών 
στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με 
αυτήν εταιρειών κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης 
(option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται 
στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που 
παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά 
την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, 
που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης της γενικής συνέλευσης. Η απόφαση της 
γενικής συνέλευσης προβλέπει εάν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η εταιρεία θα προβεί 
σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή εάν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει 
σύμφωνα με το άρθρο 16. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον 
ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το 

http://www.solae.gr/
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παραπάνω δικαίωμα, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους 
ή τις κατηγορίες αυτών και την μέθοδο προσδιορισμού της τιμής απόκτησης, με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 2 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο 
συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο διοικητικό συμβούλιο 
ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και 
οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών. Το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με 
τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά τους πιστοποιητικά 
δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ' ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές 
που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το 
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου. Η απόφαση του διοικητικού 
συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης λαμβάνεται ανά ημερολογιακό 
τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 11. Οι αυξήσεις αυτές του μετοχικού κεφαλαίου δεν 
αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού και δεν εφαρμόζονται για αυτές οι παράγραφοι 7 έως 11 του 
παρόντος άρθρου. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης, 
εντός της οποίας έλαβαν χώρα αυξήσεις κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, να προσαρμόζει, με 
απόφασή του, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του 
κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τις παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του 
άρθρου 7β.».  
 
Επειδή εν προκειμένω όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η προσφεύγουσα εταιρεία, και 
σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 13 παρ.13 του Κ.Ν.2190/1920, έχει θεσπίσει με την από 20-06-2014 
και 12-05-2017 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με την 
μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της 
εταιρείας καθώς και σε πρόσωπα των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του 
ν.4308/2014 . 
 
Επειδή κατά τον χρόνο άσκησης του εν λόγω δικαιώματος, ως ισχυρίζεται η προσφεύγουσα 
εταιρεία προέκυψε ζημία καθόσον η μέση τιμή απόκτησης από την εταιρεία των ιδίων μετοχών που 
είχε αποκτήσει προηγουμένως και μεταβίβασε στους δικαιούχους ήταν 25,21 ευρώ ανά μετοχή, ενώ 
η τιμή διάθεσης στους δικαιούχους ήταν 10 ευρώ ανά μετοχή. 
 
Η ζημία που υπέστη η εταιρεία από την διάθεση των μετόχων προς τους δικαιούχους της ιδίας 
ανήλθε στο ποσό των 680.996,87 ευρώ και από την διάθεση των μετόχων στους δικαιούχους των 
συνδεδεμένων εταιρειών η ζημία ανήλθε στο ποσό των 329.057,68 ευρώ. 
 
Η προσφεύγουσα προέβη σε φορολογική αναμόρφωση της εν λόγω δαπάνης (ζημίας), για την οποία όμως 
επιφυλάσσεται καθώς θεωρεί ότι το Δημόσιο, ενώ αναγνώρισε το ποσό των 680.996,87 ευρώ, ως εκπεστέα 
δαπάνη καθόσον αποτελεί επιχειρηματική δαπάνη επ' ωφελεία της επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 22 
του ν. 4172/2013, αντίθετα και αντιφατικά με τον Κ.Ν. 2190/1920 και τον Κ.Φ.Ε , δεν αναγνώρισε το ποσό 
των 329.057,68 ευρώ. 
 
Επειδή, ο ν. 2190/1920 ρυθμίζει ζητήματα λειτουργίας των ανωνύμων εταιρειών και δεν επιλαμβάνεται 
θεμάτων αναγνώρισης δαπανών από φορολογικής απόψεως. Ως εκ τούτου απορρίπτεται ο σχετικός 
ισχυρισμός της προσφεύγουσας περί πλήρους αντίθεσης με το ν.2190/1920 ως αλυσιτελώς 
προβαλλόμενος. 
 
Επειδή η προσφεύγουσα επιφυλάσσεται για την έκπτωση ζημίας που σχετίζεται με συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις, και με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή ισχυρίζεται ότι αποτελεί επιχειρηματική 
δαπάνη επ' ωφέλειά της, ωστόσο ως ρητώς προβλέπεται από τις προαναφερθείσες διατάξεις του 
Κ.Φ.Ε η εν λόγω ζημία σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 48 του ΚΦΕ δεν δύναται να εκπεστεί 
καθώς συσχετίζεται με απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα-μερίσματα των παρ.1 και 2 του 
άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε.. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω διάταξη εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση και 
δεν συνδέεται με την καταβολή μερίσματος, ως εκ τούτου δεδομένου ότι ο προβαλλόμενος 
ισχυρισμός της προσφεύγουσας αναφέρεται μόνο στις προϋποθέσεις έκπτωσης του άρθρου 22 του 
ν. 4172/2013 και δεν λαμβάνει υπόψη καταρχήν τις περιοριστικές διατάξεις του άρθρου 48 παρ.4 
του Κ.Φ.Ε..απορρίπτεται ως αβάσιμος. 
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Αποφασίζουμε 
 
Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 17/02/2020 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς 
προσφυγής της εταιρείας « », ΑΦΜ κατά της σιωπηρής άρνησης (τεκμαιρόμενης αρνητικής απάντησης) του 
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, επί της με αριθμ /2019 ρητής επιφύλαξης του άρθρου 20 του ν. 
4174/2013 συνοδεύουσας την με αριθμ /2019 αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος 
φορολογικού έτους 2018. 
 
Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον 
υπόχρεο. 
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης 
 

 
ΔΕΔ Θ 604/2020 

Απόρριψη - Κέρδος από πώληση μετοχών που κάλυψε χρέη της εταιρείας φορολογείται 
ως κέρδος του πωλητή από μεταβίβαση κινητών αξιών 
 

Θεσσαλονίκη 27-03-2020 
 
Έχοντας υπ' όψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
β. Του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 
968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως 
αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 
1440/27-07-2017). 
 
2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών. 
 
3. Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/1.9.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της 
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής». 
 
4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης ../../2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ... ενδικοφανή προσφυγή της ..., με 
ΑΦΜ:..., κατά της με αριθμό ειδοποίησης .../...2019 πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου με βάση 
την 1η τροποποιητική φορολογικού έτους 2016 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Άρτας και τα προσκομιζόμενα 
με αυτή σχετικά έγγραφα. 
 
5. Τη με αριθμό ειδοποίησης .../...2019 πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου με βάση την 1η 
τροποποιητική φορολογικού έτους 2016 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Άρτας, της οποίας ζητείται η 
τροποποίηση. 
 
6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.   
 
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α7-Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης 
Διαφορών, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης. 
 
Επί της υπ.αρ.πρωτ..../...2019 ενδικοφανούς προσφυγής της ... με ΑΦΜ:..., η οποία κατατέθηκε 
εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων 
και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα: 

http://www.solae.gr/
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Με την με αριθμό ειδοποίησης .../...2019 πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου με βάση την 1η 
τροποποιητική δήλωση φορολογικού έτους 2016, προσδιορίστηκε για την προσφεύγουσα κύριος φόρος 
ύψους 19.075,29€, λοιπά συμβεβαιούμενα ποσά 75,60€ και ειδική εισφορά αλληλεγγύης ύψους 9.811,82€, 
ήτοι συνολικό ποσό φόρου προς καταβολή ύψους 28.962,71€. 
 
Η προσφεύγουσα υπέβαλε με επιφύλαξη την με αριθμ../. 2019 1η τροποποιητική δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, συμπληρώνοντας τον κωδικό 829 «Κέρδος από μεταβίβαση τίτλων 
ημεδαπής» με το ποσό των 122.781,41€. Με τη διατυπωθείσα επιφύλαξη, η προσφεύγουσα ζητούσε να μη 
φορολογηθεί για το ποσό των 122.781,41€ διότι αυτό αφορά τη διαφορά μεταξύ του συνολικού τιμήματος 
από τη μεταβίβαση μετοχών κυριότητάς της και της τιμής κτήσης τους, το οποίο καταβλήθηκε για 
συμψηφισμό οφειλών της εταιρίας με την επωνυμία «.» με ΑΦΜ:., της οποίας ήταν μέτοχος, προς την 
ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «.» με ΑΦΜ:.. Η αρμόδια ΔΟΥ απέρριψε σιωπηρά τη διατυπωθείσα με 
τη δήλωση επιφύλαξη και εξέδωσε την με αριθμό ειδοποίησης ./..2019 πράξη διορθωτικού προσδιορισμού 
φόρου φορολογικού έτους 2016. 
 
Ειδικότερα, η προσφεύγουσα, .., μαζί με τα τέκνα της .. και . είχαν στην αποκλειστική τους κυριότητα 5.119 
μετοχές η πρώτη, 7.680 μετοχές ο δεύτερος και 7.680 μετοχές ο τρίτος, ήτοι συνολικά 20.479 μετοχές της 
εδρευούσης στην . ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «.» με ΑΦΜ:., της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο 
είναι 2.404.234,60€ διαιρεμένο σε 81.916 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35€ έκαστης. 
 
Τις ως άνω μετοχές οι ανωτέρω μεταβίβασαν στο σύνολό τους προς την εταιρία με την επωνυμία «.» με 
ΑΦΜ:.., με το από 26-01-2016 ιδιωτικό συμφωνητικό, αντί τιμήματος 125.005,98€ η πρώτη, 187.545,60€ ο 
δεύτερος και 187.545,60€ ο τρίτος, ήτοι συνολικό ποσό 500.097,18€. 
 
Το συνολικό τίμημα καταβλήθηκε με συμψηφισμό, αφού οι πωλητές είχαν εγγυηθεί ατομικά και εις 
ολόκληρον ο καθένας την καταβολή του ποσού των 500.097,18€, το οποίο αποτελεί τμήμα και μέρος των 
οφειλών της εδρευούσας στην Άρτα ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «.» με ΑΦΜ:., της οποίας είναι 
μόνοι μέτοχοι και μέλη του διοικητικού της συμβουλίου. 
 
Με την παρούσα προσφυγή, η προσφεύγουσα ζητά την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης 
ισχυριζόμενη 
 
1) Οτι το ποσό των 122.781,41€ δεν αποτελεί υπεραξία για τον μέτοχο και δεν θα πρέπει να αναγραφεί 
στον κωδικό 829 του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 42 παρ. 1 του ν 4172/2013, αλλά θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι εμπίπτει στις 
διατάξεις του ν. 2961/2001 περί άτυπης δωρεάς με υπόχρεο καταβολής φόρου δωρεάς τον πιστωτή. 
 
2) Άνιση φορολογική μεταχείριση για την ίδια κατηγορία προσώπων , κατά παράβαση των άρθρων 4 παρ. 
1 έως 5 και 78 παρ. 4 του Συντάγματος, των άρθρων 9 και 11 της ΕΣΔΑ και του άρθρου 1 του Πρώτου 
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. 
 
3) Έλλειψη φοροδοτικής ικανότητας εκ μέρους της προσφεύγουσας 
 
Επειδή, στο άρθρο 496 του Αστικού Κώδικα ορίζεται ότι Η παροχή σε κάποιον ενός περιουσιακού 
αντικειμένου αποτελεί δωρεά, αν γίνεται κατά τη συμφωνία των μερών χωρίς αντάλλαγμα. " 
 
Επειδή, στην παράγραφο Α1 του άρθρου 34 του ν. 2961/2001 ορίζεται ότι " Α. Κτήση αιτία δωρεάς 
1. Κτήση περιουσίας αιτία δωρεάς, για την επιβολή του φόρου είναι: α) αυτή που προέρχεται από δωρεά η 
οποία συνιστάται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, β) αυτή που προέρχεται από κάθε παροχή, 
παραχώρηση ή μεταβίβαση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου χωρίς αντάλλαγμα, έστω και αν δεν 
καταρτίσθηκε έγγραφο. 
 
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 513 του Αστικού Κώδικα "Με τη σύμβαση της πώλησης ο πωλητής έχει την 
υποχρέωση να μεταβιβάσει την κυριότητα του πράγματος ή το δικαίωμα, που αποτελούν το αντικείμενο της 
πώλησης, και να παραδώσει το πράγμα και ο αγοραστής έχει την υποχρέωση να πληρώσει το τίμημα που 
συμφωνήθηκε." 
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Επειδή, στο άρθρο 42 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι "1. Κάθε εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία 
μεταβίβασης των ακόλουθων τίτλων, καθώς και μεταβίβασης ολόκληρης επιχείρησης, υπόκειται σε φόρο 
εισοδήματος φυσικών προσώπων, [εφόσον δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα]: 
 
α) «μετοχές σε εταιρεία μη εισηγμένη σε χρηματιστηριακή αγορά». 
 
3. Ως υπεραξία νοείται η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος και της τιμής 
πώλησης που εισέπραξε. Τυχόν δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την αγορά ή την πώληση των τίτλων 
συμπεριλαμβάνονται στην τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης. 
 
Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1032/2015 "1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42 
του Ν.4172/2013, κάθε εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης των ακόλουθων τίτλων, 
καθώς και μεταβίβασης ολόκληρης επιχείρησης, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, 
 
α) μετοχές σε εταιρεία μη εισηγμένη σε χρηματιστηριακή αγορά, 
 
4. Το εισόδημα από τη μεταβίβαση τίτλων της παρ. 1 του άρθρου 42, φορολογείται, προκειμένου για τα 
φυσικά πρόσωπα, με συντελεστή 15% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4172/2013, χωρίς να 
απαιτείται κατά το χρόνο της μεταβίβασης η υποβολή δήλωσης, όπως ίσχυε με τις προϊσχύσασες διατάξεις 
του ν. 2238/1994, καθόσον το εν λόγω εισόδημα θα συμπεριληφθεί στην ετήσια δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος του φυσικού προσώπου και θα φορολογηθεί στο τέλος του έτους (Δ12A 1049253 ΕΞ 
17.3.2014 έγγραφό μας). 
 
Επειδή, σύμφωνα με την εγκύκλιο Ε.2028/11-02-2019 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου 42 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ), όπως ισχύουν, κάθε εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία 
μεταβίβασης των ακόλουθων τίτλων, καθώς και μεταβίβασης ολόκληρης επιχείρησης, υπόκειται σε φόρο 
εισοδήματος φυσικών προσώπων: α) μετοχές σε εταιρεία μη εισηγμένη σε χρηματιστηριακή αγορά, 
 
Επίσης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 42 του ΚΦΕ, ως υπεραξία (υπαγόμενη στη 
φορολογία εισοδήματος) νοείται η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος και 
της τιμής πώλησης που εισέπραξε. Τυχόν δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την αγορά ή την πώληση των 
τίτλων, συμπεριλαμβάνονται στην τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης. 
 
2. Στις πιο πάνω διατάξεις εμπίπτει το εισόδημα που προκύπτει από μεταβιβάσεις τίτλων που 
πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία, αφού οι μεταβιβάσεις από χαριστική αιτία δεν αποτελούν αντικείμενο 
του Κώδικα αυτού (ΠΟΛ.1068/2018 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ). Επαχθής αιτία νοείται η πώληση. 
 
3. Η έννοια της πώλησης ορίζεται με το άρθρο 513 του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο με τη 
σύμβαση της πώλησης ο πωλητής έχει την υποχρέωση να μεταβιβάσει την κυριότητα του πράγματος ή το 
δικαίωμα (στη συγκεκριμένη περίπτωση των τίτλων), που αποτελούν το αντικείμενο της πώλησης και να 
παραδώσει το πράγμα και ο αγοραστής έχει την υποχρέωση να πληρώσει το τίμημα που συμφωνήθηκε. 
 
4. Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 1142 του Αστικού Κώδικα ορίζεται ότι η προσωπική δουλεία της 
επικαρπίας συνίσταται στο εμπράγματο δικαίωμα του επικαρπωτή να χρησιμοποιεί και να καρπώνεται ξένο 
πράγμα, διατηρώντας όμως ακέραιη την ουσία του. Με τις διατάξεις δε, του πρώτου εδαφίου του άρθρου 
1161 του ίδιου Κώδικα ορίζεται ότι ο επικαρπωτής έχει υποχρέωση μετά τη λήξη της επικαρπίας να 
αποδώσει το πράγμα στον κύριο. Επιπλέον, στο άρθρο 1166 ΑΚ ορίζεται ότι «η επικαρπία εφόσον δεν 
ορίστηκε διαφορετικά είναι αμεταβίβαστη. Η άσκησή της μπορεί να μεταβιβασθεί σε άλλον για χρόνο που 
δεν υπερβαίνει τη διάρκεια της επικαρπίας με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 1164». 
 
Από τις ως άνω διατάξεις του Αστικού Κώδικα, προκύπτει ότι κατά τη σύσταση ή τη μεταβίβαση (στην 
εξαιρετική περίπτωση που έχει συμφωνηθεί ότι η επικαρπία είναι μεταβιβάσιμη) της επικαρπίας ο κύριος 
του πράγματος δεν απολλύει την κυριότητα επ' αυτού αλλά στερείται μόνο τη χρήση και κάρπωσή του, ενώ 
ο επικαρπωτής δεν αποκτά την κυριότητα του πράγματος, αλλά απλώς και μόνο το δικαίωμα να το 
χρησιμοποιεί και να το καρπώνεται, έχοντας παράλληλα την υποχρέωση να αποδώσει το πράγμα στον 
κύριο αυτού μετά τη λήξη της επικαρπίας. 
 

http://www.solae.gr/
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5. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι κρίσιμο στοιχείο για την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 42 του ΚΦΕ είναι να συντελείται μεταβίβαση, έναντι ανταλλάγματος, της κυριότητας 
των μεταβιβαζομένων τίτλων από τον πωλητή στον αγοραστή, συνάγεται ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού 
δεν έχουν εφαρμογή κατά τη σύσταση (ή μεταβίβαση) του δικαιώματος επικαρπίας μετοχών. Συνεπώς, το 
αντίτιμο που προκύπτει στη περίπτωση αυτή, δεν αποτελεί καταρχήν εισόδημα, δεν είναι αντικείμενο φόρου 
εισοδήματος και κατ' επέκταση δεν υπάγεται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης, εφόσον η μεταβίβαση 
πραγματοποιηθεί ως μεμονωμένο γεγονός. Ωστόσο, τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη της τυχόν 
διαπίστωσης της συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής του άρθρου 21 του ΚΦΕ, οπότε και 
εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, σύμφωνα με τις οποίες ως 
«επιχειρηματική συναλλαγή» και συνεπώς υπαχθείσα στις εν λόγω διατάξεις, θεωρείται κάθε μεμονωμένη 
πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική 
αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους. Κάθε τρεις (3) ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός 
ενός εξαμήνου θεωρούνται συστηματική διενέργεια πράξεων. " 
 
Επειδή, η έννοια της δωρεάς ορίζεται με το άρθρο 496 του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δωρεά 
είναι η παροχή περιουσιακού αντικειμένου χωρίς αντάλλαγμα. 
 
Επειδή, η έννοια της πώλησης ορίζεται με το άρθρο 513 του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο με τη 
σύμβαση της πώλησης ο πωλητής έχει την υποχρέωση να μεταβιβάσει την κυριότητα του πράγματος ή το 
δικαίωμα (στη συγκεκριμένη περίπτωση των τίτλων), που αποτελούν το αντικείμενο της πώλησης και να 
παραδώσει το πράγμα και ο αγοραστής έχει την υποχρέωση να πληρώσει το τίμημα που συμφωνήθηκε. 
 
Επειδή, με το από ...2016 ιδιωτικό συμφωνητικό, που καταρτίσθηκε μεταξύ: 
 
1) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «...» με ΑΦΜ:... (καλούμενη ως εταιρία), 
 
2) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «...» με ΑΦΜ:. (καλούμενη ως ωφειλέτιδα) και 
 
3) των ..., ... και ... (καλούμενοι ως εγγυητές), αναγνωρίσθηκε η οφειλή της οφειλέτιδας προς την εταιρία 
«...» και συμφωνήθηκε η καταβολή, από τους εγγυητές του ποσού των 500.097,18€ με τη μεταβίβαση στην 
«...» του συνόλου των μετοχών κυριότητάς τους στην εταιρία με επωνυμία «...» και ΑΦΜ:.. 
 
Επειδή, επιπλέον με έτερο από .2016 ιδιωτικό συμφωνητικό, που καταρτίσθηκε μεταξύ: 
 
1) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «...» με ΑΦΜ:. (καλούμενη ως εταιρία), 
 
2) του . με ΑΦΜ:. , 
 
3) της . με ΑΦΜ:. και 
 
4) του . με ΑΦΜ:. (καλούμενοι ως πωλητές) 
 
συμφωνήθηκε η μεταβίβαση προς την εταιρία «.», του συνόλου των μετοχών της εταιρίας «.» με ΑΦΜ:., 
που είχαν στην κατοχή τους οι πωλητές. 
 
Οι πωλητές και η αγοράστρια εταιρία συμφώνησαν ότι το συνολικό τίμημα για την πώληση των 
προαναφερθέντων μετοχών ανέρχεται στο ποσό των 500.097,18€, το οποίο καταβλήθηκε με συμψηφισμό 
για την απόσβεση ισόποσης οφειλής της εταιρίας με την επωνυμία «.» με ΑΦΜ:., για την καταβολή του 
οποίου οι πωλητές είχαν εγγυηθεί ο καθένας ατομικά και εις ολόκληρο. Με το εν λόγω συμφωνητικό, τα 
συμβαλλόμενα μέρη, θεωρώντας το τίμημα δίκαιο, λογικό και απόλυτα συνεπές προς την αγοραία αξία των 
μετοχών, οι πωλητές παύουν να έχουν οποιαδήποτε αξίωση και η αγοράστρια εταιρία παρέλαβε τις μετοχές 
στην πλήρη και αποκλειστική της κυριότητα, νομή και κατοχή. 
 
Επειδή, από τις προαναφερθείσες διατάξεις προκύπτει ότι προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 2961/2001 περί δωρεάς αποτελεί η χαριστική παροχή περιουσιακού αντικειμένου, ήτοι η παροχή του 
χωρίς αντάλλαγμα. 
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Επειδή, και από τα δυο ιδιωτικά συμφωνητικά διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 
513 του Αστικού Κώδικα, ήτοι ο πωλητής μεταβιβάζει την κυριότητα των μετοχών και παραδίδει αυτές στον 
αγοραστή, ο οποίος πληρώνει το συμφωνηθέν τίμημα δια της απόσβεσης της απαίτησής του, που είχε στις 
συναλλαγές με την εταιρία συμφερόντων των πωλητών, με την επωνυμία «...» με ΑΦΜ:.... 
 
Επειδή, η επιλογή των πωλητών να διαθέσουν ατομικό τους περιουσιακό στοιχείο προς μείωση 
υποχρεώσεων νομικού προσώπου που, ως άτυπη ομάδα πωλητών στο χρόνο της μεταβίβασης, διέθεταν 
την πλειοψηφία των μετοχών του, και με την μεταβίβαση των οποίων αποσβέσθηκε η οφειλή της «...» με 
ΑΦΜ:., ουδόλως επηρεάζει το χαρακτήρα της συναλλαγής ως πώληση. 
 
Επειδή, το ποσό που προέκυψε από την παραπάνω μεταβίβαση μετοχών αποτελεί εισόδημα που 
υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4172/2013 
και ο περί του αντιθέτου ισχυρισμός της προσφεύγουσας απορρίπτεται ως αβάσιμος. 
 
Επειδή, η δημόσια διοίκηση δεσμεύεται από την αρχή της νομιμότητας, όπως αυτή καθιερώνεται με τις 
διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2, 43, 50, 82, 83 και 95 & 1 του Συντάγματος (ΣτΕ 8721/1992, ΣτΕ 
2987/1994), και η οποία συνεπάγεται ότι η διοίκηση οφείλει ή μπορεί να προβαίνει μόνο σε ενέργειες που 
προβλέπονται και επιβάλλονται ή επιτρέπονται από τους κανόνες που θεσπίζουν το Σύνταγμα, οι 
νομοθετικές πράξεις, οι διοικητικές κανονιστικές πράξεις, που έχουν εκδοθεί βάσει νομοθετικής 
εξουσιοδότησης, καθώς και από κάθε κανόνα ανώτερης ή ισοδύναμης προς αυτούς τυπικής ισχύος. 
 
Σε κάθε περίπτωση, κατ' ερμηνεία του άρθρου 4 παρ. 5 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο «Οι 
Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους», γίνεται 
παγίως δεκτό ότι από τη διάταξη αυτή, με την οποία θεσπίζεται η αρχή της φορολογικής ισότητας και της 
καθολικότητας του φόρου, δεν αποκλείεται η διαφορετική φορολογική μεταχείριση κατηγοριών 
φορολογουμένων, εφ' όσον η μεταχείριση αυτή δεν είναι αυθαίρετη, αλλά στηρίζεται σε γενικά και 
αντικειμενικά κριτήρια ανταποκρινόμενα στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε κατηγορίας, ενόψει και των εκάστοτε 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών (βλ. ΟλΣτΕ 3342-5/2013, ΣτΕ 1685/2013, ΣτΕ 1972/2012, 
1285,1286/2012, 2469-2471/2008, ΣτΕ 2116/12, ΣτΕ 693/2011, ΣτΕ 3485/2007 κλπ.). 
 
Αποφασίζουμε 
 
Την απόρριψη της από ..-..-2019 και αριθμό πρωτοκόλλου .. ενδικοφανούς προσφυγής της ... με ΑΦΜ:.. 
 
Οριστική φορολογική υποχρέωση της προσφεύγουσας βάσει της παρούσας απόφασης 
 
Υπ' αριθμ.ειδοποίησης .../...2019 πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού 
έτους 2016: 28.962,71€. 
 
Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον 
υπόχρεο. 
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΚΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Η υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξη 
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Ζ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

Ε.2094/2020 
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 65 και 66 του ν. 4689/2020 (ΦΕΚ Α'103/27-5-2020) 
σχετικά με την αυτοδίκαιη περάτωση της πτώχευσης 
 

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2020 
 
ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιος οδηγία Ε.2190/06-11-2019 της Υπηρεσίας μας με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων και 
οδηγιών σχετικά με το χρόνο περάτωσης της πτώχευσης και την παραγραφή πτωχευτικών χρεών» 
 
Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις των άρθρων 65 και 66 του ν. 4689/2020 («Ενσωμάτωση στην 
ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371, 2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κύρωση 
του Μνημονίου Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, τροποποιήσεις του ν. 
3663/2008 (Α'99) προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α' 103/27-5-
2020), με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 166 («Παύση Εργασιών της Πτώχευσης») του ν. 3588/2007 
(Πτωχευτικός Κώδικας) και, ειδικότερα, οι διατάξεις αυτού που ρυθμίζουν την αυτοδίκαιη περάτωση της 
πτώχευσης, και τέθηκαν μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή των νέων διατάξεων, αντίστοιχα. 
 
Ειδικότερα: 
  
1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 65 του ν. 4689/2020 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 3 του άρθρου 
166 του Πτωχευτικού Κώδικα, που ρυθμίζει την αυτοδίκαιη περάτωση των πτωχεύσεων που διέπονται από 
τις διατάξεις του ανωτέρω κώδικα (ν. 3588/2007), δηλαδή των πτωχεύσεων που κηρύχθηκαν βάσει 
αιτήσεων πτώχευσης που υποβλήθηκαν στο δικαστήριο μετά την 16η/9/2007 («νέες πτωχεύσεις», βλ. 
κεφάλαιο Α εγκυκλίου Ε. 2190/2019), με εξαίρεση εκείνες για τις οποίες ακολουθείται η απλοποιημένη 
διαδικασία πτωχεύσεων μικρών επιχειρήσεων των άρθρων 162 έως 163γ ΠτΚ και κηρύχθηκαν μετά την 
έναρξη ισχύος του ν. 4472/2017, ήτοι από 19/5/2017 και μετά. 
 
Υπενθυμίζεται ότι με την προϊσχύουσα διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 166 του Πτωχευτικού 
Κώδικα προβλεπόταν αυτοδίκαιη περάτωση της πτώχευσης μετά παρέλευση δέκα (10) ετών από την 
έναρξη της ένωσης των πιστωτών, εκτός αν το συνολικό χρονικό διάστημα από την κήρυξη της πτώχευσης 
(έκδοση της πτωχευτικής απόφασης) υπερέβαινε τα δεκαπέντε (15) έτη, οπότε η πτώχευση περατωνόταν 
κατά τη συμπλήρωση της δεκαπενταετίας από την κήρυξη της πτώχευσης, ακόμα κι αν δεν είχαν 
συμπληρωθεί ακόμα 10 έτη από την έναρξη της ένωσης των πιστωτών (βλ. σχετικά παραδείγματα 
εφαρμογής της διάταξης στο οικείο κεφάλαιο Β.2.ν. της εγκυκλίου Ε. 2190/2019). 
 
Ήδη με την νέα παράγραφο 3 του άρθρου 166 του Πτωχευτικού Κώδικα ορίζεται ότι η αυτοδίκαιη 
περάτωση της πτώχευσης μπορεί να επέλθει, διαζευκτικά, μετά την παρέλευση δέκα (10) ετών από την 
έναρξη της ένωσης των πιστωτών (ακόμα κι αν έχουν παρέλθει συνολικά περισσότερα από 15 έτη από την 
κήρυξη της πτώχευσης) ή την παρέλευση δεκαπέντε (15) ετών από την κήρυξη της πτώχευσης (ακόμα κι 
αν έχουν παρέλθει περισσότερα από 10 έτη από την έναρξη της ένωσης των πιστωτών). Η περάτωση της 
πτώχευσης επέρχεται κατά τη συμπλήρωση της μακρότερης των άνω προθεσμιών, όταν αποδεικνύεται ότι 
η διαδικασία της πτώχευσης είναι ενεργή, υπάρχουν ή αναμένονται καρποί ή/και εκκρεμούν δίκες. 
 
Όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του ν. 4689/2020 επί του άρθρου 65 αυτού, σκοπός της νέας 
διάταξης είναι η αποφυγή των περιπτώσεων αυτοδίκαιης περάτωσης πτωχεύσεων με τη συμπλήρωση 
δεκαετίας από την έναρξη της ένωσης των πιστωτών, κατ' εφαρμογή της προϊσχύουσας διάταξης, παρά το 
γεγονός ότι κατά το χρόνο συμπλήρωσης της δεκαετίας οι εν λόγω πτωχεύσεις παραμένουν ενεργείς και 
αναμένονται από αυτές καρποί, όπως όταν υπάρχουν ακίνητα προς εκποίηση ή συντάσσεται ήδη πίνακας 
διανομής ή εκκρεμούν ανακοπές κατά του συνταχθέντα πίνακα, ενώ δεν έχει συμπληρωθεί ακόμα 
δεκαπενταετία από την κήρυξη της πτώχευσης. 
 
2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 65 του ν. 4689/2020 προστέθηκαν στο άρθρο 166 του Πτωχευτικού 
Κώδικα νέες παράγραφοι 4 και 5, οι οποίες προβλέπουν την κατ' εξαίρεση δυνατότητα περαιτέρω 
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παράτασης της πτωχευτικής διαδικασίας πέραν της συμπλήρωσης της μακρότερης των προθεσμιών της 
νέας παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου (βλ. αμέσως ανωτέρω υπ' αριθ. 1 της παρούσας) με απόφαση του 
πτωχευτικού δικαστηρίου κατόπιν σχετικής αίτησης (παράτασης), που υποβάλλεται στο πτωχευτικό 
δικαστήριο το αργότερο, τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκπνοή της μακρότερης των άνω 
προθεσμιών. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται από το νόμο, μόνο αν μέχρι τη συμπλήρωση της μακρότερης 
των άνω προθεσμιών έχει συνταχθεί πίνακας διανομής, κατά του οποίου εκκρεμεί ανακοπή, οπότε με την 
απόφαση παράτασης το πτωχευτικό δικαστήριο δύναται να παρατείνει την πτωχευτική διαδικασία μέχρι την 
έκδοση αμετακλήτου αποφάσεως επί της ανακοπής και την, χωρίς καθυστέρηση, ολοκλήρωση της 
διανομής. 
 
Επισημαίνεται ότι στη νέα παράγραφο 4 του άρθρου 166 του Πτωχευτικού Κώδικα προβλέπεται 
υποχρεωτική αμελλητί κοινοποίηση της αίτησης παράτασης, της σχετικής έκθεσης του Εισηγητή που 
υποβάλλεται στο δικαστήριο μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης, και της απόφασης του Πτωχευτικού 
Δικαστηρίου επί της ανωτέρω αίτησης στη Φορολογική Διοίκηση και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση 
Εισπράξεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η ανωτέρω Διεύθυνση θα διαβιβάζει περαιτέρω 
άμεσα τα κοινοποιηθέντα στοιχεία στις αρμόδιες για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών του πτωχού 
Υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης, για την ορθή τήρηση και ενημέρωση του χαρτοφυλακίου πτωχών 
οφειλετών. 
 
Σύμφωνα με τη νέα παράγραφο 5 του άρθρου 166 του Πτωχευτικού Κώδικα, μέχρι την έκδοση της 
απόφασης του δικαστηρίου επί της αίτησης παράτασης τα πτωχευτικά όργανα συνεχίζουν να ασκούν τις 
αρμοδιότητές τους και η πτωχευτική διαδικασία δεν διακόπτεται. Η απόφαση του Δικαστηρίου δεν υπόκειται 
σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. 
 
3. Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 66 του 4689/2020, πτωχευτικές διαδικασίες που έχουν 
περατωθεί κατά τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου (δηλαδή κατά τις 27/5/2020) λόγω παρέλευσης 
δεκαετίας από την ένωση των πιστωτών θεωρούνται μη περατωθείσες, πριν παρέλθουν δύο (2) μήνες από 
την ανωτέρω ημερομηνία και υπό την προϋπόθεση ότι δεν παρήλθαν δεκαπέντε (15) έτη από την κήρυξη 
της πτώχευσης. Εντός του χρονικού διαστήματος των δύο μηνών από τη δημοσίευση του ν. 4689/2020 
παρέχεται από το νόμο στο σύνδικο η δυνατότητα να αιτηθεί στον Εισηγητή της πτώχευσης τη συνέχιση της 
πτωχευτικής διαδικασίας, εφόσον η πτώχευση περιλαμβάνει ακίνητα, ή διαθέτει χρήματα ή ευρίσκεται στο 
στάδιο σύνταξης πίνακα διανομής ή εκκρεμεί ανακοπή κατά του πίνακα διανομής. Ο Εισηγητής, με έκθεσή 
του, δύναται να παρατείνει την πτωχευτική διαδικασία μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης επί 
εκκρεμούσας ανακοπής και την ολοκλήρωση της διανομής ή τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών από την 
κήρυξη της πτώχευσης. 
 
Επισημαίνεται ότι και στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4689/2020 προβλέπεται 
υποχρεωτική αμελλητί κοινοποίηση της αίτησης παράτασης και της έκθεσης του Εισηγητή περί παράτασης 
ή μη της πτώχευσης στη Φορολογική Διοίκηση και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Εισπράξεων της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
 
Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ συνδίκου και Εισηγητή, τη διαφορά επιλύει το Πτωχευτικό Δικαστήριο. 
 
Με την επιφύλαξη των ανωτέρω τροποποιήσεων, που επήλθαν με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του ν. 
4689/2020 (Α'103), για τα θέματα περάτωσης της πτώχευσης και παραγραφής πτωχευτικών χρεών έχει 
εφαρμογή η σχετική εγκύκλιος οδηγία του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. Ε.2190/06-11-2019 (ΑΔΑ: 6ΡΚ946ΜΠ3Ζ-ΗΥΤ). 
 

Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε.  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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Η. ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 

 

131641/24.6.2020 
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών επί των αμοιβών Δ.Σ. 

 
24 Ιούνιος 2020  

 
ΣΧΕΤ: Οι υπ' αριθμ. 4/2017 και 33/2018 του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 
 
Στις διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 30 του Κανονισμού Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.), 
ορίζεται ότι: 
 
«Εφόσον πολλαπλώς απασχολούμενοι ασφαλισμένοι απασχολήθηκαν εντός της αυτής ημέρας σε 
περισσότερους εργοδότες και καταβλήθηκαν γι' αυτούς ασφαλιστικές εισφορές, των οποίων το σύνολο 
υπερβαίνει την εισφορά της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσεως, δικαιούνται την επιστροφή της επιπλέον 
καταβληθείσης εισφοράς, της βαρύνουσας τον ασφαλισμένο...». 
 
Με τις διατάξεις των άρθρων 38, 41 και 97 του ν.4387/2016 (Φ.Ε.Κ.85/τ.Α'/12-5-2016), όπως 
αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, με τις διατάξεις των άρθρων 34, 37 και 45 του ν.4670/2020 
(Φ.Ε.Κ.43/τ.Α’/28-02-2020), ορίστηκε η υπαγωγή στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α., μεταξύ άλλων, των 
κάτωθι κατηγοριών ασφαλισμένων: 
 
1. Τα πρόσωπα που κατέχουν θέση διευθυντή, γενικού διευθυντή, εντεταλμένου, διευθύνοντος ή 
συμπράττοντος συμβούλου, διοικητή εταιρείας ή συνεταιρισμού, εφόσον συνδέονται με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας, για τις εισπραττόμενες αμοιβές, των προβλεπομένων ποσοστών 
υπολογιζόμενων επί του συνολικού ποσού των αμοιβών. 
 
2. Τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε., των προβλεπομένων 
ποσοστών, υπολογιζόμενων επί της αμοιβής κατ’ αποκοπή, καθώς και οι διαχειριστές όλων των 
νομικών μορφών των Εταιρειών πλην Ι.Κ.Ε.. 
 
«Ειδικά για τα ανωτέρω μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε., σε περίπτωση που η καταβληθείσα σύμφωνα 
με τα ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά αντιστοιχεί ή υπερβαίνει το ποσό εισφοράς επί του βασικού μισθού 
μισθωτού, θεωρείται ότι ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει 25 ημέρες ασφάλισης κατά μήνα. 
 
Εάν η καταβληθείσα σύμφωνα με τα ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά, υπολείπεται του ως άνω ποσού 
εισφοράς επί του βασικού ποσού μισθωτού, ως χρόνος ασφάλισης κατά μήνα λαμβάνεται το πηλίκο της 
καταβληθείσας ασφαλιστικής εισφοράς δια του ποσού εισφοράς επί του βασικού μισθού μισθωτού, 
πολλαπλασιαζόμενο επί 25». 
 
3. Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Αγροτικών Συνεταιρισμών, εφόσον λαμβάνουν αμοιβή, των 
προβλεπομένων ποσοστών υπολογιζόμενων επί της αμοιβής. 
 
«Ειδικά για τα ανωτέρω μέλη Διοικητικού Συμβουλίου αγροτικών συνεταιρισμών ή σε περίπτωση που η 
καταβληθείσα σύμφωνα με τα ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά αντιστοιχεί ή υπερβαίνει το ποσό εισφοράς 
επί του βασικού μισθού μισθωτού θεωρείται ότι ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει είκοσι πέντε (25) ημέρες 
ασφάλισης κατά μήνα. 
 

Εάν η καταβληθείσα σύμφωνα με τα ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά υπολείπεται του ως άνω ποσού 

εισφοράς επί του βασικού ποσού μισθωτού, ως χρόνος ασφάλισης κατά μήνα λαμβάνεται το πηλίκο της 

καταβληθείσας ασφαλιστικής εισφοράς δια του ποσού εισφοράς επί του βασικού μισθού μισθωτού, 

πολλαπλασιαζόμενο επί 25». 
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Επιπρόσθετα, οι παρέχοντες εξαρτημένη εργασία, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση των 

συνεισπραττόμενων από τον e-Ε.Φ.Κ.Α., κλάδων ΑΝΕΡΓΙΑΣ (Ο.Α.Ε.Α. -Α.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Α.-Α.ΠΕ.ΑΕ), 

Ο.Ε.Κ. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ) και Ο.Ε.Ε. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ). 

 

ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 

 

Οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σχετικά με τη βάση 

υπολογισμού και το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών, για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών 

εισφορών των μισθωτών των φορέων Κύριας Ασφάλισης που από 1/1/2017 εντάσσονται στον e- Ε.Φ.Κ.Α., 

έχουν εφαρμογή και για τα ανωτέρω πρόσωπα. 

 
Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των 

ασφαλισμένων και των εργοδοτών, συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε 

προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

 

Συνεπώς, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής 
εισφοράς των ανωτέρω ασφαλισμένων, ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80€ και ισχύει από 1/1/2017 και στο 
ποσό των 6.500,00€ από 01/02/2019 (υπ'αριθμ. οικ.4241/127/30-01-2019 Υ.Α. - Φ.Ε.Κ. 173/τ. Β730-01-
2019). 
 

Το εν λόγω ανώτατο όριο, εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης 

εντολής, όσον αφορα όμως μόνο στην εισφορά του ασφαλισμένου. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
 
Προκειμένου να υπάρχει ενιαία διαχείριση, των υποβληθεισών αιτήσεων επιστροφής αχρεωστήτως 
καταβληθεισών εισφορών, για τις ανωτέρω κατηγορίες ασφαλισμένων, από τις Τοπικές Υπηρεσίες 
Μισθωτών e-Ε.Φ.Κ.Α., σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα: 
 
Η αίτηση επιστροφής θα πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια Τοπική Υπηρεσία Μισθωτών e-Ε.Φ.Κ.Α. ως 
εξής: 
 
- Τα προαναφερόμενα πρόσωπα, που κατέχουν θέση διευθυντή, γενικού διευθυντή, εντεταλμένου, 
διευθύνοντος ή συμπράττοντος συμβούλου, διοικητή εταιρείας ή συνεταιρισμού και ασφαλίζονται 
παράλληλα αφενός ως απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας (πλήρους ή μερικής 
απασχόλησης) και αφετέρου επί της αμοιβής ή των αμοιβών κατ’ αποκοπή, θα υποβάλλουν την 
αίτηση επιστροφής στην Τοπική Υπηρεσία Μισθωτών e-Ε.Φ.Κ.Α. που ανήκει η επιχείρηση ή μια εκ των 
επιχειρήσεων που υποβάλλουν Α.Π.Δ. για τις αμοιβές κατ' αποκοπή. 
 
- Τα προαναφερόμενα πρόσωπα, που ασφαλίζονται μόνο επί της αμοιβής ή των αμοιβών κατ’ 
αποκοπή, θα υποβάλλουν την αίτηση επιστροφής στην Τοπική Υπηρεσία Μισθωτών e-Ε.Φ.Κ.Α., στην 
ασφαλιστική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται μια εκ των επιχειρήσεων που υποβάλλουν Α.Π.Δ. 
για τις αμοιβές κατ' αποκοπή. 
 
- Τα προαναφερόμενα πρόσωπα, που ασφαλίζονται σε δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις, ως 
απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης), θα 
υποβάλλουν την αίτηση επιστροφής στην Τοπική Υπηρεσία Μισθωτών e-Ε.Φ.Κ.Α. στην ασφαλιστική 
αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται μια εκ των επιχειρήσεων απασχόλησής τους. 
 
Επισημαίνεται ότι, η ανωτέρω διαδικασία ισχύει, τόσο για τους ασφαλισμένους που συνδέονται με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας και παράλληλα αμείβονται ως μέλη Δ.Σ. στον ίδιο εργοδότη, όσο και για αυτούς 
που παρέχουν εργασία σε περισσότερους των δυο εργοδοτών. 
 
H διαδικασία επιστροφής, θα πραγματοποιείται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 
Ο.Π.Σ./ε-Ε.Φ.Κ.Α., μέσω της οθόνης Έλεγχος Εργοδοτών, με Κωδικό Τύπο Ελέγχου (01)-Έκτακτος 
Ουσιαστικός Έλεγχος. 

http://www.solae.gr/
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Μετά την έκδοση και την οριστικοποίηση των σχετικών Αποφάσεων Ακύρωσης Μετατροπής 
Ασφάλισης (ΑΚΜΕΤ), θα προκύπτει το προς επιστροφή ποσό και θα εκδίδεται Απόφαση 
Επιστροφής Εισφορών (ΑΠ.ΕΠ.) στο δικαιούχο ασφαλισμένο. σύμφωνα με τις οδηγίες της 
υπ'αριθμ. εγκύκλιο 33/2018 του e-Ε.Φ.Κ.Α.. 
 
Προς διευκόλυνσή σας, για την κρίσιμη χρονική περίοδο της αιτούμενης επιστροφής, εκτός από την 
έκδοση Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την εκτύπωση 
«Έλεγχος Ύπαρξης Πολλαπλής Απασχόλησης». 
 
Τονίζεται, ότι η χρήση της συγκεκριμένης εκτύπωσης, θα είναι μόνο για πληροφοριακούς λόγους 
και όχι για το χειρόγραφο υπολογισμό του προς επιστροφή ποσού. 
 
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω. 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 

 
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 30/2020 
«Νέες εισφορές Επικουρικής ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών Ελεύθερων 
Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και έμμισθων δικηγόρων, μηχανικών και 
υγειονομικών» 
 

7 Ιούλιος 2020  
 
Σχετ.: 1. Οι διατάξεις των άρθρων 31 και 45 του ν. 4670/20. 
 
2. Οι αριθμ. πρωτ. Φ.80020/13033/336/Δ16/27-3-2020 και αριθμ. πρωτ. Φ.80020/οικ.12029/Δ16/310/29-4-
2020 εγκύκλιες του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
 
Με τις πιο πάνω σχετικές διατάξεις του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός 
μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)» (ΦΕΚ 43/Α'), θεσπίζεται, μεταξύ 
άλλων, νέο πλαίσιο εισφορών Επικουρικής ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών Ελεύθερων Επαγγελματιών, 
Αυτοαπασχολούμενων και έμμισθων δικηγόρων, μηχανικών και υγειονομικών. 
 
Με τις νέες διατάξεις, αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 97 και της παρ. 2 του άρθρου 35 
του ν. 4387/2016, που ρυθμίζουν τη βάση υπολογισμού εισφορών για την Επικουρική ασφάλιση και 
Εφάπαξ παροχή των προαναφερόμενων ασφαλισμένων και εισάγεται σύστημα ασφαλιστικών κατηγοριών 
με δυνατότητα ελεύθερης επιλογής από τους ασφαλισμένους. 
 
Γενικές Αρχές  
 
Με το νέο εισφοροδοτικό σύστημα: 
 
•  Θεσπίζονται τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες εισφορών κλάδου Επικουρικής ασφάλισης και τρεις (3) 
ασφαλιστικές κατηγορίες εισφορών κλάδου Εφάπαξ παροχών. 
 
•  Η κατάταξη σε μια εκ των ασφαλιστικών κατηγοριών είναι υποχρεωτική και ανεξάρτητη για κάθε κλάδο. 
 
•  Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται με ελεύθερη επιλογή τους σε μία (1) από τις τρεις (3) ασφαλιστικές 
κατηγορίες, για κάθε κλάδο, δηλώνοντας την επιλογή τους με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης. 
 
•  Το δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας παρέχεται και στους προαιρετικά ασφαλισμένους 
Ελεύθερους Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενους. 
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•  Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης επιλογής κατηγορίας ο ασφαλισμένος κατατάσσεται υποχρεωτικά 

στην πρώτη (1) ασφαλιστική κατηγορία κάθε κλάδου. 

 

•  Κατά την πρώτη εφαρμογή του νέου συστήματος, οι ασφαλισμένοι για το διάστημα από 1/2020 έως 

6/2020 κατατάσσονται υποχρεωτικά στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία. Η επιλογή ασφαλιστικής 

κατηγορίας με ηλεκτρονική αίτηση έχει ισχύ από τον Ιούλιο 2020. 

 

•  Παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας (ανώτερης ή κατώτερης) ανά έτος. Η σχετική 

αίτηση υποβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους και ενεργοποιείται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου 

έτους. 

 

Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης αλλαγής κατηγορίας, παραμένει ενεργή η κατηγορία κατάταξης του 

προηγούμενου έτους. 

 

•  Στις περιπτώσεις Μη Μισθωτής δραστηριότητας με παράλληλη Μισθωτή απασχόληση, προσδιορίζεται 

κατώτατη κατηγορία καταβολής εισφορών (1η) για το σύνολο των δραστηριοτήτων. 

 

Εφόσον το ποσό των εισφορών από τη μισθωτή απασχόληση υπολείπεται του ποσού εισφοράς της 

κατώτατης κατηγορίας, καταβάλλεται η αντίστοιχη διαφορά. Παρέχεται δυνατότητα επιλογής ανώτερης 

κατηγορίας, καταβάλλοντας την αντίστοιχη διαφορά κλάδου. 

 

•  Στις περιπτώσεις πολλαπλής μη μισθωτής δραστηριότητας (Ελ. Επαγγελματίας/Αυτοαπασχολούμενος) 
θεσπίζεται η καταβολή μίας εισφοράς με κατάταξη σε μία εκ των τριών (3) ασφαλιστικών κατηγοριών για 
κάθε κλάδο με ελεύθερη επιλογή. 
 

Έναρξη Ισχύος 
 
Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής εισφορών, σύμφωνα με το νέο εισφοροδοτικό πλαίσιο, ορίζεται η 
01.01.2020. 
 

Πεδίο εφαρμογής 
 
Το νέο νομοθετικό πλαίσιο εφαρμόζεται: 
 
Κλάδος επικουρικής ασφάλισης 
 
-  στους παλαιούς και νέους ασφαλισμένους (πριν και μετά την 1/1/1993) που είναι 
 
Αυτοαπασχολούμενοι ή Ελεύθεροι Επαγγελματίες 
 
- στους έμμισθους δικηγόρους 
 
Κλάδος εφάπαξ παροχής 
 
-   στους παλαιούς και νέους ασφαλισμένους (πριν και μετά την 1/1/1993) που είναι 
 
Αυτοαπασχολούμενοι ή Ελεύθεροι Επαγγελματίες 
 
-  στους έμμισθους δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς. 
 
Νέες ασφαλιστικές εισφορές 
 
Α. Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενοι, έμμισθοι δικηγόροι, μηχανικοί, υγειονομικοί 
 

http://www.solae.gr/


 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ / ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

 
 
 

 
 
 www.solcrowe.gr ///   131 

Από 1/1/2020 

Ασφαλιστικές Κατηγορίες Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Κλάδος Εφάπαξ Παροχών 

1η 42 26 

2η 51 31 

3η 61 37 

 
Β. Παράλληλη ασφάλιση 
 
Με τη διάταξη του άρθρου 32 του ν. 4670/2020, ρυθμίζονται θέματα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 
όταν, συντρέχει παράλληλη απασχόληση. 
 
Ειδικότερα: 
 
1. Περιπτώσεις πολλαπλών μη μισθωτών δραστηριοτήτων 
 
Στις περιπτώσεις πολλαπλής μη μισθωτής δραστηριότητας, καταβάλλεται μια ασφαλιστική εισφορά εκ των 
τριών (3) ασφαλιστικών κατηγοριών των Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων, για κάθε 
κλάδο, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ παροχής. 
 
2. Περιπτώσεις μη μισθωτής ή πολλαπλών μη μισθωτών δραστηριοτήτων με μισθωτή 
απασχόληση 
 
Στις περιπτώσεις Μη Μισθωτής δραστηριότητας με παράλληλη Μισθωτή απασχόληση, λαμβάνονται υπόψη 
τα ποσά των εισφορών ανά κλάδο ασφάλισης από τη μισθωτή απασχόληση και καταβάλλεται από τον 
ασφαλισμένο, εφόσον προκύπτει, η διαφορά εισφοράς από την πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία κάθε 
κλάδου. 
 
Εάν έχει επιλεγεί ανώτερη της πρώτης κατηγορία, η προκύπτουσα διαφορά βαραίνει εξ ολοκλήρου τον 
ασφαλισμένο. 
 
Γ. Έμμισθοι Δικηγόροι - Μηχανικοί - Υγειονομικοί 
 
Το νέο εισφοροδοτικό πλαίσιο ασφαλιστικών κατηγοριών εφαρμόζεται: 
 
- για τους έμμισθους δικηγόρους τόσο για την Επικουρική ασφάλιση όσο και για τον κλάδο Εφάπαξ 
παροχών. Για την κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων εξακολουθεί και ισχύει ο επιμερισμός των ποσών της 
μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κατά 50% για τον εντολέα και κατά 50% για τον ασφαλισμένο. 
 
- για τους έμμισθους μηχανικούς και υγειονομικούς μόνο για τον κλάδο Εφάπαξ παροχών. Ως προς τον 
κλάδο Επικουρικής ασφάλισης διατηρείται το προϋφιστάμενο καθεστώς υπολογισμού εισφορών επί των 
αποδοχών. 
 
Δ. Γραμμάτια προείσπραξης Δικηγόρων 
 
Σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 35 του ν. 4670/20 ο συμψηφισμός ασφαλιστικών εισφορών με ποσά 
που καταβάλλονται μέσω γραμματίων προείσπραξης ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση, ισχύει πλέον και 
για τις εισφορές των κλάδων Επικουρικής ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών. 
 
Ε. Εισφορές αμειβομένων με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών (Δ.Π.Υ) 
 
Η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, περί εισφοροδότησης προσώπων που αμείβονται 
με Δ.Π.Υ., και για τα οποία προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόληση τους σε έως 
δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα, παραμένει σε ισχύ. 
 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ / ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

 
 
 

 
 
 132  ///www.solcrowe.gr 

ΣΤ. Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενοι (έως πέντε έτη ασφάλισης). 
 
Με την διάταξη του άρθρ. 45 Ν.4670/20 καταργείται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρ. 97 του ν. 4387/2016, 
όπως ισχύει, σχετικά με την μειωμένη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών νέων ελεύθερων επαγγελματιών 
και αυτοαπασχολούμενων (έως πέντε έτη ασφάλισης) από 01.01.2020. 
 
Αναπροσαρμογή Εισφορών 
 
Προβλέπεται μεταβατική αναπροσαρμογή στα ποσά των εισφορών επικουρικής ασφάλισης από 
01.06.2022, ως εξής: 
 

Ασφαλιστικές Κατηγορίες 
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης  
(από 1/6/2022) 

1η 39 

2η 47 

3η 56 

 
Από την 1.1.2023 έως 31.12.2024 τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ' 
έτος, με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό 
μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση 
αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού το ποσόν της εισφοράς παραμένει στα επίπεδα του προηγούμενου 
έτους. 
 
Από 1.1.2025 και εφεξής τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ' έτος κατά 
τον δείκτη μεταβολής μισθών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 
4670/2020. 
 
Με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό 
αρμοδιότητος σας. 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ e ΕΦΚΑ 
Δρ. ΧΑΛΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 31/2020 
«Μείωση από 1/6/2020 των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη - εργαζόμενου για τους 
απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του 
Ν.4670/2020» 
 

8 Ιούλιος 2020  
 
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 48 «Μείωση εισφορών εργοδότη - εργαζόμενου» του 
Ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43 Α') «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις » με τις οποίες προβλέπεται από 1/6/2020 μείωση 
ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη - εργαζόμενου, που αφορούν απασχολούμενους με καθεστώς πλήρους 
απασχόλησης συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων στο Δημόσιο Τομέα με σχέση Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου ή Αορίστου Χρόνου και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους: 
 
1. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4670/2020 ορίζεται ότι: 
 
«Από την 1η Ιουνίου 2020 στις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης οι ασφαλιστικές εισφορές των 
μισθωτών μειώνονται κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες ως ακολούθως: 
 

http://www.solae.gr/
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1. Κατά 0,75 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται 
κατά 0,48 π μ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,27 πμ στο ασφάλιστρο του εργαζόμενου. Το 
συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε 4,25% και κατανέμεται 2,69% στον εργοδότη και 
1,56% στον εργαζόμενο. 
 
2. Κατά 0,15 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την 
εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) του άρθρου 34 παρ.4 περίπτωση β' του Ν.4144/2013 (Α '88), η 
οποαα μειώνεται από την εισφορά που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, περίπτωση β' εδάφιο α' 
του Ν.Δ. 2963/1954 (Α'195) και αφορά αποκλειστικά ασφάλιστρο του εργαζόμενου. Το αντίστοιχο 
ασφάλιστρο του εργαζόμενου υπέρ ΕΛΕΚΠ διαμορφώνεται σε 1,20% και κατανέμεται 0,85% υπέρ ΟΕΚ 
(Ν.Δ. 2963/1954) και 0,35% υπέρ πρώην ΟΕΕ (Ν.678/1977, Α'246 και άρθρο 7 του Ν.3144/2003, Α'111). 
 
Ειδικότερα, προβλέπεται: 
 
1. Για τον κλάδο Ανεργίας μείωση σε 0,75 ποσοστιαίες μονάδες (πμ), η οποία αφορά σε εργαζόμενους και 
εργοδότες και επιμερίζεται κατά 0,48 πμ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,27 πμ στο ασφάλιστρο 
του εργαζόμενου. 
Κατά συνέπεια, το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε 4,25% και κατανέμεται 2,69% 
στον εργοδότη και 1,56% στον εργαζόμενο. 
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω μείωση αφορά αποκλειστικά στον κλάδο ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. Δεν αφορά σε 
κλάδους ή λογαριασμούς ανεργίας ενταχθέντων φορέων οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν (π.χ. 
ειδικός λογαριασμός ανεργίας τ. ΤΣΠΕΑΘ, κλπ). 
 
2. Η Εισφορά 1% υπέρ τ. Ο.Ε.Κ., προβλεπόμενη από το άρθρο 7 της παρ. 1 περ. β' εδάφιο 1ο του Ν.Δ. 
2963/1954 (Α'195) μειώνεται κατά 0,15 ποσοστιαίες μονάδες (πμ), έτσι ώστε αυτή διαμορφώνεται σε 0, 
85%. 
 
Διευκρινίζεται ότι: 
• Η μείωση ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπεται από τις κοινοποιούμενες διατάξεις, συνολικά κατά 
0,90 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) επέρχεται στις εισφορές υπέρ κλάδου ανεργίας καθώς και υπέρ του Ενιαίου 
Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) και όχι σε εισφορές του κλάδου κύριας 
σύνταξης, 
• Η εν λόγω μείωση αφορά αποκλειστικά τους απασχολούμενους με καθεστώς πλήρους και όχι μειωμένης 
ή εκ περιτροπής απασχόλησης. 
 
Μετά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του ν. 4670/2020, οι συνεισπραττόμενες εισφορές 
διαμορφώνονται ως εξής: 
  

ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΕΙΣΦΟΡΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΡΓΙΑ 

1,83%  
από 1/1/2017 έως 31/5/2020 
 
1,56% από 1/6/2020 

3,17%  
από 1/1/2017 έως 31/5/2020 
 
2,69% από 1/6/2020 

5% 
από 1/1/2017 έως 31/5/2020 
 
4,25% από 1/6/2020 

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ (Ο.Ε.Ε.) 0,35% 0% 0,35% 

ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 0,10% 0,36% 0,46% 

ΛΠΕΑΕ 0% 0,15% 0,15% 

Ο.Ε.Κ. 
1% 
από 1/1/2017 έως 31/5/2020 
0,85% από 1/6/2020 

0% 
1% 
από 1/1/2017 έως 31/5/2020 
0,85% από 1/6/2020 

ΣΥΝΟΛΟ 

3,28%  
από 1/1/2017 έως 31/5/2020 
 
2,86% από 1/6/2020 

3,68%  
από 1/1/2017 έως 31/5/2020 
 
3,20% από 1/6/2020 

6,96%  
από 1/1/2017 έως 31/5/2020 
 
6,06% από 1/6/2020 
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2. ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.4670/2020 ως ημερομηνία έναρξη εφαρμογής της εν λόγω διάταξης 
ορίζεται η 1/6/2020. 
 

Συνεπώς, τα νέα (μειωμένα) ποσοστά συνεισπραττόμενων εισφορών, όπως απεικονίζονται στον ανωτέρω 
πίνακα θα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των εισφορών περιόδων απασχόλησης από 1/6/2020 και 
εφεξής. 
 

3. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ. 
 

Όπως είναι γνωστό, μέχρι 31/5/2020, δεν υπήρχε (κατά κανόνα) διαφοροποίηση στους 
χρησιμοποιούμενους Κωδικούς Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) σε σχέση με το καθεστώς απασχόλησης των 
εργαζομένων (πλήρους ή μειωμένης/εκ περιτροπής απασχόλησης). 
 

Σε εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων, που προβλέπουν μείωση ασφαλιστικών εισφορών από 
1/6/2020, περιοριστικά για τους μισθωτούς/ημερομισθίους που απασχολούνται με πλήρη απασχόληση, οι 
υπηρεσίες μας προέβησαν στις εξής ενέργειες: 
 

- ενσωμάτωσαν την εν λόγω μείωση στους χρησιμοποιούμενους μέχρι 31/5/2020 Κ.Π.Κ., οι οποίοι 
μετονομάζονται σε «Κ.Π.Κ._ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», ώστε, από 1/6/2020 και εφεξής να 
χρησιμοποιούνται αυτοί αποκλειστικά για την ασφάλιση των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, 

- διαμόρφωσαν νέους Κ.Π.Κ. (χωρίς την παραπάνω μείωση), ήτοι «Κ.Π.Κ._ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ / ΕΚ 
ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», προκειμένου να χρησιμοποιούνται από 1/6/2020 και εφεξής, 
αποκλειστικά για την ασφάλιση όσων εργαζομένων απασχολούνται με μειωμένη ή εκ περιτροπής 
απασχόληση και 

- αντιστοίχισαν τους Κ.Π.Κ. πλήρους απασχόλησης με τους νέους (με ισχύ από 1/6/2020) Κ.Π.Κ. 
μειωμένης/εκ περιτροπής απασχόλησης (συν/νος Πίνακας). 
 

Η πλήρης απασχόληση δηλώνεται στην Α.Π.Δ. με την ταυτόχρονη επιλογή της ένδειξης ΝΑΙ στα πεδία 27 
«ΠΛΗΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ» και 28 «ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ», και συμπλήρωση του πεδίου 37 «ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» με τιμή ≥ 25, ώστε, στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για τον συγκεκριμένο εργαζόμενο 
«Κ.Π.Κ._ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» (με τη μείωση ασφαλιστικών εισφορών από 1/6/2020). 
 

Τονίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση πρόσληψης ή οικειοθελούς αποχώρησης εργαζόμενου / καταγγελίας 
σύμβασης εργασίας, πρέπει να συμπληρώνονται με τις αντίστοιχες ημερομηνίες τα πεδία 34 «ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ 
ΑΠΑΣΧ.» και 35 «ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.». 
 

Για τους αμειβόμενους με κυμαινόμενες αποδοχές που ασφαλίζονται με κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις 
Τεκμαρτών Ημερομισθίων (Τύπος αποδοχών: 13) η επιλογή ΝΑΙ στο πεδίο 28 «ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ» 
επιφέρει τη χρήση «Κ.Π.Κ._ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» (με τη μείωση ασφαλιστικών εισφορών από 
1/6/2020) ανεξάρτητα με την επιλογή που θα καταχωρηθεί στο πεδίο 27 «ΠΛΗΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ»: NAI/OXI. 
 

Για τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους, οι οποίοι ασφαλίζονται μέσω της Α.Π.Δ. Οικοδομοτεχνικού Έργου, 
καθώς και για τους εργαζόμενους για τους οποίους στην Α.Π.Δ. δεν καταχωρούνται ημέρες ασφάλισης (π.χ. 
απασχολούμενοι στο θέαμα - ακρόαμα αμειβόμενοι με εφάπαξ αμοιβές, εργαζόμενοι με το σύστημα φασόν, 
αμοιβές μελών Δ.Σ.) θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται οι υφιστάμενοι Κ.Π.Κ. (με τη μείωση πλέον 
των ασφαλιστικών εισφορών). 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, επισημαίνεται η ανάγκη ενημέρωσης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες μας των 
εργοδοτών της περιοχής τους, ώστε να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά την συμπλήρωση των πεδίων 
της Α.Π.Δ. 27 «ΠΛΗΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ»: NAI/OXI και 28 «ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ»: NAI/OXI - υποχρεωτικά 
πλέον πεδία στην υποβολή των Α.Π.Δ. - τα οποία περιγράφουν το καθεστώς απασχόλησης κάθε 
εργαζόμενου και καθορίζουν από 1/6/2020 το Κ.Π.Κ. που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ασφάλισή του, 
διότι, κατά την ηλεκτρονική υποβολή της Α.Π.Δ. θα διενεργούνται έλεγχοι, προκειμένου, εκτός των άλλων, 
να διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιείται ο ορθός Κ.Π.Κ.. 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ e-ΕΦΚΑ 
Δρ. ΧΑΛΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

http://www.solae.gr/
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ΚΠΚ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ 

1/6/2020 

ΚΠΚ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ / ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ 1/6/2020 

005 3110 

045 3111 

046 3112 

048 3113 

050 3114 

058 3115 

074 3116 

075 3117 

078 3118 

090 3119 

091 3120 

092 3121 

093 3122 

094 3123 

095 3124 

096 3125 

097 3126 

098 3127 

100 3128 

101 3129 

102 3130 

103 3131 

104 3132 

105 3133 

106 3134 

107 3135 

108 3136 

109 3137 

110 3138 

111 3139 

112 3140 

113 3141 

114 3142 

115 3143 

116 3144 

117 3145 

118 3146 

119 3147 

120 3148 

121 3149 

122 3150 

123 3151 

124 3152 

125 3153 

126 3154 
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ΚΠΚ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ 

1/6/2020 

ΚΠΚ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ / ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ 1/6/2020 

127 3155 

128 3156 

129 3157 

130 3158 

131 3159 

132 3160 

133 3161 

135 3162 

140 3163 

141 3164 

142 3165 

148 3166 

170 3167 

173 3168 

177 3169 

178 3170 

180 3171 

183 3172 

184 3173 

189 3174 

197 3175 

204 3176 

213 3177 

216 3178 

217 3179 

218 3180 

219 3181 

220 3182 

222 3183 

223 3184 

239 3185 

240 3186 

251 3187 

254 3188 

256 3189 

315 3190 

321 3191 

323 3192 

324 3193 

329 3194 

331 3195 

332 3196 

333 3197 

335 3198 

338 3199 
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ΚΠΚ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ 

1/6/2020 

ΚΠΚ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ / ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ 1/6/2020 

340 3200 

341 3201 

402 3202 

428 3203 

430 3204 

435 3205 

437 3206 

439 3207 

445 3208 

446 3209 

447 3210 

449 3211 

456 3212 

460 3213 

461 3214 

463 3215 

465 3216 

474 3217 

478 3218 

480 3219 

481 3220 

482 3221 

483 3222 

484 3223 

486 3224 

487 3225 

501 3226 

503 3227 

504 3228 

510 3229 

511 3230 

514 3231 

515 3232 

517 3233 

518 3234 

521 3235 

522 3236 

524 3237 

527 3238 

529 3239 

531 3240 

539 3241 

541 3242 

543 3243 

544 3244 
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ΚΠΚ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ 

1/6/2020 

ΚΠΚ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ / ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ 1/6/2020 

551 3245 

553 3246 

701 3247 

766 3248 

767 3249 

798 3256 

801 3257 

802 3258 

822 3259 

824 3260 

826 3261 

830 3262 

832 3263 

850 3264 

855 3265 

856 3266 

956 3267 

971 3268 

972 3269 

973 3270 

975 3271 

1177 3272 

1401 3273 

1407 3274 

1413 3275 

1414 3276 

1415 3277 

1416 3278 

1417 3279 

1421 3280 

1422 3281 

1426 3282 

1474 3283 

1475 3284 

1476 3285 

1477 3286 

1501 3287 

1520 3288 

1971 3289 

2189 3290 

2301 3291 

2303 3292 

2308 3293 

2310 3294 

2314 3295 
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ΚΠΚ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ 

1/6/2020 

ΚΠΚ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ / ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ 1/6/2020 

2330 3296 

2350 3297 

2351 3298 

2359 3299 

2361 3300 

2362 3301 

2501 3302 

3101 3303 

3103 3304 

3105 3305 

3106 3306 

4111 3307 

4178 3308 

4179 3309 

4211 3310 

4212 3311 

4213 3312 

4214 3313 

4522 3314 

4829 3315 

4830 3316 

5001 3317 

5002 3318 

5003 3319 

5008 3320 

5009 3321 

5010 3322 

5011 3323 

5012 3324 

5013 3325 

5014 3326 

5022 3327 

5023 3328 

5024 3329 

5026 3330 

5027 3331 

5028 3332 

5029 3333 

5030 3334 

5031 3335 

5035 3336 

5036 3337 
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Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 34/2020 
«Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α'43), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν. 4690/2020 (Α'104), για την απασχόληση 
των συνταξιούχων λόγω γήρατος και παροχή οδηγιών.» 
 

22 Ιούλιος 2020  
 
Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 43 τεύχος Α'/28.02.2020 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4670/2020 «Ασφαλιστική 
μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και 
άλλες διατάξεις». Με τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 78 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ Α'104/30-05-2020), αντικαθίσταται το άρθρο 20 του Ν.4387/2016 και 
εισάγεται ένα νέο ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων. 
 
Οι οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την εφαρμογή των εν λόγω 
διατάξεων διατυπώνονται αναλυτικά στις συνημμένες εγκυκλίους με α.π.: Φ.80000/οικ.14032/571/3.4.2020 
(ΑΔΑ: ΩΔΞ446ΜΤΛΚ-ΓΒΞ) και Φ80000/οικ.23869/998/18.6.2020 (ΑΔΑ: 6Ξ8Β46ΜΤΛΚ-Κ78) καθώς και στο 
με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ. 15094/581/13.4.2020 έγγραφο με συμπληρωματικές οδηγίες. 
 
Επίσης, κοινοποιείται το με αρ. πρωτ. Φ80000/οικ. 19167/712/20-05-2020 έγγραφο του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 27 του 
Ν.4670/2020, όπως προβλέπει το άρθρο 81 του Ν.4676/2020, των συνταξιούχων του τ. ΝΑΤ που 
απασχολούνται σε εκπαιδευτικό έργο στη Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση. 
 
Επιπρόσθετα των ως άνω οδηγιών, θεωρούμε χρήσιμο να διευκρινιστούν τα ακόλουθα θέματα: 
1. Οι διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4670/2020 εφαρμόζονται στους συνταξιούχους λόγω γήρατος 
όλων των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων και του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και των 
προσώπων που λαμβάνουν χορηγία ή βουλευτική σύνταξη οι οποίοι είτε έχουν αναλάβει εργασία ή ιδιότητα 
ή δραστηριότητα πριν την 28.2.2020 ή θα αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχόληση μετά την ισχύ του 
Ν.4670/2020, δηλαδή από 28.2.2020, εφόσον για την εργασία ή την ιδιότητα ή την δραστηριότητα 
προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον e- ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις σχετικές γενικές ή ειδικές ή 
καταστατικές διατάξεις των πρώην φορέων που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ. 
 
Συγκεκριμένα, αφορά: 
 
α. Ασφαλισμένους που συνταξιοδοτήθηκαν από 28.2.2020 και μετά και ανέλαβαν εργασία ή δραστηριότητα 
είτε πριν είτε μετά την συνταξιοδότησή τους, 
 
β. Ασφαλισμένους που είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί κατά την ημερομηνία αυτή και ανέλαβαν εργασία μετά 
την 28.2.2020, 
 
γ. Ασφαλισμένους που είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί κατά την ημερομηνία αυτή και οι οποίοι είχαν αναλάβει 
εργασία ή ιδιότητα ή δραστηριότητα πριν την 28.2.2020. Στην περίπτωση αυτή διακρίνουμε δύο κατηγορίες:  
 
i) τους εργαζόμενους συνταξιούχους που καταλαμβάνονταν από τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
Ν.4387/2016 στους οποίους εφαρμόζεται το άρθρο 27 του Ν.4670/2020 από 28.2.2020, εφόσον συνέχισαν 
να εργάζονται κατά την ημερομηνία αυτή και  
ii) τους συνταξιούχους οι οποίοι είχαν αναλάβει εργασία ή είχαν αποκτήσει ιδιότητα ή δραστηριότητα 
υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση πριν την 13.5.2016 και δεν ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής 
των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.4387/2016. Οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας υπάγονται 
στο πεδίο των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.4670/2020 από 1.3.2022 εφόσον συνεχίζουν 
εργαζόμενοι κατά την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 1α του άρθρου 20 του 
Ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 27 του Ν.4670/2020 και το άρθρο 78 του 
Ν.4690/2020. Όμως, στην περίπτωση που διακόψουν την απασχόλησή τους μέχρι 28.02.2022, ευνόητο 
είναι ότι για όσο χρόνο είχαν εργαστεί ενέπιπταν στις προϊσχύουσες οικείες διατάξεις περί απασχόλησης 
συνταξιούχων. 
Για παράδειγμα, συνταξιούχος ο οποίος ανέλαβε εργασία την 1.7.2016 και συνεχίζει εργαζόμενος και μετά 
την 28.2.2020, εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4670/2020 από 28.2.2020, ενώ συνταξιούχος ο 
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οποίος ανέλαβε εργασία την 1.3.2016 (δηλαδή πριν από την ισχύ των διατάξεων του Ν.4387/2016) και ο 
οποίος συνεχίζει εργαζόμενος και μετά την 28.2.2020, εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 27 του 
Ν.4670/2020 από 1.3.2022 (εφόσον εξακολουθεί να εργάζεται ή να αυτοαπασχολείται και μετά την 
ημερομηνία αυτή). 
 

δ. Όσους εργάζονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούνται σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρα 

με την οποία δεν έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας, οι οποίοι αντιμετωπίζονται κατά 

περίπτωση σύμφωνα με τα προαναφερόμενα (α,β,γ). 

 

2. Με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1α του άρθρου 27 του Ν.4670/2020, που αναφέρεται στους 

συνταξιούχους οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία ή 

αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεωτικώς υπακτέα στην 

ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α., θεσπίζεται μεταβατικό στάδιο ενός έτους για την αναστολή καταβολής της 

σύνταξης με κριτήριο το χρονικό σημείο κατά το οποίο συμπληρώνουν το 61ο ή το 62ο έτος. 

 

Συγκεκριμένα, για τους συνταξιούχους οι οποίοι συμπληρώνουν το 61ο έτος της ηλικίας τους έως και την 

28.2.2021, αφενός, αίρεται η αναστολή καταβολής της σύνταξής τους από την επομένη της συμπλήρωσης 

του 61ου έτους της ηλικίας τους και, αφετέρου, εφόσον συνεχίζουν εργαζόμενοι και μετά τη συμπλήρωση 

αυτής της ηλικίας, εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 1, δηλαδή το μεικτό 

ποσό της σύνταξής τους μειώνεται κατά 30%. 

 

Από 1.3.2021 και εφεξής η άρση της αναστολής καταβολής της σύνταξης θα γίνεται πλέον μετά τη 

συμπλήρωση του 62ου έτους. Ευνόητο είναι ότι στην περίπτωση που το 62ο έτος της ηλικίας 

συμπληρώνεται πριν από την ημερομηνία αυτή, οι συνταξιούχοι θα εμπίπτουν στις διατάξεις του πρώτου 

εδαφίου της περίπτωσης α της παραγράφου 1 από την επομένη της συμπλήρωσης του 62ου έτους της 

ηλικίας τους. 

 

3. Σύμφωνα με το παράδειγμα 7 της σελίδας 6 της με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.14032/571/3.4.2020 

εγκυκλίου του ΥΠΕΚΥΠ, ο συνταξιούχος που ενέπιπτε στις διατάξεις του Ν.2592/1998 άρθ. 8 παρ. 14 και 

μετά τις 13.5.2016, και ο οποίος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4670/2020 από 1.3.2022, 

«....θα αξιοποιήσει μόνο το χρόνο ασφάλισής του από 1.3.2022 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 

του Ν.4690/2020) και εφεξής υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτουν οι κοινοποιούμενες 

διατάξεις.». Δεδομένου όμως ότι η αξιοποίηση του χρόνου απασχόλησης των συνταξιούχων που ενέπιπταν 

στον Ν.2592/98 προϋπέθετε μεν την αναστολή καταβολής της σύνταξης αλλά στην περίπτωση παράλληλης 

καταβολής μισθού και σύνταξης ο συνταξιούχος είχε τη δυνατότητα να επιστρέψει εκ των υστέρων τα ποσά 

συντάξεων προκειμένου να αξιοποιήσει τον αντίστοιχο χρόνο, εξυπακούεται ότι ο ασφαλισμένος που 

εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.2592/1998, έχει δικαίωμα να αξιοποιήσει το χρόνο εργασίας του και 

πριν την 1.3.2022, εφόσον επιστρέψει άτοκα τα αντίστοιχα ποσά σύνταξης (σχετ. η με αρ. 136/87 

εγκύκλιος και το Γ.Ε. με αρ. πρωτ. Σ81/10/17.2.2006 του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). 

 

4. Σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4670/2020, 

παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα: 

 

Έστω ότι συνταξιούχος εργάζεται για το διάστημα 1.1.2016 έως και 30.6.2022 και πραγματοποιεί χρόνο 

ασφάλισης μετά τη συνταξιοδότηση 6 έτη και 6 μήνες. Ο υπολογισμός της προσαύξησης της σύνταξής του 

θα γίνει ως εξής: 

 

Αφού αθροίσουμε τις αποδοχές των ετών 1.1.2016 έως και 30.6.2022 διαιρούμε με τους αντίστοιχους μήνες 

ασφάλισης και βρίσκουμε το μέσο όρο. Το ποσό της προσαύξησης ισούται με το γινόμενο: 
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0,77 ( συντελεστής αναπλήρωσης για χρόνο ασφάλισης έως και 15 έτη) Χ 6,5 (έτη ασφάλισης μετά τη 

συνταξιοδότηση) Χ μέσο όρο μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών. 

 

Το ποσό που προκύπτει από τον ανωτέρω υπολογισμό (που είναι ίδιος με τον υπολογισμό της 

ανταποδοτικής σύνταξης) προστίθεται στη σύνταξη που ήδη λαμβάνει ο δικαιούχος είτε αυτή η σύνταξη έχει 

απονεμηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4387/2016 είτε πρόκειται για σύνταξη που επανυπολογίστηκε 

σύμφωνα με τον Ν.4387/2016. 

 

5. Όλοι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών συντάξεων (απονομής και εκκαθάρισης/ πληρωμής συντάξεων), θα 

πρέπει να λάβουν γνώση της προκείμενης εγκυκλίου και των συνημμένων της ενυπογράφως, με ευθύνη 

του προϊσταμένου τους. 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ 

 

 

Αριθμ. 26676/790/2020 
Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε 
βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Β΄ 
ημερολογιακό εξάμηνο 2020 
 
(ΦΕΚ Β' 2879/16-07-2020) 
 

1 Ιούλιος 2020  
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» και το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 
2. Το π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης». 
3. Το π.δ. 95/1993 (Α΄ 40) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας». 
4. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119), «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 
5. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 1 21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών». 
6. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ 
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων». 
7. Το άρθρο 18 του π.δ. της 08-04-1932 (Α΄ 114), περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των Νόμων «περί 
χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λπ.», που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του ν.δ. 
1037/1971 (Α΄ 235) «περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού 
αυτών». 
8. Τις διατάξεις του π.δ/τος της 27.6/4.7/1932 (Α΄ 212), «περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των 
περί δώρου εργασίας διατάξεων». 
9. Τις διατάξεις του β.δ/τος της 14-08-1950 (Α΄ 202), «περί κανονισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και 
ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων». 
10. Το άρθρο 3 του Π.Δ. 88/1999 (Α΄ 94) «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου 
εργασίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 93/104/ΕΚ». 
11. Το άρθρο 1 του ν. 3385/2005 (Α΄ 210) «Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση 
της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 74 του ν. 
3863/2010 (Α΄ 115). 
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12. Το ν.δ. 515/1970 (Α΄ 95) «περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών», και ιδίως του άρθρου 1, όπως 
συμπληρώθηκε από το ν.δ. 264/1973 (Α΄ 342). 
13. Την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου ΙΑ. 13. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016  Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 35 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18). 
14. Την παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88), «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην 
Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», όπως ισχύει. 
15. Την από 23/06/2020 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ). 
16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,  
 

αποφασίζουμε: 
 
1. Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, 
βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες για το Β΄ ημερολογιακό εξάμηνο 2020, τις σαράντα 
οκτώ (48) ώρες. 
 
2. Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν όλο το 24ωρο με εναλλασσόμενες ομάδες, σε περιπτώσεις 
έκτακτης ασθένειας ή αυθαίρετης απουσίας εργαζομένου κάποιας ομάδας, μπορεί, για την κάλυψη της 
θέσης του εργαζομένου που απουσιάζει και για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) ημέρες στον ίδιο μήνα, να 
απασχοληθούν υπερωριακά μέχρι τέσσερις (4) ώρες την ημέρα και εντός των πλαισίων της παρ. 1, 
εργαζόμενοι της ίδιας ειδικότητας των άλλων ομάδων εργασίας με καταχώρηση της υπερωριακής εργασίας, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4144/2013, 
«Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές 
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», όπως ισχύει. 
 
3. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν εφαρμόζονται στο προσωπικό των αρτοποιείων, των αυτοκινήτων, 
των επιχειρήσεων που δεν υπάγονται στις διατάξεις του π.δ/ τος της 27.6/4.7/1932 καθώς και των 
επιχειρήσεων στις οποίες οι διατάξεις «περί οκταώρου» επεκτάθηκαν με τη μορφή αυτοτελών ρυθμίσεων, 
χωρίς αναφορά στις διατάξεις του π.δ/τος της 27.6/4.7/1932. 
 
4. Οι ως άνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται στους εργαζόμενους των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που 
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει, για τους οποίους 
εφαρμόζεται το άρθρο 20 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2020 
Ο Υπουργός 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 
 

 

Δ.Σ. ΟΑΕΔ: 3921/80/2020 
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.500 ανέργων πτυχιούχων 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22 έως 29 ετών 
 

16 Ιούλιος 2020  
 
(ΦΕΚ Β' 2953/17-07-2020) 
 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
Τις διατάξεις: 
Α. του ν. 1262/1982 και ιδίως το άρθρο 29, 
Β. του ν. 2434/1996 και ιδίως το άρθρο 1, 
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Γ. του ν. 2956/2001 και ιδίως την παρ. 7 του άρθρου 6, το εδάφιο ΙΔ της παρ. 2 του άρθρου 8 και το εδάφιο 
ΙΒ της παρ. 2 του άρθρου 9, 
Δ. του ν. 4144/2013. 
- Την υπ' αρ. 745/26/14-07-2020 γνώμη της Επιτροπής του ΕΛΕΚΠ. 
- Τη γνώμη των μελών του. 
- Την υπ' αρ. 29365/1598/17-7-2020 γνώμη της ΑΜΚΕ. 
- Την υπ' αρ. 29372/826/17-7-2020 έγκριση ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: ΨΛΑΗ46ΜΤΛΚ-Μ4Ο). 
- Τις υπ' αρ. 20/17-7-2020 (ΑΔΑ: 6Ζ2Κ4691Ω2-ΟΙ1), 6198/17-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΚΤ4691Ω2- 0ΞΞ), 21/17-7-
2020 (ΑΔΑ: ΩΘΟΥ4691Ω2-ΝΑΕ), 9507/17-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΦ-6Χ4691Ω2-Ε95), 6244/17-7-2020 (ΑΔΑ: 
ΨΙΥΓ4691Ω2-ΨΑΞ), 13590/17-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΑ0Ζ4691Ω2-ΑΑΛ), 4248/ 17-7-2020 (ΑΔΑ: 66ΝΣ4691Ω2-
ΘΣΙ) αποφάσεις ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΑΕΔ,  
 

αποφασίζει: 
 
Την αποδοχή της υπ' αρ. 745/26/14-07-2020 διατύπωσης γνώμης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΕΚΠ, 
για την κατάρτιση «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.500 ανέργων 
πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22 έως 29 ετών», ως εξής: 
 

Άρθρο 1 
Αντικείμενο προγράμματος - Στόχος του προγράμματος 

 
Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 3.500 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με 
την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και 
τεχνολογικού τομέα, ηλικίας 22 έως 29 ετών. 
 
Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά 
οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα. 

Άρθρο 2 
Πλαίσιο ένταξης - χρηματοδότηση 

 
2.1. Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος ανέρχονται σε 27.000.000 ευρώ και προβλέπεται να 
καλυφθούν από τον λογαριασμό του ΕΛΕΚΠ και ειδικότερα του κλάδου ΛΑΕΚ. 
 
Το κόστος υλοποίησης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΛΑΕΚ (ΚΑΕ 2493) ως κάτωθι: 
για το 2020: κατά προσέγγιση 2.000.000 ευρώ 
για το 2021: κατά προσέγγιση 17.000.000 ευρώ 
για το 2022: κατά προσέγγιση 8.000.000 ευρώ 
 
Η κατανομή του ποσού των 27.000.000 ευρώ στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού έχει ως 
εξής: 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 2020 2021 2022 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ 644.068 5.474.576 2.576.271 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

406.780 3.457.627 1.627.119 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 169.492 1.440.678 677.966 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 305.085 2.593.220 1.220.339 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 118.644 1.008.475 474.576 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ 

237.288 2.016.949 949.153 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 118.644 1.008.475 474.576 

ΣΥΝΟΛΟ 2.000.000 17.000.000 8.000.000 

http://www.solae.gr/


 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ / ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

 
 
 

 
 
 www.solcrowe.gr ///   145 

2. Οι ενισχύσεις για την απασχόληση που προβλέπονται στο πρόγραμμα, χορηγούνται βάσει του 
Κανονισμού (ΕΚ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας (de minimis). Η ενίσχυση που θα χορηγηθεί μία επιχείρηση βάσει του 
προγράμματος αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει χορηγηθεί ή θα χορηγηθεί, δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το 
συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται 
στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε 
περίοδο τριών οικονομικών ετών. Εάν μια επιχείρηση εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για 
λογαριασμό τρίτων, και ασκεί και άλλες δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των 
200.000 ευρώ, θα ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ για την επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι 
υπάρχει διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή διάκριση των στοιχείων του κόστους, ούτως ώστε η στήριξη 
της δραστηριότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 
ευρώ και να μη χρησιμοποιείται ενίσχυση ήσσονος σημασίας για την απόκτηση οχημάτων οδικών 
εμπορευματικών μεταφορών. 
 
Σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι προηγούμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που 
έχουν ήδη χορηγηθεί σε οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη για να 
προσδιοριστεί κατά πόσο η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας στη νέα ή στην εξαγοράζουσα επιχείρηση 
υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που είχαν χορηγηθεί νομίμως πριν 
από τη συγχώνευση ή την εξαγορά παραμένουν νόμιμες. 
 
Αν μια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες χωριστές επιχειρήσεις, η ενίσχυση ήσσονος 
σημασίας που χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση καταλογίζεται στην επιχείρηση που έλαβε αυτή την 
ενίσχυση, η οποία είναι κατά κανόνα η επιχείρηση που ανέλαβε τις δραστηριότητες για τις οποίες 
χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυση ήσσονος σημασίας. Εάν ο εν λόγω καταλογισμός δεν είναι δυνατός, οι 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να κατανέμονται αναλογικά με βάση τη λογιστική αξία των ιδίων 
κεφαλαίων των νέων επιχειρήσεων κατά την πραγματική ημερομηνία της διάσπασης. 
 
Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται μέσω της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, κατά την αίτηση ή την 
αξιολόγηση εκ μέρους της δικαιούχου επιχείρησης στην οποία θα αναφέρεται οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση 
ήσσονος σημασίας έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του παραπάνω κανονισμού ή άλλων κανονισμών για 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό 
έτος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του υπ' αρ. 1407/2013 Κανονισμού καθώς και μέσω του 
Πληροφοριακού Συστήματος Ελέγχου σώρευσης των ενισχύσεων (de-minimis) της Ειδικής Υπηρεσίας 
Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις «υπ' αρ. 74391/ΕΥΚΕ 
2634/ 13.7.2016 Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά 
την προγραμματική περίοδο 2014-2020» και το αρχείο της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2). 
 
Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες 
επιλέξιμες δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η 
σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης 
που έχει καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε κανονισμό απαλλαγής κατά 
κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή. 
 
Ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του υπ' αρ. 1407/2013 Κανονισμού. 
 
Στον ως άνω έλεγχο ορίων μεμονωμένων ενισχύσεων αθροίζονται οι ενισχύσεις που έχει λάβει η 
δικαιούχος επιχειρηματική μονάδα και όλες οι επιχειρήσεις που συνιστούν με αυτήν «ενιαία επιχείρηση», 
κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κανονισμού 1407/2013. 
 
Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις 
ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους: 
 
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης 
επιχείρησης, 
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β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, 
διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης, 
 
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που 
έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής 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. 
 
Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του 
πρώτου εδαφίου με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης ενιαία επιχείρηση. 
 

Άρθρο 3 
Ρόλος του ΟΑΕΔ 

 
Σύμφωνα: 
 
α) με τον ν. 2956/2001 (Α' 258), μεταξύ των σκοπών του ΟΑΕΔ είναι η ενίσχυση και διευκόλυνση της 
ένταξης και διατήρησης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην αγορά εργασίας, 
 
β) με το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και περιφερειακής 
ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων. 
 
γ) με την παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 ο κλάδος με την επωνυμία «Λογαριασμός Κοινωνικής 
Πολιτικής» (Α' 88) και ο κλάδος με την επωνυμία «Λογαριασμός για την Απασχόληση και την 
Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΛΑεΚ) που συστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2434/1996 (Α' 188), ενοποιούνται 
λειτουργικά σε λογαριασμό με την επωνυμία «Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών 
Πολιτικών» (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.), ενώ οι ενοποιούμενοι κλάδοι παραμένουν απόλυτα διακριτοί υποκείμενοι 
σε χωριστή παρακολούθηση και με απόλυτη διαχειριστική αυτοτέλεια. 
 
δ) με την περ. β της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 «Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις» (Α' 188). 
 

Άρθρο 4 
Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής 

 
4.1. Δικαιούχοι 
 
Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά 
οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε 
μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της εντολής 
κενής θέσης (ημερολογιακά). 
 
Α)Ως μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της εντολής κενής 
θέσης θεωρείται : 
 
α) η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, 
 
β) η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, 
 
γ) η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής 
οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου, 
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δ) η οικειοθελής αποχώρηση που λογίζεται ως καταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 
4488/2017 (Α' 137), 
 
ε) η θέση εργαζόμενου σε διαθεσιμότητα και 
 
στ) η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης από την εργασία του άρθρου 325 του Αστικού Κώδικα. 
 
Στις περιπτώσεις από α) έως δ) η επιχείρηση, προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα, πρέπει να καλύψει 
τη μείωση έως την ημερομηνία υποβολής της εντολής κενής θέσης. 
 
Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού, αλλά έχει προβεί σε 
προγενέστερη νέα πρόσληψη υπαλλήλου, μέσα στον ίδιο μήνα που έχει λάβει χώρα η μείωση, μπορεί να 
ενταχθεί στο πρόγραμμα. 
 
Η ανωτέρω δέσμευση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της εντολής κενής 
θέσης μέχρι την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα. 
 
Β) Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της 
εντολής κενής θέσης: 
 
α) η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, 
 
β) η καταγγελία σύμβασης εργασίας Αορίστου ή Ορισμένου Χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε 
σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη που επηρεάζει ή μπορεί να 
επηρεάσει την εργασία του), 
 
γ) η λήξη σύμβασης Ορισμένου Χρόνου, 
 
δ) η φυλάκιση και ο θάνατος, 
 
ε) η οικειοθελής αποχώρηση και 
 
στ) η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπών 
εργαζόμενων. 
 
Για όλα τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
 
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή 
αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό 
αντικείμενο δραστηριότητας. 
 
Δεν εντάσσονται: 
 
1. Όλες οι επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη 
του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α' 28) και του ν. 3812/2009 (Α' 234). 
 
2. Επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής, 
 
i) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας (ΣΕΠΕ) για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπ' αρ. 
2063/Δ1632/2011 υπουργική απόφαση (Β' 266) ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ii) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ ή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για 
παραβάσεις που αφορούν αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 
ελέγχους. Ο δυνητικός δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν 
έχουν επιβληθεί σε βάρος τους οι ως άνω κυρώσεις. 
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3. Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος σώρευσης των ενισχύσεων. 
 
4. Εξωχώριες εταιρείες, όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν 
εξωχώριες εταιρείες, διότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος σώρευσης των ενισχύσεων. 
 
5. Κάθε νομική οντότητα που δεν ασκεί τακτικά οικονομική δραστηριότητα. 
 
6. Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ Α.Ε. και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων σε αυτά. 
 
7. Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων. 
 
8. Οι επιχειρήσεις που δημιουργηθήκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση 
ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε 
άλλο χώρο με το αυτό ή άλλο αντικείμενο δραστηριότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι επιχειρήσεις 
εντάσσονται για τον επιπλέον αριθμό θέσεων που είχε η προηγούμενη επιχείρηση. 
 
9. Οι επιχειρήσεις που η έδρα είναι η οικία του εργοδότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, 
κ.λπ.) εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους απασχολούν το προσωπικό 
εκτός του χώρου της έδρας τους (π.χ. υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί, 
υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι κ.λπ.), σύμφωνα και με το 7.2 της παρούσας. 
 
10. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο υπ' αρ. 
1407/2013 Κανονισμός (παρ. 1 του άρθρου 1). 
 
- Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (στην πρωτογενή αλιεία και στην 
υδατοκαλλιέργεια). 
 
- Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων. 
 
11. Τα νυχτερινά κέντρα. 
 
12. Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου (telemarketing). 
 
13. Οι εποχικές επιχειρήσεις για την πρόσληψη επιχορηγουμένων ως εποχικό προσωπικό τους. 
 
14. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή οι επιχειρήσεις οι οποίες στον χώρο που θα απασχολήσουν το 
επιχορηγούμενο άτομο (έδρα ή υποκατάστημα) συστεγάζονται με άλλη επιχείρηση. 
 
Όταν το αντικείμενο εργασιών μιας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται 
του προγράμματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις από 10 έως 14 η επιχείρηση για να 
ενταχθεί θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναφέρει ότι το επιχορηγούμενο άτομο 
δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών των περιπτώσεων αυτών. 
 
4.2. Ωφελούμενοι 
 
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα ηλικίας 22-29 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του 
ΟΑΕΔ, κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 στο οποίο έχει αναρτηθεί η εντολή κενής θέσης από 
την επιχείρηση που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα. 
 
Ειδικότερα ως άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ωφελούμενοι 
του προγράμματος ,νοούνται οι κάτωθι κατηγορίες: 
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- πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού ή 
τεχνολογικού τομέα) ή απόφοιτοι που διαθέτουν βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης των σπουδών τους, 
ηλικίας 22 έως 29 ετών. 
 
- πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής που διαθέτουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, όπου 
απαιτείται, από το ΔΟΑΤΑΠ. 
 
Οι πτυχιούχοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαθέτουν: 
 
- βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, όπου απαιτείται, από τον ΔΟΑΤΑΠ στην περίπτωση που δεν 
υπάρχει άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη χώρα προέλευσης του πτυχίου, 
 
- βεβαίωση αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων ή άδεια άσκησης επαγγέλματος που 
εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 54 του Π.Δ. 38/2010 (Α' 78) και γενικότερα 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 
Οι ωφελούμενοι οφείλουν: 
 
α) να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ κατά την υπόδειξή τους από 
το αρμόδιο ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψή τους, 
 
β) να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν 
συμπληρωμένο ΑΣΔ, 
 
γ) είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα 
διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για 
εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα. 
 
- Εξαιρέσεις 
 
α) Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή: 
 
- Για άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία υποβολής της εντολής κενής θέσης 
για ένταξη στο πρόγραμμα από την επιχείρηση: 
 
- είχαν απασχοληθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την 
αιτούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται 
και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή 
άλλους εργοδότες ή εταίρους, 
 
- είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με ίδια δραστηριότητα 
(κύρια ή/και δευτερεύουσα), 
 
- είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή 
εταιρική σχέση με την ενταχθείσα επιχείρηση, 
 
- είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α' βαθμού εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας με 
τον εργοδότη, 
 
- ατόμων που προσελήφθησαν από την επιχείρηση μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, 
 
- για εργαζόμενους που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) 
έως και την 6η πρωϊνή (λήξη ωραρίου), 
 
β) για άτομα που: 
 
- είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε. και εταίροι σε Ε.Π.Ε. και στις Ι.Κ.Ε., 
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- είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε., 
 
- είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων, 
 
- είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των ΚοινΣεπ), 
 
- θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για 
την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων, π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί 
το μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά, 
 
- θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε 
άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης), 
 
- θα απασχοληθούν με μίσθωση - σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή, 
 
- δεν θα απασχοληθούν με συμβάσεις μισθωτής εξαρτημένης εργασίας, σύμφωνα με την κείμενη 
εργατική νομοθεσία. 
 
Επισημαίνεται ότι οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό 
σημείωμα ΜΟΝΟ από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα 
απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της 
εντολής κενής θέσης από τις επιχειρήσεις, τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα Ατομικά 
Σχέδια Δράσης κατά τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και τη διαδικασία που εξειδικεύεται 
στην Δημόσια Πρόσκληση. 
 

Άρθρο 5 
Διαδικασία ανάρτησης κενών θέσεων -Έλεγχος προϋποθέσεων - Αναζήτησης/ 

Υπόδειξης/Πρόσληψης ανέργων -Υποβολής αιτήσεων - έγκρισης 
 
5.1. Ανάρτηση Κενών θέσεων - Δήλωση Προτίμησης Προγράμματος 
 
Οι εργοδότες/επιχειρήσεις - πιστοποιημένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ αναρτούν 
την κενή θέση που επιθυμούν να καλύψουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Portal ΟΑΕΔ (Αίτηση 
διάθεσης θέσης εργασίας) και παράλληλα εκδηλώνουν ενδιαφέρον για πρόγραμμα απασχόλησης ΠΡΟΣ 
ΥΠΑΓΩΓΗ, επιλέγοντας ταυτόχρονα, το “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 
3.500 ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22 έως 29 ετών” στο οποίο 
επιθυμούν να ενταχθούν. 
 
Η διαδικασία της ανάρτησης κενής θέσης πραγματοποιείται από τους ενδιαφερόμενους, είτε μέσω των 
κωδικών TAXIS, είτε με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (εφόσον έχουν παραλάβει κλειδάριθμο από το 
ΚΠΑ2 της περιοχής τους) και διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). 
 
Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να αναρτήσουν τη θέση με την υποστήριξη του εργασιακού συμβούλου 
εργοδοτών του ΚΠΑ2 στο οποίο ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα της επιχείρησης που θα απασχοληθεί ο 
ωφελούμενος, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, σε περίπτωση που δεν έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση 
από τον χώρο της επιχείρησης. 
 
Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να απασχολήσει επιχορηγούμενο προσωπικό σε υποκατάστημα της, θα 
αναρτήσει την κενή θέση στο ΚΠΑ αρμοδιότητας του υποκαταστήματος, χρησιμοποιώντας τους 
κωδικούς πρόσβασης του υποκαταστήματος. Τα υποκαταστήματα ή γραφεία που έχουν την έδρα τους σε 
χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναρτούν την κενή θέση στο ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα του οποίου 
ανήκει το υποκατάστημα ή γραφείο. 
 
Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ εγγεγραμμένοι χρήστες στο Πληροφορικό Σύστημα (portal) του Οργανισμού για 
το υποκατάστημα, θα πρέπει να επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) του υποκαταστήματος και 
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να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά για την παραλαβή κλειδαρίθμου προκειμένου στη συνέχεια να 
αναρτήσουν την κενή θέση στο ανωτέρω πρόγραμμα: 
 
1. Οι ατομικές επιχειρήσεις την βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος και αντίγραφο δελτίου αστυνομικής 
ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
 
2. Τα νομικά πρόσωπα: 
 
- βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της επιχείρησης, 
 
- ΦΕΚ σύστασης της εταιρίας, 
 
- ΦΕΚ ορισμού του νόμιμου εκπροσώπου, 
 
- αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του νομίμου εκπροσώπου. 
 
Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να διενεργηθεί από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 
 
Εάν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα τότε κατά την έκδοση του κλειδαρίθμου θα πρέπει να 
δηλώνονται και να καταχωρίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, τηλ., email, ΑΦΜ κ.λπ.) κάθε 
υποκαταστήματός της. 
 
Ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών του ΚΠΑ2 στο οποίο ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα της 
επιχείρησης που θα απασχοληθεί ο ωφελούμενος, αναλαμβάνει να ενημερώσει σχετικά με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις του προγράμματος τους εργοδότες. 
 
Ο αρμόδιος εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών του ΚΠΑ2, μετά την ανάρτηση της κενής θέσης 
ενημερώνει τόσο τον εργασιακό σύμβουλο ανέργων όσο και τον αρμόδιο υπάλληλο του Γραφείου 
Απασχόλησης της Υπηρεσίας του προκειμένου να προβεί σε ενέργειες ελέγχου προϋποθέσεων. 
 
Η ανάρτηση της κενής θέσης - δήλωση προτίμησης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την 
απασχόληση 3.500 ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22 έως 29 ετών» 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και 
επεξεργασία των στοιχείων της επιχείρησης από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του 
ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ - e-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και του 
ΕΦΚΑ, καθώς και από το αρχείο του ΚΠΑ2. 
 
5.2 Έλεγχος προϋποθέσεων 
 
1. Ο αρμόδιος εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών του ΚΠΑ2, μετά την ανάρτηση της κενής θέσης 
ενημερώνει τόσο τον εργασιακό σύμβουλο ανέργων όσο και τον αρμόδιο υπάλληλο του Γραφείου 
Απασχόλησης της Υπηρεσίας του προκειμένου να προβεί σε ενέργειες ελέγχου προϋποθέσεων. 
 
2. Το Γραφείο Απασχόλησης αυθημερόν προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο και ελέγχει: 
 
α) εάν το αντικείμενο δραστηριότητας της ενδιαφερόμενης επιχείρησης ανήκει στις εξαιρέσεις της παρ. 1 
του άρθρου 4 της παρούσας 
 
β) εάν η επιχείρηση πληροί την προϋπόθεση περί μη μείωσης του προσωπικού της στο τρίμηνο πριν την 
ημερομηνία ανάρτησης της κενής θέσης, αντλώντας στοιχεία από τα Πληροφοριακά Συστήματα του ΟΑΕΔ 
και του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ - e-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
 
γ) την σώρευση και τήρηση κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων μέσω του αρχείου του ΚΠΑ2 αλλά και 
μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων (sorefsis) και οτιδήποτε άλλο 
κρίνεται απαραίτητο. 
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Προκειμένου για τον αποτελεσματικό έλεγχο των ανωτέρω προϋποθέσεων το Γραφείο Απασχόλησης 
δύναται να ζητά από τους δυνητικά δικαιούχους την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και 
διευκρινίσεων, με σκοπό την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου. 
 
Κατόπιν, γνωστοποιεί στον εργασιακό σύμβουλο εργοδοτών το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου, ο 
οποίος στη συνέχεια, ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο την επιχείρηση για τη δυνατότητα πρόσληψης 
ανέργου στο πλαίσιο του προγράμματος. 
 
Παράλληλα, ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών ενημερώνει και τον εργασιακό σύμβουλο ανέργων ώστε 
να ξεκινήσει την αναζήτηση στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ του ΚΠΑ2 στο οποίο ανήκει η έδρα ή το 
υποκατάστημα της επιχείρησης που θα απασχοληθεί ο ωφελούμενος. 
 
Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να προσλάβει ανέργους μέσω του 
παρόντος προγράμματος, ενημερώνεται εγγράφως από το Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 και δύναται 
να υποβάλλει τις αντιρρήσεις της κατά του απαντητικού εγγράφου του ΚΠΑ2 σύμφωνα την παρ. 4 του 
άρθρου 7 της παρούσας. 
 
5.3. Αναζήτηση και υπόδειξη ανέργων 
 
5.3.1. Ο εργασιακός σύμβουλος αναζητούντων εργασία του ΚΠΑ2 στο οποίο ανήκει η έδρα ή το 
υποκατάστημα της επιχείρησης που θα απασχοληθεί ο ωφελούμενος, αναζητά εγγεγραμμένους ανέργους 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αναρτημένης κενής θέσης εργασίας και τις προϋποθέσεις της παρ. 4.2 
του άρθρου 4. 
 
Οι άνεργοι θα τοποθετούνται σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητα και τα τυπικά τους προσόντα. 
 
Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η τοποθέτηση σε θέσεις ειδικοτήτων διοίκησης (υπάλληλοι γραφείου) και 
διάθεσης προϊόντων ή αγάθων (πωλητές), όλων των ωφελουμένων ανεξάρτητα με την συνάφεια του 
τίτλου σπουδών που διαθέτουν. 
 
Επισημαίνεται ότι οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό 
σημείωμα ΜΟΝΟ από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα 
απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της 
εντολής κενής θέσης από τις επιχειρήσεις, τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα Ατομικά 
Σχέδια Δράσης κατά τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και τη διαδικασία που περιγράφεται 
στο παρόν άρθρο. 
 
Σε περίπτωση που οι διαθέσιμοι, με τα αιτούμενα χαρακτηριστικά, άνεργοι υπερβαίνουν αριθμητικά τις 
ζητούμενες θέσεις, ο εργασιακός σύμβουλος, κατατάσσει τους υποψήφιους λαμβάνοντας ως κριτήριο τον 
χρόνο ανεργίας. 
 
Εάν υπάρξουν υποψήφιοι με τον ίδιο χρόνο ανεργίας τότε προηγούνται οι άνεργοι με την ένδειξη της 
ιδιότητας του δικαιούχου «ΚΕΑ». 
 
Ο εργασιακός σύμβουλος του ΚΠΑ2 το οποίο ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα της επιχείρησης που 
θα απασχοληθεί ο ωφελούμενος, αναζητά έως πέντε (5) ανέργους σύμφωνα με τα αιτούμενα 
χαρακτηριστικά για τη θέση ενημερώνοντας σχετικά τον Προϊστάμενο και δυνητικά όλους τους υπόλοιπους 
εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας. 
 
Επισημαίνεται ότι εφόσον ο δικαιούχος αιτηθεί για περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας ειδικότητας, 
ο εργασιακός σύμβουλος θα αναζητήσει για την κάθε επιπλέον θέση το 60% του αριθμού των ανέργων 
της αρχικής θέσης. 
 
Κατόπιν, ο εργασιακός σύμβουλος ενημερώνει όλους τους προς υπόδειξη ανέργους, με κάθε πρόσφορο 
μέσο, όπως ηλεκτρονική αλληλογραφία, έγγραφη πρόσκληση καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία. 
Επισημαίνεται ότι, η έκδοση των συστατικών σημειωμάτων δύναται να υλοποιηθεί και ταυτοχρόνως, 
δηλαδή χωρίς να παρέλθει χρόνος μεταξύ αυτών. Σε περίπτωση που η έκδοση των συστατικών δεν 
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υλοποιηθεί ταυτοχρόνως, υπάρχει δυνατότητα έκδοσης συστατικού με βάση τη σειρά προσέλευσης των 
υποψηφίων προς υπόδειξη στην Υπηρεσία. 
 
5.3.2. Η διαδικασία υπόδειξης των ανέργων, την οποία παρακολουθεί και ο εργασιακός σύμβουλος 
εργοδοτών, πραγματοποιείται αμέσως και οπωσδήποτε εντός (15) δεκαπέντε ημερών από την ανάρτηση 
της κενής θέσης. Η κενή θέση παραμένει αναρτημένη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέχρι την κάλυψή της. 
 
5.4. Αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα 
 
Μετά την πρόσληψη του ανέργου από την επιχείρηση μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 
ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ^-ΕΦΚΑ), η επιχείρηση υποβάλει εντός (30) ημερών, ηλεκτρονική Αίτηση Υπαγωγής - 
Υπεύθυνη Δήλωση στο πρόγραμμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (portal) του ΟΑΕΔ. 
 
Επιπρόσθετα επισυνάπτει Υπεύθυνη Δήλωση των δικαιούχων της ενίσχυσης του ν. 1599/1986 σχετικά με 
τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (deminimis) και την εκκρεμότητα ανάκτησης 
κρατικών ενισχύσεων. 
 
Η ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 
1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η επιχείρηση 
φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής της αίτησης. 
 
Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την επιχείρηση στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον 
αποκλεισμό της από τη διαδικασία. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη 
χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του 
ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ- ΟΑΕΔ - e-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του e-
ΕΦΚΑ και από το αρχείο του ΚΠΑ2. 
 
5.5. Έγκριση 
 
Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2, προβαίνει αμέσως 
στην έκδοση απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα, εφόσον η επιχείρηση εξακολουθεί και πληροί τις 
προϋποθέσεις του προγράμματος. 
 
Η εγκριτική απόφαση προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό των ατόμων, για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί 
η επιχείρηση και κοινοποιείται στην επιχείρηση. 
 
Η επιχορήγηση ξεκινά από την ημερομηνία πρόσληψης του ανέργου. 
 

Άρθρο 6 
Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης 

 
6.1. Ποσό επιχορήγησης. 
 
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του 
ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως. 
 
Για κάθε ημέρα απασχόλησης υπαλλήλων λιγότερη των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό 
επιχορήγησης, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1/25. 
 
Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες 
αποδοχές και οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη. 
 
Οι αποζημιώσεις του Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου Πάσχα και Επιδόματος Αδείας συμπεριλαμβάνονται 
στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των μηνών που καταβάλλονται. 
 
Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους 
ημερομισθίους το ανώτερο μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης. 
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6.2. Διάρκεια επιχορήγησης/προγράμματος . 
 
Η διάρκεια της επιχορήγησης /προγράμματος ορίζεται στους δέκα (10) μήνες. 
 

Άρθρο 7 
Διαδικασία καταβολής επιχορήγησης 

 
7.1. Υποβολή αίτησης για καταβολή επιχορήγησης 
 
Εντός των πρώτων ενενήντα (90) ημερών, που ακολουθούν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Α.Π.Δ. 
του κάθε διμήνου απασχόλησης, η επιχείρηση υποβάλλει την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά. Οι 
επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα για τα υποκαταστήματά τους, υποβάλλουν την αίτηση για 
την καταβολή της επιχορήγησης (για τα υποκαταστήματα) στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της 
οποίας ανήκει το υποκατάστημα που απασχολείται ο επιχορηγούμενος. 
 
Οι αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά δύνανται να υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα. 
 
7.2. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλει η επιχείρηση είναι τα εξής: 
 
1. έντυπη κατάσταση (έντυπο Β) η οποία περιλαμβάνει τις τρέχουσες μισθολογικές καταστάσεις και την 
ανάλυση των εργοδοτικών εισφορών με τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
1) Το ονοματεπώνυμο των επιχορηγουμένων βάσει του προγράμματος, 
 
2) Α.Μ.Κ.Α (Αριθμός Μητρώου Καταχώρησης Ασφαλισμένου) και Α.Μ. e- Ε.Φ.Κ.Α. επιχορηγουμένων, 
 
3) την ημερομηνία πρόσληψής τους, 
 
4) την ημερομηνία γέννησής τους, 
 
5) τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα, 
 
6) το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιούται κάθε επιχορηγούμενος εργαζόμενος, το οποίο 
δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο και 
 
7) στήλη της υπεύθυνης δήλωσης με τις υπογραφές των επιχορηγουμένων ότι απασχολήθηκαν το 
χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση. 
 
2. Παραστατικά/αποδεικτικά πληρωμής μισθοδοσίας των επιχορηγουμένων για το αιτούμενο 
χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α' 85) και την υπ' αρ. 
οικ.22528/430/2017 υπουργική απόφαση (Β' 1721). 
 
3. Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική 
μορφή, με συνημμένη υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι 
αληθή. Ειδικότερα στην πρώτη υποβολή των Α.Π.Δ. υποβάλλονται και οι Α.Π.Δ. του τριμήνου που 
προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα. 
 
4. Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση 
ρύθμισης των οφειλών προς τον e- ΕΦΚΑ ή το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ 
Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), η επιχείρηση προσκομίζει τη ρύθμιση, η οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνει το 
ελεγχόμενο χρονικό διάστημα και οι δόσεις να καταβάλλονται κανονικά. Εάν κριθεί απαραίτητο τα ανωτέρω 
στοιχεία διασταυρώνονται με τον e- ΕΦΚΑ ή το ΕΤΕΑΕΠ. 
 
5. Αντίγραφο αριθμού λογαριασμού σε μορφή IBAN οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας που 
δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο της επιχείρησης, στο οποίο εμφανίζεται η επωνυμία/ 
ονοματεπώνυμο του δικαιούχου/εργοδότη (μόνο κατά την πρώτη αίτηση καταβολής της επιχορήγησης). 
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6. Τα έντυπα Ε3 [Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 
Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης)] και Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) αναζητούνται 
αυτεπαγγέλτως από το αρμόδιο ΚΠΑ2 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ. 
 
7.3. Διενέργεια Επαληθεύσεων- Έγκριση/ Απόρριψη Καταβολής Επιχορήγησης-Υποβολή αντιρρήσεων 
 
7.3.1. Διοικητική Επαλήθευση 
 
Μετά την υποβολή της αίτησης για καταβολή της επιχορήγησης, το Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 
προβαίνει αμελλητί σε διοικητική επαλήθευση των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί με το αίτημα του 
δικαιούχου. Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται έκθεση διοικητικής επαλήθευσης και 
ενημερώνεται σχετικά η επιχείρηση. Στη συνέχεια ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 προβαίνει στην έκδοση 
σχετικής απόφασης (έγκρισης ή απόρριψης καταβολής επιχορήγησης). 
 
Εάν απορριφθεί η αξίωση για το αιτούμενο χρονικό διάστημα, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης ή 
και των δικαιολογητικών, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 προβαίνει στην έκδοση απορριπτικής απόφασης 
καταβολής επιχορήγησης. 
 
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημέρες, ύστερα από αίτηση της επιχείρησης 
στην υπηρεσία και έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου του ΚΠΑ2. 
 
7.3.2. Επιτόπια Επαλήθευση 
 
Για την αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, 
διενεργούνται τουλάχιστον δύο επιτόπιες επαληθεύσεις. 
 
Οι επιτόπιες επαληθεύσεις πραγματοποιούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ στην έδρα ή στο 
υποκατάστημα της επιχείρησης όπου απασχολείται ο επιχορηγούμενος εργαζόμενος καθ' όλη τη διάρκεια 
του προγράμματος και σε οποιαδήποτε στάδιο υλοποίησής του. Επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται και 
για το δεσμευόμενο, μη επιχορηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης. 
 
Συνίσταται η πρώτη επαλήθευση να διενεργείται μετά την πρόσληψη του επιχορηγούμενου ατόμου και πριν 
το πρώτο αίτημα για καταβολή επιχορήγησης για το α' δίμηνο απασχόλησης, προκειμένου να 
διαπιστώνεται η πληρότητα των προϋποθέσεων υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα και η δεύτερη 
πριν τη λήξη του προγράμματος. 
 
Επιπλέον, επιτόπιες επαληθεύσεις (πέραν των δύο) δύνανται να διενεργηθούν κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος, κατά την κρίση του Προϊσταμένου, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του 
προγράμματος. 
 
Για τις επαληθεύσεις λαμβάνονται υπόψη το ισχύον, εθνικό και ενωσιακό, πλαίσιο καθώς και η πρόσκληση. 
 
Μετά το πέρας της επαλήθευσης οι ελεγκτές συντάσσουν έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης και επιδίδουν 
αντίγραφο στον δικαιούχο. Η έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης υποβάλλεται την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα στην αρμόδια υπηρεσία ΚΠΑ2. 
 
Στη συνέχεια ο Προϊστάμενος προβαίνει στην έκδοση της σχετικής απόφασης (όπως: ανάκλησης, 
διακοπής με αναζήτηση/ δημοσιονομική διόρθωση, απόρριψη αξίωσης για καταβολή της επιχορήγησης), η 
οποία, συνοδευόμενη από την έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης, κοινοποιείται στο δικαιούχο. 
 
7.3.3. Ανάθεση διενέργειας επαληθεύσεων 
 
Τα αρμόδια τμήματα διοικητικών υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων αναθέτουν 

τους ελέγχους, σύμφωνα με την υπ' αρ. 1952/39/15-07-2016 απόφαση του Δ.Σ. όπως ισχύει, σε 

ελεγκτές/υπαλλήλους του ΟΑΕΔ προκειμένου να διαπιστωθεί αν η επιχείρηση τηρεί τους όρους του 

προγράμματος (όπως λειτουργία της επιχείρησης, απασχόληση του επιχορηγούμενου και μη 

προσωπικού). 
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Οι επαληθεύσεις του προγράμματος διενεργούνται από ελεγκτές/υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία. 

 

Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται: 

 

1. να διατηρούν τα σχετικά παραστατικά σε διακριτό φάκελο προκειμένου να ελέγχονται από τους 

ελεγκτές/ υπαλλήλους του ΟΑΕΔ και να διαπιστώνεται η τήρηση ή μη των όρων του προγράμματος. 

 

2. να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές/ υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα 

με το άρθρο 29 του ν. 4144/2013, 

 

3. να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται και 

 

4. να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα για τουλάχιστον 

δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος de 

minimis (Κανονισμός 1407/2013). 

7.4. Υποβολή αντιρρήσεων 
 
Όταν κατά την επαλήθευση (επιτόπια ή διοικητική) διαπιστώνεται παρατυπία, αυτή καταγράφεται στη 
σχετική έκθεση επαλήθευσης που συντάσσεται από τους αρμόδιους ελεγκτές/υπαλλήλους με κατάλληλη 
τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν. 
 
Η επιχείρηση δύναται να υποβάλλει αντιρρήσεις επί της έκθεσης επιτόπιας ή διοικητικής επαλήθευσης 
εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται αμελλητί από τον 
Προϊστάμενο του ΚΠΑ2, ο οποίος εκδίδει σχετική απόφαση. 
 
Εάν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 εκδίδει σχετική απόφαση αποδοχής των 
αντιρρήσεων. Εάν η επιχείρηση δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα τις αντιρρήσεις της ή δεν γίνονται αποδεκτές, ο 
Προϊστάμενος του ΚΠΑ2, εκδίδει σχετική απόφαση (ενδεικτικά: ανάκληση, διακοπή με αναζήτηση, 
απόρριψη αξίωσης για καταβολή της επιχορήγησης, κ.τ.λ.), η οποία κοινοποιείται στην επιχείρηση. 
 
Κατά της απόφασης, η επιχείρηση δύναται να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την 
κοινοποίησή της, σύμφωνα με το Άρθρο 11 της παρούσας. 
 

Άρθρο 8 
Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης - Όροι και Δεσμεύσεις 

 
8.1. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το δεσμευόμενο προσωπικό (επιχορηγούμενες και 
υφιστάμενες, κατά την ημερομηνία υποβολής της εντολής κενής θέσης εργασίας) με το ίδιο καθεστώς 
απασχόλησης καθ' όλη τη διάρκεια της επιχορήγησης/ προγράμματος. 
 
Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το επιχορηγούμενο και μη προσωπικό της και εφόσον δεν το 
αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας 
όσες μειώθηκε το προσωπικό. 
 
Στην περίπτωση που η επιχείρηση: 
 
i. έχει επιχορηγηθεί, τότε θα πρέπει να επιστραφεί στον Οργανισμό το αναλογούν ποσό επιχορήγησης 
σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω στο Κεφάλαιο 9 «Διακοπή επιχορήγησης - 
Δημοσιονομική Διόρθωση», 
 
ii. δεν έχει επιχορηγηθεί θα διακόπτεται το πρόγραμμα δίχως την καταβολή οποιοδήποτε ποσού. 
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Επισημαίνεται ότι και για την αντικατάσταση του επιχορηγούμενου ατόμου, η επιχείρηση θα πρέπει να 
υποβάλει εντολή κενής θέσης και να ακολουθηθεί η διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης στο 
ΚΠΑ2, μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ με κωδικούς 
πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). 
 
Η αντικατάσταση θα γίνεται με άτομο ίδιας κατηγορίας με το αρχικά προσληφθέν άτομο. Είναι δυνατή η 
επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας για την αντικατάσταση του επιχορηγούμενου ατόμου και της 
σχετικής διαδικασίας (εντολή κενής θέσης κ.λπ.) κατά τριάντα (30) ημέρες, μετά από αίτηση της 
επιχείρησης και απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2). 
 
Δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση επιχορηγούμενου ατόμου από τις δικαιούχους επιχειρήσεις, με άτομο 
σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις Εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 4. 
 
Σε περίπτωση μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ειδικότητας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) σε 
επιχορηγούμενη θέση θα διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για 
τον εργοδότη. Επισημαίνεται, όμως, ότι στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση υποχρεούται αυτονόητα να 
διατηρήσει το δεσμευόμενο (μη επιχορηγούμενο προσωπικό της) καθόλη τη χρονική διάρκεια ισχύος του 
προγράμματος (χρονικό διάστημα επιχορήγησης και δέσμευσης) και να υποβάλλει τα δικαιολογητικά της 
παρ. 2 του Άρθρου 
 
7.2, σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα. 
 
Επίσης σε περίπτωση στράτευσης, ασθένειας, ανυπαίτιου κωλύματος (π.χ. κυοφορίας- λοχείας), ειδικής 
άδειας προστασίας της μητρότητας, που αφορά είτε στο επιχορηγούμενο ατόμου είτε και στο δεσμευόμενο 
μη επιχορηγούμενο προσωπικό, δεν απαιτείται αντικατάσταση, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται, 
υπό τον όρο ότι η επιχείρηση θα προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
 
Για τη μείωση του προσωπικού (επιχορηγούμενου ή και δεσμευόμενου), ισχύουν τα οριζόμενα στην 
υποπαρ. Α της παρ. 4.1 του άρθρου 4 της παρούσας. 
 
Σε περίπτωση μη αντικατάστασης του επιχορηγούμενου ατόμου και διατήρησης του δεσμευόμενου (μη 
επιχορηγούμενου) προσωπικού της επιχείρησης , εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 9 «Διακοπή 
επιχορήγησης - Δημοσιονομική διόρθωση». 
 
Τα οριζόμενα στην υποπαρ. Β της παρ. 4.1 του άρθρου 4 της παρούσας ισχύουν και στην περίπτωση 
κενής θέσης του επιχορηγούμενου ή και δεσμευόμενου προσωπικού η οποία δεν θεωρείται μείωση 
προσωπικού. 
 
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή 
αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό 
αντικείμενο δραστηριότητας. 
 
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όσον αφορά στο δεσμευόμενο (μη επιχορηγούμενο) αλλά και 
στο επιχορηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης δεν είναι δυνατή η μετατροπή του καθεστώτος 
απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση κ.λπ. 
 
Οι ανωτέρω δεσμεύσεις ισχύουν και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της 
εντολής κενής θέσης μέχρι και την έκδοση της εγκριτικής απόφασης. 
 
Σε περίπτωση αλλαγής του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική απασχόληση του 
δεσμευόμενου (μη επιχορηγούμενου) προσωπικού της, η επιχείρηση υποχρεούται να προβεί στην 
πρόσληψη επιπλέον ατόμου προκειμένου να διατηρηθεί ο αριθμός δέσμευσης του προσωπικού της, 
σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα. 
 
Η επιχείρηση μπορεί να προβεί σε αντικατάσταση του δεσμευόμενου μη επιχορηγούμενου προσωπικού 
που μείωσε και με άλλο εργαζόμενο που προσέλαβε η επιχείρηση μετά την αίτηση για υπαγωγή στο 
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πρόγραμμα (και ανήκει στο μη δεσμευόμενο προσωπικό της), έχοντας σε κάθε περίπτωση το ίδιο 
καθεστώς απασχόλησης δεδομένου ότι ο αριθμός του προσωπικού δέσμευσης παραμένει σταθερός. 
 
8.2 Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για 
τους ημερομισθίους το ανώτερο μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης. 
 
Οι αποδοχές και η ασφάλιση των εργαζομένων καθορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική 
νομοθεσία. 
 
Είναι δυνατόν επιχορηγούμενος και μη να πραγματοποιήσει κάτω των είκοσι πέντε (25) ημερομισθίων στην 
περίπτωση που ο λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο του εργαζόμενου, επιχορηγούμενου και μη. 
 
Οι επιχορηγούμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος δεν ασκούν ελευθέριο επάγγελμα. Σε διαφορετική 
περίπτωση διακόπτεται η επιχορήγηση της επιχείρησης για το συγκεκριμένο άτομο και υποδεικνύεται άλλο 
άνεργο άτομο. 
 
8.3. Στο πλαίσιο της έρευνας/αξιολόγησης του ανωτέρω προγράμματος, τόσο οι δικαιούχοι 
(επιχειρήσεις) όσο και οι ωφελούμενοι (άνεργοι) πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την 
περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του 
παρόντος προγράμματος, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας 
ερευνών και της εκπόνησης μελετών μέσω ερωτηματολογίων για την αξιολόγηση του εν λόγω 
προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση έχουν τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και 
αντίρρησης σύμφωνα τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (G.D.P.R 679/16) και με 
τις διατάξεις του ν. 4624/2019. 
 
Τα δεδομένα των ερωτηματολογίων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά 
στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό της διεξαγωγής των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων. Οι 
αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη επεξεργασίας των δεδομένων των συμμετεχόντων 
υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό της 
εφαρμογής και υλοποίησης του προγράμματος. 
 

Άρθρο 9 
Διακοπή επιχορήγησης-Δημοσιονομική Διόρθωση 

 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε 
καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 7 του ν. 1262/1982 
(Α' 70), όπως ισχύει, για την απόδοση στον ΟΑΕΔ καθώς και οι διατάξεις της υπ' αρ. 1016784/1299-
25/0016/26-02-1997 (Β' 120) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ' 
εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 106 του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού (ν. 2362/1995) και δυνάμει 
της οποίας η είσπραξη των εσόδων του Ο.Α.Ε.Δ. ανατέθηκε στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες. 
 

Άρθρο 10 
Επιμήκυνση Προγράμματος 

 
Είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης κατά τριάντα (30) το πολύ ημέρες με ισόχρονη 
δέσμευση της επιχείρησης, σε περίπτωση α) δικαιολογημένης ασθένειας επιχορηγούμενου εργαζόμενου 
για την οποία δεν έχει ασφαλιστεί, β) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά από αίτηση του 
επιχορηγούμενου εργαζομένου και γ) μη λειτουργίας της επιχείρησης λόγω θερινών διακοπών. Η 
επιμήκυνση γίνεται μετά από αίτηση της επιχείρησης και απόφαση του Προϊσταμένου της κατά τόπον 
αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ. 
 
Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης δεν δύναται να υπερβαίνει τις 
διακόσιες πενήντα (250) ημέρες ασφάλισης. 
 
Επίσης σε περίπτωση αντικατάστασης επιχορηγούμενου μισθωτού μέσα στην προθεσμία των τριάντα (30) 
ημερών είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης του εργοδότη κατά τριάντα (30) ημέρες για 
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κάθε άτομο που αντικαταστάθηκε, μετά από αίτηση του εργοδότη και απόφαση του αρμόδιου 
Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Απασχόλησης. 
 

Άρθρο 11 
Επίλυση διαφορών 

 
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των ενταγμένων στο συνολικό πρόγραμμα και των Υπηρεσιών 
Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, θα επιλύεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ ύστερα από διατύπωση γνώμης 
της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΕΚΠ. 
 
Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση 
της απορριπτικής απόφασης. 
 

Άρθρο 12 
Τελικές διατάξεις 

 
1. Με δημόσια πρόσκληση που εκδίδεται με απόφαση της Διοικητή του Οργανισμού προσδιορίζεται η 
ημερομηνία έναρξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα και 
εξειδικεύεται ή/και ορίζεται οτιδήποτε δεν αναφέρεται στους όρους της παρούσας. 
 
2. Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα, λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος του ΟΑΕΔ, ύστερα από την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων. Μετά την αυτόματη λήξη 
της αναφερόμενης προθεσμίας, συνεχίζεται η εκδήλωση ενδιαφέροντος για αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί 
μέχρι το 20% των αρχικά κατανεμηθεισών θέσεων. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις παραμένουν σε στάδιο 
αναμονής και ικανοποιούνται με βάση την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφόσον δημιουργηθούν 
κενές θέσεις. 
 
3. Το Δ.Σ. του Οργανισμού δύναται με απόφαση του να αναστείλει, να συνεχίσει και να λήξει την 
προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα. 
 
4. Περαιτέρω λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος, εξειδικεύονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του 
ΟΑΕΔ, ύστερα από διατύπωση γνώμης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΕΚΠ. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Ο Διοικητής 
ΣΠ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 9/2020 
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ 8.300 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 30 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ» 
 
Ο Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), έχοντας υπόψη: 
 
1) το άρθρο 25 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α' 88) που αντικατέστησε το άρθρο 2 του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ Α' 
258), 
2) την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α' ) 
3) το άρθρο 29 του Ν. 1262/1982 (ΦΕΚ Α' 70), 
4) τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής και 
5) τη με αριθμό 3433/67/30-06-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού (ΦΕΚ 2799/Β'/13-07-2020) με την 
οποία έγινε αποδεκτή η με αριθμ. 523/9-6-2020 γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΕΚΠ, 
 
καλεί τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και γενικά 
εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και 
επιθυμούν να συμμετάσχουν στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 8.300 
ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω» να υποβάλλουν ηλεκτρονικά εντολή κενής θέσης - δήλωση προτίμησης 
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προγράμματος από τις 15-07-2020 και ώρα 10η πρωινή, στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, 
στο πεδίο των εντολών κενών θέσεων για το ανωτέρω πρόγραμμα. 
 
Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 8.300 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με 
την πρόσληψη ανέργων, ηλικίας 30 ετών και άνω. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
Πλαίσιο ένταξης - χρηματοδότηση 

 
1. Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται να καλυφθούν από τον λογαριασμό του 
ΕΛΕΚΠ και ειδικότερα του κλάδου ΛΑΕΚ. 
 
Το κόστος υλοποίησης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΛΑΕΚ (ΚΑΕ 2493) ως κάτωθι: 
για το 2020: κατά προσέγγιση 15.689.000 ευρώ,  
για το 2021: κατά προσέγγιση 32.000.000 ευρώ  
για το 2022: κατά προσέγγιση 40.000.000 ευρώ και  
για το 2023: κατά προσέγγιση 26.000.000 ευρώ. 
 
2. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα Δημόσια Πρόσκληση Νο 9/2020 χορηγούνται βάσει του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). 
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του εν λόγω Κανονισμού, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων 
ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μια ενιαία επιχείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Επίσης το συνολικό ποσό 
των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μια ενιαία επιχείρηση που 
εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 
100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από τον 
ΟΑΕΔ με την υποβολή σε αυτόν υπεύθυνης δήλωσης, από το δικαιούχο της ενίσχυσης, για οποιαδήποτε 
άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας την οποία έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του εν λόγω Κανονισμού ή 
άλλων Κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το 
τρέχον οικονομικό έτος και με την οποία υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνει, επίσης, ότι το συνολικό ποσό των 
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που της έχουν χορηγηθεί κατά το τρέχον και τα δύο προηγούμενα 
οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει τα, κατά περίπτωση, 
ανωτέρω αναφερόμενα ποσά (άρθρο 6, παρ. 1, 3 του Κανονισμού 1407/2013). 
 
Επισημαίνεται ότι το προβλεπόμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο χορηγούμενης ενίσχυσης αφορά σε 
«ενιαία» επιχείρηση. 
Στην έννοια της «ενιαίας» επιχείρησης περιλαμβάνονται για τους σκοπούς του Κανονισμού 1407/2013 όλες 
οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους: 
 
α) μία επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης 
επιχείρησης,  
 
β) μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύσει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, 
διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης, 
 
γ) μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που 
έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας, 
 
δ) μία επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που 
έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων 
ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. 
 
Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα ανωτέρω στοιχεία α έως δ 
με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση. 
 
Ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης. 
 

http://www.solae.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
Ρόλος του ΟΑΕΔ 

 
Σύμφωνα α) με τον Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α'), μεταξύ των σκοπών του ΟΑΕΔ είναι η ενίσχυση και 
διευκόλυνση της ένταξης και διατήρησης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην αγορά εργασίας, β) 
με το άρθρο 29 του Ν. 1262/1982 για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και περιφερειακής 
ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων. 
 
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α' ) ο κλάδος με την επωνυμία 
«Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής» και ο κλάδος με την επωνυμία «Λογαριασμός για την Απασχόληση 
και την Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΛΑΕΚ) που συστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α'), 
ενοποιούνται λειτουργικά σε λογαριασμό με την επωνυμία «Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή 
Κοινωνικών Πολιτικών» (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.), ενώ οι ενοποιούμενοι κλάδοι παραμένουν απόλυτα διακριτοί 
υποκείμενοι σε χωριστή παρακολούθηση και με απόλυτη διαχειριστική αυτοτέλεια. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής 

 
Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και 
γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα και ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε 
μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της εντολής 
κενής θέσης (ημερολογιακά). 
 
Ως μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της εντολής κενής 
θέσης θεωρείται :  
 
α) η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, 
 
β) η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, 
 
γ) η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής 
οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου, 
 
δ) η οικειοθελής αποχώρηση που λογίζεται ως καταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του 
ν.4488/2017 (Α 137), 
 
ε) η θέση εργαζόμενου σε διαθεσιμότητα και 
 
στ) η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης από την εργασία του άρθρου 325 του Α.Κ. 
 
Στις περιπτώσεις από α) έως δ) η επιχείρηση, προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα, πρέπει να καλύψει 
τη μείωση έως την ημερομηνία υποβολής της εντολής κενής θέσης. 
 
Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού, αλλά έχει προβεί σε 
προγενέστερη νέα πρόσληψη υπαλλήλου, μέσα στον ίδιο μήνα που έχει λάβει χώρα η μείωση, μπορεί να 
ενταχθεί στο πρόγραμμα. 
 
Η ανωτέρω δέσμευση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της εντολής κενής 
θέσης μέχρι την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα. 
 
Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της 
εντολής κενής θέσης: 
 
α) η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, 
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β) η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της)που οφείλεται σε 
σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη που επηρεάζει ή μπορεί να 
επηρεάσει την εργασία του), 
 
γ) η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου, 
 
δ) η φυλάκιση και ο θάνατος, 
 
ε) η οικειοθελής αποχώρηση και 
 
στ) η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπών 
εργαζόμενων 
 
Για όλα τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
 
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή 
αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο 
δραστηριότητας. 
 
Δεν εντάσσονται: 
 
1. Όλες οι επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του 
προσωπικού τους, από τις διατάξεις του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) και του Ν. 3812 (ΦΕΚ 
234/Α/28.12.2009). 
 
2. επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής i) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 
266) ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ii) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
ΣΕΠΕ ή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για παραβάσεις που αφορούν αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Ο δυνητικός δικαιούχος 
κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους οι ως 
άνω κυρώσεις. 
 
3. Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος σώρευσης των ενισχύσεων. 
 
4. Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες 
εταιρείες διότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος σώρευσης των ενισχύσεων. 
 
5. Κάθε νομική οντότητα που δεν ασκεί τακτικά οικονομική δραστηριότητα. 
 
6. Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων σε αυτά. 
 
7. Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων. 
 
8. Οι επιχειρήσεις που δημιουργηθήκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και 
επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο 
χώρο με το αυτό ή άλλο αντικείμενο δραστηριότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι επιχειρήσεις εντάσσονται 
για τον επιπλέον αριθμό θέσεων που είχε η προηγούμενη επιχείρηση. 
 
9. Οι επιχειρήσεις που η έδρα είναι η οικία του εργοδότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, 
κλπ) εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους απασχολούν το προσωπικό 
εκτός του χώρου της έδρας τους (π.χ. υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί, 
υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι κλπ), σύμφωνα και με το 7.2 της παρούσας.  

http://www.solae.gr/
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i. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. 1407/2013 
(παρ. 1 του άρθρου 1). 
 
ii. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (στην πρωτογενή αλιεία και στην 
υδατοκαλλιέργεια ) 
 
iii. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων· 
 
iv. Τα νυχτερινά κέντρα. 
 
v. Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου (telemarketing) 
 
vi. Οι εποχικές επιχειρήσεις για την πρόσληψη επιχορηγουμένων ως εποχικό προσωπικό τους. 
 
vii. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή οι επιχειρήσεις οι οποίες στον χώρο που θα απασχολήσουν το 
επιχορηγούμενο άτομο (έδρα ή υποκατάστημα) συστεγάζονται με άλλη επιχείρηση. 
 
Όταν το αντικείμενο εργασιών μιας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του 
προγράμματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις 10i έως 10vii, η επιχείρηση για να ενταχθεί 
θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναφέρει ότι το επιχορηγούμενο άτομο δεν 
πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών των περιπτώσεων 9i έως 9vii. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
Ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής 

 
4.1 Ωφελούμενοι είναι 8.300 άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των 
Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον άνω του ενός (1) μήνα κατά την υπόδειξή τους 
από το αρμόδιο ΚΠΑ2 στο οποίο έχει αναρτηθεί η εντολή κενής θέσης από την επιχείρηση, που θα 
προσληφθούν από τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα ενταχθούν στο πρόγραμμα. 
 
Οι ωφελούμενοι οφείλουν: 
 
α) να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ κατά την υπόδειξή τους από το 
αρμόδιο ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψή τους, 
 
β) να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν 
συμπληρωμένο ΑΣΔ, 
 
γ) είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα 
διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για 
εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα. 
 
4.2 Εξαιρέσεις 
 
Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή: 
 
- Για άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία υποβολής της εντολής κενής για 
ένταξη στο πρόγραμμα από την επιχείρηση: 
 
- είχαν απασχοληθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την 
αιτούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται 
και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή 
άλλους εργοδότες ή εταίρους. 
- είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με ίδια δραστηριότητα 
(κύρια ή/και δευτερεύουσα). 
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- είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή 
εταιρική σχέση με την ενταχθείσα επιχείρηση. 
- είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α' βαθμού εξ αίματος ή εξ' αγχιστείας με τον 
εργοδότη. 
 
- ατόμων που προσελήφθησαν από την επιχείρηση μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
 
- για εργαζόμενους που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως 

και την 6η πρωϊνή (λήξη ωραρίου). 

 

- για άτομα που: 

 

- είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε. και εταίροι σε Ε.Π.Ε. και στις Ι.Κ.Ε. 

- είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε. 

- είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων 

- είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των ΚοινΣεπ) 

- τυχόν τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν.2643/1998. 

- θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την 

κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων, π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το 

μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά, 

- θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε 

άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης). 

- θα απασχοληθούν με μίσθωση - σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή. 

- δεν θα απασχοληθούν με συμβάσεις μισθωτής εξαρτημένης εργασίας, σύμφωνα με την κείμενη εργατική 

νομοθεσία. 

 

Επισημαίνεται ότι οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα 

ΜΟΝΟ από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα 

απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της 

εντολής κενής θέσης από τις επιχειρήσεις, τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα Ατομικά 

Σχέδια Δράσης κατά τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και τη διαδικασία που περιγράφεται 

στο Κεφάλαιο 5 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Διαδικασία ανάρτησης κενών θέσεων - Έλεγχος προϋποθέσεων - Αναζήτησης/ Υπόδειξης/ 
Πρόσληψης ανέργων - Υποβολής αιτήσεων - έγκρισης 

 
5.1. Ανάρτηση Κενών θέσεων - Δήλωση Προτίμησης Προγράμματος 
 
Οι εργοδότες/επιχειρήσεις - πιστοποιημένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ αναρτούν την 
κενή θέση που επιθυμούν να καλύψουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Portal ΟΑΕΔ (Αίτηση διάθεσης 
θέσης εργασίας) και παράλληλα εκδηλώνουν ενδιαφέρον για πρόγραμμα απασχόλησης ΠΡΟΣ ΥΠΑΓΩΓΗ, 
επιλέγοντας ταυτόχρονα, το "Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, για την πρόσληψη 8.300 ανέργων 
ηλικίας 30 ετών και άνω" στο οποίο επιθυμούν να ενταχθούν. 
 
Η διαδικασία της ανάρτησης κενής θέσης πραγματοποιείται από τους ενδιαφερόμενους, είτε μέσω των 
κωδικών TAXIS, είτε με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (εφόσον έχουν παραλάβει κλειδάριθμο από το 
ΚΠΑ2 της περιοχής τους) και διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). 
 
Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να αναρτήσουν τη θέση με την υποστήριξη του εργασιακού συμβούλου 
εργοδοτών του ΚΠΑ2 στο οποίο ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα της επιχείρησης που θα απασχοληθεί ο 
ωφελούμενος, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, σε περίπτωση που δεν έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση 
από τον χώρο της επιχείρησης. 
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Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να απασχολήσει επιχορηγούμενο προσωπικό σε υποκατάστημα της, θα 
αναρτήσει την κενή θέση στο ΚΠΑ αρμοδιότητας του υποκαταστήματος, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς 
πρόσβασης του υποκαταστήματος. Τα υποκαταστήματα ή γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα 
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναρτούν την κενή θέση στο ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει 
το υποκατάστημα ή γραφείο. 
 
Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ εγγεγραμμένοι χρήστες στο Πληροφορικό Σύστημα (portal) του Οργανισμού για το 
υποκατάστημα, θα πρέπει να επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) του υποκαταστήματος και να 
προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά για την παραλαβή κλειδαρίθμου προκειμένου στη συνέχεια να 
αναρτήσουν την κενή θέση στο ανωτέρω πρόγραμμα: 
 
1. Οι ατομικές επιχειρήσεις την Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος και αντίγραφο Δελτίου αστυνομικής 
ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
 
2. Τα νομικά πρόσωπα: 
 
• βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της επιχείρησης 
• ΦΕΚ σύστασης της εταιρίας 
• ΦΕΚ ορισμού του νόμιμου εκπροσώπου 
• αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του νομίμου εκπροσώπου 
 
Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να διενεργηθεί από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 
 
Εάν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα τότε κατά την έκδοση του κλειδαρίθμου θα πρέπει να 
δηλώνονται και να καταχωρίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία (δ/νση, τηλ., email, ΑΦΜ κλπ) κάθε 
υποκαταστήματός της. 
 
Ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών του ΚΠΑ2 στο οποίο ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα της 
επιχείρησης που θα απασχοληθεί ο ωφελούμενος, αναλαμβάνει να ενημερώσει σχετικά με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις του προγράμματος τους εργοδότες (δυνατότητα επιλογής κατηγορίας ανέργου-κοινός ή 
μακροχρόνιος- διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραμμα, κλπ). 
 
Ο αρμόδιος εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών του ΚΠΑ2, μετά την ανάρτηση της κενής θέσης ενημερώνει 
τόσο τον εργασιακό σύμβουλο ανέργων όσο και τον αρμόδιο υπάλληλο του Γραφείου Απασχόλησης της 
Υπηρεσίας του προκειμένου να προβεί σε ενέργειες ελέγχου προϋποθέσεων (βλέπε 5.2). 
 
Η ανάρτηση της κενής θέσης - δήλωση προτίμησης "Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων, για την 
πρόσληψη 8.300 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω" στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ συνιστά 
εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της επιχείρησης από τα 
Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ - e-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και του ΕΦΚΑ, καθώς και από το αρχείο του ΚΠΑ2. 
 
5.2 Έλεγχος προϋποθέσεων 
 
5.2.1. Ο αρμόδιος εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών του ΚΠΑ2, μετά την ανάρτηση της κενής θέσης 
ενημερώνει τόσο τον εργασιακό σύμβουλο ανέργων όσο και τον αρμόδιο υπάλληλο του Γραφείου 
Απασχόλησης της Υπηρεσίας του προκειμένου να προβεί σε ενέργειες ελέγχου προϋποθέσεων. 
 
5.2.2. Το Γραφείο Απασχόλησης αυθημερόν προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο και ελέγχει: 
 
α) εάν το αντικείμενο δραστηριότητας της ενδιαφερόμενης επιχείρησης ανήκει στις εξαιρέσεις του κεφαλαίου 
3 (από το μητρώο του ΟΑΕΔ) 
 
β) εάν η επιχείρηση πληροί την προϋπόθεση περί μη μείωσης του προσωπικού της στο τρίμηνο πριν την 
ημερομηνία ανάρτησης της κενής θέσης, αντλώντας στοιχεία από τα Πληροφοριακά Συστήματα του ΟΑΕΔ 
και του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ - e-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και  
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γ) την σώρευση και τήρηση κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων μέσω του αρχείου του ΚΠΑ2 αλλά και 
μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων (sorefsis) και οτιδήποτε άλλο 
κρίνεται απαραίτητο. 
 
Προκειμένου για τον αποτελεσματικό έλεγχο των ανωτέρω προϋποθέσεων το Γραφείο Απασχόλησης 
δύναται να ζητά από τους δυνητικά δικαιούχους την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και 
διευκρινίσεων, με σκοπό την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου. 
 
Κατόπιν, γνωστοποιεί στον εργασιακό σύμβουλο εργοδοτών το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου, ο 
οποίος στη συνέχεια, ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο την επιχείρηση για τη δυνατότητα πρόσληψης 
ανέργου στο πλαίσιο του προγράμματος. 
 
Παράλληλα, ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών ενημερώνει και τον εργασιακό σύμβουλο ανέργων ώστε 
να ξεκινήσει την αναζήτηση στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ του ΚΠΑ2 στο οποίο ανήκει η έδρα ή το 
υποκατάστημα της επιχείρησης που θα απασχοληθεί ο ωφελούμενος. 
 
Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να προσλάβει ανέργους μέσω του 
παρόντος προγράμματος, ενημερώνεται εγγράφως από το Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 και δύναται 
να υποβάλλει τις αντιρρήσεις της κατά του απαντητικού εγγράφου του ΚΠΑ2 σύμφωνα την παρ. 7.4 του 
Κεφαλαίου 7 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης. 
 
5.3. Αναζήτηση και υπόδειξη ανέργων 
 
5.3.1.Ο εργασιακός σύμβουλος αναζητούντων εργασία του ΚΠΑ2 στο οποίο ανήκει η έδρα ή το 
υποκατάστημα της επιχείρησης που θα απασχοληθεί ο ωφελούμενος, αναζητά εγγεγραμμένους ανέργους 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αναρτημένης κενής θέσης εργασίας, τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου 4 
και της κατηγορίας του ανέργου (κοινός άνεργος ή μακροχρόνια άνεργος). 
 
Επισημαίνεται ότι οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα 
ΜΟΝΟ από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα 
απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της 
εντολής κενής θέσης από τις επιχειρήσεις, τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα Ατομικά 
Σχέδια Δράσης κατά τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και τη διαδικασία που περιγράφεται 
στο παρόν Κεφάλαιο της Δημόσιας Πρόσκλησης. 
 
Σε περίπτωση που οι διαθέσιμοι, με τα αιτούμενα χαρακτηριστικά, άνεργοι υπερβαίνουν αριθμητικά τις 
ζητούμενες θέσεις, ο εργασιακός σύμβουλος, κατατάσσει τους υποψήφιους λαμβάνοντας ως κριτήριο τον 
χρόνο ανεργίας. 
 
Εάν υπάρξουν υποψήφιοι με τον ίδιο χρόνο ανεργίας τότε προηγούνται οι άνεργοι με την ένδειξη της 
ιδιότητας του δικαιούχου "ΚΕΑ". 
 
Ο εργασιακός σύμβουλος του ΚΠΑ2 το οποίο ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα της επιχείρησης που θα 
απασχοληθεί ο ωφελούμενος, αναζητά έως πέντε (5) ανέργους σύμφωνα με τα αιτούμενα χαρακτηριστικά 
για τη θέση ενημερώνοντας σχετικά τον Προϊστάμενο και δυνητικά όλους τους υπόλοιπους εργασιακούς 
συμβούλους της Υπηρεσίας. 
 
Επισημαίνεται ότι εφόσον ο δικαιούχος αιτηθεί για περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας ειδικότητας, ο 
εργασιακός σύμβουλος θα αναζητήσει για την κάθε επιπλέον θέση το 60% του αριθμού των ανέργων της 
αρχικής θέσης. 
 
Κατόπιν, ο εργασιακός σύμβουλος ενημερώνει όλους τους προς υπόδειξη ανέργους, με κάθε πρόσφορο 
μέσο, όπως ηλεκτρονική αλληλογραφία, έγγραφη πρόσκληση καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία. 
Επισημαίνεται ότι, η έκδοση των συστατικών σημειωμάτων δύναται να υλοποιηθεί και ταυτοχρόνως, 
δηλαδή χωρίς να παρέλθει χρόνος μεταξύ αυτών. Σε περίπτωση που η έκδοση των συστατικών δεν 
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υλοποιηθεί ταυτοχρόνως, υπάρχει δυνατότητα έκδοσης συστατικού με βάση τη σειρά προσέλευσης των 
υποψηφίων προς υπόδειξη στην Υπηρεσία. 
 
5.3.2. Η διαδικασία υπόδειξης των ανέργων, την οποία παρακολουθεί και ο εργασιακός σύμβουλος 
εργοδοτών, πραγματοποιείται αμέσως και οπωσδήποτε εντός (15) δεκαπέντε ημερών από την ανάρτηση 
της κενής θέσης. Η κενή θέση παραμένει αναρτημένη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέχρι την κάλυψή της. 
 
5.4. Αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα 
 
Μετά την πρόσληψη του ανέργου από την επιχείρηση μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 
ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ^-ΕΦΚΑ), η επιχείρηση υποβάλει εντός (30) ημερών, ηλεκτρονική Αίτηση υπαγωγής - 
Υπεύθυνη Δήλωση στο πρόγραμμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (portal) του ΟΑΕΔ. 
 
Επιπρόσθετα επισυνάπτει Υπεύθυνη Δήλωση των δικαιούχων της ενίσχυσης του Ν.1599/1986 σχετικά με 
τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (deminimis) και την εκκρεμότητα ανάκτησης κρατικών 
ενισχύσεων. 
 
Η ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
ν.1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η επιχείρηση φέρει 
την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής της αίτησης. 
 
Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την επιχείρηση στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον 
αποκλεισμό της από τη διαδικασία. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη 
χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του 
ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ- ΟΑΕΔ - e-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του e-
ΕΦΚΑ και από το αρχείο του ΚΠΑ2. 
 
5.5. Έγκριση 
 
Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2, προβαίνει αμέσως 
στην έκδοση απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα, εφόσον η επιχείρηση εξακολουθεί και πληροί τις 
προϋποθέσεις του προγράμματος. 
 
Η εγκριτική απόφαση προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό των ατόμων, για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί 
η επιχείρηση και κοινοποιείται στην επιχείρηση. 
 
Η επιχορήγηση ξεκινά από την ημερομηνία πρόσληψης του ανέργου. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης 

 
6.1. Ποσό επιχορήγησης. 
 
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του 
ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως. 
 
Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως 
διαμορφώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1/25. 
 
Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες 
αποδοχές και οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη. 
 
Οι αποζημιώσεις του Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου Πάσχα και Επιδόματος Αδείας συμπεριλαμβάνονται 
στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των μηνών που καταβάλλονται. 
 
Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους 
ημερομισθίους το ανώτερο μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης. 
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Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις ενταγμένες επιχειρήσεις, κατά την δημοσίευση της παρούσας, με τους 
περιορισμούς της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου 1 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης. 
 
6.2. Διάρκεια επιχορήγησης. 
 
Α) Για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων, η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δώδεκα (12) 
μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει η 
δικαιούχος επιχείρηση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του 12μηνου απασχόλησης. 
 
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημέρες μετά από αίτηση του 
εργοδότη και ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας. 
 
Β) Για την πρόσληψη μη μακροχρόνια ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του 
ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός κατά την υπόδειξή τους από το ΚΠΑ2, η διάρκεια της 
επιχορήγησης ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους εννέα (9) μήνες 
ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει η δικαιούχος επιχείρηση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών 
από τη λήξη του πρώτου 12μηνου απασχόλησης. 
 
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημέρες μετά από αίτηση του 
εργοδότη και ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας. 
 
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις ενταγμένες, κατά την δημοσίευση της παρούσας και μετά, με τους 
περιορισμούς της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου 1 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
Διαδικασία καταβολής επιχορήγησης 

 
7.1. Υποβολή αίτησης για καταβολή επιχορήγησης 
 
Εντός των πρώτων ενενήντα (90) ημερών, που ακολουθούν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Α.Π.Δ. 
του κάθε διμήνου απασχόλησης, η επιχείρηση υποβάλλει την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά. Οι 
επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα για τα υποκαταστήματά τους, υποβάλλουν την αίτηση για 
την καταβολή της επιχορήγησης (για τα υποκαταστήματα) στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της 
οποίας ανήκει το υποκατάστημα που απασχολείται ο επιχορηγούμενος. 
 
Οι αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά δύνανται να υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα. 
 
7.2. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλει η επιχείρηση είναι τα εξής : 
 
Ι.έντυπη κατάσταση (έντυπο Β) η οποία περιλαμβάνει τις τρέχουσες μισθολογικές καταστάσεις και την 
ανάλυση των εργοδοτικών εισφορών με τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
• Το ονοματεπώνυμο των επιχορηγουμένων βάσει του προγράμματος, 
• Α.Μ.Κ.Α (Αριθμός Μητρώου Καταχώρησης Ασφαλισμένου) και Α.Μ. e- Ε.Φ.Κ.Α. επιχορηγουμένων, 
• Την ημερομηνία πρόσληψης τους, 
• Την ημερομηνία γέννησής τους, 
• Τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα, 
• Το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιούται κάθε επιχορηγούμενος εργαζόμενος, το οποίο δεν 
μπορεί να είναι χαμηλότερο από τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο και 
• Στήλη της υπεύθυνης δήλωσης με τις υπογραφές των επιχορηγουμένων ότι απασχολήθηκαν το χρονικό 
διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση. 
 
2. παραστατικά/ αποδεικτικά πληρωμής μισθοδοσίας των επιχορηγουμένων για το αιτούμενο χρονικό 
διάστημα, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρ. 38 του ν. 4387/2016 (Α' 85) και τη με αριθμ.οικ. 
22528/460/2017 (Β1721) υπουργική απόφαση. 
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3. αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, 
με συνημμένη υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή. 
Ειδικότερα στην πρώτη υποβολή των Α.Π.Δ. υποβάλλονται και οι Α.Π.Δ. του τριμήνου που προηγείται της 
ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα. 
 
4. παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση 
ρύθμισης των οφειλών προς τον e- ΕΦΚΑ ή το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ 
Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), η επιχείρηση προσκομίζει τη ρύθμιση, η οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνει το 
ελεγχόμενο χρονικό διάστημα και οι δόσεις να καταβάλλονται κανονικά. Εάν κριθεί απαραίτητο τα ανωτέρω 
στοιχεία διασταυρώνονται με τον e- ΕΦΚΑ ή το ΕΤΕΑΕΠ. 
 
5. αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης με λογαριασμό ΙΒΑΝ, στο οποίο εμφανίζεται η 
επωνυμία/ονοματεπώνυμο της δικαιούχου επιχείρησης /εργοδότη (μόνο κατά την πρώτη αίτηση καταβολής 
της επιχορήγησης). 
 
Τα έντυπα Ε3 [Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 
Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης) και Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) αναζητούνται 
αυτεπαγγέλτως από το αρμόδιο ΚΠΑ2 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ. 
 
7.3. Διενέργεια Επαληθεύσεων- Έγκριση/ Απόρριψη Καταβολής Επιχορήγησης-Υποβολή αντιρρήσεων 
 
7.3.1. Διοικητική Επαλήθευση 

 

Μετά την υποβολή της αίτησης για καταβολή της επιχορήγησης, το Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 

προβαίνει αμελλητί σε διοικητική επαλήθευση των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί με το αίτημα του 

δικαιούχου. Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται έκθεση διοικητικής επαλήθευσης και 

ενημερώνεται σχετικά η επιχείρηση. Στη συνέχεια ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 προβαίνει στην έκδοση 

σχετικής απόφασης (έγκρισης ή απόρριψης καταβολής επιχορήγησης). 

 

Εάν απορριφθεί η αξίωση για το αιτούμενο χρονικό διάστημα, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης ή 

και των δικαιολογητικών, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 προβαίνει στην έκδοση απορριπτικής απόφασης 

καταβολής επιχορήγησης. 

 

Είναι δυνατή η επιμήκυνση της προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημέρες, ύστερα από αίτηση της επιχείρησης 

στην υπηρεσία και έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου του ΚΠΑ2. 

 
7.3.2. Επιτόπια Επαλήθευση 
 
Για την αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, 
διενεργούνται τουλάχιστον δύο επιτόπιες επαληθεύσεις. 
 
Οι επιτόπιες επαληθεύσεις πραγματοποιούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ στην έδρα ή στο 
υποκατάστημα της επιχείρησης όπου απασχολείται ο επιχορηγούμενος εργαζόμενος καθ' όλη τη διάρκεια 
του προγράμματος και σε οποιαδήποτε στάδιο υλοποίησής του. Επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται και 
για το δεσμευόμενο, μη επιχορηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης. 
 
Συνίσταται η πρώτη επαλήθευση να διενεργείται μετά την πρόσληψη του επιχορηγούμενου ατόμου και πριν 
το πρώτο αίτημα για καταβολή επιχορήγησης για το α' δίμηνο απασχόλησης, προκειμένου να 
διαπιστώνεται η πληρότητα των προϋποθέσεων υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα και η δεύτερη 
πριν τη λήξη του προγράμματος. 
 
Επιπλέον, επιτόπιες επαληθεύσεις (πέραν των δύο) δύνανται να διενεργηθούν κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος, κατά την κρίση του Προϊσταμένου, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του 
προγράμματος. 
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Για τις επαληθεύσεις λαμβάνονται υπόψη το ισχύον, εθνικό και ενωσιακό, πλαίσιο καθώς και η πρόσκληση. 
 
Μετά το πέρας της επαλήθευσης οι ελεγκτές συντάσσουν έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης και επιδίδουν 
αντίγραφο στον δικαιούχο. Η έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης υποβάλλεται την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα στην αρμόδια υπηρεσία ΚΠΑ2. 
 
Στη συνέχεια ο Προϊστάμενος προβαίνει στην έκδοση της σχετικής απόφασης (όπως: ανάκλησης, διακοπής 
με αναζήτηση/ δημοσιονομική διόρθωση, απόρριψη αξίωσης για καταβολή της επιχορήγησης), η οποία, 
συνοδευόμενη από την έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης, κοινοποιείται στο δικαιούχο. 
 
7.3.3 Ανάθεση διενέργειας επαληθεύσεων 
 
Τα αρμόδια τμήματα διοικητικών υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων αναθέτουν τους 
ελέγχους, σύμφωνα με τη με αριθμ. 1952/39/15-07-2016 απόφαση του Δ.Σ. όπως ισχύει, σε 
ελεγκτές/υπαλλήλους του ΟΑΕΔ προκειμένου να διαπιστωθεί αν η επιχείρηση τηρεί τους όρους του 
προγράμματος (όπως λειτουργία της επιχείρησης, απασχόληση του επιχορηγούμενου και μη 
προσωπικού). 
 
Οι επαληθεύσεις του προγράμματος διενεργούνται από ελεγκτές/υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. 
 
Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται: 
 

1. να διατηρούν τα σχετικά παραστατικά σε διακριτό φάκελο προκειμένου να ελέγχονται από τους ελεγκτές/ 

υπαλλήλους του ΟΑΕΔ και να διαπιστώνεται η τήρηση ή μη των όρων του προγράμματος. 

 

2. να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές/ υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα 

με το άρθρο 29 του ν.4144/2013, 

 

3. να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται και 

 

4. να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα για τουλάχιστον δέκα 

(10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος de minimis 

(Καν. 1407/2013). 

 

7.4. Υποβολή αντιρρήσεων 

 
Όταν κατά την επαλήθευση (επιτόπια ή διοικητική) διαπιστώνεται παρατυπία, αυτή καταγράφεται στη 
σχετική έκθεση επαλήθευσης που συντάσσεται από τους αρμόδιους ελεγκτές/υπαλλήλους με κατάλληλη 
τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν. 
 
Η επιχείρηση δύναται να υποβάλλει αντιρρήσεις επί της έκθεσης επιτόπιας ή διοικητικής επαλήθευσης 

εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται αμελλητί από τον 

Προϊστάμενο του ΚΠΑ2, ο οποίος εκδίδει σχετική απόφαση. 

 

Εάν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 εκδίδει σχετική απόφαση αποδοχής των 

αντιρρήσεων. Εάν η επιχείρηση δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα τις αντιρρήσεις της ή δεν γίνονται αποδεκτές, ο 

Προϊστάμενος του ΚΠΑ2, εκδίδει σχετική απόφαση (ενδεικτικά: ανάκληση, διακοπή με αναζήτηση, 

απόρριψη αξίωσης για καταβολή της επιχορήγησης, κτλ), η οποία κοινοποιείται στην επιχείρηση. 

 

Κατά της απόφασης, η επιχείρηση δύναται να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την 

κοινοποίησή της, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 11 της παρούσας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης - Όροι και Δεσμεύσεις 

 
8.1. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το δεσμευόμενο προσωπικό (επιχορηγούμενες και 
υφιστάμενες, κατά την ημερομηνία υποβολής της εντολής κενής θέσης εργασίας) με το ίδιο καθεστώς 
απασχόλησης καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος. 
 
Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το επιχορηγούμενο και μη προσωπικό της και εφόσον δεν το 
αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας 
όσες μειώθηκε το προσωπικό. 
 
Στην περίπτωση που η επιχείρηση 
 
i. έχει επιχορηγηθεί, τότε θα πρέπει να επιστραφεί στον Οργανισμό το αναλογούν ποσό επιχορήγησης 
σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω στο Κεφάλαιο 9 "Διακοπή επιχορήγησης - 
Δημοσιονομική Διόρθωση", 
 
ii. δεν έχει επιχορηγηθεί θα διακόπτεται το πρόγραμμα δίχως την καταβολή οποιοδήποτε ποσού. 
 
Επισημαίνεται ότι και για την αντικατάσταση του επιχορηγούμενου ατόμου, η επιχείρηση θα πρέπει να 
υποβάλει εντολή κενής θέσης και να ακολουθηθεί η διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης στο 
ΚΠΑ2, μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ με κωδικούς 
πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). 
 
Η αντικατάσταση θα γίνεται με άτομο ίδιας κατηγορίας με το αρχικά προσληφθέν άτομο. Είναι δυνατή η 
επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας για την αντικατάσταση του επιχορηγούμενου ατόμου και της σχετικής 
διαδικασίας (εντολή κενής θέσης κλπ) κατά τριάντα (30) ημέρες, μετά από αίτηση της επιχείρησης και 
απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2). 
 
Δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση επιχορηγούμενου ατόμου από τις δικαιούχους επιχειρήσεις, με άτομο 
σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις Εξαιρέσεις του Κεφαλαίου 4.2.  
 
Σε περίπτωση μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ειδικότητας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) σε 
επιχορηγούμενη θέση θα διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για 
τον εργοδότη. Επισημαίνεται, όμως, ότι στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση υποχρεούται αυτονόητα να 
διατηρήσει το δεσμευόμενο (μη επιχορηγούμενο προσωπικό της) καθόλη τη χρονική διάρκεια ισχύος του 
προγράμματος (χρονικό διάστημα επιχορήγησης και δέσμευσης) και να υποβάλλει τα δικαιολογητικά της 
παραγράφου 7.2 του Κεφαλαίου 7, σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση υπαγωγής της επιχείρησης στο 
πρόγραμμα. 
Επίσης σε περίπτωση στράτευσης, ασθένειας, ανυπαίτιου κωλύματος (π.χ. κυοφορίας- λοχείας), ειδικής 
άδειας προστασίας της μητρότητας, που αφορά είτε στο επιχορηγούμενο ατόμου είτε και στο δεσμευόμενο 
μη επιχορηγούμενο προσωπικό, δεν απαιτείται αντικατάσταση, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται, 
υπό τον όρο ότι η επιχείρηση θα προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
 
Ως μείωση προσωπικού τόσο για το επιχορηγούμενο προσωπικό όσο και για το δεσμευόμενο προσωπικό 
(μη επιχορηγούμενο για το οποίο έχει δεσμευτεί η επιχείρηση σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση) 
θεωρείται: 
 
α) η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, 
 
β) η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, 
 
γ) η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής 
οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου, 
 
δ) η οικειοθελής αποχώρηση που λογίζεται ως καταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του 
ν.4488/2017 (Α 137), 
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ε) η θέση εργαζόμενου σε διαθεσιμότητα και 
 
στ) η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης από την εργασία του άρθρου 325 του Α.Κ. 
 
Στις περιπτώσεις από α) έως δ) η επιχείρηση, προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα, πρέπει να καλύψει 
τη μείωση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα. 
 
Στην περίπτωση αυτή, εάν δεν υπάρξει αντικατάσταση του επιχορηγούμενου ατόμου και διατήρηση του 
δεσμευόμενου (μη επιχορηγούμενου) προσωπικού της επιχείρησης σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του 
παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 9 «Διακοπή επιχορήγησης - Δημοσιονομική 
διόρθωση». 
 
Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού τόσο για το επιχορηγούμενο όσο και για το δεσμευόμενο μη 
επιχορηγούμενο προσωπικό η κενή θέση που οφείλεται σε: 
 
α) η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, 
 
β) η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της)που οφείλεται σε 
σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη που επηρεάζει ή μπορεί να 
επηρεάσει την εργασία του), 
 
γ) η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου, 
 
δ) η φυλάκιση και ο θάνατος,  
 
ε) η οικειοθελής αποχώρηση και 
 
στ) η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπών 
εργαζόμενων. 
 
Για όλα τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
 
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή 
αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο 
δραστηριότητας. 
 
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όσον αφορά στο δεσμευόμενο (μη επιχορηγούμενο) αλλά και στο 
επιχορηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης δεν είναι δυνατή η μετατροπή του καθεστώτος απασχόλησης 
από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση κλπ. 
 
Οι ανωτέρω δεσμεύσεις ισχύουν και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της εντολής 
κενής θέσης μέχρι και την έκδοση της εγκριτικής απόφασης. 
 
Σε περίπτωση αλλαγής του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική απασχόληση του 
δεσμευόμενου (μη επιχορηγούμενου) προσωπικού της, η επιχείρηση υποχρεούται να προβεί στην 
πρόσληψη επιπλέον ατόμου προκειμένου να διατηρηθεί ο αριθμός δέσμευσης του προσωπικού της, 
σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα. 
 
Η επιχείρηση μπορεί να προβεί σε αντικατάσταση του δεσμευόμενου μη επιχορηγούμενου προσωπικού 
που μείωσε και με άλλο εργαζόμενο που προσέλαβε η επιχείρηση μετά την αίτηση για υπαγωγή στο 
πρόγραμμα (και ανήκει στο μη δεσμευόμενο προσωπικό της), έχοντας σε κάθε περίπτωση το ίδιο 
καθεστώς απασχόλησης δεδομένου ότι ο αριθμός του προσωπικού δέσμευσης παραμένει σταθερός. 
 
8.2 Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους 
ημερομισθίους το ανώτερο μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης. 
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Οι αποδοχές και η ασφάλιση των εργαζομένων καθορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική 
νομοθεσία. 
 
Είναι δυνατόν επιχορηγούμενος και μη να πραγματοποιήσει κάτω των 25 ημερομισθίων στην περίπτωση 
που ο λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο του εργαζόμενου, επιχορηγούμενου και μη. 
 
Οι επιχορηγούμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος δεν ασκούν ελευθέριο επάγγελμα. Σε διαφορετική 
περίπτωση διακόπτεται η επιχορήγηση της επιχείρησης για το συγκεκριμένο άτομο και υποδεικνύεται άλλο 
άνεργο άτομο. 
 
8.3. Στο πλαίσιο της έρευνας / αξιολόγησης του ανωτέρω προγράμματος, τόσο οι δικαιούχοι (επιχειρήσεις) 
όσο και οι ωφελούμενοι (άνεργοι) πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω 
επεξεργασία (από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας) των προσωπικών δεδομένων τους, 
που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος προγράμματος, για το σκοπό εξαγωγής 
στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών μέσω 
ερωτηματολογίων για την αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση έχουν τα 
δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων (G.D.P.R 679/16) και με τις διατάξεις του Ν. 4624/2019 ». 
 
Τα δεδομένα των ερωτηματολογίων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία 
(δείκτες) και για το σκοπό της διεξαγωγής των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων. Οι αρμόδιες 
υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη επεξεργασίας των δεδομένων των συμμετεχόντων υποχρεούνται να 
συμμορφώνονται πλήρως προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό της εφαρμογής και 
υλοποίησης του προγράμματος. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
Διακοπή επιχορήγησης- Δημοσιονομική Διόρθωση 

 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε 
καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ.7 του ν.1262/1982 
(ΦΕΚ 70/Α'/16.6.1982), όπως ισχύει, για την απόδοση στον ΟΑΕΔ καθώς και οι διατάξεις της με αριθμό 
1016784/1299¬25/0016/26-02-1997 (ΦΕΚ Β' 120) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, η οποία 
εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού (Ν. 
2362 / 1995) και δυνάμει της οποίας η είσπραξη των εσόδων του Ο.Α.Ε.Δ. ανατέθηκε στις Δημόσιες 
Οικονομικές Υπηρεσίες. 
 
Επισημαίνεται ότι οι κυρώσεις επιβάλλονται αυτοτελώς για κάθε φάση του προγράμματος, με την 
προϋπόθεση ότι κατά την επέκταση του προγράμματος στο εννεάμηνο (9μηνο) ή δωδεκάμηνο (12μηνο) 
αντίστοιχα απασχόλησης οι κυρώσεις θα επιβληθούν αυτοτελώς μόνο εφόσον ο λόγος διακοπής προκύψει 
μετά τη λήξη του πρώτου δωδεκαμήνου απασχόλησης. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

Επιμήκυνση Προγράμματος 
 
Είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης κατά τριάντα (30) το πολύ ημέρες με ισόχρονη 
δέσμευση της επιχείρησης, για μη μείωση προσωπικού και των ΕΜΕ, σε περίπτωση α) δικαιολογημένης 
ασθένειας επιχορηγούμενου εργαζόμενου, β) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά από αίτηση του 
επιχορηγούμενου εργαζομένου και γ) μη λειτουργίας της επιχείρησης λόγω θερινών διακοπών (στην 
περίπτωση που ο επιχορηγούμενος έχει ήδη λάβει ή θα λάβει την νόμιμη άδεια του, εκτός του χρονικού 
διαστήματος που η επιχείρηση δεν λειτουργεί λόγω θερινών διακοπών). Η επιμήκυνση γίνεται μετά από 
αίτηση της επιχείρησης και απόφαση του Προϊσταμένου της κατά τόπον αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ. 
 
Επίσης σε περίπτωση αντικατάστασης επιχορηγούμενου μισθωτού μέσα στην προθεσμία των τριάντα (30) 
ημερών είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης του εργοδότη κατά τριάντα (30) ημέρες για 
κάθε άτομο που αντικαταστάθηκε, μετά από αίτηση του εργοδότη και απόφαση του αρμόδιου 
Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Απασχόλησης. 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ / ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

 
 
 

 
 
 174  ///www.solcrowe.gr 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 

Επίλυση διαφορών 
 
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των ενταγμένων στο συνολικό πρόγραμμα και των Υπηρεσιών 
Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, θα επιλύεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ ύστερα από διατύπωση γνώμης 
της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΕΚΠ. 
 
Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση 
της απορριπτικής απόφασης. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 
Τελικές διατάξεις 

 
1. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, όπως η Δημόσια 
Πρόσκληση ορίσει, λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη 
των κατανεμηθεισών θέσεων. 
 
Μετά την αυτόματη λήξη της προθεσμίας, συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για αριθμό θέσεων που 
αντιστοιχεί μέχρι το 30% των κατανεμηθεισών θέσεων. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις παραμένουν σε 
στάδιο αναμονής και ικανοποιούνται με βάση τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων, εφόσον 
δημιουργηθούν κενές θέσεις. 
 
2. Ο Διοικητής του Οργανισμού δύναται με απόφαση του να αναστείλει, να παρατείνει και να λήξει την 
προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για ένταξη στο πρόγραμμα, για το 
σύνολο των Διοικητικών Περιφερειών ή για ομάδες Διοικητικών Περιφερειών της χώρας. 

 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

ΣΠ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ 
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Θ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

 

Α.1146/2020 
Τροποποίηση της υπ' αρ. Α.1135/9.6.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών 
«Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση 
καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2020» (Β' 2219). 
 

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2020  
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Π.Ν.Π.) (Α' 68), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4690/2020 (Α'104) όπως 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83). 
 
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), όπως ισχύουν. 
 
4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Ει-σπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α'90) όπως ισχύουν, 
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, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119). 
 
7. Το π.δ. 142/2017 (Α'181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 
του π.δ. 84/2019 (Α' 123). 
 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α' 133). 
 
9. Την υπ' αρ. Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β' 2901). 
 
10. Την υπ' αρ. 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β'3051). 
 
11. Την υπ' αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ' αρ. 
39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ' αρ. 5294/17.1.2020 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 
 
12. Την υπ' αρ. Α.1135/9.6.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός πληττόμενων 
επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για 
τον μήνα Ιούνιο 2020» (Β'2219). 
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13. Την υπ' αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 968), όπως ισχύει. 
 
14. Την από 12.6.2020 εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
 
15. Την ανάγκη καθορισμού των πληττόμενων επιχειρήσεων για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 
δεύτερου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. (Α' 68) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α'83), όπως 
αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4690/2020 (Α' 104). 
 
16. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος τους Κρατικού Προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2020, αποφασίζουμε: 
 
1. Στο Παράρτημα της υπ' αρ. Α.1135/9.6.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών 
«Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής 
του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2020» (Β' 2219), προστίθεται νέος ΚΑΔ 
49.31 «Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών». 
 
2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2020 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 

Α.1147/2020 
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (Α' 55) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή 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. 
 

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2020  
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 11.3.2020 (Α' 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το 
άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4690/2020 (Α' 104). 
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 ει-σπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α' 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.), 
όπως ισχύουν. 
5. Το π.δ. 142/2017 (Α' 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών». 
6. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 (Α' 6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών 
(Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών». 
7. Την υπ' αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β'968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει. 
8. Το π.δ. 83/2019 (Α'121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών». 
9. Την υπ' αρ. Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β' 2901). 
10. Την υπ' αρ. 339/18-07-2019 (Β' 3051) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο». 

http://www.solae.gr/
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11. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (Α'94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν, ιδίως το 
άρθρο 41. 
12. Την υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.18159/14.3.2020 (Β' 859) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων -Προστασίας του πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών 
«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγό ρευσης λειτουργίας όλων των ο ργα-νωμένων παραλιών 
(δημόσιων, δημοτικών, ιδιωτικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των αγορών των άρθρων 37 και 38 του ν. 
4497/2017 (Α' 171) και ρύθμιση σχετικών ζητημάτων». 
13. Την υπ' αρ. 18152/14.3.2020 (Β'857) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - 
Προστασίας του πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας -Εσωτερικών «Επιβολή του 
μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εποχικών τουριστικών καταλυμάτων από 15.3.2020 έως 
και 30.4.2020». 
14. Την υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18149/13.3.2020 (Β' 855) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους 
ιδιωτικών επιχειρήσεων, μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, 
καθώς και γενικά χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 
14.3.2020 έως και 27.3.2020.». 
15. Την Δ1α/Γ.Π οικ.16838/10.3.2020 (Β' 783) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης 
λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών 
δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το 
χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020». 
16. Την Δ1α/Γ.Π οικ. 16837/10.3.2020 (Β' 782) απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη - Υγείας - 
Πολιτισμού και Αθλητισμού - Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 
χώρων αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων με παρουσία άνω των εξήντα (60) 
ατόμων στον αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήματος». 
17. Την υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17733/12.3.2020 (Β' 833) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας θεάτρων, 
κινηματογράφων, χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κέντρων διασκέδασης, παιδότοπων, δημοσίων και 
ιδιωτικών γυμναστηρίων, ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων, κολυμβητηρίων κλειστών και ανοικτών 
στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από 13/3/2020 έως και 27/3/2020». 
18. Την Δ1α/Γ.Π.οικ.19024/17.3.2020 (Β' 915) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και 
Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο 
σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19». 
19. Την 1/20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός 
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ' 
αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 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). 
20. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.3.2020 (Α' 55) 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76). 
21. Την εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 
22. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 
1. Παρατείνονται μέχρι και την 31/10/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτι-
κά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 
20/03/2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
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παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 Κ.Α.Δ. 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 στις 20/03/2020, που λήγουν ή έληξαν από 01/06/2020 έως και 30/06/2020. 
Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες 
καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. 
2. Αναστέλλεται μέχρι και την 31/10/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά 
την 01/06/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων. 
3. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της 
αναστολής. 
4. Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε καθεστώς αναστολής 
της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που, 
μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι επιχειρήσεις δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η 
παράταση ή η αναστολή παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, βάσει 
της αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης. 
5. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται: α) οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, 
όπως ορίζονται στην παράγραφο 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 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. 
6. Η παρούσα απόφαση δεν καταργεί την υπ' αρ. Α.1053/21.03.2020 (Β'949) απόφαση, όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. Α.1062/26.03.2020 (Β' 1043) απόφαση, την υπ' αρ. Α.1072/02.04.2020 
(Β'1157), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. Α.1083/13.04.2020 (Β' 1387) απόφαση, και την υπ' αρ. 
Α.1106/08.05.2020 (Β' 1823) απόφαση. 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται. Σε 
περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ 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. 
 

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

3316 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων 

47.78.89.04 Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης 

4931 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών 

4939 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α. 

5010 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών 

5030 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών 

5110 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών 

5121 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων 

52.21.29.02 Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή) 

5222 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές 

5223 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές 

5510 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 

5520 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 

5530 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα 

55.90.13 Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε Άλλα μεταφορικά μέσα 

55.90.19 Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α. 

http://www.solae.gr/
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

5610 

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις 
δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων 
σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η 
χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά 

5621 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 

5629 
Άλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από 
στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01) 

5630 
Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή 
προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις 
οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά 

5911 
Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων 

5912 
Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών προγραμμάτων 

5913 Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων 

5914 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 

7711 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 

7721 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών 

7729 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης 

7734 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών 

7735 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών 

7739 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών πδκα 

7911 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 

7912 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 

7990 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 

8230 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 

86.90.13.02 Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ) 

8810 

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και 
άτομα με αναπηρία, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς 
παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και 
τις Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11). 

9001 Τέχνες του θεάματος 

9002 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος 

9003 Καλλιτεχνική δημιουργία 

9004 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συνάψεις δραστηριότητες 

9102 Δραστηριότητες μουσείων 

9103 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών 

9200 

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας 
(on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) 
σύνδεση (92.00.21), των υπηρεσιών λαχείων, παιχνιδιών με αριθμούς και μπίγκο 
(92.00.13), των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών (92.00.19), άλλων υπηρεσιών 
στοιχημάτων (92.00.29) 

9311 
Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων, εκτός από υπηρεσίες πίστας καρτ 
(93.11.10.04) 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

9312 
Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, πλην αθλητών και ομάδων που είναι σε προετοιμασία 
ολυμπιακών αγώνων 

9313 Εγκαταστάσεις νυμναστικής 

9319 
Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, εξαιρουμένων των υπηρεσιών που σχετίζονται με την 
εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές 
δραστηριότητες (93.19.13.03) 

9321 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων 

9329 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 

94.99.16.01 Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων 

94.99.16.02 Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών 

96.04 

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εξαιρουμένων των υπηρεσιών διαιτολογίας 
(96.04.10.01), των υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων 
συνδυασμού αισθητικής και δίαιτας (με εξαίρεση την σωματική άσκηση) (96.04.10.02), 
υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με 
υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες, (96.04.10.06) 

96.09.19.12 Υπηρεσίες ιερόδουλου 

  
Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, 
ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα 
καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια. 

 
Η παρούσα απόφαση  να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2020 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 

Α.1149/2020 
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 κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), 
τροποποιήθηκε και ισχύει 
 

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2020 
 
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, όπως αυτή κυρώθηκε με το 
άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76). 
 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 4690/2020 (Α’ 104). 
 
3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύουν. 
 
4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90), όπως ισχύουν. 
 
5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181). 
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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 υπ΄ αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968), όπως ισχύει. 
 
8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121). 
 
9. Την υπ΄αρ. 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 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. Δ1α/ΓΠ.οικ.18159/14.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του 
μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας όλων των οργανωμένων παραλιών (δημόσιων, 
δημοτικών, ιδιωτικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των αγορών των άρθρων 37 και 38 του ν. 4497/2017 
(Α΄ 171) και ρύθμιση σχετικών ζητημάτων» (Β΄ 859). 
 
13. Την υπ΄αρ. 18152/14.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας 
του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της 
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εποχικών τουριστικών καταλυμάτων από 15.3.2020 έως και 
30.4.2020» (Β΄ 857). 
 
14. Την υπ’αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ 18149/13-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και 
Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών 
επιχειρήσεων, μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και 
γενικά χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 
έως και 27.3.2020» (Β΄ 855). 
 
15. Την υπ΄αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-03-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης 
λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών 
δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό 
διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020» (Β’ 783). 
 
16. Την υπ΄αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16837/10-03-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, 
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης 
λειτουργίας χώρων αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων με παρουσία άνω των 
εξήντα (60) ατόμων στον αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήματος» (Β’ 782). 
 
17. Την υπ΄αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17733/12.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και 
Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, 
χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κέντρων διασκέδασης, παιδότοπων, δημοσίων και ιδιωτικών 
γυμναστηρίων, ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων, κολυμβητηρίων κλειστών και ανοικτών στο 
σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από 13/3/2020 έως και 27/3/2020» (Β’ 833). 
 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ / ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

 
 
 

 
 
 182  ///www.solcrowe.gr 

18. Την υπ΄αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024/17-03-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και Εσωτερικών, «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών 
επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, 
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 915). 
 
19. Την υπ΄αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την 
υπ’αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 
 
20. Την υπ΄αρ. 12997/231/23-3-2020 (Β’ 993) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για 
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοΐού COVID-19». 
 
21. Την ανάγκη καθορισμού 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) μετά την τροποποίησή 
του με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας 
της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’68) και με το άρθρο 3 του ν. 4690/2020 (Α΄104) όπως αυτές 
κυρώθηκαν με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και το άρθρο 1 ν. 4683/2020 (Α΄ 83), αντίστοιχα. 
 
22. Την εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 
 
23. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού,  
 
αποφασίζουμε: 
 
1. Παρατείνονται μέχρι και την 31.10.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις 
Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 01.06.2020 έως και 30.06.2020 των φυσικών 
προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό 
δραστηριότητας στις 20.03.2020 τους αναφερόμενους 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. Έως την ίδια ημερομηνία και για 
τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων 
ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. 
 
2. Αναστέλλεται μέχρι και την 31.10.2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 
01.06.2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων. 
 
3. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της 
αναστολής. 
 
4. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα 
στα εξής πρόσωπα: α) σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014, β) σε εκτός αυτής Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) σε 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 
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κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, δ) σε 
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) σε επιχειρήσεις που υπάγονται στο 
Κεφάλαιο Β΄ του αμέσως παραπάνω νόμου. 
 
5. Η παρούσα απόφαση δεν καταργεί την υπ’ αρ. Α.1061/2020 (Β΄ 1043) απόφαση, την υπ’ αρ. 
Α.1074/2020 (Β΄ 1159) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. Α.1085/2020 (Β΄ 1388) όμοια, και 
την υπ’ αρ. Α.1105/2020 (Β΄1821) απόφαση. 
  
6. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που εξακολουθούν να πλήττονται. Σε 
περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και 
οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων. 
 

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων 

47.19 

Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση 

καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01), Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02 ), 

καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-

shop κτλ.) 

47.41 

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και 

λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή 

τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.42 
Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση 

τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.43 
Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις 

υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.51 

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με 

εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-

shop κτλ.) 

47.52 

Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με 

εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-

shop κτλ.) 

47.53 

Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα 

καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 

κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.54 
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση 

τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.59 

Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα 

καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 

κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.61 
Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 

ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.62.63 
Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού 
εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.63 
Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση 
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

47.64 
Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.65 
Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.71 
Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.72 
Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με 
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-
shop κτλ.) 

47.75 

Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός 
από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού 
προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19), καθώς και τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.76  

Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών 
ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων 
οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02), Λιανικό εμπόριο 
γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04), Λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και 
φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) (47.76.77.05), Λιανικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων 
π.δ.κ.α. (47.76.77.06), Λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, 
μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07), Λιανικό εμπόριο 
καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08), Λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών που 
χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών (47.76.77.09), 
Λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέων και καρπών (47.76.77.13), Λιανικό εμπόριο σπόρων 
ζαχαρότευτλων και σπόρων κτηνοτροφικών φυτών (47.76.77.14), Λιανικό εμπόριο σπόρων 
ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, για σπορά 
(47.76.77.15), Λιανικό εμπόριο σπόρων λαχανικών (47.76.77.16), Λιανικό εμπόριο σπόρων 
πατάτας (47.76.77.17), Λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην 
αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για 
παρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18), Λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων 
(47.76.77.19), Λιανικό εμπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, 
βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.76.77.20), Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων 
και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78), Λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για 
ζώα συντροφιάς (47.76.79), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου 
με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.77 
Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.78 

Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό 
εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής 
χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων 
αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87), Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού 
π.δ.κ.α. (47.78.88), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.79 
Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.82 
Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε 
υπαίθριους πάγκους και αγορές, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού 
εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.89 
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών 

49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α. 

50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών 

51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών 

51.21 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων 

52.21.29.02 Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή) 

52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές 

52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές 

55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 

55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 

55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα 

55.90.13 Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε Άλλα μεταφορικά μέσα 

55.90.19 Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α. 

56.10 

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις 
δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο 
από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και 
το σερβίρισμα σε αυτά 

56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 

56.29 
Άλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές 
τραπεζαρίες (56.29.20.01) 

56.30 
Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή 
προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις 
οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά 

59.11 
Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων 

59.12 
Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών προγραμμάτων 

59.13 Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων 

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 

77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 

77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών 

77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων 

77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης 

77.34 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών 

77.35 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών 

77.39 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών πδκα 

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 

79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 

79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 

82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 

86.90.13.02 Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ) 

88.10 

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα 
με αναπηρία, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για 
ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις Υπηρεσίες επίσκεψης και 
παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11) 

90.01 Τέχνες του θεάματος 

90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος 

90.03 Καλλιτεχνική δημιουργία 

90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

91.02 Δραστηριότητες μουσείων 

91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών 

92.00 
Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας 
(on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση 
(92.00.21). 

93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων, εκτός από υπηρεσίες πίστας καρτ (93.11.10.04) 

93.12 
Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, πλην αθλητών και ομάδων που είναι σε προετοιμασία 
ολυμπιακών αγώνων 

93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής 

93.19 
Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, εξαιρουμένων των υπηρεσιών που σχετίζονται με την 
εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες 
(93.19.13.03) 

93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων 

93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 

94.99.16.01 Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων 

94.99.16.02 Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών 

96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής 

96.04 

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εξαιρουμένων των υπηρεσιών διαιτολογίας 
(96.04.10.01), των υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού 
αισθητικής και δίαιτας (με εξαίρεση την σωματική άσκηση) (96.04.10.02), υπηρεσιών 
προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και 
υπέρυθρες ακτίνες, (96.04.10.06) 

96.09.19.12 Υπηρεσίες ιερόδουλου 

  

Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των 
καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), 
που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, 
εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν 
ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές. 

  
Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, 
ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα 
καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια. 

 

 

Α.1164/2020 
Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση 
καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020 
 

9 Ιουλίου 2020  
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Π.Ν.Π.) (Α΄ 68), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83). 
 
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), όπως ισχύουν. 
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4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 90), όπως ισχύουν 
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 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του 
Π.Δ.84/2019 (Α΄ 123). 
 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (Α΄ 98). 
 
9. Την υπ’ αρ. 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. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωσης θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 17-
01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 
 
12. Την υπ’ αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968), όπως ισχύει. 
 
13. Την από 09.07.2020 εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
 
14. Την ανάγκη καθορισμού των πληττόμενων επιχειρήσεων για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 
δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 
του ν. 4683/2020 (Α΄ 83). 
 
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020,  
 
αποφασίζουμε: 
 
1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εξακολουθεί να 
πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Ιούλιο 
και Αύγουστο, ήτοι επιχείρησης η οποία έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20 
Μαρτίου 2020 έναν από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας, ή της οποίας τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά τις 20 Μαρτίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας 
δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο Παράρτημα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική 
δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που 
αντιστοιχούν στο κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% 
του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων 
διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 
δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με άρθρο 1 του 
ν. 4683/2020 (Α΄ 83). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 
2020. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, 

εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες 
οκταψήφιων. 

 

ΚΑΔ Περιγραφή 

33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων 

47.78.89.04 Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης 

49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών 

49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α. 

50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών 

50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών 

51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών 

51.21 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων 

52.21.29.02 Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή) 

52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές 

52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές 

55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 

55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 

55.30 
Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα 
οχήματα 

55.90.13 Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε άλλα μεταφορικά μέσα 

55.90.19 άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α. 

56.10 

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις 
δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε 
πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση 
τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά 

56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 

56.29 
Άλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από 
στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01) 

56.30 
Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή 
προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) 
στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά 

59.11 
Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων 

59.12 
Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών προγραμμάτων 

59.13 
Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων 

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 

77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 

77.39.13 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων 

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 

79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 

79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 

82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 

85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση 

88.10 

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και 
άτομα με αναπηρία, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή 
καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις 
Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11). 

90.01 Τέχνες του θεάματος 

90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος 

90.03 Καλλιτεχνική δημιουργία 

http://www.solae.gr/
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ΚΑΔ Περιγραφή 

90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 

91.02 Δραστηριότητες μουσείων 

91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών 

93.11 
Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων, εκτός από υπηρεσίες πίστας καρτ 
(93.11.10.04) 

93.12 
Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, πλην αθλητών και ομάδων που είναι σε προετοιμασία 
ολυμπιακών αγώνων 

93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής 

93.19 
Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, εξαιρουμένων των υπηρεσιών που σχετίζονται με την 
εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες 
(93.19.13.03) 

93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου 

94.99.16.01 Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων 

  
Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών 
μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και 
τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια. 

 
2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

Α.1170/2020 
Τροποποίηση της υπ' αρ. Α.1164/09.07.2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών 
«Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση 
καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020» 
(Β' 2867) 
 

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2020 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α' 68), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4690/2020 (Α' 
104), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83). 
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), όπως ισχύουν. 
4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α' 90), όπως 
ισχύουν 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 (Α' 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με το άρθρο 1 
του π.δ. 84/2019 (Α' 123). 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98). 
9. Την υπ' αρ. Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β' 2901). 
10. Την υπ' αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051). 
11. Την υπ' αρ. 1/20.01.2016 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό 
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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 ΕΞ 17-
01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 
12. Την υπ' αρ. Α.1164/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός 
πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού 
μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020» (Β' 2867). 
13. Την υπ' αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 968), όπως ισχύει. 
14. Την από 20.07.2020 εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
15. Την ανάγκη καθορισμού των πληττόμενων επιχειρήσεων για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 
δεύτερου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. (Α' 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83). 
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020,  
 
αποφασίζουμε: 
 
1. Στο Παράρτημα της υπ' αρ. Α.1164/09-07-2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών 
«Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% 
του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020» (Β'2867): 
α) προστίθεται νέο εδάφιο στον τίτλο του πίνακα ως εξής: «Σε περίπτωση πενταψήφιου ΚΑΔ 
συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων.» και 
β) προστίθεται νέος ΚΑΔ 93.29.2 «Άλλες υπηρεσίες θεάματος π.δ.κ.α. με εξαίρεση τις Υπηρεσίες 
παιγνιδομηχανών με κερματοδέκτη (93.29.22)», ως ο συνημμένος πίνακας ο οποίος αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
 
2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020. 
Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και 

οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων. Σε 
περίπτωση πενταψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. 

 

ΚΑΔ Περιγραφή 

33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων 

47.78.89.04 Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης 

49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών 

49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α. 

50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών 

50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών 

51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών 

51.21 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων 

52.21.29.02 Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή) 

52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές 

52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές 

55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 

http://www.solae.gr/


 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ / ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

 
 
 

 
 
 www.solcrowe.gr ///   191 

ΚΑΔ Περιγραφή 

55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 

55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα 

55.90.13 Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε άλλα μεταφορικά μέσα 

55.90.19 Αλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α. 

56.10 

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις 

δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε 

πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση 

τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά 

56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 

56.29 
Άλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από 

στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01) 

56.30 

Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή 

προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις 

οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά 

59.11 
Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 

προγραμμάτων 

59.12 
Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 

τηλεοπτικών προγραμμάτων 

59.13 
Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 

προγραμμάτων 

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 

77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 

77.39.13 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων 

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 

79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 

79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 

82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 

85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση 

88.10 

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και 

άτομα με αναπηρία, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή 

καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις 

Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ88.10.11) 

90.01 Τέχνες του θεάματος 

90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος 

90.03 Καλλιτεχνική δημιουργία 

90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 

91.02 Δραστηριότητες μουσείων 

91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών 

93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων, εκτός από υπηρεσίες πίστας καρτ (93.11.10.04) 

93.12 
Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, πλην αθλητών και ομάδων που είναι σε προετοιμασία 

ολυμπιακών αγώνων 

93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής 
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ΚΑΔ Περιγραφή 

93.19 

Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, εξαιρουμένων των υπηρεσιών που σχετίζονται με την 

εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες 

(93.19.13.03) 

93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου 

93.29.2 
Άλλες υπηρεσίες θεάματος π.δ.κ.α. με εξαίρεση τις Υπηρεσίες παιγνιδομηχανών με 

κερματοδέκτη (93.29.22) 

94.99.16.01 Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων 

  

Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, 

ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα 

καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια. 

 

 

Α.1171/2020 
Εμπρόθεσμη υποβολή της «Δήλωσης Covid» του άρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β' 3579) 
απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 
 

Αθήνα, 20 Ιουλίου 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α) Της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 (Α' 170), περί παροχής πληροφοριών από τρίτους, 
όπως ισχύουν, 
β) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 
4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 
αυτού, όπως ισχύουν, 
γ) του άρθρου 1 του ν. 4683/2020, με το οποίο κυρώνεται η από 20.3.2020 Πράξη 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' 83) και ιδιαίτερα του δεύτερου άρθρου αυτής, όπως 
ισχύει και του άρθρου 26 του ίδιου νόμου για την επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών 
μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας, 
δ) του άρθρου 1 του ν. 4684/2020, με το οποίο κυρώνεται η από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 
διατάξεις» (Α' 86) και του άρθρου 3 του ν. 4684/2020 (Α' 86), όπως ισχύουν για τη μείωση μισθώματος για 
μισθώσεις ναυτικών και εξαρτημένων μελών-φοιτητών, 
ε) του άρθρου 4 του ν. 4690/2020 (Α' 104), 
στ) της υπ' αρ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 968 και Β' 
1238) όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
2. Την υπ' αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και 
την υπ' αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση 
της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» και την υπ' αρ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων». 
 
3. Την 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 και ισχύει με την Α.1139/2020 (Β' 2269) απόφαση του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. 
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4. Την Α.1154/2020 (Β' 2482) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Παράταση της προθεσμίας υποβολής 
της «Δήλωσης Covid» του άρθρου 11 της ΠΟΛ.1162/2018 (Β' 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.». 
 
5. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της «Δήλωσης Covid». 
 
6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),  
 
αποφασίζουμε: 
 
1. Η «Δήλωση Covid» περί μεταβολής του μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, όπως αυτή 
ορίστηκε με το άρθρο 11 της Α.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., υποβάλλεται εμπρόθεσμα, 
χωρίς την επιβολή κυρώσεων, μέχρι την 31η Αυγούστου 2020. 
 
2. Μέχρι την ως άνω ημερομηνία και για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο υποβάλλεται εμπρόθεσμα και η 
αρχική ή η τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», όπως 
αυτή προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 11 της Α.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., για 
την περίπτωση που αυτή δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά και η οποία προηγείται της «Δήλωσης Covid». 
 
3. Η αποδοχή της «Δήλωσης Covid» για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο από τους μισθωτές 
διενεργείται εμπρόθεσμα, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, μέχρι την 7η Σεπτεμβρίου 2020. 
 
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 

 

ΓΔΟΥ 131/14.6.2020 
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 Μάρτιο, Απρίλιο 
και Μάιο 2020 
 

13 Ιουνίου 2020  
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (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), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της 
από 13-4-2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84) και ειδικότερα της παρ. 3 αυτού. 
 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως του 
στοιχείου β' της παρ. 3 του άρθρου αυτού. 
 
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ 
L351/1 της 24-12-2013). 
 
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης (ΕΕ L 187/26-6-2014). 
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5. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) C(2020) 1863/19-03-2020 «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 της παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, 4093/2012 και 4172/2013» (Α' 107). 
 
7. 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), όπως ισχύει. 
 
8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121). 
 
9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119). 
 
10. Το π.δ. 142/2017 (Α' 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
1 του π.δ. 84/2019 (Α' 123). 
 
11. Το π.δ. 147/2017 (Α' 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α' 123). 
 
12. 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. 4622/2019 (Α'133). 
 
13. Την υπ' αρ. Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β' 2901). 
 
14. Την υπ' αρ. 339/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051). 
 
15. Την υπ' αρ. 340/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 3051). 
 
16. Την υπ' αρ. 1076/02-04-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγη-σαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β' 1135). 
 
17. Την ανάγκη επιπλέον στήριξης και παροχής ενίσχυσης των επιχειρήσεων που πλήττονται οικονομικά 
λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 
 
18. Την υπ' αρ. ΓΔΟΥ130/12-06-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Οικονομικών. 
 
19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020,  
 
αποφασίζουμε: 
 
Άρθρο 1 
Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή στοιχείων εσόδων 
 
1. Για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος 
στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα, με τίτλο: «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής 
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Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) οι κάτωθι επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης 
και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19: 
 
α) οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και 
 
β) οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες έχουν 
την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως και με εξαίρεση τις ακόλουθες: 
 
αα) ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας 
κατά την 1η Ιουνίου 2020, οι οποίες δε διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή, 
 
ββ) επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000) εργαζόμενους με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Ιουνίου 2020, 
 
γγ) επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα 
στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ 
καθ' όλη την περίοδο αυτή. 
 
Για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν αποτελεί προϋπόθεση η υπαγωγή της 
επιχείρησης σε κάποιον από τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνονται στις 
εκάστοτε εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις για την αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και τη 
χορήγηση κάθε είδους ενισχύσεων προς πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω του κορωνοϊού COVID-19. 
 
2. Εκδήλωση ενδιαφέροντος δύνανται να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου, οι 
οποίες: 
 
α) είτε δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 κατά την έννοια του Κανονισμού 651/2014 (ΕΕ L 
187/26-6-2014) και δεν έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση, η οποία έχει κηρυχθεί 
ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
 
β) είτε πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 1407/2013 (ΕΕ L351/1 της 24-12-2013) και δεν έχουν 
ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020. 
 
3. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» τα κατωτέρω 
στοιχεία: 
 
Α. Για τους μήνες Ιανουάριο έως και Μάιο 2020. 
 
α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης 
ΦΠΑ) διακριτά για κάθε μήνα. 
 
β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ, συμπληρώνουν: 
 
βα) τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα,  
 
ββ) το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019, 
 
βγ) το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019. 
 
Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό 
581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον κωδικό 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που 
αφορά σε δαπάνες ενοικίου της επιχείρησης. 
 
Επιπροσθέτως, προσυμπληρώνονται τα στοιχεία τα οποία διαθέτει η ΑΑΔΕ βάσει των δηλώσεων (ΦΠΑ ή 
Εισοδήματος) των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων. 
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Τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία δε δύνανται να τροποποιούνται από την επιχείρηση μετά την 
οριστικοποίησή τους. 
 
Β. Για τους μήνες Ιούνιο έως και Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων, 
συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, από την 
τρίτη (3η) μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του επόμενου μήνα. 
 
Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και 
Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν. 
 
4. Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων 
χορήγησης της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει στην πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που 
τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία αυτής ή αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς. Ενδεικτικά, αυτά μπορεί να είναι, συγκριτικά στοιχεία εσόδων και δαπανών προηγούμενων 
περιόδων, όπως προκύπτουν από τις δηλώσεις των επιχειρήσεων. 
 
5. Η πλατφόρμα προσφέρεται ως εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ και η είσοδος σε αυτήν 
διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων. 
 
6. Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η επιχείρηση πιστοποιεί 
την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της 
ΑΑΔΕ, καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προκειμένου να διενεργηθεί αυτοματοποιημένος έλεγχος 
προϋποθέσεων χορήγησης και υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης. 
 
Επιπροσθέτως, ελέγχεται αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η δήλωση λογαριασμού - ΙΒΑΝ από την 
επιχείρηση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet, η συντακτική εγκυρότητά του, καθώς και 
η επαλήθευσή του από το αντίστοιχο ίδρυμα πληρωμών. 
 
7. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως την 
22η Ιουνίου 2020. 
 
8. Η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά τα ανωτέρω δεν δημιουργεί οιοδήποτε δικαίωμα ή 
αξίωση στις αιτούσες επιχειρήσεις. 
 
9. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η διαδικασία αίτησης και 
χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης. 
 
Oι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική 
λεπτομέρεια θα καθοριστούν με όμοια απόφαση, η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας 
υποβολής των αιτημάτων της παρούσης. 
 
Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος 
 
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2020 
Οι Υπουργοί 

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Υφυπουργός Οικονομικών ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  
Υφυπουργός Οικονομικών  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  
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ΓΔΟΥ 132/2020 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
«Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄1457) 
 

15 Ιουνίου 2020  
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 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), 
όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο 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 όποια κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), όπως 
αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4684/2020 «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα 
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 75) και 
άλλες διατάξεις» (Α΄86). 
 
2. Τις διατάξεις του άρθρου έκτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη 
της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 
δημόσιας διοίκησης» (Α΄68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83). 
 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 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). 
 
4. 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. 
 
5. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄265). 
 
6. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄170), όπως ισχύουν. 
 
7. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α΄90), όπως ισχύουν, 
ιδίως το άρθρο 83. 
 
8. Τις διατάξεις του Κανονισμού 2013/1303 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
υπ’αρ. 1083/2006» (L 347).  
 
9. Την υπ’ αρ. 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 
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τρέχουσας έξαρσης ου COVID-19», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. C(2020)2215/3.4.2020 
ανακοίνωση της ΕΕ. 
 
10. Την υπ’ αρ. C(2020) 3189 final/11.5.2020 εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
 
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. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄181), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του 
π.δ. 84/2019 (Α΄ 123). 
 
14. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), σε συνδυασμό 
με το άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123). 
 
15. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης». (Α΄ 168), σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123). 
 
16. 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. 4622/2019 (Α΄ 133). 
 
17. Την υπ’ αρ. Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β΄ 2901). 
 
18. Την υπ’αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄3051). 
 
19. Την υπ’αρ. 340/26.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄3051). 
 
20. Την υπ’αρ. 47/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 
3100). 
 
21. Την υπ’ αρ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄968), όπως ισχύει. 
 
22. Την υπ’ αρ. ΠΟΛ.1140/2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών«Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων 
πληρωμής ή επιστροφής – εξόφληση με εντολή μεταφοράς, ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων 
πληρωμής ή επιστροφής» (Β΄ 1862), όπως ισχύει. 
 
23. Την υπ’ αρ. 39162 ΕΞ 15-04-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση 
επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄1457), όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. ΓΔΟΥ88/24-04-2020 (Β΄1578), ΓΔΟΥ89/25.4.2020 (Β΄1587) και 57856 ΕΞ 
2020/10.6.2020 (Β΄2250) όμοιες αποφάσεις.  
 
24. Την υπ’αρ. ΑΠ 60018ΕΞ2020/15.06.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών. 
 
25. Την ανάγκη στήριξης της απασχόλησης και των επιχειρήσεων που πλήττονται από τις συνέπειες 
εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 
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26. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που έχει προβλεφθεί 
κατά την έκδοση της υπ’ αρ. 39162 ΕΞ 15-04-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,  
 
αποφασίζουμε: 
 
Η υπ’ αρ. 39162 ΕΞ 15-04-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. ΓΔΟΥ88/24-04-2020, (Β΄ 
1578) ΓΔΟΥ89/25.4.2020 (Β΄ 1587) και 57856 ΕΞ 2020/10.6.2020 (Β΄ 2250) όμοιες, τροποποιείται ως εξής: 
 
1. Στην περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 3 η φράση «δύναται να υποβάλει εκ νέου αίτηση μέχρι και την 17η 
Ιουνίου 2020» αντικαθίσταται με τη φράση «δύναται να υποβάλει εκ νέου αίτηση μέχρι και την 19η Ιουνίου 
2020». 
 
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Ειδικά για τις συμπλοιοκτησίες και τις κοινωνίες αστικού ή κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα με εξαίρεση τις κοινωνίες κληρονόμων εταίρων Ε.Π.Ε., η αίτηση για τη χορήγηση της 
αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «my Business Support» 
μέχρι και την 19η Ιουνίου 2020.» 
 
3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: 
«Ειδικά για δικαιούχους που δεν υπέβαλλαν αίτηση ως την 28η Απριλίου, δύναται να υποβληθεί αίτηση για 
τη χορήγηση της αποζημίωσης αποζημίωση ειδικού σκοπού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «my 
Business Support» από την έναρξη ισχύος της παρούσας μέχρι και την 19η Ιουνίου 2020». 
 
4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Ειδικά οι επιχειρήσεις που στις 20.03.2020 εντάσσονταν σε μία από τις τέσσερις γενικές κατηγορίες 
πληττόμενων δραστηριοτήτων, που περιγράφονται στο τέλος του συνημμένου πίνακα, χωρίς αναγραφή 
ΚΑΔ, δύνανται να εισέλθουν εκ νέου στην πλατφόρμα «my Business Support» μέχρι και την 19η Ιουνίου 
2020 και να επιβεβαιώσουν, συμπληρώνοντας ειδικό σχετικό πεδίο, ότι ανήκουν σε μία από τις τέσσερις 
αυτές γενικές κατηγορίες πληττόμενων κλάδων». 
 
5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2020 
Οι Υπουργοί 

 Οικονομικών  ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 
Υφυπουργός Οικονομικών ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Υφυπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 

 

 

ΓΔΟΥ 134/16.6.2020 
Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Μάιο 2020. 

 
16 Ιούνιος 2020  

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 και της παρ. 1α του άρθρου 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 
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λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 
4683/2020 (Α' 83), όπως ισχύουν. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου έκτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη 
της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 
δημόσιας διοίκησης» (Α'68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α'83). 
3. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (94 Α') «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», ιδίως το άρθρο 41. 
4. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13 ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265). 
5. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α'170 - Κ.Φ.Δ.), 
όπως ισχύουν. 
6. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Ει-σπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α'90 - Κ.Ε.Δ.Ε.),ιδίως 
το άρθρο 83, όπως ισχύουν. 
7. Τις διατάξεις του Κανονισμού 1303/2013 «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) υπ' αρ. 1083/2006» (ΕΕ L 347 της 20.12.13). 
8. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) υπ' αρ. C(2020) 1863 /19.03.2020 «Προσωρινό 
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας έξαρσης ου COVID-19», όπως τροποποιήθηκε με την Ανακοίνωση της ΕΕ υπ' αρ. 
C(2020)2215/3.4.2020 και υπ' αρ. C(2020)3156/8.5.2020. 
9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α' 121). 
10. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119). 
11. Το π.δ. 142/2017 (Α'181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του 
π.δ. 84/2019 (Α' 123). 
12. Το π.δ. 147/2017 (Α' 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» σε συνδυασμό με 
το άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α' 123). 
13. Το π.δ. 134/2017 (Α' 168) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης», σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του π.δ. 84/2019 (Α' 123). 
14. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98). 
15. Την υπ' αρ. Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β' 2901). 
16. Την υπ' αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051). 
17. Την υπ' αρ. 340/26.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 3051). 
18. Την υπ' αρ. 47/18.07.2019 (Β' 3100) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη 
Τσακίρη. 
19. Την υπ' αρ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (968 Β') απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει. 
20. Την υπ' αρ. 41863/28.04.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη 
του έργου με ενάριθμο 2020ΣΕ05120000 και τίτλο «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση 
επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» στο ΠΔΕ 2020 (ΑΔΑ: 
6ΡΠΧ46ΜΤΛΡ-09Ψ). 
21. Την υπ' αρ. 41787/27.4.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Προκήρυξη 
της δράσης "Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19"» (Β' 1612). 

http://www.solae.gr/
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22. Την υπ' αρ. 134453/23.12.15 κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των 
δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής 
υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (Β' 2573)» (Β' 2857). 
23. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ΠΟΛ 1140/2006, «Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων 
πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς, ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων 
πληρωμής ή επιστροφής» (Β' 1862), όπως ισχύει. 
24. Την ΑΠ ΓΔΟΥ133/15.6.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Οικονομικών. 
25. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη η οποία θα καλυφθεί από τη ΣΑΕ 051/2 του 
προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών, 
αποφασίζουμε: 
Άρθρο 1 
Αποζημίωση ειδικού σκοπού 
1. Καταβάλλεται αποζημίωση ειδικού σκοπού: 
α) Ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ στους δικαιούχους της περίπτωσης α' του 
άρθρου 2, που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και δια-σποράς του κορωνοϊού COVID-19 και 
για τους οποίους παρέμειναν σε ισχύ μετά την 18η Μαΐου 2020 ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης 
ή αναστολής λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό 
COVID-19, 
β) ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, στους δικαιούχους της περίπτωσης β' του άρθρου 2, που έχουν πληγεί 
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και για τους οποίους δεν 
παρέμειναν σε ισχύ μετά την 18η Μαΐου 2020 ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή αναστολής 
λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19. 
2. Η αποζημίωση της προηγούμενης παραγράφου είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη 
στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε 
οποιοδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, 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 αποζημίωση της παραγράφου 1 χορηγείται με βάση την υπ' αρ. 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 τροποποιήθηκε με την ανακοίνωση της ΕΕ υπ' αρ. C(2020)2215/3.4.2020 (Προσωρινό Πλαίσιο) 
και υπ' αρ. C(2020)3156/8.5.2020, και ειδικότερα το Τμήμα 3.10 αυτής. 
Άρθρο 2 
Δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού 
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 
4387/2016 (Α' 85), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (Α' 43), οι ιδιοκτήτες 
ατομικών επιχειρήσεων, οι συμπλοιοκτησίες, οι κοινωνίες αστικού ή κληρονομικού δικαίου 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κοινωνίες κληρονόμων εταίρων Ε.Π.Ε., καθώς και οι 
επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών 
και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν 
απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και είκοσι (20) εργαζόμενους, έχουν την έδρα τους ή 
μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, κατ' άρθρο 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) και των 
Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα και είναι σε ισχύ, είναι 
δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού: 
α) Όπως αυτή καθορίζεται στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 1, εφόσον έχουν ενεργό 
κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20.03.2020 έναν από τους αναφερόμενους στο 
συνημμένο πίνακα Ι, 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 Ι, 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 ή 
β) όπως αυτή καθορίζεται στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 1, εφόσον έχουν ενεργό κύριο 
Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20.03.2020 έναν από τους αναφερόμενους στο συνημμένο 
πίνακα ΙΙ, 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 
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συνημμένο πίνακα ΙΙ, 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. 
Άρθρο 3 
Προϋποθέσεις δικαιώματος αποζημίωσης ειδικού σκοπού 
Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να 
πληρούνται σωρευτικά: 
α) Η επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι και την 20ή Μαρτίου 2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του 
φορολογικού έτους 2018, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του 
μηδενός. Εξαιρετικά, για τις επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών μετά την 1η Οκτωβρίου 2018 δεν απαιτείται 
τα ακαθάριστα έσοδά τους να είναι μεγαλύτερα του μηδενός. Ειδικά οι επιχειρήσεις θαλάσσιας αλιείας, 
έχουν υποβάλει μέχρι και την 20η Μαρτίου 2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 
2018. 
β) Η επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης όλες τις δηλώσεις 
ΦΠΑ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2020. 
γ) Η επιχείρηση δεν είναι σε αδράνεια από την 1η Απριλίου 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από 
τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή 
από τη μη υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ, μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, 
καθ' όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2020. 
δ) Δεν έχει ανασταλεί 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) Για επιχείρηση η οποία πραγματοποιεί απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) χωρίς δικαίωμα 
έκπτωσης και απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) με δικαίωμα έκπτωσης και από 1η 
Απριλίου 2019 και μετά έχει πραγματοποιήσει απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) χωρίς 
δικαίωμα έκπτωσης ή απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης, οι οποίες περιλαμβάνονται 
στη δήλωση ΦΠΑ στον κωδικό 310 και 349 αντίστοιχα, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης να έχει 
τροποποιήσει τις δηλώσεις ΦΠΑ περιόδων από 1η Απριλίου 2019 και μετά, περιλαμβάνοντας σε αυτές, 
στους κωδικούς 310, 311, 312 και 349, ποσά που αφορούν τις ως άνω απαλλασσόμενες και χωρίς 
δικαίωμα ή με δικαίωμα έκπτωσης πράξεις (εκροές). 
Άρθρο 4 
Διαδικασία υποβολής και χορήγησης της αποζημίωσης 
1. Η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την 25η Ιουνίου 2020, 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport». 
2. Η αίτηση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων 
των άρθρων 2 και 3 της παρούσας και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, με την 
οποία δηλώνεται ότι: 
α) ο δικαιούχος δεν απασχολεί εργαζόμενους ή απασχολεί μέχρι και είκοσι (20) εργαζομένους ή είναι 
αυτοαπασχολούμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας, 
β) πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3 της παρούσας. 
3. Ειδικά οι επιχειρήσεις που στις 20.03.2020 εντάσσονταν στην γενική κατηγορία πληττόμενων 
δραστηριοτήτων και των οποίων η δραστηριότητα υπάγεται στις περιγραφικές (χωρίς ΚΑΔ) δραστηριότητες 
που αναφέρονται στο τέλος του συνημμένου πίνακα Ι ή του συνημμένου πίνακα ΙΙ, επιβεβαιώνουν, 
συμπληρώνοντας ειδικό σχετικό πεδίο, ότι ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Η συμπλήρωση αυτή, επέχει 
θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986. 
4. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται από την ΑΑΔΕ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της 
δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ. 
5. Η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη 
της αίτησής της. Η αιτούσα επιχείρηση δύναται να υποβάλει στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» 
αίτημα επανεξέτασης, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ανωτέρω 
ενημέρωσης. Η αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 5 απαντά στο αίτημα επανεξέτασης, βάσει των 
στοιχείων και πληροφοριών που αιτείται και λαμβάνει από την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο 5 της 
παρούσας απόφασης. 
Άρθρο 5 
Ειδικότερα θέματα χρηματοδότησης 
1. Δικαιούχος, κατά την έννοια του Κανονισμού 1303/ 2013 (ΕΕ L 347/20.12.13), για τους σκοπούς της 
παρούσας δράσης, είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. 
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2. H χρηματοδότηση της παρούσας ειδικής αποζημίωσης εντάσσεται στη δράση η οποία προκηρύχτηκε 
με την υπ' αρ. 41787/27.4.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Προκήρυξη της 
δράσης "Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19"» (Β' 1612). 
3. Για τη διαδικασία χορήγησης της ειδικής αποζημίωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ και ειδικότερα τη διαδικασία της μεταφοράς των σχετικών ποσών από το ΠΔΕ και της πληρωμής τους 
ισχύουν τα προβλεπόμενα στα σημεία 7 έως και 10 της υπ' αρ. 41787/27.4.2020 απόφασης του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β' 1612). 
4. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών υποχρεούται: 
α) Να αποστέλλει στην οικεία Διαχειριστική Αρχή τις πληροφορίες που απαιτούνται για την υποβολή των 
ετήσιων εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα προβλεπόμενα στο σημείο 45 του Προσωρινού 
Πλαισίου. 
β) Να τηρεί για 10 έτη λεπτομερή αρχεία όσον αφορά τη χορήγηση ενισχύσεων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας απόφασης, τα οποία να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για 
να πιστοποιηθεί η τήρηση των προϋποθέσεων της παρούσας. 
γ) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που προκύπτει εκ του ρόλου της ως «δικαιούχος» της 
δράσης, όπως αυτές περιγράφονται στην οικεία απόφαση ένταξης. 
δ) Να διαβιβάζει στοιχεία που περιέχουν υπόνοια απάτης στις αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο της Εθνικής και 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις. Λεπτομερής 
αναφορά για την «Καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις» υπάρχει στην ιστοσελίδα του 
ΕΣΠΑ (www.espa. gr) και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο https://www.espa. gr/el/Pages/ 
staticAntiFraudPolicy.aspx.». 
5. Η ΑΑΔΕ υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της υπηρεσίας της παρ. 1 κάθε απαιτούμενη πληροφορία 
σχετική με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.  
Άρθρο 6 
Υποχρεώσεις δικαιούχων της ενίσχυσης -Κυρώσεις 
1. Οι δικαιούχοι-λήπτες της αποζημίωσης υποχρεού-νται να υποβάλλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη 
πληροφορία τους ζητηθεί αρμοδίως, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αποτίμησης και αξιολόγησης της 
Δράσης, στα αρμόδια όργανα. 
2. 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. 
3. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε 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 δικαιούχοι υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο 
Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στον κατάλογο των 
πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η οικεία ΕΥΔ στις διαδικτυακές πύλες www.ependyseis.gr, 
www.espa.gr , κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, και στο 
οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης 
της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, 
ταχυδρομικός κώδικας ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της 
κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.  
5. Ο λήπτης της ενίσχυσης ενημερώνει το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία: 
α) παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο του, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογης προς 
το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη 
χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, 
β) τοποθετώντας τουλάχιστον μία αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με το έργο (ελάχιστο μέγεθος Α3), που 
περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως 
η είσοδος σε ένα κτίριο. 
6. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη 
τήρηση των όρων της παρούσας, ή υποβολή ψευδών στοιχείων, ενημερώνεται αρμοδίως η οικεία 
Διαχειριστική Αρχή, η οποία εκδίδει απόφαση ολικής ανάκτησης της επιχορήγησης, σύμφωνα με τα 
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οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση Δημοσιονομικών Διορθώσεων. Ο υπολογισμός των τόκων 
ανάκτησης για τη συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης. 
Άρθρο 7 
Έναρξη ισχύος 
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ I ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που επλήγησαν για το 

διάστημα από 1η Μαΐου ως και 31η Μαΐου. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ 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. 

 

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

33.15 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών 

33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων 

33.17 Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών 

47.78.89.04 Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης 

49.10 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών 

49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών 

49.39 Αλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α. 

50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών 

50.20 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων 

50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών 

50.40 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων 

51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών 

51.21 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων 

52.21.1 Υπηρεσίες σχετικές με τις σιδηροδρομικές μεταφορές 

52.21.21 Υπηρεσίες σταθμών λεωφορείων 

52.21.29.02 Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή) 

52.21.29.03 
Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, 
λιανικά 

52.21.29.04 
Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, 
χονδρικά 

52.21.29.05 
Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από 
τρίτους 

52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές 

52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές 

55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 

55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 

55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχή ματα 

55.90.13 Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε άλλα μεταφορικά μέσα 

55.90.19 Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α. 

56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 

56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 

56.29 
Άλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από 

στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01) 

56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

59.11 
Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων 

59.12 
Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών προγραμμάτων 

59.13 
Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων 

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 

77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 

77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών 

77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης 

77.34 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών 

77.35 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών 

77.39 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών πδκα 

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 

79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 

79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 

82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 

85.10 Προσχολική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση 

85.20 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση 

85.31 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση 

85.32 
Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ' αποστάσεως 
εκπαίδευση 

85.41 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση 

85.42 Τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση 

85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση 

85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση 

85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., εξαιρείται η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση 

85.60 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες 

88.10 

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και 
άτομα με αναπηρία με εξαίρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς 
παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και 
τις Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11). 

88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών 

90.01 Τέχνες του θεάματος 

90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος 

90.03 Καλλιτεχνική δημιουργία 

90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 

91.01 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων 

91.02 Δραστηριότητες μουσείων 

91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών 

91.04 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων 

92.00 

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας 
(on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση 
(92.00.21), των υπηρεσιών λαχείων, παιχνιδιών με αριθμούς και μπίγκο (92.00.13), των 
υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών (92.00.19), άλλων υπηρεσιών στοιχημάτων (92.00.29) 

93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων 
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93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων 

93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής 

93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες 

93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων 

93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 

94.99.16 Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις 

96.04 
Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εκτός από υπηρεσίες διαιτολογίας 
(96.04.10.01) 

96.09.11.03 Υπηρεσίες μεταφοράς ζώων συντροφιάς 

96.09.11.04 Υπηρεσίες φιλοξενίας ζώων συντροφιάς 

96.09.19.02 Υπηρεσίες αχθοφόρων 

96.09.19.04 Υπηρεσίες γευσιγνωσίας 

96.09.19.05 Υπηρεσίες γκαρνταρόμπας 

96.09.19.06 Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων 

96.09.19.09 Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) 

96.09.19.12 Υπηρεσίες ιερόδουλου 

96.09.19.14 Υπηρεσίες πορτιέρη και παρκαδόρου 

96.09.19.16 
Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και Αλλες 
εκδηλώσεις) 

96.09.19.17 Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) 

  
Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, 
ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα 
καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ II ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που επλήγησαν κατά το 
μήνα Μάιο. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ 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. 
 

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

47.19 

Αλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση 
καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01), Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02 
), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον 
(e-shop κτλ.) 

47.41 
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και 
λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού 
ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.42 
Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση 
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.43 
Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.51 
Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με 
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-
shop κτλ.) 

47.52 
Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με 
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-
shop κτλ.) 

http://www.solae.gr/
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47.53 

Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα 

καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου 

με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.54 
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση 

τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.59 

Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα 

καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου 

με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.61 
Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 

ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.62.63 
Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού 

εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.63 
Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση 

τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.64 
Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις 

υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.65 
Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις 

υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.71 
Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 

ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.72 

Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με 

εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-

shop κτλ.) 

47.75 

Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός 

από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού 

προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19), καθώς και 

τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.76 

Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών 

ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων 

οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02), Λιανικό εμπόριο 

γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04), Λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και 

φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) (47.76.77.05), Λιανικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων 

π.δ.κ.α. (47.76.77.06), Λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, 

μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07), Λιανικό εμπόριο 

καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08), Λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών που 

χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών (47.76.77.09), 

Λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέων και καρπών (47.76.77.13), Λιανικό εμπόριο σπόρων 

ζαχαρότευτλων και σπόρων κτηνοτροφικών φυτών (47.76.77.14), Λιανικό εμπόριο σπόρων 

ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, για σπορά 

(47.76.77.15), Λιανικό εμπόριο σπόρων λαχανικών (47.76.77.16), Λιανικό εμπόριο σπόρων 

πατάτας (47.76.77.17), Λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως 

στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για 

παρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18), Λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων 

(47.76.77.19), Λιανικό εμπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, 

βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.76.77.20), Λιανικό εμπόριο 

λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78), Λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και 

τροφών για ζώα συντροφιάς (47.76.79), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή 

τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 
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47.77 
Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις 

υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.78 

Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό 

εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής 

χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων 

αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87), Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού 

π.δ.κ.α. (47.78.88), Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών 

λαϊκής τέχνης (48.78.89.04), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου 

με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.79 
Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 

ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.82 

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε 

υπαίθριους πάγκους και αγορές, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή 

τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

47.89 
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 

ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 

71.20.14 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών 

77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων 

85.53 Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών 

88.10.10 
Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με 

αναπηρία 

88.10.11 Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους 

92.00.13 Υπηρεσίες λαχείων, παιχνιδιών με αριθμούς και μπίγκο 

92.00.19 Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών 

92.00.29 Αλλες υπηρεσίες στοιχημάτων 

96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής 

96.04.10.01 Υπηρεσίες διαιτολογίας 

96.09.19.08 Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων 

  

Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των 

καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in 

ashop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή 

εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την 

προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές. 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2020 

Οι Υπουργοί 

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων  ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

 Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 

Υφυπουργός Οικονομικών ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 

Υφυπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 
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ΓΔΟΥ 138/22.6.2020 
Τροποποίηση της υπ' αρ. ΓΔΟΥ 131/13.6.2020 απόφασης 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 Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020 
 

22 Ιουνίου 2020  
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το άρθρο τρίτο 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 «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. "Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (Α' 75) και άλλες διατάξεις» (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 «Κύρωση: α) της από 
13.4.2020 Π.Ν.Π. "Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (Α' 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. 
"Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα" (Α' 90) και άλλες διατάξεις”» (Α' 
104) και ειδικότερα της παρ. 3 αυτού. 
 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως του 
στοιχείου β' της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού. 
 
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ' αρ. 1407/2013 της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
(ΕΕ L351/1 της 24.12.2013). 
 
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ' 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 (ΕΕ L 187/26.6.2014). 
 
5. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) αριθμ. C(2020) 1863/19.03.2020 «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 εκάστοτε ισχύει (Προσωρινό Πλαίσιο). 
 
6. Τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αριθμ. 20/1054 σχετικά με τη διαβούλευση με τα κράτη μέλη για 
την πρόταση διεύρυνσης της επιλεξιμότητας των μικρών και πολύ μικρών, καθώς και νεοφυών 
επιχειρήσεων και την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων. 
 
7. Τις διατάξεις της παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4172/2013» (Α' 107). 
 
8. 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), όπως ισχύει. 
 
9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121). 
 
10. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119). 
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11. Το π.δ. 142/2017 (Α' 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του 
π.δ. 84/2019 (Α' 123). 
 
12. Το π.δ. 147/2017 (Α' 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», σε συνδυασμό με 
το άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α' 123). 
 
13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α' 133). 
 
14. Την υπ' αρ. Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β' 2901). 
 
15. Την υπ' αρ. 339/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051). 
 
16. Την υπ' αρ. 340/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 3051). 
 
17. Την υπ' αρ. ΓΔΟΥ 131/13.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη 
μορφή Επι-στρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β' 2276). 
 
18. Την υπ' αρ. Α.1076/2020 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β' 1135). 
 
19. Την ανάγκη επιπλέον στήριξης και παροχής ενίσχυσης των επιχειρήσεων που πλήττονται οικονομικά 
λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 
 
20. Την υπ' αρ. 63241ΕΞ2020/22.06.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Οικονομικών. 
 
21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020,  
 
αποφασίζουμε: 
 
Άρθρο 1 
 
Η υπ' αρ. ΓΔΟΥ 131/13.6.2020 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 Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β' 2276) 
τροποποιείται ως εξής: 
 
1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Εκδήλωση ενδιαφέροντος δύνανται να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου οι 
οποίες: 
α) Είτε δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 κατά την έννοια του Κανονισμού υπ' αρ. 651/2014 
(ΕΕ L 187/26.6.2014) και δεν έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί 
ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικά οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, κατά 
την έννοια του Παραρτήματος Ι του Καν. 651/2014, δύναται να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος 
ακόμη και αν ήταν προβληματικές στις 31/12/2019, υπό την αίρεση υιοθέτησης του σχεδίου τρίτης 
τροποποίησης του Προσωρινού Πλαισίου και υπό την προϋπόθεση ότι: 
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αα) δεν υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία και 
ββ) δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση 
εγγύησης, ή δεν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης. 
β) Είτε πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού υπ' αρ. 1407/2013 (ΕΕ L351/1 της 24.12.2013) και δεν 
έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020. 
 
2. Η παρ. 7 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: 
«7. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως 
την 26η Ιουνίου 2020.» 
 
Άρθρο 2 
 
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2020 
Οι Υπουργοί 

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Υφυπουργός Οικονομικών ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Υφυπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

 

 

ΓΔΟΥ 148/3.7.2020 
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 Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 
2020. 
 

3 Ιουλίου 2020  
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Tις διατάξεις του άρθρου τρίτου του Μέρους Α' της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 
75), που 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», που κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104) και ειδικότερα της παρ. 3 αυτού, 
 
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 Κανονισμό (ΕΕ) 2013/1407 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας (L 352), 
 
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2014/ 651 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης (L 187), 
 
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2013/1301 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων 
σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) υπ' αρ. 1080/2006 (L 347), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/460 του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ης Μαρτίου 2020 (L 99) και ειδικότερα την τροποποίηση της παρ. 1 του 
άρθρου 3 του Κανονισμού 2013/1301, 
 
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2013/1303 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ' αρ. 1083/2006 (L 347), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 
 
7. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) υπ' αρ. C(2020) 1863/19.03.2020 «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, 
 
8. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α)για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, 
 
9. 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 ειδικότερα τα άρθρα 23, 56, 78, 
79 και 80, 
 
10. Τις διατάξεις της παρ. 4 της Υποπαρ. Β.10 της Παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4172/2013» (Α' 107), 
 
11. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητι-κών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια'' και άλλες διατάξεις» (Α' 112), 
 
12. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α' 90), όπως ισχύουν, 
 
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. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού 
Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α' 103), 
 
16. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), 
 
17. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192), 
 
18. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145), 
 
19. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α' 133), 
 
20. Την υπ' αρ. Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β' 2901), 
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21. Την υπ' αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051), 
 
22. Την υπ' αρ. 340/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 3051), 
 
23. Την υπ' αρ. 47/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β' 
3100), 
 
24. Την υπ' αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ' αρ. 
39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) καθώς και την υπ' αρ. 5294/17.1.2020 απόφαση 
Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27). 
 
25. Την υπ' αρ. ΓΔΟΥ131/13.06.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη 
μορφή Επι-στρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγη-σαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β' 2276), 
 
26. Την υπ' αρ. ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία και Προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με η μορφή επιστρεπτέας 
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 
του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 1645), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. ΓΔΟΥ 101/15.5.2020 (Β' 1862) 
όμοια απόφαση, 
 
27. Την υπ' αρ. 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 
τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. Α.1080/9.4.2020 (Β' 1294) και Α.1091/13.4.2020 (Β' 1466) όμοιες αποφάσεις, 
 
28. Την υπ' αρ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3521) υπουργικής απόφασης με 
τίτλο “Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β' 1822) υπουργικής 
απόφασης"Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
πράξεων"”» (Β' 5968), όπως ισχύει. 
 
29. Την υπ' αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων_ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 
(ΦΕΚ 2573/τ.Β')» (Β' 2857), 
 
30. Την υπ' αρ. 126829 ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης 
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την 
υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με το άρ. 
22 του ν. 4314/2014» (Β' 2784), 
 
31. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19, 
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32. Την υπ' αρ. 2/2835/ΔΠΓΚ/02.07.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης 
του Υπουργείου Οικονομικών, 
 
33. Την υπ' αρ. 68622 ΕΞ 2020/02.07.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Οικονομικών, 
 
34. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται πρόσθετη δαπάνη ύψους ενός 
δισεκατομμυρίου εξήντα εκατομμυρίων (1.060.000.000) ευρώ, για το τρέχον οικονομικό έτος, σε βάρος του 
τακτικού προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 1023-7110000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του 
Υπουργείου Οικονομικών και του ΑΛΕ 2310803020 «Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής 
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με νομική μορφή», η οποία θα αντιμετωπιστεί με μεταφορά πιστώσεων από τον 
ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κο-ρωνοϊό», ενώ η δαπάνη ύψους τριακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (320.000.000) 
ευρώ στον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα αντιμετωπιστεί από το 
διαθέσιμο υπόλοιπο της ΣΑΕ 051/2, αποφασίζουμε: 
 
Άρθρο 1 Σκοπός 
 
1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή της επιστρεπτέας 
προκαταβολής για ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που επλήγησαν οικονομικά λόγω 
της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 (COVID-19) για τους μήνες 
Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο το 2020. 
 
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) 2013/1407 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
(Κανονισμός de minimis). 
 
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) 2014/ 651 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, 
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β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, 
διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης, 
 
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που 
έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της τελευταίας, 
 
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που 
έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων 
ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. 
 
Ως ενιαία επιχείρηση θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις ως άνω σχέσεις μέσω 
μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων, ή μέσω φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων 
που ενεργούν από κοινού. 
 
4. Επιτόκιο αναφοράς: 0,94% 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 υπ' αρ. 2008/C 14/02 (C 14/6 της 19.1.2008), ήτοι -0,15, 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) 2000/104, και η οποία 
αντιστοιχεί στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της κατηγορίας 01. Αγροτική Παραγωγή. 
 
6. Τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας: οι τομείς που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΚ) 2000/104 του 
Συμβουλίου της 17 ης Δεκεμβρίου 1999 για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας (L 17/22), και οι οποίοι αντιστοιχούν στους ΚΑΔ του Παραρτήματος III, 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. 2014/651. 
 
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. 
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Γ ια 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: 
 
α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και τηρούν απλογραφικά βιβλία: 
 
αα) σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει θετικό κύκλο εργασιών το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του έτους 
2019, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται το άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 
πολλαπλασιαζόμενο με ένα τρίτο (1/3) και του δεύτερου τριμήνου πολλαπλασιαζόμενο με δύο τρίτα (2/3) 
του έτους 2019, ββ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών το πρώτο τρίμηνο του 
έτους 2019 και έχει θετικό κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του έτους 2019, ως κύκλος εργασιών 
αναφοράς λαμβάνεται το δεύτερο τρίμηνο του έτους 2019, 
 
γγ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του έτους 2019, ως 
κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο συνολικός κύκλος εργασιών του έτους 2019, διαιρεμένος με 
τέσσερα (ώστε να προκύψει σε τριμηνιαία βάση), 
 
δδ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών ολόκληρο το έτος 2019 και έχει θετικό 
κύκλο εργασιών τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2020, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο 
κύκλος εργασιών Φεβρουαρίου του έτους 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί τρία (3), 
 
εε) σε περίπτωση μη θετικού κύκλου εργασιών ολόκληρο το έτος 2019 και τον μήνα Φεβρουάριο του 2020, 
ο κύκλος εργασιών αναφοράς ισούται με μηδέν (0). 
 
β) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και τηρούν διπλογραφικά βιβλία: 
 
αα) σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει θετικό κύκλο εργασιών τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του 
έτους 2019, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται το άθροισμα του κύκλου εργασιών των μηνών 
Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου του έτους 2019, 
 
ββ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Μάρτιο του έτους 2019, και 
έχει θετικό κύκλο εργασιών τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του έτους 2019, ως κύκλος εργασιών αναφοράς 
λαμβάνεται το άθροισμα του κύκλου εργασιών των μηνών Απριλίου και Μαΐου του έτους 2019, 
πολλαπλασιαζόμενο επί ένα κόμμα πέντε (1,5), 
 
γγ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Απρίλιο του έτους 2019 και 
έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Μάιο του έτους 2019, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο 
κύκλος εργασιών Μαΐου του έτους 2019, πολλαπλασιαζόμενος επί τρία (3), 
 
δδ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Μάιο του έτους 2019, ως 
κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο συνολικός κύκλος εργασιών του έτους 2019, διαιρεμένος με 
τέσσερα (ώστε να προκύψει σε τριμηνιαία βάση), 
 
εε) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών ολόκληρο το έτος 2019 και έχει θετικό 
κύκλο εργασιών τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2020, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο 
κύκλος εργασιών Φεβρουαρίου του έτους 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί τρία (3), 
 
στστ) σε περίπτωση μη θετικού κύκλου εργασιών ολόκληρο το έτος 2019 και τον μήνα Φεβρουάριο του 
2020, ο κύκλος εργασιών αναφοράς ισούται με μηδέν (0). 
 
Σε περίπτωση που η επιχείρηση εντός του 2019 έκανε αλλαγή στο τύπο βιβλίων που τηρεί (από 
απλογραφικά σε διπλογραφικά ή το αντίστροφο), υπολογίζεται ο κύκλος εργασιών αναφοράς και με τους 
δύο τρόπους που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) και (β) και ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται 
ο μεγαλύτερος εκ των δύο. 
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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 η επιχείρηση έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα το έτος 2019 ως τα ακαθάριστα έσοδα 
του 2019, διαιρεμένα με τέσσερα (ώστε να προκύψει σε τριμηνιαία βάση), 
 
β) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα το έτος 2019 και έχει θετικά 
ακαθάριστα έσοδα τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2020, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην ειδική 
πλατφόρμα «myBusinessSupport», ως τα ακαθάριστα έσοδα του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, 
πολλαπλασιαζόμενα με τρία (3), 
 
γ) σε περίπτωση μη θετικών εσόδων κατά το έτος 2019 και τον μήνα Φεβρουάριο του 2020, τα ακαθάριστα 
έσοδα αναφοράς ισούνται με μηδέν (0). 
 
12. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας απόφασης, λαμβάνονται τα οικονομικά δεδομένα που 
δηλώθηκαν από τις επιχειρήσεις στις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατ' εφαρμογή της υπ' αρ. 
ΓΔΟΥ131/13.6.2020 (Β' 2276) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων. Εφόσον για τα οικονομικά δεδομένα που δηλώθηκαν στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
η επιχείρηση έχει υποβάλει τις οικείες φορολογικές δηλώσεις μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, 
λαμβάνονται δεδομένα των δηλώσεων αυτών. Ως προς τα λοιπά δεδομένα εισοδήματος και ΦΠΑ, 
λαμβάνονται αυτά που έχουν δηλωθεί από τις επιχειρήσεις μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας 
απόφασης. 
 
Άρθρο 3 
 
Δικαιούχοι 
 
1. Δικαιούχοι - λήπτες της ενίσχυσης είναι: 
 
α) οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, με εξαίρεση τις 
ακόλουθες: 
 
αα) ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας 
κατά 1η Ιουνίου 2020, οι οποίες δεν διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή, 
 
ββ) επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000) εργαζόμενους με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Ιουνίου 2020, 
 
γγ) επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα 
στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από 
την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ' όλη την περίοδο αυτή, β) οι Δημοτικές Επιχειρήσεις 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια της επόμενης παραγράφου, 
καθώς και την προϋπόθεση της παρ. 3. 
 
2. Οι επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου 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 εκδηλώσει ενδιαφέρον στην ειδική 
πλατφόρμα «myBusinessSupport», σύμφωνα με την υπ' αρ. ΓΔΟΥ131/13.6.2020 (Β' 2276) κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως ισχύει. 
 
β) Έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση να τις 
υποβάλουν, ως εξής: 
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αα) μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2018, 
 
ββ) μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την 
περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι 31η Μαρτίου 2020. 
 
γ) Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας 
απόφασης, 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 έναρξη ισχύος της παρούσας, η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη 
διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την υπ'αρ. ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1200/2015 απόφαση, 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: 
 
αα) για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ το άθροισμα του κύκλου εργασιών μηνών Μαρτίου, 
Απριλίου και Μαΐου 2020, όπως αυτός έχει δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», 
παρουσιάζει μείωση κατά 10,00% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς και επιπλέον ο 
κύκλος εργασιών αναφοράς είναι μεγαλύτερος από πεντακόσια (500) ευρώ, 
 
ββ) για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες το 
άθροισμα των ακαθάριστων εσόδων μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020, όπως αυτά έχουν δηλωθεί 
στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», παρουσιάζει μείωση κατά 10,00% τουλάχιστον, σε σχέση με 
τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς και επιπλέον τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς είναι μεγαλύτερα από 
πεντακόσια (500) ευρώ. 
 
Σε όλες τις 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. 
 
στ) Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α' 137). 
 
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 
2014/651 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) 
2013/1407, 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 2018, ή αποτελεί την κύρια δραστηριότητα βάσει κύριου ΚΑΔ 
εφόσον πρόκειται για επιχείρηση που έχει συσταθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 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 Μαρτίου, Απριλίου και 
Μαΐου 2020) χ ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών] - [αριθμός εργαζομένων σε αναστολή χ 800] - ποσό 
που έλαβε η επιχείρηση δυνάμει της υπ' αρ. ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 (Β' 1645) απόφασης, όπως ισχύει, 
 
όπου: 
 
αα) Ο κύκλος εργασιών μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020 και ο κύκλος εργασιών αναφοράς, όπως 
ορίζονται στην παρούσα απόφαση. 
 
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. Σε περίπτωση 
που η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών είναι μικρότερη του 20% ή ο συνολικός κύκλος εργασιών ΦΠΑ 
του έτους 2019 είναι μηδενικός, θεωρείται ίση με 20%. 
 
γγ) Ο αριθμός εργαζομένων σε προσωρινή αναστολή της σύμβασης εργασίας του, όπως είναι 
διαμορφωμένος κατά την 21η Απριλίου 2020 στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. 
 
β) Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες από το 
ΦΠΑ: 
 
Ενίσχυση = [(Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς - Ακαθάριστα έσοδα μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020) 
χ ποσοστιαία διαφορά εσόδων εξόδων] - [αριθμός εργαζομένων σε αναστολή χ 800] - ποσό που έλαβε η 
επιχείρηση δυνάμει της υπ' αρ. ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 (Β' 1645) απόφασης, όπως ισχύει, 
 
όπου: 
 
αα) Τα ακαθάριστα έσοδα μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020 και τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς, 
όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση. 
 
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 
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που η ποσοστιαία διαφορά εσόδων εξόδων είναι μικρότερη του 20% ή τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του 
έτους 2019 είναι μηδενικά, θεωρείται ίση με 20%. 
 
γγ) Ο αριθμός εργαζομένων σε προσωρινή αναστολή της σύμβασης εργασίας του, όπως είναι 
διαμορφωμένος κατά την 21η Απριλίου 2020 στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. 
 
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. 
 
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) δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που δεν απασχολούν εργαζόμενους με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας την 1η Ιουνίου 2020, 
 
β) τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν έναν (1) έως πέντε (5) 
εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Ιουνίου 2020, 
 
γ) οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν έξι (6) έως είκοσι (20) 
εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Ιουνίου 2020, 
 
δ) δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν είκοσι έναν (21) έως 
πενήντα (50) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Ιουνίου 2020, 
 
ε) τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν άνω των πενήντα (50) 
εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Ιουνίου 2020. 
 
Ειδικά για τις επιχειρήσεις που έλαβαν ενίσχυση κατά τον πρώτο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής, 
δυνάμει της υπ' αρ. ΓΔΟΥ 94/2020 (Β' 1645) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, όπως ισχύει, η ενίσχυση που προκύπτει από την παρ. 1 δεν μπορεί να είναι κατώτερη 
των 2.000 ευρώ, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων. 
 
3. Επιπλέον, η ενίσχυση που προκύπτει από τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου: 
 
α) Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου, το ανώτατο ύψος 
ενίσχυσης ανά επιχείρηση δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) 
ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν έως διακόσια πενήντα (250) άτομα και το ποσό των 
πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των διακοσίων πενήντα 
(250) ατόμων κατά την 1η Ιουνίου 2020. Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, το ανώτατο ύψος ενίσχυσης ανά επιχείρηση δεν δύναται να υπερβαίνει το 
ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 
τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. 
 
β) Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση δυνάμει του Κανονισμού de minimis, το ανώτατο ύψος 
ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ και για τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό 
τρίτων, ήτοι στον ΚΑΔ 49.41 οδικές μεταφορές εμπορευμάτων, το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) 
ευρώ. 
 
γ) Εάν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους από έναν τομείς για τους οποίους ισχύουν 
διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης κατά τα ανωτέρω, για τους σκοπούς της παρούσας θεωρείται ότι 
δραστηριοποιείται στον ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως προκύπτει από τη δήλωση φόρου 
εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 ή με βάση τον κύριο ΚΑΔ, όπως ισχύει στις 20 Μαρτίου 2020, 
εφόσον η επιχείρηση έχει συσταθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Επιπλέον, η επιχείρηση διασφαλίζει, με 
κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι για 
καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο. 
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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 οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ. Αντιστοίχως, το συνολικό ποσό ενισχύσεων 
δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, σε επίπεδο ενιαίας 
επιχείρησης, για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
και το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) 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 2018-2020 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 αρμόδιας υπηρεσίας του άρθρου 11 όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία και κάθε πληροφορία σχετική με την εφαρμογή της παρούσας που τηρούνται στην 
πλατφόρμα «myBusinessSupport». 
 
Άρθρο 6 
 
Διαδικασία υποβολής αίτησης 
 
1. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση 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 την 15η Ιουλίου 2020. 
 
3. Κατά την αίτηση, η επιχείρηση δηλώνει, το αν αιτεί-ται 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. 
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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. 
 
6. Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων 
χορήγησης της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει στην πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που 
τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία της ή αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς. 
 
Άρθρο 7 
 
Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης 
 
1. Η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη της 
αίτησής της. Η αιτούσα επιχείρηση δύναται να υποβάλει στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» αίτημα 
επανεξέτασης, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ως άνω ενημέρωση. Η αρμόδια υπηρεσία της 
παρ. 3 του άρθρου 13 απαντά στο αίτημα επανεξέτασης, βάσει των στοιχείων και πληροφοριών που 
αιτείται και λαμβάνει από την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το παρόν άρθρο και το άρθρο 13 της παρούσας 
απόφασης. 
 
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 
Προ-σωποποιημένη 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 ατομικών επιχειρήσεων 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 των ατομικών επιχειρήσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που 
περιλαμβάνει το συνολικό προς πληρωμή ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς. 
 
γ) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων λοιπών επιχειρήσεων 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. 
 
δ) Συγκεντρωτική κατάσταση των λοιπών επιχειρήσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που 
περιλαμβάνει το συνολικό προς πληρωμή ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς. 
 
Άρθρο 8 
 
Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης από το ΠΔΕ 
 
1. Για ενισχύσεις προς ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων 
Επενδύσεων, η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 7 αποστέλλεται στη Γενική 

http://www.solae.gr/


 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ / ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

 
 
 

 
 
 www.solcrowe.gr ///   223 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία βάσει αυτής, μεταφέρει 
(άνευ υπoλόγου) το συνολικό ποσό από το λογαριασμό του έργου που είναι ενταγμένο στη ΣΑ051/2, στον 
ενδιάμεσο λογαριασμό με κωδικό IBAN GR4001000230000000004810500 που τηρείται στην Τράπεζα της 
Ελλάδος με ηλεκτρονική εντολή μεταφοράς (eps). 
 
Η αναλυτική κατάσταση της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 7 αποστέλλεται με ασφαλή τρόπο προς τη ΔΙΑΣ 
Α.Ε. για χρέωση του ανωτέρω ενδιάμεσου λογαριασμού 23/4810500 με πίστωση των τραπεζικών 
λογαριασμών των δικαιούχων. Η ίδια πληροφόρηση κοινοποιείται στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών 
και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 
 
Η ΔΙΑΣ μεταφέρει τα ποσά από τον ενδιάμεσο λογαριασμό 23/4810500 σε πίστωση των εμπορικών 
τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων, στη βάση της αναλυτικής κατάστασης που ετοιμάζεται και 
αποστέλλεται από την ΑΑΔΕ. 
 
Το αρχείο της αναλυτικής κατάστασης ενημερωμένο από την ΑΑΔΕ με τα ποσά που επιτυχώς πληρώθηκαν 
βάση της σχετικής ενημέρωσης από τη ΔΙΑΣ, αποστέλλεται στην ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών και 
στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 
προκειμένου να συνοδεύσει το αίτημα πληρωμής προς την ΕΕ. 
 
2. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με IBAN 
GR3001000230000000000002002 και λογιστικοποιού-νται ως έσοδα του ΠΔΕ. 
 
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. 
 
3. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψη-
φιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών. 
 
4. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα: 
 
α) η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για ένταξη και έγκριση πιστώσεων του έργου στο 
ΠΔΕ 2020 (ΣΑΕ), 
 
β) η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 7, 
 
γ) το αποδεικτικό της ηλεκτρονικής εντολής (eps) για την μεταφορά του ποσού από το λογαριασμό του 
έργου ΠΔΕ στον ενδιάμεσο λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
 
Άρθρο 9 
 
Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης από τον τακτικό προϋπολογισμό 
 
1. Για ενισχύσεις προς λοιπές επιχειρήσεις, οι οποίες θα βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό, η 
συγκεντρωτική κατάσταση της περ. δ της παρ. 3 του άρθρου 7 αποστέλλεται στη Διεύθυνση Λογαριασμών 
και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) 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 
23/4810500 με κωδικό IBAN GR4001000230000000004810500 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
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Η αναλυτική κατάσταση της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 7 αποστέλλεται με ασφαλή τρόπο προς τη ΔΙΑΣ 
Α.Ε. για χρέωση του ανωτέρω ενδιάμεσου λογαριασμού 23/4810500 με πίστωση των τραπεζικών 
λογαριασμών των δικαιούχων. Η ίδια πληροφόρηση κοινοποιείται στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών. 
 
2. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με IBAN 
200211 με IBAN GR7101000230000000000200211 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. 
 
3. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψη-
φιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών. 
 
4. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα: 
 
α) η παρούσα απόφαση, 
 
β) η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. δ της παρ. 3 του άρθρου 7, 
 
γ) αντίγραφο της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και της αναγγελίας 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 
 
Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής της ενίσχυσης 
 
1. Το ποσό της ενίσχυσης επιβαρύνεται με επιτόκιο αναφοράς, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 
2 της παρούσας. 
 
2. Για το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος κατά την οποία 
η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων. 
 
3. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης επιστρέφεται σε σαράντα 
(40) ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ αυτών καταβλητέας την τελευταία ημέρα του 
μήνα. 
 
4. Το ποσό της ενίσχυσης εμφανίζεται με τις τυχόν λοιπές οφειλές της επιχείρησης, στο διαδικτυακό τόπο 
της ΑΑΔΕ www.aade.gr στην επιλογή «myTAXISNet/ ο λογαριασμός μου/Προσωποποιημένη 
πληροφόρηση/ Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή». 
 
5. Το ανωτέρω ποσό βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο και λογιστικοποιείται στα έσοδα του ΠΔΕ, εφόσον η 
χορήγηση της ενίσχυσης έχει βαρύνει το ΠΔΕ, ή εμφανίζεται στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, 
εφόσον η ενίσχυση έχει βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό, σε ειδικούς Αναλυτικούς Λογαριασμούς 
Εσόδων (ΑΛΕ) που θα δημιουργηθούν για το σκοπό αυτό. 
 
6. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλόμενων ποσών εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις 
του ΚΕΔΕ. 
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7. Παρέχεται δυνατότητα 

 

α) επιστροφής μόνο ποσοστού 70% της ενίσχυσης, εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης, ένα έτος 

μετά τη λήψη της ενίσχυσης, είναι μειωμένος κατά 70% ή παραπάνω σε σχέση με το ύψος του κύκλου 

εργασιών αναφοράς ή των ακαθάριστων εσόδων αναφοράς, όπως αυτά ορίζονται στις παρ. 10 και 11 του 

άρθρου 2 της παρούσας, 

 

β) επιστροφής μόνο ποσοστού 60% της ενίσχυσης, για τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν την 1η Ιουνίου 

2020 περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, εφόσον διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό των 

εργαζομένων που απασχολούσαν κατά την 1η Ιουνίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος 

ΕΡΓΑΝΗ, ως και την 1η Ιουνίου 2021. 

 

Άρθρο 11 

 

Υποχρεώσεις δικαιούχων - Κυρώσεις 

 

1. Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει έως την 31η Οκτωβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων 

που απασχολούσε κατά την 1η Ιουνίου 2020, 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. 

 

2. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να προσκομίσει μέχρι την 30η 

Νοεμβρίου 2020 τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.Β. Της παρούσας, το οποίο και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν από την αρμόδια 

υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 13. 

 

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 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. 
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8. Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης, ο δικαιούχος -λήπτης της ενίσχυσης ενημερώνει το κοινό σχετικά με 

την στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία: 

 

α) παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο του, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογης προς 

το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη 

χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, 

 

β) τοποθετώντας τουλάχιστον μία αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με το έργο (ελάχιστο μέγεθος Α3), που 

περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η 

είσοδος σε ένα κτίριο. 

 

Άρθρο 12 

 

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 44 του 

Προσωρινού Πλαισίου και στην Υποπαρ. Β11 της Παρ. Β' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107). 

 

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

δημοσιοποίηση των στοιχείων για την ενίσχυση που έλαβε. 

 

Άρθρο 13 

 

Ειδικότερα θέματα χρηματοδότησης ΠΔΕ 

 

1. Η δράση, κατά το μέρος που βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, χρηματοδοτείται από 

το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου 

Οικονομικών, ΣΑ051/2 και μέρος αυτής θα ενταχθεί, μετά την ολοκλήρωση των διαχειριστικών ενεργειών, 

στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», σύμφωνα με τους Κανονισμούς 

2013/1303 και 2013/1301 και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της Προγραμματικής Περιόδου 2014-

2020. 

 

2. Το ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής που χρηματοδοτείται από το ΕΠ και επιστρέφεται μετά την 

ολοκλήρωση της δράσης σε συγκεκριμένο για το σκοπό τραπεζικό λογαριασμό, χρησιμοποιείται για τον ίδιο 

σκοπό ή σύμφωνα με τους στόχους του επιχειρησιακού προγράμματος. 

 

3. Δικαιούχος της δράσης, κατά την έννοια του Κανονισμού 2013/1303, είναι η ΓΔΟΥ του Υπουργείου 

Οικονομικών. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών έχει τη γενική εποπτεία και την ευθύνη της διοικητικής 

υποστήριξης της δράσης. Επίσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, αναλαμβάνει την υποχρέωση της 

συγκέντρωσης των δικαιολογητικών υλοποίησης της δράσης και της τήρησης όλων των παραστατικών, 

καθώς και της επιβεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων της ενίσχυσης, αποκλειστικά και 

μόνο στη βάση παραστατικών και εγγράφων που της έχουν υποβληθεί από την ΑΑΔΕ ή άλλο αρμόδιο 

φορέα, καθώς και το σύνολο των υποχρεώσεων Δικαιούχου, όπως ορίζονται στον ν. 4314/2014 και το 

Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. 

 

Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών θα παρέχει στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή και την Αρχή 

Πιστοποίησης όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου. 

 

4. Η ανωτέρω υπηρεσία υποχρεούται: 
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α) να αποστέλλει στην οικεία Διαχειριστική Αρχή τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ανάρτηση των 

ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου στο ΤΑΜ, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 

1 του άρθρου 10 της παρούσας, καθώς και τις πληροφορίες που απαιτούνται για την υποβολή των ετήσιων 

εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα προβλεπόμενα στο σημείο 35 του Προσωρινού Πλαισίου, 

 

β) να τηρεί για δέκα (10) έτη λεπτομερή αρχεία όσον αφορά τη χορήγηση ενισχύσεων που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, τα οποία να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που είναι 

αναγκαία για να πιστοποιηθεί η τήρηση των προϋποθέσεων της παρούσας, 

γ) να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που προκύπτει εκ του ρόλου της ως «δικαιούχος» της 

δράσης, όπως αυτές περιγράφονται στην οικεία απόφαση ένταξης, 

 

δ) να διαβιβάζει στοιχεία που περιέχουν υπόνοια απάτης στις αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο της Εθνικής και 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις. Λεπτομερής αναφορά 

για την «Καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις» υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ 

(www.espa. gr) και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο https://www.espa. gr/el/Pages/staticAntiFraudPolicy.aspx. 

 

Άρθρο 14 

 

Τήρηση αρχείου - Υποβολή εκθέσεων 

 

1. Για το παρόν καθεστώς ενίσχυσης η υπηρεσία της προηγούμενης παραγράφου τηρεί λεπτομερή αρχεία 

για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης των μεμονωμένων ενισχύσεων. Από τα 

αρχεία αυτά πρέπει να αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν οι απαιτούμενες, εκ της παρούσας, προϋποθέσεις για 

την χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής. 

 

2. Η ΑΑΔΕ υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 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 15 

 

Έναρξη ισχύος 

 

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

Με βάση τον ως άρθρο 2 παρ. 18 του Καν. 651/2014, προβληματική είναι η επιχείρηση για την οποία 

συντρέχει τουλάχιστον αία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης [πλην Μικρομεσαίας Επιχείρησης1 (ΜΜΕ) που δεν 

έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση 

χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη 

εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού 

κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό 

οργανισμό], όταν έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω 

συσσωρευμένων ζημιών. Αυτό ισχύει όταν από την αφαίρεση των συσσωρευμένων ζημιών από τα 

αποθεματικά (και όλα τα άλλα στοιχεία που θεωρούνται εν γένει ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων της 

εταιρείας) προκύπτει αρνητικό σωρευτικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου κεφαλαίου. 

Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» παραπέμπει 
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ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 201Ξ/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ο όρος «κεφάλαιο» περιλαμβάνει, ενδεχομένως, και κάθε διαφορά 

από έκδοση υπέρ το άρτιο’ 

 

β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη 

της εταιρείας (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την 

επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει 

επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις 

χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο 

ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, 

όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Για την εφαρμογή της 

παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη 

για τα χρέη της εταιρείας» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα II 

της οδηγίας 201Ξ/34/ΕΕ’ 

 

γ) εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή πληροί τις προϋποθέσεις 

του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά 

από αίτημα των πιστωτών της’ 

 

δ) εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμη αποπληρώσει το 

δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή που έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε 

σχέδιο αναδιάρθρωσης’ 

 

ε) εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός ΜΜΕ, εφόσον τα τελευταία δύο έτη: 

 

1) ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι υψηλότερος του 7,5 και 

 

2) ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) 

είναι κάτω του 1,0. 

 

Ο έλεγχος των ως άνω προϋποθέσεων γίνεται σε επίπεδο αιτούσας επιχείρησης καθώς και σε επίπεδο 

ενιαίας επιχείρησης. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2020 

Οι Υπουργοί 

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Υφυπουργός Οικονομικών ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

Υφυπουργός Οικονομικών ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 
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Ε. 2109/2020 

Παροχή διευκρινίσεων χορήγησης της ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 

προκαταβολής μετά την δημοσίευση της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 163 (Β' 2787/10.07.2020) 

 

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2020  

 

Για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν κατά την υποβολή και επεξεργασία 

αιτημάτων για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής και σε συνέχεια της 

δημοσίευσης της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 163/10.7.2020 (Β' 2787/10.07.2020) με θέμα «Τροποποίηση της υπ' αρ. 

ΓΔΟΥ 148/3.7.2020 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 Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β' 2729), και σε συνέχεια των 

προβλεπόμενων στην με αρ. Ε. 2067/2020 εγκύκλιο Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. διευκρινίζονται τα ακόλουθα:  

 

1. Η υποχρέωση συμπλήρωσης, για τους μήνες Ιούνιο έως και Δεκέμβριο του 2020, του κύκλου εργασιών 

ΦΠΑ ή των ακαθάριστων εσόδων, κάθε μήνα, κατά περίπτωση (με προθεσμία από την τρίτη μέχρι τη 

δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα), που προβλέπεται με τις διατάξεις της περίπτωσης 3Β του άρθρου 1 της 

ΓΔΟΥ 131/13.6.2020 (Β' 2276/2020), δεν αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης για χορήγηση της 

ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, αλλά ούτε και προϋπόθεση για τη χορήγηση αυτής. 

 

2. Οι επιχειρήσεις που είχαν δηλώσει μέχρι τις 26.06.2020 στοιχεία εσόδων στην εφαρμογή «Τα έσοδά 

μου» της πλατφόρμας «MyBusinessSupport» και δεν υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τις 

26.06.2020 και εκ του λόγου αυτού η αίτηση χορήγησης επιστρεπτέας προκαταβολής απορρίφθηκε, 

δύνανται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση χορήγησης επιστρεπτέας προκαταβολής έως τις 15 Ιουλίου 2020. 

 

Επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν έως τις 10 Ιουλίου 2020 αίτηση χορήγησης επιστρεπτέας προκαταβολής 

και συμπλήρωσαν στοιχεία εσόδων στην εφαρμογή «Τα έσοδά μου» της πλατφόρμας 

«MyBusinessSupport» έως τις 26.06.2020, επίσης δύνανται να υποβάλουν αίτηση χορήγησης 

επιστρεπτέας προκαταβολής μέχρι τις 15 Ιουλίου 2020. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 

 

Ε.2084/2020 

Παροχή διευκρινίσεων στους εντασσόμενους περιγραφικά (χωρίς ΚΑΔ) των αποφάσεων 

που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από 

τον κορωνοϊό -COVID 19 

 

Αθήνα 12 Ιουνίου 2020 

 

Με την παρούσα εγκύκλιο δίνονται οδηγίες σχετικά με την ένταξη στις ευνοϊκές ρυθμίσεις των αποφάσεων 

Α.1053/21.3.2020  (Β'949), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Α.1062/26.3.2020 (Β'1043), 

Α.1054/21.3.2020 (Β'950) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Α.1063/26.3.2020 (Β'1043), 

Α.1072/2.4.2020 (ΦΕΚ 1157) όπως συμπληρώθηκε με την Α.1083/13.4.2020(1387), Α.1073/2.4.2020 

(1158) όπως συμπληρώθηκε με την Α.1084/13.4.2020 (Β'1387), Α.1106/8.5.2020 (Β'1823) , 

Α.1107/8.5.2020 (Β'1824) και των εγκυκλίων Ε.2046/9.4.2020 και Ε.2056/23.4.2020 των δικαιούχων που 
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εντάσσονται στις περιγραφικές κατηγορίες και προκειμένου να ταυτοποιηθούν, καλούνται να υποβάλουν 

υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekptosi25@aade.gr από 15.6.2020 έως τις 19.6.2020 

 

Για την υποβολή της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης συμπληρώνεται η φόρμα της υπεύθυνης δήλωσης μέσω 

της ιστοσελίδας dilosi.services.gov.gr. στην οποία αναφέρουν την κατηγορία στην οποία εντάσσονται ως 

ακολούθως: 

 

i. Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων 

λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), που βρίσκονται σε 

εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρούμενων των σούπερ μάρκετ 

και των φαρμακείων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές, 

 

ii.   Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες 

στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο Online Media) που τηρείται στην 

Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης κατά την έκδοση της παρούσας ή υποβάλουν σχετική 

αίτηση εγγραφής και ενταχθούν σε αυτό κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της ΓΓΕΕ, 

 

iii.   Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων και 

ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, όπως και εντός των αερολιμένων της επικράτειας, 

 

iv.   Καταστήματα λιανικής πώλησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της 

ανανέωσης προπληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και της επισκευής και αντικατάστασης 

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού χρηστών. 

 

Σε περίπτωση που εντάσσονται σε περισσότερες από μία κατηγορίες, αναγράφεται αυτή στην οποία 

ανήκουν για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

 

Δεν απαιτείται η υποβολή της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης για όσες εκ των ανωτέρω επιχειρήσεων 

υποβάλουν αίτηση χορήγησης της Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού, σύμφωνα με την ΚΥΑ 57856/11.6.2020 

(ΦΕΚ Β'2250), μέχρι το πέρας της σχετικής προθεσμίας (17.6.2020). 

Για την εφαρμογή του «ευεργετήματος συμψηφισμού με άλλες οφειλές κατά 25% σε περίπτωση 

ολοσχερούς εξόφληση οφειλών ΦΠΑ» (Ε.2046/9.4.2020) εφαρμόζονται οι οδηγίες που έχουν παρασχεθεί 

με την εγκύκλιο Ε.2083/9.6.2020, εξαιρετικά δε το αίτημα συμψηφισμού προς τη Δ.Ο.Υ. τους, δύναται να 

υποβληθεί έως 22.6.2020 

http://www.solae.gr/
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Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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Ε.2086/2020 
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 1 της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 131/14-6-2020 (ΦΕΚ Β' 2276) 
και του άρθρου 7 της ΚΥΑ 23103/478/14.6.2020 (ΦΕΚ Β' 2274) 
 

Αθήνα, 15/06/2020 
 

Για την εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 1 της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 131/13.6.2020 «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 Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» και του άρθρου 7 της ΚΥΑ οικ.23103/478/13-6-2020, 

«Διαδικασία ένταξης στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

 

1. Στην πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ δημιουργούνται δύο ομάδες εφαρμογών. Στην πρώτη, 

με τίτλο «Τα Έσοδά μου», οι επιχειρήσεις δηλώνουν στοιχεία εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 1 της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 131/13.6.2020 (ΦΕΚ Β'2276). Στη δεύτερη, με τίτλο «Οι 

Εφαρμογές μου», βρίσκονται όλες οι εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί και αναπτύσσονται για την 

υποβολή αιτήσεων χορήγησης ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις, για τις οποίες έχει αρμοδιότητα η ΑΑΔΕ, 

καθώς και οι εφαρμογές για την υποβολή αιτημάτων επανεξέτασης σχετικά με τις αιτήσεις αυτές. 

 

Ως προς τη συμπλήρωση στοιχείων εσόδων και εξόδων στην εφαρμογή «Τα Έσοδά μου», διευκρινίζεται ότι 

τα σχετικά στοιχεία προσυμπληρώνονται κατ' αρχάς με βάση τις δηλώσεις που έχει υποβάλει η επιχείρηση. 

Στην περίπτωση που για τις σχετικές περιόδους η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει δηλώσεις, λόγω μη 

παρόδου της σχετικής προθεσμίας, τα σχετικά στοιχεία συμπληρώνονται από την επιχείρηση στην εν λόγω 

εφαρμογή. 

 

Ειδικά για τα στοιχεία εσόδων και εξόδων των επιχειρήσεων που αιτήθηκαν τη χορήγηση επιστρεπτέας 

προκαταβολής δυνάμει των ΚΥΑ Α. 1076/2020 και ΚΥΑ ΓΔΟΥ 94/02-05-2020 και τα οποία αφορούν το 

φορολογικό έτος 2019, μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή των δηλώσεων φόρου 

εισοδήματος φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων, αυτά είναι δυνατόν να λαμβάνονται από την 

εφαρμογή της αρχικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Επιστρεπτέα Προκαταβολή (1)». 

 

Τα στοιχεία που δηλώνονται από τις επιχειρήσεις στην εφαρμογή «Τα Έσοδά μου» της 

πλατφόρμας myBusinessSupport δεν δύνανται να τροποποιούνται από την επιχείρηση μετά την 

οριστικοποίησή τους. 

 

2. Τα στοιχεία που δηλώνονται από τις επιχειρήσεις ή συμπληρώνονται από την ΑΑΔΕ με βάση τις 

υποβληθείσες δηλώσεις των επιχειρήσεων στην εφαρμογή «Τα Έσοδά μου» της πλατφόρμας 

myBusinessSupport, χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο υπαγωγής στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», που 

προβλέπεται στην ΚΥΑ οικ.23103/478/13-6-2020 (ΦΕΚ Β 2274). 

 

Η οριστικοποίηση και υποβολή των στοιχείων στην εφαρμογή «Τα Έσοδά μου» της πλατφόρμας 

myBusinessSupport επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σχετικά με την ακρίβεια των στοιχείων αυτών και για 

τους σκοπούς εφαρμογής της ΚΥΑ οικ.23103/478/13-6-2020 (ΦΕΚ Β 2274), για όσες επιχειρήσεις 

υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» μέσω του ΠΣ Εργάνη. 

 

Η προθεσμία 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 Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020 δεν επηρεάζει τη 

δήλωση στοιχείων εσόδων και εξόδων στην Εφαρμογή «Τα Έσοδά μου» της πλατφόρμας 
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myBusinessSupport, η οποία παραμένει ανοιχτή για την υποβολή των στοιχείων αυτών για τους σκοπούς 

ένταξης στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». 

 

Μετά τον έλεγχο των φορολογικών προϋποθέσεων υπαγωγής στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», η ΑΑΔΕ 

ενημερώνει ηλεκτρονικά το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για την πλήρωση ή μη των προϋποθέσεων 

αυτών από τις αιτούμενες επιχειρήσεις - εργοδότες. 

 

3. Για το χρόνο και τη διαδικασία διασταύρωσης και ελέγχου της πλήρωσης φορολογικών προϋποθέσεων 

υπαγωγής στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και κάθε άλλο ζήτημα αρμοδιότητας ΑΑΔΕ σε σχέση με την 

εφαρμογή της ΚΥΑ οικ.23103/478/13-6-2020 (ΦΕΚ Β 2274), θα ακολουθήσει νεότερη Εγκύκλιος. 

 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ  
 

 

οικ.23103/478/13.6.2020 
Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ» 

 
13 Ιούνιος 2020  

 
(ΦΕΚ Β' 2274/14-06-2020) 
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
1. το άρθρο 31 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» 
(Α' 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική 
κανονικότητα» (Α' 90) και άλλες διατάξεις» (Α' 104), 
 
2. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), όπως ισχύει, 
 
3. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133), 
 
4. τα στοιχεία γ και ε της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 
Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.»), 
 
5. το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα (Α' 98), όπως ισχύει και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 
133), 
 
6. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145), 
όπως ισχύει, 
 
7. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α' 168), όπως ισχύει, 
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8. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), όπως ισχύει, 
 
9. το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α'192) όπως ισχύει, 
 
10. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119), 
 
11. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α' 121), 
 
12. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123), 
 
13. την υπ' αρ. 340/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 3051), 
 
14. την υπ' αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» 
(Β' 3520), όπως ισχύει, 
 
15. την υπ' αρ. 23038/1287/12-6-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
 
16. την ανάγκη αντιμετώπισης των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα, 
 
17. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-καλείται δαπάνη ποσού ύψους έως εννιακοσίων 
ενενήντα επτά εκατομμυρίων ευρώ (997.000.000,00€), η οποία βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό,  
 

αποφασίζουμε: 
 
Τον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», 
ως προς τον τρόπο, τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης 
βραχυχρόνιας εργασίας μέσω του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (εφεξής 
Μηχανισμός «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»), ως εξής: 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» 

 
Άρθρο 1 

Σκοπός και αντικείμενο του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» 
 
1. Σκοπός του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» είναι η παροχή στήριξης, με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης 
βραχυχρόνιας εργασίας, στους εργαζόμενους επιχειρήσεων -εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα με στόχο τη 
διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης. 
 
2. Στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» δύνανται να ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας, συνεχούς ή 
εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), εφόσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα. 
 
3. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», δύνανται να 
προβαίνουν μονομερώς σε μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας έως του ποσοστού του πενήντα τοις 
εκατό (50%) είτε για μέρος, είτε για το σύνολο των εργαζομένων τους, ανάλογα με τις λειτουργικές τους 
ανάγκες, για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του Μηχανισμού. 
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4. Η μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας δεν επιφέρει μετατροπή της σύμβασης εργασίας των 
εργαζομένων που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», για το χρονικό διάστημα που οι 
επιχειρήσεις-εργοδότες κάνουν χρήση του Μηχανισμού. 
 
5. Στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων - εργοδοτών που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας που ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί 
των καθαρών αποδοχών τους που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται. 
 

Άρθρο 2 
Ένταξη εργαζομένων στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» 

 
1. Στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εντάσσονται αποκλειστικά εργαζόμενοι, οι οποίοι εργάζονται με 

σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά την 30η Μαΐου 2020, ημερομηνία 

δημοσίευσης του ν. 4690/2020, σε επιχειρήσεις - εργοδότες που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 

του παρόντος κεφαλαίου και κάνουν χρήση του Μηχανισμού. 

 

Ο Μηχανισμός εφαρμόζεται και σε εποχιακά εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους 

απασχόλησης, με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σε 

επιχειρήσεις -εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και 

τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του 

παρόντος κεφαλαίου. 

 

2. Ο Μηχανισμός «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» δεν εφαρμόζεται σε εργαζόμενους του ευρύτερου δημοσίου τομέα 

και των επιχειρήσεων του κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α'314). 

 

3. Δεν εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας μερικής 

απασχόλησης καθώς και εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή. 

 

Άρθρο 3 

Ακυρότητα καταγγελιών συμβάσεων -Διατήρηση ονομαστικών μισθών εργαζομένων 

 

Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» υποχρεούνται να μην 

προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται σε αυτόν και σε 

περίπτωση πραγματοποίησης της, αυτή είναι άκυρη. Υποχρεούνται δε, να διατηρήσουν τους ονομαστικούς 

μισθούς των εργαζομένων αυτών για όσο χρονικό διάστημα εντάσσεται ο καθένας από αυτούς στον 

Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». 

 

Άρθρο 4 

Ύψος οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας 

 

1. Στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων - εργοδοτών που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» 

καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας, που ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των 

καθαρών αποδοχών των εργαζομένων, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται, λόγω 

της ένταξής τους στον Μηχανισμό, η οποία καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

 

2. Σε περίπτωση που οι καθαρές αποδοχές των εργαζόμενων, συμπεριλαμβανομένης της ανωτέρω 

οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, υπολείπονται του καθαρού νομοθετημένου κατώτατου 

μισθού ή ημερομισθίου, η διαφορά που προκύπτει αναπληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

 

3. Στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων-εργοδοτών που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-

ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλεται αναλογία του επιδόματος αδείας και του επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2020, 
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υπολογιζόμενα επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, κατά τα οριζόμενα στην κείμενη 

νομοθεσία και καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

 

Άρθρο 5 

Προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» 

 

Δικαίωμα ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» έχουν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας, συνεχούς ή 

εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

 

α. Επιχειρήσεις-εργοδότες που υποχρεούνται σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ πρέπει να 

παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών ΦΠΑ (κωδικός 312 περιοδικής 

δήλωσης ΦΠΑ), σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξής τους στον 

Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και το είδος των φορολογικών βιβλίων, ως εξής: 

 

Μήνας ένταξης στον 

Μηχανισμό 

Κύκλος εργασιών σε σχέση με τον οποίο υπολογίζεται η μείωση κατά 

τουλάχιστον 20% 

Ιούνιος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου 2020 

Ιούλιος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου 2020 

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 

2020 
Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2020 

 

Ο κύκλος εργασιών αναφοράς, για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε περιοδική δήλωση ΦΠΑ, 

ορίζεται ως ακολούθως: 

 

i) Για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία: 

 

Μήνας ένταξης 

στον 

Μηχανισμό 

Κύκλος εργασιών αναφοράς 

Ιούνιος 2020 

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος 

εργασιών ενός εκ των δύο (2) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου 

εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια έξι (6). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 

δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 

2020, πολλαπλασιαζόμενος επί δύο (2). 

Ιούλιος 2020 

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος 

εργασιών ενός εκ των τριών (3) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου 

εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια τέσσερα (4). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών 

του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020, 

πολλαπλασιαζόμενος επί τρία (3). 

Αύγουστος - 

Σεπτέμβριος 

2020 

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου - Ιουνίου 2019. Σε περίπτωση 

που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των τεσσάρων (4) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το 

σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια τρία (3). Σε περίπτωση που ο 

κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του 

Φεβρουαρίου 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα (4). 
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ii) Για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία: 
 

Μήνας ένταξης 
στον Μηχανισμό 

Κύκλος εργασιών αναφοράς 

Ιούνιος 2020 

Άθροισμα κύκλου εργασιών πρώτου και δεύτερου τριμήνου 2019, διαιρεμένο δια τρία (3). 
Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, 
λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια έξι (6). Σε περίπτωση 
που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών 
του πρώτου τριμήνου του 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί τα δύο τρίτα (2/3). 

Ιούλιος 2020 

Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί το 
ένα τρίτο (1/3) και του δεύτερου τριμήνου του 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί δύο τρίτα 
(2/3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, 
λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά τέσσερα (4). Σε 
περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος 
εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020. 

Αύγουστος-
Σεπτέμβριος 
2020 

Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί το 
ένα τρίτο (1/3) και του δεύτερου τριμήνου του 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος 
εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου 
εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά τρία (3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 
2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020, 
πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα τρίτα (4/3). 

 
Ανεξαρτήτως μήνα ένταξης, δικαίωμα ένταξης έχουν οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, σε 
περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και τον Φεβρουάριο 2020, και οι επιχειρήσεις 
που τηρούν απλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και το 
πρώτο τρίμηνο του 2020. 
 
β. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από τον 

ΦΠΑ, πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον των ακαθάριστων εσόδων (κωδικός 047 

δήλωσης Ε3), σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξης, ως εξής: 

 

Μήνας ένταξης στον 

Μηχανισμό 

Ακαθάριστα έσοδα σε σχέση με τα οποία υπολογίζεται η μείωση κατά 

ποσοστό τουλάχιστον 20% 

Ιούνιος 2020 Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-Απριλίου 2020 

Ιούλιος 2020 Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου 2020 

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 

2020 
Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2020 

 
Ο κύκλος εργασιών αναφοράς, για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε περιοδική δήλωση ΦΠΑ, 
ορίζεται ως ακολούθως: 
 

Μήνας ένταξης στον 

Μηχανισμό 
Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς 

Ιούνιος 2020 
Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια έξι (6). Σε περίπτωση μη θετικών 

ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής. 

Ιούλιος 2020 
Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια τέσσερα (4). Σε περίπτωση μη 

θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής. 

Αύγουστος-

Σεπτέμβριος 2020 

Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια τρία (3). Σε περίπτωση μη 

θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής. 
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Άρθρο 6 
Διάρκεια οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας 

 
1. Ως διάρκεια ισχύος του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ορίζεται το χρονικό διάστημα από 15/06/2020 έως 
15/10/2020. 
 
2. Οι επιχειρήσεις- εργοδότες μπορούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για έναν ή 
περισσότερους μήνες εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ισχύος του Μηχανισμού για μέρος ή το 
σύνολο των εργαζομένων τους. 
 
3. Κατ’ εξαίρεση: 
α) επιχειρήσεις – εργοδότες που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και έχουν Κύριο Κωδικό 
Δραστηριότητας (ΚΑΔ), κατά την 30η Μαΐου 2020, έναν από τους κάτωθι: 
 
51.10 «Αεροπορικές μεταφορές επιβατών», 
51.21 «Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων», 
52.23 «Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές» και 
33.16 «Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων», 
 
β) επιχειρήσεις-εργοδότες που ασκούν δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων 
συμβουλών διαχείρισης (ΚΑΔ 70.22) αποκλειστικά προς εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των 
αεροπορικών μεταφορών, όπως προκύπτει από τον κύριο ΚΑΔ τους (51.10, 51.21 και 51.23), καθώς και γ) 
επιχειρήσεις – εργοδότες που λειτουργούν εντός των αερολιμένων της επικράτειας και μόνο για τους εκεί 
εργαζόμενούς τους, έχουν δικαίωμα ένταξης στον Μηχανισμό για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του 
χρονικού διαστήματος, 15/06/2020 έως και 31/12/2020. 
 
Δικαίωμα ένταξης από 16/10/2020 έως και 31/12/2020 έχουν οι ανωτέρω επιχειρήσεις, εφόσον είχαν 
δικαίωμα ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» οποιαδήποτε στιγμή κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα, κατά τα οριζόμενα στην παρ.1 του παρόντος. 
 

Άρθρο 7 
Διαδικασία ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» 

 
Α. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες, που επιθυμούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του οποίου είναι η 15/6/2020, για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του 
χρονικού διαστήματος ισχύος του Μηχανισμού που προβλέπεται στο άρθρο 6 της παρούσας, ακολουθούν 
την κάτωθι διαδικασία: 
 
Ι. Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην ΑΑΔΕ για την έγκριση ένταξης στον Μηχανισμό 
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». 
 
1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με την οποία δηλώνουν τα 
ακαθάριστα έσοδα τους σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξής τους 
στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». 
 
2. Τα οικονομικά-φορολογικά στοιχεία διασταυρώνονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία και βεβαιώνει το δικαίωμα υπαγωγής της επιχείρησης-εργοδότη στον Μηχανισμό 
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος κεφαλαίου. 
 
3. Η διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων και ο έλεγχος για την πλήρωση των προϋποθέσεων 
ένταξης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος κεφαλαίου, στον Μηχανισμό, από την ΑΑΔΕ, 
πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της Α' φάσης υποβολής της αίτησης/δήλωσης από τις επιχειρήσεις 
- εργοδότες στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, όπως προβλέπεται κατωτέρω, και κατόπιν της αποστολής των σχετικών 
αρχείων από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στην ΑΑΔΕ. 
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4. Στη συνέχεια, οι επιχειρήσεις-εργοδότες ενημερώνονται για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησής 
τους στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» από την ΑΑΔΕ. 
 
5. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης των επιχειρήσεων-εργοδοτών από την ΑΑΔΕ, τότε η 
αίτηση/ δήλωση των επιχειρήσεων - εργοδοτών για την ένταξή τους στον Μηχανισμό στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 
θεωρείται ως μη γενόμενη και οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν πλήρεις αποδοχές 
στους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν με μειωμένο ωράριο. 
 
II. Υποβολή αίτησης/δήλωσης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για ένταξη στον Μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 
 
Οι επιχειρήσεις - εργοδότες, αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης στην ΑΑΔΕ, υποβάλλουν 
αίτηση/υπεύθυ-νη δήλωση σε ειδικό έντυπο «Αίτηση/δήλωση ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» 
στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με την οποία αιτούνται την ένταξή τους στον Μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», σε δύο φάσεις: 
 
Α' ΦΑΣΗ: 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» 
 
Οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποβάλλουν αίτηση/υπεύθυνη δήλωση και δηλώνουν τα κάτωθι: 
 
α. Τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, ΑΦΜ, έδρα, την υπαγωγή στις εξαιρέσεις της παραγράφου 5 του 
άρθρου 31 του ν. 4690/2020, κ.λπ.). 
 
β. Τον μήνα ένταξης στον Μηχανισμό καθώς και την κατηγορία που υπάγεται η επιχείρηση σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του κεφαλαίου Α'. 
 
γ. Τους εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης την 30/5/2020, που θα 
ενταχθούν στον Μηχανισμό, τα στοιχεία των οποίων αντλούνται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. 
 
δ. Στην περίπτωση εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, με την παρούσα 
αίτηση/δήλωση για την ένταξή τους στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», η αναστολή της σύμβασης 
εργασίας λογίζεται ως οριστικά ανακληθείσα από τη δηλωθείσα ημερομηνία ένταξής τους στον Μηχανισμό 
και εφεξής. 
 
ε. Το συμβατικό ωράριο πλήρους απασχόλησης (συμβατικές ώρες εργασίας ανά εβδομάδα) των 

εργαζομένων που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». 

 

στ. Το ωράριο μειωμένης απασχόλησης ανά εβδομάδα, για κάθε εργαζόμενο, το οποίο προγραμματίζεται 

και δηλώνεται για μία ή περισσότερες εβδομάδες εντός του μήνα ένταξης στον Μηχανισμό. 

 

Σε κάθε περίπτωση υφίσταται η υποχρέωση του εργοδότη να γνωστοποιεί εκ των προτέρων κάθε αλλαγή ή 

τροποποίηση της οργάνωσης του χρόνου εργασίας για το σύνολο του προσωπικού του, 

συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», στο ΠΣ 

ΕΡΓΑΝΗ, συμπληρώνοντας το σχετικό Έντυπο Ε4: Πίνακας Προσωπικού-Συμπληρωματικός Ωραρίου. 

 

Β' ΦΑΣΗ: 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 

«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» 

 

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, για τον υπολογισμό του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας 

εργασίας στους δικαιούχους εργαζόμενους, για κάθε μήνα εφαρμογής του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», 

υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εντός των τριών πρώτων ημερών του 

επόμενου μήνα, με την οποία δηλώνουν: 
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α. Τις μηνιαίες δηλωθείσες μικτές αποδοχές του εργαζόμενου με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, καθώς 

και τις αντίστοιχες μηνιαίες καθαρές αποδοχές του, 

 

β. Τις καταβαλλόμενες αποδοχές στον εργαζόμενο, κατά το μήνα ένταξής του στον Μηχανισμό με βάση τις 

μειωμένες ώρες εργασίας και 

 

γ. Τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) και την Τράπεζα πληρωμής της μισθοδοσίας του 

εργαζόμενου που θα ενταχθεί στον Μηχανισμό. 

 

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

 

1. Κατ' εξαίρεση, για την πρώτη εφαρμογή του Μηχανισμού η διαδικασία ένταξης στον Μηχανισμό, 

όπως περιγράφεται στο παρόν, αφορά στο χρονικό διάστημα 15/6/2020-30/6/2020. 

 

2. Σε κάθε περίπτωση, η δήλωση/αίτηση ένταξης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ υποβάλλεται εκ των προτέρων και το 

αργότερο πριν την εφαρμογή του νέου μειωμένου ωραρίου εργασίας. 

 

Άρθρο 8 

Διαδικασία καταβολής οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας 

 

Η οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας του δικαιούχου εργαζόμενου, η οποία αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 60% επί των μειωμένων καθαρών αποδοχών του που αντιστοιχούν στις ώρες που δεν παρέχει 

εργασία, λόγω της ένταξής του στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλεται εντός του πρώτου 

δεκαημέρου κάθε επόμενου μήνα εφαρμογής του Μηχανισμού. 

 
Άρθρο 9 

Έλεγχος- επιβολή κυρώσεων 
 
Για την αποτελεσματική παρακολούθηση του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» διενεργούνται έλεγχοι στις 
επιχειρήσεις-εργοδότες που έχουν ενταχθεί στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του ΣΕΠΕ ή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για παραβάσεις των όρων και 
προϋποθέσεων του Μηχανισμού. 
 

Άρθρο 10 
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

 
1. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.») είναι για όλες τις επιχειρήσεις-
εργοδότες και τους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» το Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
 
2. Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επιχειρήσεων-εργοδοτών και 
των εργαζομένων που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» είναι η ενίσχυση της απασχόλησης 
μέσω καταβολής οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας υπό καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως 
είναι η πανδημία του COVID-19. Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων είναι το στοιχείο ε 
της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. συνδυαστικά με το στοιχείο γ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ. 
 
3. Τα προσωπικά δεδομένα των επιχειρήσεων-εργοδοτών και των εργαζομένων που εντάσσονται στον 
Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» δύνανται να κοινοποιούνται σε ή να αντλούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, του ΣΕΠΕ, του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και του ΕΤΕΑΕΠ, για την 
αποτελεσματική παρακολούθηση και τον έλεγχο του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». 
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4. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να παρέχει 
στις επιχειρήσεις-εργοδότες και στους εργαζόμενους που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» 
ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματα τους σε 
σχέση με αυτήν, σε κάθε περίπτωση πριν ή κατά τη συλλογή τους. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Άρθρο 1 
 
1. Για τη διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, όπως αυτή 
ορίζεται στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
Η παραπάνω καταβολή γίνεται με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου - εργαζομένου. 
Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή συγκεντρωτική 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 και το ποσό της καταβολής. 
 
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 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. 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 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 Ελληνικού Δημοσίου Νο 
200 «Ελληνικό Δημόσιο -Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών», και την πίστωση με τη μεσολάβηση της 
ΔΙΑΣ Α.Ε. και των οικείων τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων, των τραπεζικών λογαριασμών των 
δικαιούχων εργαζομένων. 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 ΑΕ και λο-
γιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. Γ ια τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει 
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» προκειμένου να 
συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή. 
 
6. Για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας η ειδική εντολή πληρωμής της 
παραγράφου 4 επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 
 
7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψη-
φιστικών 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 υπάλληλοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από 
δική τους υπαιτιότητα. 
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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 αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός κι αν άλλως ορίζεται στις ανωτέρω διατάξεις της 
παρούσας. 
 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2020 
 

Οι Υπουργοί 
 

Οικονομικών 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

 
Υφυπουργός Οικονομικών 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 
 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 
 

 

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 26/2020 
Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία 
ή πλήττονται σημαντικά (βάσει ΚΑΔ) από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού 

 
12 Ιούνιος 2020  

 
ΣΧΕΤ: Εγκ. 12/2020, 24/2020 
 
Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Δ.15/Δ'/οικ.18044/575/25.5.2020 (ΦΕΚ Β΄, 
2076/30-05-2020) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
«Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε και 
ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους: 
 
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Όπως ήδη γνωρίζετε, με την υπ΄ αριθμ. Δ.15/Δ'/οικ. 13226/325/26-03-2020 (ΦΕΚ Β΄, 1044/26-03-2020) 
Κ.Υ.Α., όπως ισχύει, προβλέφθηκε παράταση κατά τρεις (3) μήνες στην προθεσμία καταβολής των δόσεων 
ενεργών ρυθμίσεων, που ήταν απαιτητές έως 31/03/2020 και των επόμενων αυτών, για τους δικαιούχους 
οφειλέτες – εργοδότες, όπως αυτοί ορίζονταν στην εν λόγω Κ.Υ.Α . . 
 
Με την κοινοποιούμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ.15/Δ'/οικ.18044/575/25.5.2020 (ΦΕΚ Β΄, 2076/30-05-
2020), επικαιροποιήθηκε ο Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας και προβλέφθηκε αντίστοιχα 
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παράταση κατά τρεις (3) μήνες της προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, που είναι 
απαιτητές έως 30/04/2020, όπως και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε 
ρύθμισης για οφειλέτες 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 (ΚΑΔ) στις 20/03/2020, ή ενεργό κατά την 20/03/2020 
κωδικό δευτερεύουσας δραστηριότητας, με μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα από αυτά που αντιστοιχούν 
στον κύριο ΚΑΔ όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 
2018, που συμπεριλαμβάνεται στο συνημμένο στην εν λόγω Κ.Υ.Α. πίνακα. 
 
Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, η δόση Απριλίου των υπαγόμενων επιχειρήσεων θα έχει πλέον καταληκτική 
ημερομηνία καταβολής την 31/07/2020. Κατά το χρονικό διάστημα της προαναφερόμενης παράτασης δεν 
υπολογίζονται περαιτέρω πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Αντίστοιχα 
τροποποιούνται και οι καταληκτικές ημερομηνίες των επόμενων δόσεων (δόση Μαΐου 2020 και εντεύθεν) 
και κατά συνέπεια, η συνολική διάρκεια για τις ρυθμίσεις που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, 
παρατείνεται κατά τρεις μήνες. 
 
Κατά τα λοιπά, συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της εκάστοτε ρύθμισης. 

 

Από τα προαναφερόμενα καθίσταται σαφές ότι: 

 

→ Δικαιούχοι των ρυθμίσεων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και 

επομένως της προβλεπομένης παράτασης επί του δοσολογίου, αποτελούν οι οφειλέτες-εργοδότες που ο 

κύριος ή ο δευτερεύων ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, περιλαμβάνεται στους Πίνακες Κωδικών Αριθμών 

Δραστηριότητας των προαναφερόμενων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και δεν αφορά στο σύνολο των 

οφειλετών. 

 

→ Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις των σχετικών Κ.Υ.Α. αφορούν σε παράταση της κάθε δόσης κατά ένα 

τρίμηνο και όχι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

 

Σας γνωρίζουμε ότι κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, έχει ήδη ενημερωθεί το πληροφοριακό σύστημα για τους 

Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) οφειλετών – εργοδοτών που εμπίπτουν στις προαναφερόμενες 

διατάξεις και οι αντίστοιχες παρατάσεις έχουν χορηγηθεί στο σύνολο των δικαιούχων. 

 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΥΕΡΓΗΜΑΤΩΝ 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της νεότερης Κ.Υ.Α. η μη καταγγελία της σύμβασης των εργαζομένων, που κατά 

μέρος ή στο σύνολο τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής αυτής, καθώς και η διατήρηση του ίδιου αριθμού 

θέσεων εργασίας μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, παραμένει ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

χορήγηση της παράτασης. 

 

Σε αντίθετη περίπτωση η παράταση καταβολής παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους 

και προσαυξήσεις από την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΟΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ – ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ 

 

Μετά την επικαιροποίηση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας η εφαρμογή της, προβλεπόμενης 

στην ΚΥΑ 12998/232/23-3-2020 (Β΄ 1078), τρίμηνης παράτασης δόσεων ρυθμίσεων που λήγουν 
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31/03/2020, επεκτείνεται και σε εργαζόμενους με αναστολή σύμβασης που απασχολούνται σε επιχειρήσεις 

οι οποίες καθίστανται δικαιούχοι βάσει της κοινοποιούμενης απόφασης. 

 

Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι οφειλές που προέρχονται από παράλληλη επιχειρηματική 

δραστηριότητα (ενεργό ΚΑΔ) των εργαζομένων που εμπίπτουν στις διατάξεις της ΚΥΑ 12998/232/23-3-

2020 (Β΄ 1078), αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τους οφειλέτες- 

αυτοαπασχολούμενους ή τους οφειλέτες-εργοδότες και όχι στο πλαίσιο της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α. . 

 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 

 

Η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς φορείς 

κοινωνικής ασφάλισης αναστέλλεται μέχρι και 31/08/2020, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Δ.15/Δ'/οικ. 

13226/325/26-03-2020 (ΦΕΚ Β΄, 1044/26-03-2020) Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 

Δ.15/Δ’/οικ.13937/337 ((ΦΕΚ Β΄, 1384/14-04- 2020) ΚΥΑ, ενώ διατηρούνται τυχόν κατασχέσεις και 

υποθήκες που έχουν επιβληθεί. 

 
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Ε.Α.Ο. 

ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ 
 

 

22804/Δ1.7772/12.6.2020 
Τροποποίηση της υπ' αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β' 3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων 
αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού 
Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 

12 Ιούνιος 2020  
 
(ΦΕΚ Β' 2273/14-06-2020) 
 
ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
1. Την παρ. 8 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13-4-2020 Π.Ν.Π. "Μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 

κατεπείγουσες διατάξεις" (A' 84) και β) της από 1-5-2020 Π.Ν.Π. "Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση 

των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική 

και οικονομική κανονικότητα" (Α' 90) και άλλες διατάξεις» (Α' 104). 

 

2. Την παρ. 5 του άρθρου δεκάτου ενάτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) 

«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 

75), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86). 

 

3. Το άρθρο δωδέκατο της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και 

οικονομική κανονικότητα» (Α' 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α' 104). 

 

4. Τις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου δέκατου, τις υποπαρ. 2Α και 2Γ του άρθρου ενδέκατου και το εδάφιο 
δεύτερο της υποπαρ. 2Ε, καθώς και το άρθρο δεύτερο 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 
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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). 
 
5. Την περ. β' της παρ. 1, την παρ. 2 και τις περ. α και στ' της παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11-03-2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α' 55), όπως ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76). 
 
6. Τις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14-03-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α' 64), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76). 
 
7. Την παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης 
της ελληνικής οικονομίας» (Α' 212). 
 
8. Την υπ' αρ. 21036/1737/2-6-2020 (Β' 2141) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 και 
χρόνος καταβολής αυτού. Προσδιορισμός του επιδόματος εορτών Πάσχα που καλύπτεται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό και διαδικασία πληρωμής του». 
 
9. Την υπ' αρ. 14556/448/7-4-2020 (Β' 1208) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και των 
Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας «Παράταση της ισχύος των έκτακτων και 
προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού του 
άρθρου 4 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 ισχύει. 
 
10. Την υπ' αρ. οικ. 17787/520/08-05-2020 (Β' 1778) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και 
των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας «Παράταση της ισχύος του έκτακτου και 
προσωρινού μέτρου της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, του άρθρου 4 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). 
 
11. Την υπ' αρ. 20788/610/29-5-2020 (Β' 2083) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και των 
Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας «Παράταση της ισχύος των έκτακτων και 
προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 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). 
 
12. Την υπ' αρ. Α. 1053/2020 (Β' 949) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των 
λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π.(Α' 55) με την οποία λαμβάνονται 
κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως ισχύει. 
 
13. Την υπ' αρ. Α.1054/2020 (Β' 950) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των 
λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (Α' 55) με την οποία λαμβάνονται 
κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». 
 
14. Την υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024/17-03-2020 (Β' 915) «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 
απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα 
από 18-3-2020 έως και 31-3-2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19». 
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15. Την υπ' αρ. 12998/232/23-3-2020 (Β' 1078) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και των 
Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας «Μέτρα στήριξης επιχειρήσεων-εργοδοτών 
του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e-ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει 
ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται 
σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 
2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του 
κορωνοϊού COVID-19». 
 
16. Το άρθρο 10 του ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της 
αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων -Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και 
άλλες διατάξεις» (Α' 130). 
 
17. Το άρθρο 54 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη 
Φορολογική Διοίκηση και του Ο.Τ.Α. α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές 
ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες 
διατάξεις» (Α' 73) και ιδίως την παρ. 2. 
 
18. Το άρθρο 33 του ν. 1836/1989 «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και 
άλλες διατάξεις» (Α' 79), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 214 του ν. 4635/2019 (Α' 
167). 
 
19. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 27 του π.δ. 246/2006 «Γενικός Κανονισμός Προσωπικού των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. 
και των Κ.Τ.Ε.Λ. του ν. 2963/2001»(Α' 261). 
 
20. Την παρ. 2 του άρθρου 213 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α' 5). 
 
21. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119). 
 
22. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121). 
 
23. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων» (Α' 123). 
 
24. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α' 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
25. Τις διατάξεις περί υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων και ιδίως τα άρθρα 5 και 7 του α.ν. 
547/1937 (Α' 98), το άρθρο 3 του β.δ. 28-1/4-2-1938 (Α' 35), το άρθρο 3 του β.δ. 14-8/8-9-1950 (Α' 202), 
την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 515/1970 (Α' 95), το άρθρο 18 του π.δ. 8-4/1932 (Α' 114), το άρθρο 12 
του ν.δ. 1037/1971 (Α' 235) και τις υπ' αρ. 6958/13-2-1960 (Β' 96), 63323/29-9-1961 (Β' 350), 39431/6-6-
1961 (Β' 234) και 65982/13-1-1966 (Β' 600) υπουργικές αποφάσεις. 
 
26. Τον α.ν. 1846/1951 «Περί κοινωνικών ασφαλίσεων» (Α' 179) και ιδίως το άρθρο 8 και τις υποπερ. αα' 
και ββ' της περ. στ' της παρ. 9 του άρθρου 26, σε συνδυασμό με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 20 του ν. 
4255/2014 (Α' 89). 
 
27. Την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 2656/1953 «Περί Οργανώσεως και ελέγχου της αγοράς εργασίας» (Α' 
299). 
 
28. Την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3198/1955 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 
καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων» (Α' 98). 
 
29. Το άρθρο 38 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α' 101). 
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30. Την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 «Κατάργηση του Ταμείου Συντάξεων Εκτελωνιστών (ΤΣΕ) 
υπαγωγή των ασφαλισμένων του στην ασφάλιση του Ταμείου Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών 
της Ελλάδος (ΤΕΒΕ) και άλλες διατάξεις» (Α' 83), σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του ν. 2640/1998 
«Δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α' 206). 
 
31. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α' 137) και τον Κανονισμό 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 των Δεδομένων) (EE L 119/4-5-2016, σελ. 1-88). 
 
32. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α' 258). 
 
33. Την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών 
μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες 
διατάξεις» (Α' 268). 
 
34. Την περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2972/2001 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της 
λειτουργίας του ΙΚΑ και άλλες διατάξεις» (Α' 91), σε συνδυασμό με το άρθρο 38 του ν. 4488/2017 (Α' 137). 
 
35. Την παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της 
απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (Α' 111). 
 
36. Τον ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α' 138). 
 
37. Τα άρθρα 18 και 30 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις 
θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α' 170). 
 
38. Το άρθρο 31, την παρ. 1 του άρθρου 32 και την παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4009/2011 «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων» (Α' 195). 
 
39. Τις υποπαρ. ΙΑ.11 έως ΙΑ.14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α' 222). 
 
40. Την υποπαρ. ΙΔ.1 και την υποπαρ. ΙΑ.3 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής των ν. 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α' 107). 
 
41. Την παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική 
Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α' 88). 
 
42. Το άρθρο 13 του π.δ. της 27.6/4.7/1932 «Περί Κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 
οκταώρου εργασίας διατάξεων» (Α' 212), σε συνδυασμό με τις παρ. 1-7 του άρθρου 13 του ν.δ. 1037/1971 
(Α' 235). 
 
43. Την υπ' αρ. οικ. 51524/1262/7.11.2019 (Β' 4173) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων. 
 
44. Την υπ' αρ. 51266/2955/1-12-1975 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης «Περί καθορισμού των 
ωρών εργασίας του προσωπικού Τουριστικών λεωφορείων αυτοκινήτων (ΠΟΥΛΜΑΝ)» (Β' 1458), όπως 
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τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ' αρ. 989/1-9-1980 (Β' 905) και υπ' αρ. 128/21-1-1986 (Β' 73) 
αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας. 
 
45. Την υπ' αρ. Ε5/1303/3-3-1986 απόφαση των Υφυπουργών Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της 
πρακτικής τους άσκησης» (Β' 168). 
 
46. Την υπ' αρ. Ε5/1797/20-3-1986 απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και συνθηκών απασχόλησης ασκούμενων σπουδαστών 
Τ.Ε.Ι.» (Β' 183). 
 
47. Την υπ' αρ. Ε5/4825/16-6-1986 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του 
Υφυπουργού Εργασίας «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και απασχόλησης ασκούμενων σπουδαστών 
Τ.Ε.Ι.» (Β' 453). 
 
48. Την υπ' αρ. 2025805/2917/0022/22-4-1993 απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, 
Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Γεωργίας, Εργασίας, 
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δικαιοσύνης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Δημόσιας Τάξης, Μακεδονίας Θράκης, Αιγαίου, Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορίου και Μεταφορών και 
Επικοινωνιών «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86 και αύξηση της μηνιαίας 
αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), που 
πραγματοποιούν την άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., 
επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα» (Β' 307). 
 
49. Την υπ' αρ. 16802/667/27.08.2010 απόφαση των Υπουργών Παιδείας Διά Βίου Μάθησης, 
Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και 
προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής 
Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β' 1345). 
 
50. Την υπ' αρ. 139931/Κ1/8-9-2015 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και 
Τουρισμού, Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας «Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία καταρτιζομένων ΙΕΚ» (Β' 1953). 
 
51. Την υπ' αρ. 26385/16-2-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας Έρευνας 
και Θρησκευμάτων και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πλαίσιο Ποιότητας 
Μαθητείας», (Β' 491), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. 60615/ Δ4/7-4-2017 (Β' 1441) και 
Φ4/117002/Δ4/11-7-2018 (Β' 2784) όμοιες. 
 
52. Την υπ' αρ. Κ1/118932/13.7.2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας 
Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ρύθμιση 
θεμάτων επιδότησης και ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών 
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)» (Β' 
2440), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. Κ1/85151/2019 όμοιά της (Β' 2117). 
 
53. Την υπ' αρ. Φ7/155762/Δ4/19-9-2018 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Υγείας «Υλοποίηση "Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας” αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Β' 4191), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 
Φ7/35243/Δ4/6-3-2019 όμοιά της (Β' 866). 
 
54. Την υπ' αρ. 17008/307/12-04-2019 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Οικονομικών «Επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης μαθητευόμενων των Επαγγελματικών 
Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ν. 3475/2006, που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου 
Τομέα, στους ΟΤΑ, σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις 
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ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2019 και λοιποί όροι υλοποίησης της 
Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των ΕΠΑ.Σ» (Β' 1340). 
 
55. Το άρθρο 5 του ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (Α' 66). 
 
56. Το άρθρο 4 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ετών 2006 και 2007, με την οποία η 
χώρα μας ενσωμάτωσε την ευρωπαϊκή Συμφωνία-Πλαίσιο για την τηλεργασία (Προσάρτημα Β). 
 
57. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α' 98). 
 
58. Την υπ' αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β' 3520) υπουργική απόφαση «Επανακαθορισμός όρων 

ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού 

Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. 44568/Δ1.14795/7-10-

2019 (Β' 3751), υπ' αρ. 54286/Δ1.17642/21-11-2019 (Β' 4293), υπ' αρ. 12338/Δ1.4372/12-3-2020 (Β' 854), 

υπ' αρ. 13031/Δ1. 4551/23-03-2020 (Β' 994), υπ'αρ. 13272/Δ1.4607/ 30-3-2020 (Β' 1131), υπ' αρ. 

13564/Δ1.4770/30-3-2020 (Β' 1161), υπ' αρ. 14638/Δ1.4991/9-4-2020 (Β' 1424), υπ' αρ. 17239/Δ1.5936/4-

5-2020 (Β' 1695), υπ' αρ. 22043/Δ1.7451/11.6.2020 υπουργικές αποφάσεις και ισχύει. 

 

59. Τη θέσπιση μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η 

λειτουργία έχει προσωρινά απαγορευθεί λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-

19. 

 

60. Τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

 

61. Την υποχρέωση λήψης των απαιτούμενων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων σε όλες τις επεξεργασίες που θεσπίζονται. 
 
62. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού,  
 

αποφασίζουμε: 
 

Άρθρο πρώτο 
 
Τροποποιείται η υπ' αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β' 3520) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής: 
 
1. Στο άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις - Εξαιρέσεις», αντικαθίσταται η παρ. 14.11, ως εξής: 
 
«14.11 Α. Σε εφαρμογή  
i) της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55) "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του", από την έναρξη ισχύος της οποίας ανεστάλη, αρχικώς έως και 10/4/2020, η υποχρέωση του εργοδότη 
να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ" του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των 
εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή 
απασχόληση και  
ii) της παράτασης του χρόνου εφαρμογής του κατά τα ανωτέρω έκτακτου και προσωρινού μέτρου, έως 
15/6/2020 βάσει της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ' αρ. 20788/610/29-5-2020 κοινής υπουργικής απόφασης 
(Β' 2083), αναστέλλεται αντίστοιχα έως και 15/6/2020 η υποχρέωση καταχώρισης των ακόλουθων 
εντύπων: 
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α) Ε4: Πίνακας Προσωπικού - Συμπληρωματικός ωραρίου. 
 
β) Ε8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης. 
 
γ) Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας 
ή τεχνικού έργου. 
 
Β. Για το ως άνω περιγραφόμενο χρονικό διάστημα, ο εργοδότης γνωστοποιεί στο πληροφοριακό σύστημα 
"ΕΡΓΑΝΗ" του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συγκεντρωτικά, κάθε αλλαγή ή 
τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την 
υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, που 
πραγματοποιήθηκε εντός του προηγούμενου μήνα κατά το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα της 
παρασχεθείσας εργασίας. 
 
Η ως άνω γνωστοποίηση γίνεται μέσω των ακόλουθων προσωρινών εντύπων ειδικού σκοπού του ΠΣ 
Εργάνη: 
 
α) "Έντυπο 4 - Πίνακας Προσωπικού - Συμπληρωματικός ωραρίου - Έντυπο Ειδικού Σκοπού της παρ. 1β 
του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (55/Α'/11-03-2020)" 
 
β) "Ε8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης - Έντυπο Ειδικού Σκοπού της παρ. 
1 του άρθρου 4β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (55/Α'/11-03-2020)" 
 
γ) "Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής 
εργασίας ή τεχνικού έργου - Έντυπο Ειδικού Σκοπού της παρ. 1β του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (55/Α711-03-2020)". 
 
Γ. Τα προσωρινά έντυπα της παραγράφου Β παύουν να ισχύουν από την 11/7/2020. 
 
Δ. Σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ' αρ. 20788/610/29-5-2020 (Β' 2083) κοινής υπουργικής 
απόφασης σύμφωνα με την οποία από την 16η Ιουνίου 2020, επανέρχεται, η υποχρέωση του εργοδότη να 
καταχωρεί, στο Π.Σ. "ΕΡΓΑΝΗ" του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κάθε αλλαγή ή 
τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, το αργότερο έως και 
την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε 
περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους, καθώς και την υπερεργασία και τη 
νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση πριν την έναρξη πραγματοποίησής τους, 
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4488/2017 (Α' 137), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
επανέρχεται αντίστοιχα από 16/6/2020 η υποχρέωση καταχώρισης των στοιχείων ως ανωτέρω 
περιγράφονται στα ακόλουθα έντυπα: 
 
α) Ε4: Πίνακας Προσωπικού - Συμπληρωματικός ωραρίου. 
 
β) Ε8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης. 
 

γ) Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας 
ή τεχνικού έργου.». 
 
2.Α. Σε εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α' 104), σύμφωνα με την οποία καταργείται 
από 15/6/2020 το άρθρο ένατο της από 20-03-2020 Π.Ν.Π. (Α' 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 
του ν. 4683/2020 (Α' 83), καταργείται αντίστοιχα από 15-6-2020 και εφεξής, η δυνατότητα χρήσης του 
εντύπου «ΕΝΤΥΠΟ 4.3: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9, Π.Ν.Π. (68/Α'/20-3-2020) ΜΕ 
ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ», καθώς επίσης και οι 
περιπτώσεις Γ Ι και Γ ΙΙ της παρ. 14.13 της υπ' αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β' 3520) υπουργικής 
απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκτός της σχετικής υποχρέωσης της δήλωσης μέχρι και το 
πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου 2020 για διάστημα εφαρμογής του ανωτέρω τρόπου εργασίας από 1/6/2020 
έως και 14/6/2020 στο «ΕΝΤΥΠΟ 4.3: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9, Π.Ν.Π. 
(68/Α'/20-3-2020) ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ 
ΑΠΟΛΥΣΗΣ». 
 
Β. Το έντυπο «ΕΝΤΥΠΟ 4.3: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9, Π.Ν.Π. (Α' 68) ΜΕ 
ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ» παύει να ισχύει από 
την 11/7/2020. 
 
3. Στο άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις - Εξαιρέσεις», προστίθεται περίπτωση 14.16 ως εξής: 
 
«14.16. Σε εφαρμογή του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α' 104), σύμφωνα με το οποίο α) οι επιχειρήσεις - 

εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που εντάσσονται στον μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" δύνανται με τις σχετικώς 

προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να προβαίνουν σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 

50% είτε για μέρος είτε για το σύνολο των εργαζομένων τους, ανάλογα με τις λειτουργικές τους ανάγκες, β) 

στους δε εργαζομένους των επιχειρήσεων-εργοδοτών που εντάσσονται στον μηχανισμό, καταβάλλεται 

οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας που ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών 

τους, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται, οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες που 

θα ενταχθούν στο μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" καλούνται, ανά μήνα εκκινώντας από την 15/6/2020, να 

προαναγγείλουν το διάστημα για το μήνα για τον οποίο θα κάνουν χρήση της ρύθμισης του άρθρου 31 του 

ν. 4690/2020 (Α' 104), καθώς και την κατηγορία στην οποία υπάγεται η επιχείρηση βάση του συγκεκριμένου 

άρθρου στο ειδικό έντυπο "ΑΙΤΗΣΗ/ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-

ΕΡΓΑΣΙΑ»" δηλώνοντας επίσης στο ίδιο έντυπο κατά την Α' Φάση Υποβολής: α) τα στοιχεία της 

επιχείρησης-εργοδότη, β) το μήνα ένταξης στο μηχανισμό γ) τα στοιχεία των εργαζομένων τους για τους 

οποίους προβαίνουν σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50%, δ) το συμβατικό ωράριο 

πλήρους απασχόλησης (συμβατικές ώρες εργασίας/εβδομάδα), ε) το ωράριο μειωμένης 

απασχόλησης/εβδομάδα. 

 
Οι ίδιες ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να συμπληρώσουν στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κατά τη Β' 

Φάση Υποβολής εντός των τριών πρώτων ημερών του επόμενου μήνα από το μήνα ένταξης: 

 
α) Τις μηνιαίες μικτές αποδοχές των δηλωθέντων κατά την Α' Φάση εργαζομένων με καθεστώς πλήρους 
απασχόλησης, 
 
β) τις μηνιαίες καθαρές αποδοχές των δηλωθέντων κατά την Α' Φάση εργαζομένων, 
 
γ) τις καταβαλλόμενες αποδοχές κατά το μήνα ένταξής τους με βάση τις μειωμένες ώρες εργασίας στους 

δηλωθέντες κατά την Α' Φάση εργαζομένους, 

 
δ) τον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ και την Τράπεζα πληρωμής μισθοδοσίας του δικαιούχου-εργαζομένου. 
 

Άρθρο δεύτερο 
 
Συμπληρώνεται με το ακόλουθο έντυπο το παράρτημα της υπ' αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β' 3520) 

απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής 

υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού 

Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής: 

 
i) Προστίθεται ειδικό έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ/ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ"», ως 
εξής: 
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Άρθρο τρίτο 
 
Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ' αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β' 3520) απόφαση του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2020 
 

Ο Υπουργός 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 

 

 

Δ. 15/Δ'/οικ. 18271/585/3.6.2020 
Τροποποίηση της υπ' αρ. Δ. 15/Δ/οικ. 16486/500/7-5-2020 υπουργικής απόφασης (Β' 1775) 

 
3 Ιούνιος 2020  

 
(ΦΕΚ Β' 2332/15-06-2020) 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 
κορωνοϊού COVID - 19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής 
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 
4683/2020 (Α' 83), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο εικοστό πέμπτο 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), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 10 του ν. 4684/2020 (Α' 86). 
 
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. 134/2017 (Α' 168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 
 
4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 (Α' 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων». 
 
5. Το π.δ. 83/2019 (Α' 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών». 
 
6. Την υπ' αρ. Δ.15/Δ'/οικ.16486/500/7.5.2020 υπουργική απόφαση (Β' 1775). 
 
7. Την υπ' αρ. Α.1074/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών 
εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (Α' 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία 
λαμβάνονται 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» (Β' 1159), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 
Α.1085/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (Β' 1388). 
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8. Την υπ' αρ. Δ.15/Δ'/οικ.16484/499/7.5.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων (Β' 1775), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. Δ.15/Δ'/οικ.18045/576/25.5.2020 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β' 2029), και ισχύει. 
 
9. Το υπ' αρ. οικ. 18387/1052/15-5-2020 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 
περίπτωση ε του ν. 4270/2014 (Α' 143), όπως αντικαταστάθηκε με το 34 παρ. 1 του ν. 4484/2017 (Α' 110). 
 
10.    Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση στον 
προϋπολογισμό της γενικής κυβέρνησης,  
 

αποφασίζουμε: 
 
1. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 της υπ' αρ. Δ.15/Δ'/οικ.16486/500/7.5.2020 υπουργικής απόφασης (Β' 
1775), αντικαθίστανται ως εξής: 
 
«1. Στις διατάξεις του άρθρου 1 υπάγονται οι αυτοτελώς απασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες 
του e-Ε.Φ.Κ.Α, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α' 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
22 του ν. 4670/2020 (Α' 43), καθώς και πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ με 
εισοδηματικά ή πληθυσμιακά κριτήρια, οι οποίοι έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 
20/03/2020, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 κωδικού δευτερεύουσας 
δραστηριότητας, από τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας -όπως έχει καθοριστεί με την υπ' αρ. Α.1074/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 
(Β'1159), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. Α.1085/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 
(Β' 1388)-, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 
είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020. 
 
2. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα της παρ. 1 ασκούν πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα ή ασκούν 
παράλληλα και δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, οι ρυθμίσεις του άρθρου 1 
εφαρμόζονται, εφόσον για μία από τις ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ενεργό, κύριο 
κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 
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 20/3/2020». 
 
2. Στο τέλος της υπ' αρ. Δ.15/Δ'/οικ.16486/500/7.5.2020 υπουργικής απόφασης (Β' 1775) προστίθεται 
πίνακας κωδικών αριθμών δραστηριότητας ως εξής: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Παρατίθεται ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται. Σε περίπτωση 
τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση 
εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων. 
 

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

01.19.2 Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων σπόρων ανθέων 

01.29 Άλλες πολυετείς καλλιέργειες 

01.30 Πολλαπλασιασμός των φυτών 

01.49.19.02 Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων) 

01.49.3 Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και 

δερμάτων 

01.63.10.12 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για ίδιο λογαριασμό) 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

01.63.10.13 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για λογαριασμό τρίτων) 

03.11 Θαλάσσια αλιεία 

03.12 Αλιεία γλυκών υδάτων 

03.21 Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια 

03.22 Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων 

10.39.23 Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων καρπών με κέλυφος, αράπικων φιστικιών, που 

διαθέτονται καβουρδισμένα, αλατισμένα ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένα 

10.52 Παραγωγή παγωτών 

10.71 Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 

10.82 Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών 

10.83 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ 

10.85 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών 

11.01 Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών 

11.02 Παραγωγή οίνου από σταφύλια 

11.03 Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα 

11.04 Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση 

11.05 Ζυθοποιία 

13.10 Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών 

13.20 Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών 

13.30 Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων 

13.91 Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ 

13.92 Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα 

13.93 Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών 

13.94 Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών 

13.95 Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα 

ενδύματα 

13.96 Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών 

13.99 Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α. 

14.11 Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων 

14.12 Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας 

14.13 Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων 

14.14 Κατασκευή εσωρούχων 

14.19 Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης 

14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών 

14.31 Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ 

14.39 Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ 

15.11 Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών 

15.12 Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

σαγματοποιίας 

15.20 Κατασκευή υποδημάτων 

16.29 Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας 

και σπαρτοπλεκτικής 

17.12 Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού 

17.21 Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και 

χαρτόνι 

17.22.13 Κατασκευή δίσκων, πιάτων κάθε είδους και φλιτζανιών και παρόμοιων ειδών, από χαρτί ή 

χαρτόνι 

17.23 Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών) 

17.29 Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι 

18.11 Εκτύπωση εφημερίδων 

18.12 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες 

18.13 Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων 

18.14 Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες 

18.20 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 

20.30 Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και 

μαστιχών 

20.41.4 Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών 

20.42 Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού 

20.51 Παραγωγή εκρηκτικών 

20.53 Παραγωγή αιθέριων ελαίων 

22.29.25 Κατασκευή εφοδίων γραφείου ή σχολικών εφοδίων από πλαστικές ύλες 

23.19.22 Κατασκευή γυαλιών ρολογιών τοίχου και χεριού ή ματογυαλιών, μη κατεργασμένων οπτικά 

σφαιρών (μπαλών) κοίλων και των τμημάτων τους, από γυαλί, για την κατασκευή παρόμοιων 

γυαλιών 

25.92 Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας 

25.99 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων πδκα 

26.51 Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης 

26.60 Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης 

27.40 Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού 

30.92 Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων 

31.01 Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα 

31.02 Κατασκευή επίπλων κουζίνας 

31.03 Κατασκευή στρωμάτων 

31.09 Κατασκευή άλλων επίπλων 

32.12 Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών 

32.13 Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών 

32.20 Κατασκευή μουσικών οργάνων 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

32.30 Κατασκευή αθλητικών ειδών 

32.40 Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους 

32.50 Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών 

32.99 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες πδκα 

33.11 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων 

33.12 Επισκευή μηχανημάτων 

33.13 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού 

33.14 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού 

33.15 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών 

33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων 

33.17 Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών 

33.19 Επισκευή άλλου εξοπλισμού 

33.20 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 

35.30 Παροχή ατμού και κλιματισμού 

41.10 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 

41.20 Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη 

42.99 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 

43.11 Κατεδαφίσεις 

43.12 Προετοιμασία εργοτάξιου 

43.13 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις 

43.21 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

43.22 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 

43.29 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 

43.31 Επιχρίσεις κονιαμάτων 

43.32 Ξυλουργικές εργασίες 

43.33 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 

43.34 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 

43.39 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 

43.91 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών 

43.99 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 

45.11 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.19 Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.20 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.31 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.32 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

45.40 Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους 

46.11.12 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση λουλουδιών και φυτών 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

46.11.19.02 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων γουνοδερμάτων και 

διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων 

46.11.19.26 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υφαντικών ινών 

46.14 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού 

εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών 

46.15 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, 

σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας 

46.16 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, 

ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων 

46.17.11.24 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τσαγιού και καφέ 

46.17.11.25 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τυποποιημένων ειδών διατροφής 

46.17.12 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποτών 

46.18.11.01 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακτινολογικών και ηλεκτρονικών 

μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης 

46.18.11.02 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αρωμάτων και παρασκευασμάτων 

καλλωπισμού 

46.18.11.06 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών και οδοντιατρικών 

οργάνων, μηχανημάτων και εργαλείων 

46.19 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών 

46.22 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών 

46.24 Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος 

46.31.11.02 Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων ξηρών καρπών 

46.31.12.08 Χονδρικό εμπόριο κατεργασμένων ξηρών καρπών 

46.31.12.15 Χονδρικό εμπόριο ξηρών καρπών, καβουρδισμένων αράπικων φιστικιών, αλατισμένων ή με 

άλλο τρόπο συντηρημένων 

46.33.13.05 Χονδρικό εμπόριο ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, 

υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί περαιτέρω παρασκευή 

46.34 Χονδρικό εμπόριο ποτών 

46.36 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής 

46.37 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακά- ου και μπαχαρικών 

46.38 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και 

μαλακίων 

46.39 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού 

46.41 Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

46.42 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων 

46.43 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 

46.44 Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού 

46.45 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών 

46.47 Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών 

46.48 Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων 
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46.49 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης 

46.51 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και 

λογισμικού 

46.52 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων 

46.64 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, και χονδρικό 

εμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών 

46.65 Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου 

46.66 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου 

46.69 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 

46.76 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων 

46.77.10.30 Χονδρικό εμπόριο φυτικών απορριμμάτων και φυτικών υπολειμμάτων 

46.90 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο 

47.19 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση 

καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01), Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02 ) 

47.23 Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.24 Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και 

ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.25 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.29 Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.41 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και 

λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.51 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.52 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.53 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.54 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.59 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα 

καταστήματα 

47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.62 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.74 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα 
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47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών 

ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.78 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό 

εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85) 

47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα 

47.81 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 

47.82 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε 

υπαίθριους πάγκους και αγορές 

47.89 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 

47.99 Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών 

49.10 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών 

49.20 Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων 

49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών 

49.32 Εκμετάλλευση ταξί 

49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α. 

49.41 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 

49.42 Υπηρεσίες μετακόμισης 

50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών 

50.20 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων 

50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών 

50.40 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων 

51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών 

51.21 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων 

52.21 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές 

52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές 

52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές 

52.24 Διακίνηση φορτίων 

52.29 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 

55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 

55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 

55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα 

55.90 Άλλα καταλύματα 

56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 

56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 

56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές 

τραπεζαρίες (56.29.20.01) 

56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών 

58.11 Έκδοση βιβλίων 
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58.12 Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων 

58.13 Έκδοση εφημερίδων 

58.14 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους 

58.19 Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες 

58.21 Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

58.29 Έκδοση άλλου λογισμικού 

59.11 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 

προγραμμάτων 

59.12 Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 

τηλεοπτικών προγραμμάτων 

59.13 Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων 

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 

59.20 Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 

60.10 Ραδιοφωνικές εκπομπές 

60.20 Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού και τηλεοπτικών εκπομπών 

61.90 Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

62.01 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων 

62.02 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

62.03 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων 

62.09 Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών υπολογιστών 

63.11 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες 

63.12 Δικτυακές πύλες (webportals) 

63.91 Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων 

63.99 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας πδκα 

68.10 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 

68.20 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 

68.31 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων 

68.32 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 

69.10 Νομικές δραστηριότητες 

69.20 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου παροχή φορολογικών 

συμβουλών, εκτός από Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου (69.20.1 ) 

70.21 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 

70.22 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 

71.11 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 

71.12 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 

71.20 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 

72.11 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία 

72.19 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική 
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72.20 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες 

73.11 Διαφημιστικά γραφεία 

73.12 Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης 

73.20 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις 

74.10 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου 

74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες 

74.30 Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας 

74.90 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 

75.00 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 

77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 

77.12 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών 

77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών 

77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων 

77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης 

77.31 Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 

77.32 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού 
μηχανικού 

77.33 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών) 

77.34 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών 

77.35 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών 

77.39 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών πδκα 

77.40 Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με 
δικαιώματα δημιουργού 

78.10 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας 

78.20 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης 

78.30 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού 

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 

79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 

79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 

80.10 Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας 

80.20 Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας 

80.30 Δραστηριότητες έρευνας 

81.10 Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών ( Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες 
σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κ.λπ.) 

81.21 Γενικός καθαρισμός κτιρίων 

81.22 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού 

81.29 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού 

81.30 Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου 

82.11 Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου 

82.19 Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες 
γραμματειακής υποστήριξης 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ / ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

 
 
 

 
 
 270  ///www.solcrowe.gr 

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

82.20 Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων 

82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 

82.91 Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών 

82.92 Δραστηριότητες συσκευασίας 

82.99 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α. 

84.12 Ρύθμιση των δραστηριοτήτων για την παροχή περίθαλψης υγείας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών 
και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών, εκτός από την κοινωνική ασφάλιση 

84.13 Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην αποτελεσματικότερη 
λειτουργία των επιχειρήσεων 

84.23 Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες 

85.10 Προσχολική εκπαίδευση 

85.20 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

85.31 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

85.32 Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

85.41 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση 

85.42 Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση 

85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση 

85.53 Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών 

85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. 

85.60 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες 

86.21 Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων 

86.22 Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων 

86.23 Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων 

86.90 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 

87.10 Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος 

87.20 Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές 
διαταραχές και χρήση ουσιών 

87.30 Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία 

87.90 Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος 

88.10 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα 
με αναπηρία 

88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών 

88.99 Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος πδκα 

90.01 Τέχνες του θεάματος 

90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος 

90.03 Καλλιτεχνική δημιουργία 

90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 

91.01 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων 

91.02 Δραστηριότητες μουσείων 

91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών 

91.04 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων 

92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ' ευθείας (on-
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line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ 'ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21) 

93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων 

93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων 

93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής 

93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες 

93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων 

93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 

94.11 Δραστηριότητες επιχειρηματικών και εργοδοτικών οργανώσεων 

94.12 Δραστηριότητες επαγγελματικών οργανώσεων 

94.91 Δραστηριότητες θρησκευτικών οργανώσεων 

94.99 Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων π.δ.κ.α. 

95.11 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 

95.12 Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας 

95.21 Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης 

95.22 Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου 

95.23 Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών 

95.24 Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης 

95.25 Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων 

95.29 Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης 

96.01 Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων 

96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής 

96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία 

96.09 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α., εκτός από Υπηρεσίες 
οικιακού υπηρέτη (96.09.19.13), Υπηρεσίες προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων (96.09.19.15) 

  Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των 
καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), 
που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, 
εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν 
ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές. 

  Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες είναι 
εγγεγραμmένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο 
OnlineMedia) που τηρείται στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης κατά την 
έκδοση της παρούσας ή υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής και ενταχθούν σε αυτό κατόπιν 
έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της ΓΓΕΕ. 

  Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων και 
ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, όπως και εντός των αερολιμένων της επικράτειας. 

  Καταστήματα λιανικής πώλησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της 
ανανέωσης προπληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και της επισκευής και 
αντικατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού χρηστών. 

 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2020  
 

Ο Υπουργός 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ  
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22043/Δ1.7451/11.6.2020 
Τροποποίηση της υπ'αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β'3520) «Επανακαθορισμός όρων 
ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) 
και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 

11 Ιούνιος 2020  
(ΦΕΚ Β' 2278/14-06-2020) 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
1. Την παρ. 5 του άρθρου δεκάτου ενάτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75) 
«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», όπως 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α'86). 
 
2. Το άρθρο δωδέκατο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 90) «Περαιτέρω μέτρα για 
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο 
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α'104). 
 
3. Το άρθρο ένατο παρ. 1, 2, 3, και το άρθρο δέκατο παρ. 1, 2, 4, το άρθρο ενδέκατο υποπαρ. 2Α, 2Γ και το 
δεύτερο εδάφιο της υποπαρ. 2Ε, καθώς και το άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α' 68) «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). 
 
4. Το άρθρο 4 παρ. 1 περ. β', παρ. 2, παρ. 3 περ. α και περ. στ' της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α'55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως ισχύει, η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α'76). 
 
5. Το άρθρο δέκατο τρίτο παρ. 1,2, 4 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64) 
«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). 
 
6. Το άρθρο 17 παρ. 6 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της 
ελληνικής οικονομίας» (Α'212). 
 
7. Την υπ' αρ. 21036/1737/2-6-2020 (Β'2141) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 και 
χρόνος καταβολής αυτού. Προσδιορισμός του επιδόματος εορτών Πάσχα που καλύπτεται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό και διαδικασία πληρωμής του». 
 
8. Την υπ' αρ. 14556/448/7-4-2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β'1208) «Παράταση της ισχύος των 
έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού 
σκοπού του άρθρου 4 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 ισχύει. 
 
9. Την υπ' αρ. Α. 1053/2020 απόφαση (Β' 949) Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών 
εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. (Α' 55) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του», όπως ισχύει. 
 

http://www.solae.gr/
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10. Την υπ' αρ. Α.1054/2020 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών (Β' 950) «Καθορισμός των λεπτομερειών 
εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. (Α' 55) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του». 
 
11. Την υπ'αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024/17-03-2020 (Β'915/17-3-2020) «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 
απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα 
από 18-3-2020 έως και 31-3-2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19». 
 
12. Την υπ'αρ. 12998/232/23-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων (Β'1078) «Μέτρα στήριξης επιχειρήσεων -εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που 
έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e-ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους 
δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας 
δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το 
Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19». 
 
13. Το άρθρο 10 του ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της 
αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων -Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και 
άλλες διατάξεις» (Α' 130). 
 
14. Το άρθρο 54 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη 
Φορολογική Διοίκηση και του Ο.Τ.Α. α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές 
ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες 
διατάξεις» (Α' 73) και ιδίως την παρ. 2. 
 
15. Το άρθρο 33 του ν. 1836/1989 «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και 
άλλες διατάξεις» (Α'79), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 214 του ν. 4635/2019 
(Α'167). 
 
16. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 27 του π.δ. 246/2006 «Γενικός Κανονισμός Προσωπικού των ΚΤ.Ε.Λ. Α.Ε. 
και των ΚΤ.Ε.Λ. του ν. 2963/2007» (Α' 261). 
 
17. Την παρ. 2 του άρθρου 213 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α' 5). 
 
18. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α'119). 
 
19. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121). 
 
20. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων» (Α'123). 
 
21. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α' 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
22. Τις διατάξεις περί υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων (και ιδίως άρθρο 5 και 7 του α.ν. 
547/1937 (Α'98), άρθρο 3 του β.δ. 28-1/4-2-1938 (Α'35), άρθρο 3 του β.δ. 14-8/8-9-1950 (Α'202), άρθρο 3 
παρ. 1 του ν.δ. 515/1970 (Α'95), άρθρο 18 του π.δ. 8-4/1932 (Α'114), άρθρο 12 του ν.δ. 1037/1971 (Α'235), 
και τις υπ' αρ. υπουργική απόφαση 6958/13-2-1960 (Β' 96), 63323/29-9-1961, (Β'350), 39431/6-6-1961 
(Β'234) και 65982/13-1-1966 (Β'600)). 
 
23. Τον α.ν. 1846/1951 «Περί κοινωνικών ασφαλίσεων» (Α' 179) και ιδίως τα άρθρα 8 και 26 παρ. 9 περ. 
στ' υποπερ. αα' και ββ1, σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παρ. 1 και παρ. 2 του ν. 4255/2014 (Α' 89). 
 
24. Το άρθρο 5 παρ. 2 του ν.δ. 2656/1953 «Περί Οργανώσεως και ελέγχου της αγοράς εργασίας» (Α'299). 
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25. Το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 3198/1955 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας 
της σχέσεως εργασίας διατάξεων» (Α'98). 
 
26. Το άρθρο 38 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α' 101). 
 
27. Την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 «Κατάργηση του Ταμείου Συντάξεων Εκτελωνιστών (ΤΣΕ) 
υπαγωγή των ασφαλισμένων του στην ασφάλιση του Ταμείου Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών 
της Ελλάδος (ΤΕΒΕ) και άλλες διατάξεις» (Α' 83), σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του ν. 2640/1998 
«Δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α' 206). 
 
28. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α'137) και τον Κανονισμό 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 των Δεδομένων) (ΕΕ L 119/4-5-2016, σελ. 1-88). 
29. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α' 258). 
 
30. Την. παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών 
μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες 
διατάξεις» (Α' 268). 
 
31. Το άρθρο 6 παρ. 1 περ. δ' του ν. 2972/2001 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του 
ΙΚΑ και άλλες διατάξεις» (Α' 91), σε συνδυασμό με το άρθ. 38 του ν. 4488/2017 (Α' 137). 
 
32. Το άρθρο 12 παρ. 4 του ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και 
την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (Α' 111). 
 
33. Τον ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α' 138). 
 
34. Τα άρθρα 18 και 30 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις 
θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α' 170). 
 
35. Το άρθρο 31, την παρ. 1 του άρθρου 32 και την παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4009/2011 «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων» (Α' 195). 
 
36. Τις υποπαρ. ΙΑ. 11 έως ΙΑ. 14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α' 222). 
 
37. Την υποπαρ. ΙΔ.1 και την υποπαρ. ΙΑ.3 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α' 107). 
 
38. Το άρθρο 80 παρ. 1 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση 
και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α' 88). 
 
39. Το άρθρο 13 του π.δ. της 27.6/4.7/1932 «Περί Κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 
οκταώρου εργασίας διατάξεων» (Α' 212) σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παρ. 1-7 του ν.δ. 1037/1971 (Α' 
235). 
 
40. Την οικ. 51524/1262/7.11.2019 (Β' 4173) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων. 
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41. Την υπ' αρ. 51266/2955/1-12-1975 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης «Περί καθορισμού των 
ωρών εργασίας του προσωπικού Τουριστικών λεωφορείων αυτοκινήτων (ΠΟΥΛΜΑΝ)» (Β' 1458), όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ' αρ. 989/1-9-1980 (Β' 905) και υπ' αρ. 128/21-1-1986 (Β' 73) 
αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας. 
 
42. Την με υπ' αρ. Ε5/1303/3-3-1986 απόφαση των Υφυπουργών Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της 
πρακτικής τους άσκησης» (Β' 168). 
 
43. Την με υπ' αρ. Ε5/1797/20-3-1986 απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και συνθηκών απασχόλησης ασκούμενων σπουδαστών 
Τ.Ε.Ι.» (Β' 183). 
 
44. Την με υπ'αρ. Ε5/4825/16-6-1986 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
του Υφυπουργού Εργασίας «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και απασχόλησης ασκούμενων σπουδαστών 
Τ.Ε.Ι.» (Β'453). 
 
45. Την με υπ' αρ. 2025805/291 7/0022/22-4-1 993 απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, 
Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Γεωργίας, Εργασίας, 
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δικαιοσύνης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Δημόσιας Τάξης, Μακεδονίας Θράκης, Αιγαίου, Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορίου και Μεταφορών και 
Επικοινωνιών «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86 και αύξηση της μηνιαίας 
αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι), που 
πραγματοποιούν την άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες του Δημοσίου, Ο.ΤΑ. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., 
επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα» (Β'307). 
 
46. Την με υπ' αρ. 16802/667/27.08.2010 απόφαση των Υπουργών Παιδείας Δια Βίου Μάθησης, 
Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και 
προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής 
Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β' 1345). 
 
47. Την με υπ' αρ. 139931/Κ1/8-9-2015 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και 
Τουρισμού, Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας «Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία καταρτιζομένων ΙΕΚ» (Β' 1953). 
 
48. Την με υπ' αρ. 26385/16-2-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας 
Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πλαίσιο 
Ποιότητας Μαθητείας», (Β' 491), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. 60615/Δ4/7-4-2017 (Β'1441) και 
Φ4/117002/Δ4/ 11-7-2018 (Β' 2784) όμοιες. 
 
49. Την με υπ' αρ. Κ1/118932/13.7.2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας 
Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ρύθμιση 
θεμάτων επιδότησης και ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών 
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕ.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ)» (Β' 
2440), όπως τροποποιήθηκε με τη με υπ' αρ. Kl/85151/2019 όμοια της (Β' 2117). 
 
50. Την με υπ' αρ. Φ7/155762/Δ4/19-9-2018 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας «Υλοποίηση «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας» αρμοδιότητας 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Β' 4191), όπως τροποποιήθηκε με την 
Φ7/35243/Δ4/6-3-2019 όμοιά της (Β' 866). 
 
51. Τη με υπ' αρ. 17008/307/12-04-2019 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Οικονομικών «Επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης μαθητευόμενων των Επαγγελματικών 
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Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ν. 3475/2006, που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου 

Τομέα, στους Ο ΤΑ, σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο. Τ. Α.), σε ιδιωτικές 

επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2019 και λοιποί όροι 

υλοποίησης της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των ΕΠΑ.Σ» (Β' 1340). 

 

52. Το άρθρο 5 του ν. 3846/2010 (Α' 66) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις». 

 

53. Το άρθρο 4 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ετών 2006 και 2007, με την οποία η 

χώρα μας ενσωμάτωσε την ευρωπαϊκή Συμφωνία - Πλαίσιο για την τηλεργασία (Προσάρτημα Β). 

 

54. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με 

το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α'98). 

 

55. Την υπ' αρ. υπουργική απόφαση 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β'3520) «Επανακαθορισμός όρων 

ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού 

Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. 44568/Δ1.14795/7-10-

2019 (Β'3751), υπ' αρ. 54286/Δ1.17642/21-11-2019 (Β'4293), υπ' αρ. 12338/Δ1.4372/12-3-2020 (Β'854), 

υπ' αρ. 13031/Δ1. 4551/23-03-2020 (Β'994), υπ' αρ. 13272/Δ1.4607/ 30-3-2020 (Β'1131), υπ' αρ. 

13564/Δ1.4770/ 30-3-2020 (Β'1161), υπ' αρ. 14638/Δ1.4991/9-4-2020 (Β'1424), υπ' αρ. 17239/Δ1.5936/4-

5-2020 (Β'1695) υπουργική απόφαση και ισχύει. 

 

56. Την αναστολή της υποχρέωσης του εργοδότη να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της 

οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την 

ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, όπως αυτή προκύπτει από την ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του», με την οποία ανεστάλη κατ' ουσίαν η λειτουργία των ακόλουθων εντύπων 

του ΠΣ Εργάνη: Ε4 Συμπληρωματικός ωραρίου, Ε8 Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής 

απασχόλησης, Ε12-e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί εκτέλεσης 

οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου. 

 

57. Τη θέσπιση μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες, των οποίων η 

λειτουργία έχει προσωρινά απαγορευθεί λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-

19. 

 

58. Τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

 

59. Την υποχρέωση λήψης των απαιτούμενων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της 

προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων σε όλες τις επεξεργασίες που θεσπίζονται. 

 

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

κρατικού προϋπολογισμού,  

 

αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο πρώτο 

 

Τροποποιείται η υπ' αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β'3520) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας 
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Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής: 

 

1. Τροποποιείται η περίπτωση 1 του άρθρου 10 «Υποστήριξη του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ», ως εξής: 

 

«10.1 Στις καθ' ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς 

και στις Κεντρικές Υπηρεσίες και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΣΕΠΕ και του ΟΑΕΔ λειτουργούν 

ομάδες υποστήριξης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ οι οποίες αποτελούνται από: 

 

α) δύο (2) τουλάχιστον υπαλλήλους από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

 

β) πέντε (5) υπαλλήλους (Επιθεωρητές Εργασίας) από την Κεντρική Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε., εκ των οποίων 

τέσσερις (4) από τις Διευθύνσεις Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων 

και Υποστήριξης και έναν (1) από την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Ασφάλειας και Υγείας 

στην Εργασία, 

 

γ) δυο (2) Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων από κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων, 

 

δ) τρεις (3) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Μηχανογράφησης και δύο (2) τουλάχιστον διοικητικούς 

υπαλλήλους από κάθε άλλη αρμόδια Διεύθυνση της Διοίκησης του ΟΑΕΔ, 

 

ε) δύο (2) υπαλλήλους διοικητικούς ή/και πληροφορικής από κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΑΕΔ.». 

 

2. Στο άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις - Εξαιρέσεις», προστίθεται περίπτωση 14.15 ως εξής: «14.15. Σε 

εφαρμογή του άρθρου δεκάτου ενάτου της από 30-3-2020 ΠΝΠ (Α' 75), του άρθρου 1 και της παρ. 3 του 

άρθρου 2 της κοινής απόφασης υπ' αρ. 21036/1737/2-6-2020 (Β'2141) για την πληρωμή προς τους 

εργοδότες του επιδόματος εορτών Πάσχα για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, οι 

εργοδότες υποβάλλουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από 1-7-2020 έως10-7-2020 το έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση 

Επιχειρήσεων - Εργοδοτών για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020 για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός 

προϋπολογισμός», δηλώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ήτοι τα στοιχεία της επιχείρησης, τα στοιχεία 

του τραπεζικού τους λογαριασμού (IΒΑΝ), τα στοιχεία των εργαζομένων τους, καθώς και το ποσό του 

επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 (μικτές αποδοχές εργαζομένου και αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές και 

κρατήσεις) που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης εκάστου μισθωτού και 

το οποίο καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό». 

 

Άρθρο δεύτερο 

 

Συμπληρώνεται με το ακόλουθο έντυπο το παράρτημα της υπ' αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β' 3520) 

απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής 

υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού 

Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής: 

 

i) Προστίθεται ειδικό έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων - Εργοδοτών για το επίδομα εορτών Πάσχα 

έτους 2020 για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός», ως εξής: 

 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ / ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

 
 
 

 
 
 278  ///www.solcrowe.gr 

 
 
 

http://www.solae.gr/


 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ / ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

 
 
 

 
 
 www.solcrowe.gr ///   279 

 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ / ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

 
 
 

 
 
 280  ///www.solcrowe.gr 

Άρθρο τρίτο 
 
1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β'3520) απόφαση του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2020 
 

Ο Υπουργός 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 

 

 

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 24/2020 
Α. Στήριξη επιχειρήσεων με αντικείμενο νοσοκομειακές δραστηριότητες. Κοινοποίηση των 
διατάξεων του πέμπτου άρθρου της από 1/5/20 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 
του ν.4690/2020. Β. Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν.4611/2019, για 
τους οφειλέτες αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (άρθρα 2 
και 3). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του ν.4690/2020. 
 

12 Ιούνιος 2020  
 
Με το ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104/τ. Α'/30.05.2020) κυρώθηκαν α) η από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α'84) και β) η από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και 
οικονομική κανονικότητα» και δημοσιεύθηκαν και άλλες διατάξεις.  
 
Με την παρούσα εγκύκλιο σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του πέμπτου άρθρου της από 1.5.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4690/2020 και τις διατάξεις του άρθρου 29 
του ν.4690/2020 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
 
Α. Στήριξη επιχειρήσεων με αντικείμενο νοσοκομειακές δραστηριότητες. 
 
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου πέμπτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
στις πληγείσες λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 επιχειρήσεις περιλαμβάνονται και οι 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με Κύριο Κωδικό Δραστηριότητας τον τετραψήφιο 86.10 
«Νοσοκομειακές δραστηριότητες», ή και οποιονδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις πενταψήφιες, εξαψήφιες 
και οκταψήφιες υποκατηγορίες του ανωτέρω Κωδικού. 
 
Στην παράγραφο 3 εδάφιο β ορίζεται ότι για τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις, η προθεσμία καταβολής 
των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, απαιτητών έως τις 30 Απριλίου, καθώς και η προθεσμία όλων 
των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες. Κατά το 
χρονικό διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και 
λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις, ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της οικείας ρύθμισης 
στην οποία αφορά η δόση. 
 
Κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, η δόση Απριλίου των υπαγόμενων επιχειρήσεων θα έχει καταληκτική 
ημερομηνία καταβολής την 31/07/2020.  
 
Αντίστοιχα τροποποιούνται και οι καταληκτικές ημερομηνίες των επόμενων δόσεων (δόση Μαΐου 2020 και 
εντεύθεν) και κατά συνέπεια, η συνολική διάρκεια για τις ρυθμίσεις που πληρούν τις ανωτέρω 
προϋποθέσεις παρατείνεται κατά τρεις μήνες. 
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Σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 από την εφαρμογή του παρόντος εξαιρούνται ιδιωτικές επιχειρήσεις 
που έχουν ήδη ενταχθεί σε μέτρα στήριξης με βάση Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας διαφορετικό από τον 
οριζόμενο στην παρ.1, καθώς και φορείς που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. 
 
Β. Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν.4611/2019 για τους οφειλέτες των 

άρθρων 2 και 3 (αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες). 

 

Όπως είναι γνωστό η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών με τις διατάξεις του ν.4611/2019 για τους 

ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες περιλαμβάνει δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο 

αφορούσε στην υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

του ΕΦΚΑ και το δεύτερο στάδιο στην υποβολή αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας του ΚΕΑΟ (άρθρο 11 παρ.3) 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4635/2019 ΦΕΚ 167/τ. Α'/30.10.2019 προστέθηκε παράγραφος 2 στο 

άρθρο 13 του ν. 4611/2019 και προβλέφθηκε ότι η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση 

(7/10/2019, βάσει της υπ' αριθ. 43400/3824/30.9.2019, ΦΕΚ-3615 β/30-09-19 απόφασης ΥΠΕΚΥΠ), 

αφορούσε στην υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

του ΕΦΚΑ (1ο στάδιο). 

 

Για τις προαναφερόμενες κατηγορίες οφειλετών η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση ολοκληρωνόταν μετά 

το πέρας της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας (7/10/2019), μετά τη διαβίβαση των οφειλών στο ΚΕΑΟ και 

την υποβολή της αίτησης (2ο στάδιο) για ένταξη στη ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του 

ΚΕΑΟ, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να υποβληθεί μετά την 31/05/2020, όπως είχε 

οριστεί στο άρθρο 39 του ν. 4647/2019 (σχετ. η με αρ. εγκύκλιο 52/2019). 

 

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4690/2020: Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 

4611/2019 (Α' 73) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ειδικότερα για τους οφειλέτες των άρθρων 2 και 3, όπου η 

διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 του 

παρόντος, η ως άνω καταληκτική ημερομηνία αφορά στην υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό 

της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ (1Ο στάδιο). Ως υποβολή αιτήματος για τον 

προσδιορισμό της οφειλής θεωρείται και η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ στις 

περιπτώσεις οφειλετών που απαιτείται επιβεβαίωση των ασφαλιστικών τους στοιχείων ή οι οφειλές τους 

είναι υπό επεξεργασία και χωρίς να απαιτείται η τελική επιλογή του επανυπολογισμού ή μη των οφειλών. 

Στις περιπτώσεις αυτές η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει και μετά το πέρας της καταληκτικής 

ημερομηνίας, όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ και εφόσον υποβληθεί η αίτηση (2ο στάδιο) για την 

υπαγωγή στην ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, η οποία σε καμία περίπτωση δεν 

μπορεί να υποβληθεί μετά τις 30.9.2020». 

 

Με την ως άνω διάταξη αντικαθίσταται η ημερομηνία 31/5/2020 - η οποία είχε καθοριστεί με το άρθρο 39 

του ν.4647/2019 ως καταληκτική για την υποβολή του 2ου σταδίου της αίτησης και την υπαγωγή στη 

ρύθμιση του ν.4611/2019- από την ημερομηνία 30/9/2020, προκειμένου να μην χάσουν οι οφειλέτες μη 

μισθωτοί και πρώην ΟΓΑ το δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση για λόγους που δεν οφείλονται σε 

υπαιτιότητά τους, αλλά σε μη ολοκλήρωση της διαδικασίας βεβαίωσης της οφειλής τους από τον ΕΦΚΑ.  

 

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΑΟ 

ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑ ΦΛΑΚΑ 
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Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 25/2020 
Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρύθμισης αυτοαπασχολούμενων - ελευθέρων 
επαγγελματιών 
 

Αθήνα, 12/06/2020 
 
ΣΧΕΤ: εγκύκλιος 13/2020 
 
Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Δ.15/Δ'/οικ.18269/584/3.6.2020 (ΦΕΚ Β', 
2195/05-06-2020) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός 
λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 
68), όπως ισχύει, με την οποία λαμβάνονται 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.» και σας γνωρίζουμε τα 
ακόλουθα: 
 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Όπως ήδη γνωρίζετε, με την υπ' αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ. 13412/327/27.3.2020 (ΦΕΚ Β', 1077/27-03-2020) 
Υπουργική Απόφαση, όπως ισχύει, προβλέφθηκε παράταση κατά τρεις (3) μήνες στην προθεσμία 
καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, που ήταν απαιτητές έως 31/03/2020 και των επόμενων 
αυτών, για τους δικαιούχους αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., 
όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν.4387/2016 (Α' 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του 
ν.4670/2020 (Α' 43), καθώς και για τους ασφαλισμένους με εισοδηματικά ή πληθυσμιακά κριτήρια του 
πρώην ΟΓΑ. 
 
Με την κοινοποιούμενη Υπουργική Απόφαση Δ.15/Δ'/οικ.18269/584/3.6.2020 (ΦΕΚ Β', 2195/05-06-2020), 
επικαιροποιήθηκε ο Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας και προβλέφθηκε αντίστοιχα παράταση 
κατά τρεις (3) μήνες της προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, που είναι απαιτητές έως 
30/04/2020, όπως και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης για τις ίδιες 
ως άνω κατηγορίες οφειλετών εφόσον έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, ή 
ενεργό κατά την 20/03/2020 κωδικό δευτερεύουσας δραστηριότητας, με μεγαλύτερα ακαθάριστα 
έσοδα από αυτά που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση 
φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, που συμπεριλαμβάνεται στο συνημμένο στην εν λόγω 
Υ.Α. πίνακα. 
 
Επιπλέον στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου διευκρινίζεται ότι δικαίωμα υπαγωγής έχουν και τα πρόσωπα που 
τυχόν ασκούν πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα ή ασκούν παράλληλα και δραστηριότητα που 
υπάγεται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, εφόσον για μία από τις ασκούμενες επαγγελματικές 
δραστηριότητες πληρούν το αναφερόμενο στην προηγούμενη παράγραφο κριτήριο. 
 
Κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, η δόση Απριλίου θα έχει πλέον καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 
31/07/2020. Κατά το χρονικό διάστημα της προαναφερόμενης παράτασης δεν υπολογίζονται περαιτέρω 
πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Αντίστοιχα τροποποιούνται και οι 
καταληκτικές ημερομηνίες των επόμενων δόσεων (δόση Απριλίου 2020 και εντεύθεν) και κατά συνέπεια, η 
συνολική διάρκεια των συγκεκριμένων ρυθμίσεων παρατείνεται κατά τρεις μήνες. 
 
Κατά τα λοιπά, συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της εκάστοτε ρύθμισης. 
 
Από τα προαναφερόμενα καθίσταται σαφές ότι δικαιούχοι της προβλεπομένης παράτασης επί του 

δοσολογίου, αποτελούν οι οφειλέτες- αυτοτελώς απασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή 

ασφαλισμένοι με εισοδηματικά ή πληθυσμιακά κριτήρια του πρώην ΟΓΑ, που ο κύριος ή ο δευτερεύων ΚΑΔ 

με τα μεγαλύτερα έσοδα, περιλαμβάνεται στους Πίνακες Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας των 

αναφερόμενων Υπουργικών Αποφάσεων, όπως αυτές ισχύουν. 
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Σας γνωρίζουμε ότι κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, έχει ήδη ενημερωθεί το πληροφοριακό σύστημα για τους 

Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) οφειλετών - εργοδοτών που εμπίπτουν στις προαναφερόμενες 

διατάξεις και οι αντίστοιχες παρατάσεις έχουν χορηγηθεί στο σύνολο των δικαιούχων. 

 

ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΜΙΣΘΩΤΟΙ 

 

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 της κοινοποιούμενης υπουργικής απόφασης, για 

τυχόν ελεύθερους επαγγελματίες ή αυτοτελώς απασχολούμενους που παράλληλα απασχολούνται ως 

μισθωτοί, οι ρυθμίσεις του άρθρου 1 εφαρμόζονται για τυχόν διαφορά εισφοράς για την ασκούμενη 

επαγγελματική δραστηριότητα που προκύπτει κατ' εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 (Α' 85), 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4670/2020 (Α' 43), η οποία αφορά περιόδους απασχόλησης 

Μαρτίου 2020. 

 

Σε ό,τι αφορά τυχόν ρυθμισμένες οφειλές των εν λόγω προσώπων, ευνόητο είναι ότι αυτές 

αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα για τους οφειλέτες- αυτοαπασχολούμενους ή ελεύθερους 

επαγγελματίες στην παρούσα Υ.Α. και όχι στο πλαίσιο της ΚΥΑ 12998/232/23-3-2020 (Β' 1078). 

 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΗΨΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
 
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 της Δ.15/Δ΄/οικ. 13412/327/27.3.2020 Υ.Α., μέχρι 31/08/2020 
αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών. Τυχόν 
ήδη επιβεβλημένες κατασχέσεις και υποθήκες, διατηρούνται. 
 

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Ε.Α.Ο. 
ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ 

 
 

 

Δ. 15/Δ΄/οικ. 18268/583/3.6.2020 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ.15/Δ΄/οικ. 13412/327/ 27-3-2020 απόφασης του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1077), όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή 
της με την υπ’ αρ. Δ. 15/Δ΄/οικ. 16681/516/5-5-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1812) 

 

9 Ιούνιος 2020  
(ΦΕΚ Β' 2225/11-06-2020) 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 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), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο εικοστό πέμπτο 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 και ισχύει με το άρθρο 10 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86). 
 

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) και της περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α΄ 133). 
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3. Τις διατάξεις του Π.Δ.134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168). 
 

4. 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). 
 

5. Το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121). 
 

6. Την υπ’ αρ. Δ.15/Δ΄/οικ. 13412/327/27.3.2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων (Β΄ 1077), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Δ. 15/Δ'/οικ. 16681/516/5-5-2020 όμοια 
απόφαση (Β΄ 1812). 
 

7. Την υπ’ αρ. Α.1053/20-03-2020 (Β΄ 949) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των 
λεπτομερειών εφαρμογής του αρ. 2 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55) με την 
οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την υπ’ αρ. Α.1062/24-03-2020 (Β΄ 1043) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών. 
 

8. Την υπ’ αρ. Α.1054/20-3-2020 (Β΄ 950) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των 
λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55) με 
την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την υπ’ αρ. Α.1063/24-03-2020 (Β΄ 1043) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών. 
 

9. Το υπ’ αρ. οικ. 18385/1050/14-5-2020 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 
περίπτωση ε του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το 34 παρ. 1 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110). 
 

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση στον 
Προϋπολογισμό της γενικής κυβέρνησης,  
 

αποφασίζουμε: 
 
Η περ. α της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. Δ.15/Δ΄/οικ. 13412/327/27.3.2020 απόφασης του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1077), αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«1.α. Για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες του άρθρου 2 της παρούσας, η 
προθεσμία καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου 
2020, απαιτητών έως 31/3/2020, καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής από συμπληρωματική εκκαθάριση 
ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών, απαιτητών εντός της ανωτέρω ημερομηνίας, παρατείνεται 
χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης 
καταβολής.» 
 

Η παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. Δ.15/Δ΄/οικ. 13412/327/27.3.2020 απόφασης του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1077), αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«3. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα της παρ. 1 παράλληλα απασχολούνται ως μισθωτοί, οι ρυθμίσεις του 
άρθρου 1 εφαρμόζονται για τυχόν διαφορά εισφοράς για την ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα που 
προκύπτει κατ' εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 
του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), η οποία αφορά περίοδο απασχόλησης Φεβρουαρίου 2020». 
 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2020 
 

Ο Υπουργός 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 

 

http://www.solae.gr/
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131644/24.6.2020 
Οδηγίες υποβολής Α.Π.Δ., δώρου Πάσχα 2020 από τις πληττόμενες επιχειρήσεις - 
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 

 
24 Ιούνιος 2020  

 
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 19 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, με 
θέμα «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 75/τ.Α’/30-03-2020), τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ’αριθμ. 21036/1737/2020 
(Φ.Ε.Κ. 2141/τ.Β’/03-06-2020) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, περί του καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της ΠΝΠ, και 
σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες: 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 19 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ορίζονται τα 
ακόλουθα: 
1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή 
δημόσιας αρχής, καθώς και οι επιχειρήσεις - εργοδότες π;ου ανήκουν στους κλάδους π;ου 
πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα 
με την από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68) και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής 
κανονιστικές πράξεις, δύνανται να καταβάλουν το επίδομα εορτών Πάσχα σε χρόνο μεταγενέστερο από τον 
οριζόμενο στην υπ' αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 742) και σε κάθε περίπτωση όχι 
πέραν της 30ης Ιουνίου 2020. 
2. Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις - 
εργοδότες τίθεται σε αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, έως την αναστολή της, δεν καλύπτει 
ολόκληρη τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους, το επίδομα 
εορτών Πάσχα καταβάλλεται μειωμένο, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό του, σύμφωνα με την 
παρ. 3β του άρθρου 1 της υπ' αρ. 19040/7.12.1981 κοινής υπουργικής απόφασης, τον χρόνο διάρκειας της 
εργασιακής σχέσης έως την αναστολή αυτής. 
3. Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις - 
εργοδότες τίθεται σε αναστολή, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό 
διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κατά 
τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ' αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση. 
4. Στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3, το επίδομα εορτών Πάσχα υπολογίζεται βάσει του καταβαλλόμενου 
μισθού ή ημερομισθίου την προηγουμένη της ημερομηνίας αναστολής της εργασιακής σχέσης». 
   
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ 2020 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ’αριθμ. 21036/1737/2020 (Φ.Ε.Κ.2141/τ.Β'/3-6-2020) Κοινής 
Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, αναφορικά με τον 
καθορισμό του επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 και τον χρόνο καταβολής αυτού, ορίστηκαν τα εξής: 
 
«Άρθρο 1. Καθορισμός επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 και χρόνος καταβολής του. 
«1.Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που έχουν ενεργό κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 σύμφωνα 
με το συνημμένο στο Παράρτημα Πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ή εκείνες 
των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας, 
όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι 
μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020, του ιδίου ως άνω 
πίνακα, δύνανται να καταβάλουν στους εργαζομένους τους το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020, που 
ορίζει η υπ' αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 742), σε χρόνο μεταγενέστερο από τη δήλη 
ημέρα καταβολής του (15.4.2020), ωστόσο όχι πέραν της 30.6.2020. 
2.Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις - 
εργοδότες τίθεται σε αναστολή, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα που αναστοιχεί στο χρονικό 
διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κατά τα 
λοιπά, εφαρμόζεται η υπ' αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση. Το επίδομα εορτών Πάσχα 
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έτους 2020 υπολογίζεται βάσει του καταβαλλόμενου μισθού ή ημερομισθίου την προηγουμένη της 
ημερομηνίας αναστολής της εργασιακής σχέσης». 
  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Α.Π.Δ.) 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, της κοινοποιούμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζονται τα ακόλουθα: 
«1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες, καταχωρίζουν σε διακριτή Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) το 
επίδομα εορτών Πάσχα. Τα ποσά του επιδόματος εορτών που βαρύνουν τον εργοδότη καταχωρίζονται 
στον κωδικό τύπου αποδοχών 04 και στην ίδια Α.Π.Δ. σε κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών...., 
καταχωρίζονται τα ποσά του επιδόματος εορτών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. 
2. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποβάλλουν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) του επιδόματος 
εορτών Πάσχα και τυχόν συμπληρωματικών Α.Π.Δ του ίδιου σκοπού, έως την 10 Ιουλίου 
2020, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα στους δικαιούχους». 
 

Ως εκ τούτου, το Δώρο Πάσχα 2020: 
 

- Θα καταχωρηθεί στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 05/2020, με 
Κωδικό Τύπου Δήλωσης (04) Συμπληρωματική, ανεξάρτητα εάν καταβλήθηκε στους απασχολούμενους, 
κατά την περίοδο του 04/2020, του 05/2020 ή του 06/2020, μέχρι 10/07/2020. 
 

Μετά τη παρέλευση, της ως άνω προθεσμίας, η υποβολή των προαναφερόμενων Α.Π.Δ. θα θεωρείται 
εκπρόθεσμη και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β’ της 
παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.2972/2001, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από την παρ. 4 του 
άρθρου 9 του ν.3232/2004 (Φ.Ε.Κ. 48/τ. Α’/12-2-2004) και του άρθρου 19 παρ. 1 του ν.4075/2012 
(Φ.Ε.Κ. 89/τ. Α’/11-4-2012), όπως ισχύουν.   
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ 2020 
 

Όσον αφορά στην απεικόνιση του Δώρου Πάσχα 2020 σε διακριτή (αποκλειστικά εγγραφές Δώρου 
Πάσχα), Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) - Κωδικού Τύπου Δήλωσης (04)  Συμπληρωματική, ως 
προαναφέρθηκε, - σας γνωρίζουμε ότι : 
- Η αναλογία του Δώρου Πάσχα που αντιστοιχεί στην περίοδο απασχόλησης έως την ημερομηνία 
αναστολής της εργασιακής σχέσης, θα απεικονιστεί κατά τα γνωστά με Τύπο Αποδοχών (04), ενώ, 
- Για την περίοδο της αναστολής θα απεικονισθεί με διακριτό Τύπο Αποδοχών (19), στην ίδια Α.Π.Δ., 
με χωριστή εγγραφή. 
  

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ 2020 
 

Σε ότι αφορά στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του Δώρου Πάσχα 2020, στην παρ. 1 του 
άρθρου 2, της προαναφερόμενης ΚΥΑ , μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι: 
 

 «1...Οι επιχειρήσεις - εργοδότες καταβάλλουν στους εργαζομένους το σύνολο του επιδόματος εορτών 
Πάσχα, δηλαδή τόσο το ποσό που καλύπτεται από τον ίδιο τον εργοδότη όσο και το ποσό που καλύπτεται 
από τον κρατικό προϋπολογισμό και αποδίδουν τις οφειλόμενες για το σύνολο του επιδόματος, 
ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις στους οικείους φορείς.» 
 

Ως εκ τούτου, οι ασφαλιστικές εισφορές που περιλαμβάνονται στην ως άνω υποβληθείσα Αναλυτική 
Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), θα πρέπει να καταβληθούν εντός των προθεσμιών που προβλέπονται 
από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Α.Ν. 1846/1951, όπως ισχύουν. 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
 

Στην περίπτωση που οι πληττόμενες επιχειρήσεις - εργοδότες έχουν ήδη υποβάλλει το Δώρο Πάσχα 
2020, με την Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου 04/2020 ή 05/2020, θα πρέπει να υποβάλλουν Δελτίο 
Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης (Α.Π.Δ.) (Δ.Μ.Σ.Α.), στην αρμόδια Τοπική Υπηρεσία Μισθωτών e-
Ε.Φ.Κ.Α.. 
 
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ e-ΕΦΚΑ 
 Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ 

http://www.solae.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και 
οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων. 

 

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

01.19.2 Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων σπόρων ανθέων 

01.29 Άλλες πολυετείς καλλιέργειες 

01.30 Πολλαπλασιασμός των φυτών 

01.49.19.02 Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων) 

01.49.3 Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και 
δερμάτων 

01.63.10.12 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για ίδιο λογαριασμό) 

01.63.10.13 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για λογαριασμό τρίτων) 

03.11 Θαλάσσια αλιεία 

03.12 Αλιεία γλυκών υδάτων 

03.21 Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια 

03.22 Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων 

10.39.23 Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων καρπών με κέλυφος, αράπικων φιστικιών, που 
διαθέτονται καβουρδισμένα, αλατισμένα ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένα 

10.52 Παραγωγή παγωτών 

10.71 Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 

10.82 Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών 

10.83 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ 

10.85 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών 

11.01 Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών 

11.02 Παραγωγή οίνου από σταφύλια 

11.03 Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα 

11.04 Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση 

11.05 Ζυθοποιία 

13.10 Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών 

13.20 Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών 

13.30 Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων 

13.91 Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ 

13.92 Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα 

13.93 Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών 

13.94 Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτύων 

13.95 Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα 
ενδύματα 

13.96 Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών 

13.99 Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α. 

14.11 Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων 

14.12 Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας 

14.13 Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων 

14.14 Κατασκευή εσωρούχων 

14.19 Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης 

14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών 

14.31 Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ 
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14.39 Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ 

15.11 Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών 

15.12 Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και 
σαγματοποιίας 

15.20 Κατασκευή υποδημάτων 

16.29 Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας 
και σπαρτοπλεκτικής 

17.12 Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού 

17.21 Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβωτίων από χαρτί και 
χαρτόνι 

17.22.13 Κατασκευή δίσκων, πιάτων κάθε είδους και φλιτζανιών και παρόμοιων ειδών, από χαρτί ή 
χαρτόνι 

17.23 Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών) 

17.29 Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι 

18.11 Εκτύπωση εφημερίδων 

18.12 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες 

18.13 Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων 

18.14 Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες 

18.20 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 

20.30 Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και 
μαστιχών 

20.41.4 Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών 

20.42 Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού 

20.51 Παραγωγή εκρηκτικών 

20.53 Παραγωγή αιθέριων ελαίων 

22.29.25 Κατασκευή εφοδίων γραφείου ή σχολικών εφοδίων από πλαστικές ύλες 

23.19.22 Κατασκευή γυαλιών ρολογιών τοίχου και χεριού ή ματογυαλιών, μη κατεργασμένων οπτικά 
σφαιρών (μπαλών) κοίλων και των τμημάτων τους, από γυαλί, για την κατασκευή παρόμοιων 
γυαλιών 

25.92 Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας 

25.99 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α. 

26.51 Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης 

26.60 Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης 

27.40 Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού 

30.92 Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων 

31.01 Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα 

31.02 Κατασκευή επίπλων κουζίνας 

31.03 Κατασκευή στρωμάτων 

31.09 Κατασκευή άλλων επίπλων 

32.12 Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών 

32.13 Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών 

32.20 Κατασκευή μουσικών οργάνων 

32.30 Κατασκευή αθλητικών ειδών 

32.40 Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους 

32.50 Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών 

32.99 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 
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33.11 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων 

33.12 Επισκευή μηχανημάτων 

33.13 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού 

33.14 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού 

33.15 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών 

33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων 

33.17 Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών 

33.19 Επισκευή άλλου εξοπλισμού 

33.20 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 

35.30 Παροχή ατμού και κλιματισμού 

41.10 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 

41.20 Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη 

42.99 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α. 

43.11 Κατεδαφίσεις 

43.12 Προετοιμασία εργοταξίου 

43.13 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις 

43.21 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

43.22 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 

43.29 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 

43.31 Επιχρίσεις κονιαμάτων 

43.32 Ξυλουργικές εργασίες 

43.33 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 

43.34 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 

43.39 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 

43.91 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών 

43.99 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 

45.11 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.19 Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.20 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.31 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.32 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

45.40 Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους 

46.11.12 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση λουλουδιών και φυτών 

46.11.19.02 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων γουνοδερμάτων και 
διάφορων ακατέργαστων προβιών 

  και δερμάτων 

46.11.19.26 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υφαντικών ινών 

46.14 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού 
εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών 

46.15 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, 
σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας 

46.16 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, 
ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων 

46.17.11.24 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τσαγιού και καφέ 
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46.17.11.25 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τυποποιημένων ειδών διατροφής 

46.17.12 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποτών 

46.18.11.01 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακτινολογικών και ηλεκτρονικών 
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης 

46.18.11.02 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αρωμάτων και παρασκευασμάτων 
καλλωπισμού 

46.18.11.06 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών και οδοντιατρικών 
οργάνων, μηχανημάτων και εργαλείων 

46.19 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών 

46.22 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών 

46.24 Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος 

46.31.11.02 Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων ξηρών καρπών 

46.31.12.08 Χονδρικό εμπόριο κατεργασμένων ξηρών καρπών 

46.31.12.15 Χονδρικό εμπόριο ξηρών καρπών, κάβουρδισμένων αράπικων φιστικιών, αλατισμένων ή με 
άλλο τρόπο συντηρημένων 

46.33.13.05 Χονδρικό εμπόριο ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, 
υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί περαιτέρω παρασκευή 

46.34 Χονδρικό εμπόριο ποτών 

46.36 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής 

46.37 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών 

46.38 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και 
μαλακίων 

46.39 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού 

46.41 Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

46.42 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων 

46.43 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 

46.44 Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού 

46.45 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών 

46.47 Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών 

46.48 Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων 

46.49 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης 

46.51 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και 
λογισμικού 

46.52 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων 

46.64 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, και χονδρικό 
εμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών 

46.65 Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου 

46.66 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου 

46.69 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 

46.76 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων 

46.77.10.30 Χονδρικό εμπόριο φυτικών απορριμμάτων και φυτικών υπολειμμάτων 

46.90 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο 

47.19 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση 
καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01), 
Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02 ) 

47.23 Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα 
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47.24 Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και 
ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.25 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.29 Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.41 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και 
λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.51 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.52 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.53 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.54 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.59 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.62 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.74 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών 
ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.78 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό 
εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85) 

47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα 

47.81 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 

47.82 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε 
υπαίθριους πάγκους και αγορές 

47.89 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 

47.99 Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών 

49.10 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών 

49.20 Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων 

49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών 

49.32 Εκμετάλλευση ταξί 

49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α. 

49.41 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 

49.42 Υπηρεσίες μετακόμισης 

50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών 

50.20 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων 

50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών 

50.40 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων 
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51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών 

51.21 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων 

52.21 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές 

52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές 

52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές 

52.24 Διακίνηση φορτίων 

52.29 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 

55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 

55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 

55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα 

55.90 Άλλα καταλύματα 

56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 

56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 

56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές 
τραπεζαρίες (56.29.20.01) 

56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών 

58.11 Έκδοση βιβλίων 

58.12 Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων 

58.13 Έκδοση εφημερίδων 

58.14 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους 

58.19 Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες 

58.21 Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

58.29 Έκδοση άλλου λογισμικού 

59.11 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων 

59.12 Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών προγραμμάτων 

59.13 Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων 

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 

59.20 Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 

60.10 Ραδιοφωνικές εκπομπές 

60.20 Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού και τηλεοπτικών εκπομπών 

61.90 Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 

62.01 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων 

62.02 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

62.03 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων 

62.09 Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών 

63.11 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες 

63.12 Δικτυακές πύλες (webportals) 

63.91 Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων 

63.99 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας π.δ.κ.α. 

68.10 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 

68.20 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 

68.31 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων 

http://www.solae.gr/
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68.32 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 

69.10 Νομικές δραστηριότητες 

69.20 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου παροχή φορολογικών 
συμβουλών, εκτός από Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου (69.20.1) 

70.21 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 

70.22 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 

71.11 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 

71.12 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 

71.20 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 

72.11 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία 

72.19 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική 

72.20 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες 

73.11 Διαφημιστικά γραφεία 

73.12 Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης 

73.20 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις 

74.10 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου 

74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες 

74.30 Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας 

74.90 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 

75.00 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 

77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 

77.12 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών 

77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών 

77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων 

77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης 

77.31 Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 

77.32 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού 
μηχανικού 

77.33 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών) 

77.34 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών 

77.35 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών 

77.39 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α. 

77.40 Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με 
δικαιώματα δημιουργού 

78.10 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας 

78.20 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης 

78.30 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού 

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 

79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 

79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 

80.10 Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας 

80.20 Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας 

80.30 Δραστηριότητες έρευνας 

81.10 Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών ( Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ / ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

 
 
 

 
 
 294  ///www.solcrowe.gr 

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, 

  φύλαξης, υποδοχής κλπ) 

81.21 Γενικός καθαρισμός κτιρίων 

81.22 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού 

81.29 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού 

81.30 Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου 

82.11 Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου 

82.19 Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες 
γραμματειακής υποστήριξης 

82.20 Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων 

82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 

82.91 Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών 

82.92 Δραστηριότητες συσκευασίας 

82.99 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α. 

84.12 Ρύθμιση των δραστηριοτήτων για την παροχή περίθαλψης υγείας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών 
και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών, εκτός από την κοινωνική ασφάλιση 

84.13 Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην αποτελεσματικότερη 
λειτουργία των επιχειρήσεων 

84.23 Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες 

85.10 Προσχολική εκπαίδευση 

85.20 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

85.31 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

85.32 Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

85.41 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση 

85.42 Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση 

85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση 

85.53 Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών 

85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. 

85.60 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες 

86.21 Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων 

86.22 Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων 

86.23 Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων 

86.90 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 

87.10 Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος 

87.20 Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές 

  διαταραχές και χρήση ουσιών 

87.30 Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία 

87.90 Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος 

88.10 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα 
με αναπηρία 

88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών 

88.99 Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος π.δ.κ.α. 

90.01 Τέχνες του θεάματος 

90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος 

http://www.solae.gr/
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90.03 Καλλιτεχνική δημιουργία 

90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 

91.01 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων 

91.02 Δραστηριότητες μουσείων 

91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών 

91.04 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων 

92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on-
line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21) 

93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων 

93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων 

93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής 

93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες 

93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων 

93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 

94.11 Δραστηριότητες επιχειρηματικών και εργοδοτικών οργανώσεων 

94.12 Δραστηριότητες επαγγελματικών οργανώσεων 

94.91 Δραστηριότητες θρησκευτικών οργανώσεων 

94.99 Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων π.δ.κ.α. 

95.11 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 

95.12 Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας 

95.21 Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης 

95.22 Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου 

95.23 Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών 

95.24 Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης 

95.25 Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων 

95.29 Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης 

96.01 Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων 

96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής 

96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία 

96.09 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α., εκτός από Υπηρεσίες 
οικιακού υπηρέτη (96.09.19.13), Υπηρεσίες προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων (96.09.19.15) 

  Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των 
καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), 
που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, 
εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν 
ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές. 

  Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες είναι 
εγγεγραμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης 
(Μητρώο OnlineMedia) που τηρείται στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης 
κατά την έκδοση της παρούσας ή υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής και ενταχθούν σε αυτό 
κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της ΓΓΕΕ. 

  Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων και 
ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, όπως και εντός των αερολιμένων της επικράτειας. 

  Καταστήματα λιανικής πώλησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης την 
ανανέωσης προπληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και της επισκευής και 
αντικατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού χρηστών. 

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 
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02.10 Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες 

02.20 Υλοτομία 

02.30 Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής 

02.40 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες 

05.10 Εξόρυξη λιθάνθρακα 

05.20 Εξόρυξη λιγνίτη 

07.10 Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος 

07.29 Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων 

08.11 Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και 
σχιστόλιθου 

08.12 Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου· εξόρυξη αργίλου και καολίνης 

08.91 Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων 

08.92 Εξόρυξη τύρφης 

08.93 Εξόρυξη αλατιού 

08.99 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 

09.10 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου 

09.90 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες 

10.11 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος 

10.12 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών 

10.13 Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών 

10.20 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων 

10.31 Επεξεργασία και συντήρηση πατατών 

10.32 Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών 

10.39 Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, εκτός από Παραγωγή 
επεξεργασμένων και συντηρημένων καρπών με κέλυφος, αράπικων φιστικιών, που 
διαθέτονται καβουρδισμένα, αλατισμένα ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένα (10.39.23), που 
ανήκουν στο πλαίσιο 1 

10.41 Παραγωγή ελαίων και λιπών 

10.42 Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών 

10.51 Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία 

10.61 Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων 

10.62 Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου 

10.72 Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής 

10.73 Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων 

10.81 Παραγωγή ζάχαρης 

10.84 Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων 

10.86 Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών 

10.89 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α. 

10.91 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα 

10.92 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς 

11.06 Παραγωγή βύνης 

11.07 Παραγωγή αναψυκτικών παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών 

16.10 Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου 

16.21 Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και άλλων πλακών με βάση το ξύλο 

16.22 Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ 
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16.23 Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής 

16.24 Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβωτίων 

17.11 Παραγωγή χαρτοπολτού 

17.22 Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών τουαλέτας, εκτός από 
Κατασκευή δίσκων, πιάτων κάθε είδους και φλιτζανιών και παρόμοιων ειδών, από χαρτί ή 
χαρτόνι (17.22.13), που ανήκουν στο πλαίσιο 1 

17.24 Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας) 

19.10 Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κοκοποίησης) 

20.11 Παραγωγή βιομηχανικών αερίων 

20.12 Παραγωγή χρωστικών υλών 

20.13 Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών 

20.14 Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών 

20.15 Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων 

20.16 Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές 

20.17 Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές 

20.20 Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων 

20.41 Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης, εκτός 
από Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών (20.41.4), που ανήκουν στο πλαίσιο 1 

20.52 Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας 

20.59 Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α. 

20.60 Παραγωγή μη φυσικών ινών 

22.11 Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων από καουτσούκ· αναγόμωση και 
ανακατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ 

22.19 Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) 

22.21 Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και καθορισμένων μορφών 

22.22 Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας 

22.23 Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών 

22.29 Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων, εκτός από Κατασκευή εφοδίων γραφείου ή σχολικών 
εφοδίων από πλαστικές ύλες (22.29.25) που ανήκουν στο πλαίσιο 1 

23.11 Κατασκευή επίπεδου γυαλιού 

23.12 Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού 

23.13 Κατασκευή κοίλου γυαλιού 

23.14 Κατασκευή ινών γυαλιού 

23.19 Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές 
χρήσεις, εκτός από Κατασκευή γυαλιών ρολογιών τοίχου και χεριού ή ματογυαλιών, μη 
κατεργασμένων οπτικά σφαιρών (μπαλών) κοίλων και των τμημάτων τους, από γυαλί, για 
την κατασκευή παρόμοιων γυαλιών (23.19.22) που ανήκουν στο πλαίσιο 1 

23.20 Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων 

23.31 Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών 

23.32 Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη 

23.41 Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών 

23.42 Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής 

23.43 Κατασκευή κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων 

23.44 Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις 

23.49 Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής 

23.51 Παραγωγή τσιμέντου 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

23.52 Παραγωγή ασβέστη και γύψου 

23.61 Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα 

23.62 Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο 

23.63 Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος 

23.64 Κατασκευή κονιαμάτων 

23.65 Κατασκευή ινοτσιμέντου 

23.69 Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο 

23.70 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων 

23.91 Παραγωγή λειαντικών προϊόντων 

23.99 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α. 

24.10 Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων 

24.20 Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και συναφών 
εξαρτημάτων 

24.31 Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων χάλυβα 

24.32 Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα 

24.33 Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων χάλυβα 

24.34 Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων 

24.41 Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων 

24.42 Παραγωγή αλουμινίου (αργίλιου) 

24.43 Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου 

24.44 Παραγωγή χαλκού 

24.45 Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 

24.46 Επεξεργασία πυρηνικών καυσίμων 

24.51 Χύτευση σιδήρου 

24.52 Χύτευση χάλυβα 

24.53 Χύτευση ελαφρών μετάλλων 

24.54 Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 

25.11 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών 

25.12 Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων 

25.21 Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 

25.29 Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων 

25.30 Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρμανση 

25.50 Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με έλαση· 
κονιομεταλλουργία 

25.61 Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων 

25.62 Μεταλλοτεχνία 

25.71 Κατασκευή μαχαιροπίρουνων 

25.72 Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων 

25.73 Κατασκευή εργαλείων 

25.91 Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων 

25.93 Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων 

25.94 Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών 

26.11 Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 

26.12 Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών 

26.20 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 

http://www.solae.gr/


 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ / ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

 
 
 

 
 
 www.solcrowe.gr ///   299 

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

26.30 Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας 

26.40 Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης 

26.52 Κατασκευή ρολογιών 

26.70 Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού 

26.80 Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων 

27.11 Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών 

27.12 Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος 

27.20 Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

27.31 Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών 

27.32 Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων 

27.33 Κατασκευή εξαρτημάτων καλωδίωσης 

27.51 Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 

27.52 Κατασκευή μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 

27.90 Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού 

28.11 Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και 
δικύκλων 

28.12 Κατασκευή εξοπλισμού υδραυλικής ενέργειας 

28.13 Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών 

28.14 Κατασκευή άλλων ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων 

28.15 Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών 
τροχών και μετάδοσης κίνησης 

28.21 Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων 

28.22 Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 

28.23 Κατασκευή μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
περιφερειακού εξοπλισμού) 

28.24 Κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός 

28.25 Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 

28.29 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α. 

28.30 Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 

28.41 Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου 

28.49 Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών 

28.91 Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία 

28.92 Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές 

28.93 Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού 

28.94 Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων ή 
δερμάτινων ειδών 

28.95 Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού 

28.96 Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών 

28.99 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α. 

29.10 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 

29.20 Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα· κατασκευή ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 

29.31 Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα 

29.32 Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα 

30.11 Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών 
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30.12 Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού 

30.20 Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού 

30.30 Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και συναφών μηχανημάτων 

30.91 Κατασκευή μοτοσικλετών 

30.99 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α. 

32.11 Κοπή νομισμάτων 

32.91 Κατασκευή σκουπών και βουρτσών 

46.11 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γεωργικών πρώτων υλών, ζώντων 
ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ημιτελών προϊόντων, εκτός από Εμπορικοί 
αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση λουλουδιών και φυτών (46.11.12), Εμπορικοί 
αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων 
ακατέργαστων προβιών και δερμάτων (46.11.19.02), Εμπορικοί αντιπρόσωποι 
που μεσολαβούν στην πώληση υφαντικών ινών (46.11.19.26), που ανήκουν στο πλαίσιο 1 

46.12 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων, μεταλλευμάτων, 
μετάλλων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων, εκτός από Εμπορικοί αντιπρόσωποι που 
μεσολαβούν στην πώληση στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών 
προϊόντων (46.12.11), που ανήκουν στο πλαίσιο 3 

46.13 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικοδομικών υλικών 

46.17 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, ποτών και καπνού, εκτός 
από Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τσαγιού και καφέ (46.17.11.24), 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τυποποιημένων ειδών διατροφής 
(46.17.11.25), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποτών (46.17.12), 
που ανήκουν στο πλαίσιο 1 

46.21 Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών 

46.23 Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων 

46.31 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών, εκτός από Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων ξηρών 
καρπών (46.31.11.02), Χονδρικό εμπόριο κατεργασμένων ξηρών καρπών (46.31.12.08), 
Χονδρικό εμπόριο ξηρών καρπών, καβουρδισμένων αράπικων φιστικιών, αλατισμένων ή με 
άλλο τρόπο συντηρημένων (46.31.12.15), Χονδρικό εμπόριο ζωικών ή φυτικών λιπών και 
ελαίων και των κλασμάτων τους, υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, αλλά χωρίς να έχουν 
υποστεί περαιτέρω παρασκευή (46.33.13.05), που ανήκουν στο πλαίσιο 1 

46.32 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος 

46.33 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών 

46.61 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών 

46.62 Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών 

46.63 Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων για κατασκευαστικά 
έργα και έργα πολιτικού μηχανικού 

46.72 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων 

46.73 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής 

46.74 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για 
εγκαταστάσεις θέρμανσης 

46.75 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων 

46.77 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων 

52.10 Αποθήκευση 

64.20 Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding) 

64.30 Δραστηριότητες σχετικές με καταπιστεύματα (trusts), κεφάλαια (funds) και παρεμφερή 
χρηματοπιστωτικά μέσα 

64.91 Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

65.11 Ασφάλειες ζωής 

65.12 Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής 

65.20 Αντασφάλιση 

66.12 Δραστηριότητες σχετικές με συναλλαγές συμβάσεων χρεογράφων και αγαθών 

66.19 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις 
ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 

66.21 Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών 

66.22 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών 

66.29 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 

66.30 Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων 

69.20.1 Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου 

70.10 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων 

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

35.13 Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος 

35.14 Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος 

35.22 Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών 

35.23 Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών 

37.00 Επεξεργασία λυμάτων 

38.11 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων 

38.12 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων 

38.21 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων 

38.22 Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων 

38.31 Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών 

38.32 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού 

39.00 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 

42.11 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων 

42.12 Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων 

42.13 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων 

42.21 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών 

42.22 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών 

42.91 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων 

46.12.11 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση στερεών, υγρών και αέριων 

καυσίμων και συναφών προϊόντων 

46.46.12 Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών 

47.19.10.02 Εκμετάλλευση περίπτερου 

47.30 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.78.85 Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας 

47.91.71 Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 

47.91.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 

47.91.73 Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 

53.20 Άλλες ταχυδρομικές και ταχύ μεταφορικές δραστηριότητες, εκτός από Υπηρεσίες κατ' οίκον 
παράδοσης τροφίμων (delivery) (53.20.12) 
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Δ.15/Δ'/οικ.21552/681/26.6.2020 
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 
δημόσιας διοίκησης» (Α' 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83) και 
ισχύει 
 

26 Ιούνιος 2020  
 
(ΦΕΚ Β' 2599/27-06-2020) 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
 

Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 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), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο εικοστό πέμπτο 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), και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 
4684/2020 (Α' 86). 
 
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) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133). 
 
3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α' 168). 
 
4. 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). 
 
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α' 121). 
 
6. Την υπ' αρ. Δ.15/Δ΄/οικ. 13412/327/27.3.2020 (Β' 1077) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. Δ. 15/Δ'/οικ. 16681/516/5-5-2020 (Β' 1812) 
και Δ. 15/Δ΄/οικ. 18268/583/03.06.2020 (Β' 2225) όμοιες αποφάσεις. 
 
7. Την υπ' αρ. Δ.15/Δ'/οικ.18269/584/3.6.2020 (Β' 2195) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων. 
 
8. Την υπ' αρ. Δ.15/Δ'/οικ.16486/500/7.5.2020 (Β' 1775) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. Δ. 15/Δ'/οικ. 18271/585/3.6.2020 (Β' 2332) όμοια 
απόφαση. 
 
9. Την υπ' αρ. Α.1147/2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β' 2449). 
 
10. Το υπ' αρ. 21983/1197/10-6-2020 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 
περίπτωση ε του ν. 4270/2014 (Α' 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 παρ. 1 του ν. 4484/2017 (Α' 
110). 
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11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, ωστόσο προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση στον προϋπολογισμό της γενικής 
κυβέρνησης, καθώς η παράταση προθεσμίας περιόδου Μαΐου 2020 προκαλεί απώλεια εσόδων στον 
προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ ύψους 2.000.000€ (η 4η δόση), τα οποία θα εισπραχθούν τον Ιανουάριο 
2021,  
 

αποφασίζουμε: 
 

Άρθρο 1 
Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Μαΐου 2020 - 

Ρύθμιση καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών 
 
1.α. Για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες του άρθρου 2 της παρούσας, η 
προθεσμία καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης Μαΐου 
2020, απαιτητών έως 30/6/2020, καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής από συμπληρωματική 
εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών, απαιτητών μέχρι την ανωτέρω 
ημερομηνία, παρατείνεται χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό, τόκων και άλλων 
προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής. 
 
β. Οι εισφορές του προηγούμενου εδαφίου εξοφλούνται τμηματικά σε τέσσερις (4) ισόποσες μηνιαίες 
δόσεις, καταβλητέες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, με προθεσμία καταβολής της πρώτης 
δόσης έως 31/10/2020. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, το συνολικό ποσό αυτής, 
προσαυξάνεται με τον προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης καταβολής. Εφόσον 
τηρούνται οι όροι της ρύθμισης δύ-ναται να χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας 
ισχύος. 
 
2. Ως ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι εισφορές για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (κύριας 
ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής), καθώς και 
οποιουδήποτε άλλου φορέα για τον οποίο ο e-ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές, με εξαίρεση τις εισφορές από 
προαιρετική ασφάλιση. 
 

Άρθρο 2 
Δικαίωμα υπαγωγής 

 
1. Στις διατάξεις του άρθρου 1 υπάγονται οι αυτοτελώς απασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες του 
e-Ε.Φ.Κ.Α, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α' 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 
του ν. 4670/2020 (Α' 43), καθώς και πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ με 
εισοδηματικά ή πληθυσμιακά κριτήρια, οι οποίοι έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 
20/03/2020, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 κωδικού δευτερεύουσας 
δραστηριότητας, από τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας, όπως έχει καθοριστεί με την υπ' αρ. Α.1147/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 
(Β' 2449), όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 
είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020. 
 
2. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα της παρ. 1 ασκούν πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα ή ασκούν 
παράλληλα και δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, οι ρυθμίσεις του άρθρου 1 
εφαρμόζονται, εφόσον για μία από τις ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ενεργό, κύριο 
κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 
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 20/3/2020. 
 
3. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα της παρ. 1 παράλληλα απασχολούνται ως μισθωτοί, οι ρυθμίσεις του 
άρθρου 1 εφαρμόζονται για τυχόν διαφορά εισφοράς για την ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα που 
προκύπτει κατ' εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 (Α' 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 
του ν. 4670/2020 (Α' 43), η οποία αφορά περίοδο απασχόλησης Μαΐου 2020. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Παρατίθεται ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται. Σε περίπτωση 
τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση 
εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων. 
 

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

3316 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων 

47.78.89.04 Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης 

4931 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών 

4939 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α. 

5010 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών 

5030 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών 

5110 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών 

5121 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων 

52.21.29.02 Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή) 

5222 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές 

5223 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές 

5510 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 

5520 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 

5530 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα 

55.90.13 Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε άλλα μεταφορικά μέσα 

55.90.19 Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α. 

5610 

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις 
δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο 
από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και 
το σερβίρισμα σε αυτά 

5621 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 

5629 
Άλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές 
τραπεζαρίες (56.29.20.01) 

5630 
Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή 
προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) 
στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά 

5911 
Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων 

5912 
Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών προγραμμάτων 

5913 Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων 

5914 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 

7711 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 

7721 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών 

7729 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης 

7734 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών 

7735 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών 

7739 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α. 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

7911 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 

7912 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 

7990 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 

8230 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 

86.90.13.02 Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ) 

8810 

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα 
με αναπηρία, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 
για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις Υπηρεσίες επίσκεψης 
και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11). 

9001 Τέχνες του θεάματος 

9002 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος 

9003 Καλλιτεχνική δημιουργία 

9004 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 

9102 Δραστηριότητες μουσείων 

9103 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών 

9200 

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας 
(online) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση 
(92.00.21), των υπηρεσιών λαχείων, παιχνιδιών με αριθμούς και μπίνγκο (92.00.13), των 
υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών (92.00.19), άλλων υπηρεσιών στοιχημάτων (92.00.29) 

9311 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων, εκτός από υπηρεσίες πίστας καρτ (93.11.10.04) 

9312 
Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, πλην αθλητών και ομάδων που είναι σε προετοιμασία 
ολυμπιακών αγώνων 

9313 Εγκαταστάσεις γυμναστικής 

9319 
Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, εξαιρουμένων των υπηρεσιών που σχετίζονται με την 
εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές 
δραστηριότητες (93.19.13.03) 

9321 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων 

9329 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 

94.99.16.01 Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων 

94.99.16.02 Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών 

96.04 

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εξαιρουμένων των υπηρεσιών διαιτολογίας 
(96.04.10.01), των υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων 
συνδυασμού αισθητικής και δίαιτας (με εξαίρεση την σωματική άσκηση) (96.04.10.02), 
υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με 
υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες, (96.04.10.06) 

96.09.19.12 Υπηρεσίες ιερόδουλου 

  
Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, 
ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και 
τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια. 

 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2020 
 

Ο Υπουργός 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ  
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134900/26.6.2020 
Διευκρινιστικές οδηγίες ως προς την υποβολή και την καταβολή των τρεχουσών 
ασφαλιστικών εισφορών του Δώρου Πάσχα 2020 

 
26 Ιούνιος 2020  

 
Σχετ.:   Το υπ' αριθμ. 131644/24.06.2020 Γενικό Έγγραφο της 
 
Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών e-Ε.Φ.Κ.Α.. 
 
Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων από επιχειρήσεις-εργοδότες, αναφορικά με την διαδικασία υποβολής 
Α.Π.Δ. και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του Δώρου Πάσχα 2020, σας παρέχουμε τις ακόλουθες 
διευκρινήσεις: 
 
Α) Ως προς την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Δ.Π./2020. 
 
Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, όπως αυτές καθορίστηκαν με τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 21036/1737/2020 
(Φ.Ε.Κ.2141/τ.Β'/3-6-2020) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών 
Υποθέσεων, ο ΚΑΔ των οποίων περιλαμβάνεται στο συνημμένο στο Παράρτημα Πίνακα, δύνανται να 
καταβάλουν το επίδομα εορτών Πάσχα., σε χρόνο μεταγενέστερο από τον οριζόμενο στην υπ' αρ. 
19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 742) και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 
2020. 
 
Ως εκ τούτου, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του Δώρου Πάσχα 2020, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, αποκλειστικά και μόνο για τις ως άνω επιχειρήσεις-εργοδότες, θα θεωρηθεί 
εμπρόθεσμη εφόσον πραγματοποιηθεί έως τις 31/07/2020. 
 
Μετά τη παρέλευση, της ως άνω προθεσμίας, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του Δώρου Πάσχα 
2020, θα θεωρείται εκπρόθεσμη και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 
Β) Ως προς την καταχώρηση του Δώρου Πάσχα 2020 στην Α.Π.Δ., πριν την έκδοση των οδηγιών, 
του ανωτέρω σχετικού Γενικού Εγγράφου. 
 
--- Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που υπέβαλλαν Κανονική (01) Α.Π.Δ., στην οποία συμπεριέλαβαν αποδοχές 
Δώρου Πάσχα απασχολούμενων, των οποίων η εργασιακή σχέση τελούσε σε αναστολή, κάνοντας χρήση 
Τύπου Αποδοχών (04), καταχωρώντας μόνο την αναλογία του Δώρου Πάσχα, που αντιστοιχεί στην 
περίοδο απασχόλησης έως την ημερομηνία αναστολής των εργασιακών συμβάσεων, θα πρέπει να 
υποβάλλουν Συμπληρωματική Α.Π.Δ. (04) με μισθολογική περίοδο 05/2020, ανεξάρτητα εάν αυτό 
καταβλήθηκε στους απασχολούμενους, κατά την περίοδο του 04/2020, του 05/2020 ή του 06/2020, μέχρι 
10/07/2020. 
 
Επισημαίνεται ότι, στην ανωτέρω Α.Π.Δ., θα καταχωρηθεί μόνο η αναλογία του Δώρου Πάσχα 2020 που 
αντιστοιχεί στο διάστημα της αναστολής των εργαζόμενων, με τον Τύπο Αποδοχών (19). 
 
--- Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που υπέβαλλαν Κανονική (01) Α.Π.Δ., στην οποία συμπεριέλαβαν αποδοχές 
Δώρου Πάσχα, του συνόλου των απασχολούμενων (με ή χωρίς αναστολή των εργασιακών συμβάσεων), 
κάνοντας χρήση μόνο του Κωδικού Τύπου Αποδοχών (04  θα ακολουθήσουν την κάτωθι διαδικασία: 
 
------ Θα πρέπει να αποστείλουν, άμεσα, ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση 
tm.yposefarmmisth@efka.gov.gr, προκειμένου να μας γνωστοποιήσουν, ότι ανήκουν στην κατηγορία των 
πληττόμενων επιχειρήσεων, που υπέβαλλαν το Δ.Π., όπως περιγράφεται ανωτέρω. 
 
------ Στη συνέχεια, χωρίς άλλη προειδοποίηση, θα υποβάλλουν Συμπληρωματική Α.Π.Δ. (04) με 

μισθολογική περίοδο 05/2020, καταχωρώντας τις αποδοχές Δώρου Πάσχα, κάνοντας χρήση των Τύπων 

Αποδοχών (04) και (19), για τους απασχολούμενους που τελούσαν σε αναστολή οι εργασιακές τους 

συμβάσεις. 

http://www.solae.gr/
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Στην ίδια Α.Π.Δ. θα καταχωρηθούν οι αποδοχές του Δώρου Πάσχα και για τους λοιπούς, χωρίς αναστολή 

των εργασιακών συμβάσεων, απασχολούμενους, με Τύπο Αποδοχών (04). 

Ως προς το θέμα αυτό, δεν ισχύουν οι οδηγίες του σχετικού μας Γενικού Εγγράφου περί υποβολής Δελτίων 

Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης (ΔΜΣΑ) στα Υποκαταστήματα e-ΕΦΚΑ. 

 

Εφιστούμε την προσοχή, ως προς την άμεση ανταπόκριση στα ανωτέρω, καθώς η καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής της Α.Π.Δ. του Δώρου Πάσχα είναι η 10/07/2020. 

 

Η διαχείριση αποκλειστικά και μόνο των εγγραφών Δώρου Πάσχα, των ήδη υποβληθεισών Α.Π.Δ., θα 

πραγματοποιηθεί από το Τμήμα Επιχειρησιακής Υποστήριξης Εφαρμογών Μισθωτών. 

 

Γ) Ως προς την καταχώρηση του Δώρου Πάσχα 2020 στην Α.Π.Δ., μετά την έκδοση των οδηγιών, 

του ανωτέρω σχετικού Γενικού Εγγράφου. 

 

--- Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες που υπέβαλλαν Κανονική (01) Α.Π.Δ., στην οποία συμπεριέλαβαν τις 

αποδοχές Δώρου Πάσχα των απασχολούμενων, των οποίων η εργασιακή σχέση τελούσε σε 

αναστολή, κάνοντας χρήση των Κωδικών Τύπου Αποδοχών (04) και (19), δεν απαιτείται καμία 

περαιτέρω ενέργεια. 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
 
Τα αναφερόμενα στο παρόν καθώς και στο υπ' αριθμ. 131644/24.06.2020 Γενικά Έγγραφα, της 
Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών e-Ε.Φ.Κ.Α., ισχύουν για όλες τις επιχειρήσεις-εργοδότες των 
οποίων ο ΚΑΔ περιλαμβάνεται στο συνημμένο στο Παράρτημα Πίνακα, της υπ’αριθμ. 
21036/1737/2020 (Φ.Ε.Κ.2141/τ.Β’/3-6-2020) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας 
& Κοινωνικών Υποθέσεων, ανεξάρτητα εάν έχουν θέσει ή όχι σε αναστολή τις εργασιακές συμβάσεις των 
απασχολουμένων τους. 
 
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω. 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ 
 

 

οικ. 25480/755/24.6.2020 
(Ορθή επανάληψη) Διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ με αριθμ. 23102/477/12-6-2020 (Β 2268) 
«Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων -Αναστολή συμβάσεων εργασίας 
εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται 
σημαντικά» 

 
24 Ιούνιος 2020  

 
Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α της ΚΥΑ με 
αριθμ. 23102/477/12-6-2020 (Β' 2268). 
 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Α της αριθμ. 23102/477/12-6-2020 ΚΥΑ: 
 
A) i) α) οι εργοδότες-επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, 
εποχικής λειτουργίας, που επαναλειτουργούν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020, υποχρεούνται κατά 
την επαναλειτουργία τους να επαναπροσλάβουν τους ίδιους εργαζομένους, οι οποίοι απασχολήθηκαν 
κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2019, που συνεχίζουν να επιθυμούν να εργαστούν στους 
ίδιους εργοδότες. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για όσους εργαζόμενους δεν εκδήλωσαν με οποιοδήποτε 
τρόπο την πρόθεσή τους να επαναπροσληφθούν στον ίδιο εργοδότη έως την ημερομηνία επαναλειτουργίας 
της επιχείρησης κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο. 
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β) οι εργοδότες-επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, που επαναλειτουργούν κατά 
τη θερινή τουριστική περίοδο 2020, υποχρεούνται κατά την επαναλειτουργία τους να επαναπροσλάβουν 
τους ίδιους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2019, που 
συνεχίζουν να επιθυμούν να εργαστούν στους ίδιους εργοδότες. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για όσους 
εργαζόμενους δεν εκδήλωσαν με οποιοδήποτε τρόπο την πρόθεσή τους να επαναπροσληφθούν στον ίδιο 
εργοδότη έως την ημερομηνία επαναλειτουργίας της επιχείρησης κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο. 
 
Η επαναπρόσληψη υλοποιείται με την υποβολή του σχετικού εντύπου Ε3: « Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας 
Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης) 
στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». 
 
ii) α) Οι ανωτέρω εργοδότες-επιχειρήσεις, δύνανται να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους 
ή του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησής τους από την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους και 
μέχρι 30/9/2020, ανεξαρτήτως της χρονικής διάρκειας απασχόλησής τους κατά την προηγούμενη περίοδο. 
Σε αναστολή σύμβασης εργασίας δύναται να τεθεί ο ίδιος αριθμός εργαζομένων που απασχολήθηκαν κατά 
μέσο όρο κατά τα δύο προηγούμενα έτη (2018-2019) και κατ' ανώτατο όριο οι εργαζόμενοι που 
απασχολήθηκαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2019. 
 
β) Οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή κατά τα ανωτέρω, είναι 
δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (A' 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A' 76), εφόσον 
οι εργαζόμενοι αυτοί δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη. 
 
γ) Επισημαίνεται ότι εργαζόμενοι σε εργοδότες-επιχειρήσεις της παρ. i) της παρούσας, που θα 
επαναλειτουργήσουν εντός των μηνών Ιουνίου - Ιουλίου - Αυγούστου - Σεπτεμβρίου, καθίστανται δικαιούχοι 
της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, για το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 μέχρι την ημερομηνία 
επαναλειτουργίας της επιχείρησης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις περιπτώσεις Α και Β 
του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α της ανωτέρω ΚΥΑ. 
 
Για παράδειγμα: 
 
I. Εργαζόμενος υποχρεωτικώς επαναπροσληφθείς σε εργοδότη-επιχείρηση πχ τουριστικό κατάλυμα 

εποχικής λειτουργίας της παρ. i) της παρούσας, που επαναλειτουργεί στις 25 Ιουνίου, υποβάλλει μονομερή 

υπεύθυνη δήλωση για το διάστημα από 1/6/2020 μέχρι 24/6/2020, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

περίπτωση Β του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α της ανωτέρω ΚΥΑ. Από την 25/6/2020, ημερομηνία 

επαναλειτουργίας του εποχικού τουριστικού καταλύματος και σε κάθε περίπτωση μετά την επαναπρόσληψη 

του εν λόγω εργαζομένου, υπεύθυνος υποβολής δήλωσης αναστολής της σύμβασης εργασίας του 

εργαζόμενου στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» είναι ο εργοδότης, δηλαδή το τουριστικό κατάλυμα. Αυτό σημαίνει ότι 

πλέον ο εργαζόμενος μετά την 25/6/2020 δεν υποβάλλει μονομερή υπεύθυνη δήλωση. Ο εργοδότης 

δύναται για τον εν λόγω εργαζόμενο είτε να θέσει τη σύμβαση εργασίας του σε αναστολή είτε να τον 

απασχολήσει υποβάλλοντας το έντυπο Ε4-συμπληρωματικός ωραρίου στο Π.Σ «ΕΡΓΑΝΗ». 

 

Σε περίπτωση που η ανωτέρω επιχείρηση του παραδείγματος επαναλειτουργήσει στις 15 Ιουλίου 2020 ο 

εργαζόμενος με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης θα υποβάλει στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» δύο 

μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις, μία για το διάστημα από 1/6/2020 έως 30/6/2020 και μία για το 

διάστημα από 1/7/2020 έως 14/7/2020. 

 
δ) Στην περίπτωση που εργοδότες- επιχειρήσεις της παρ. i) της παρούσας που επαναλειτουργούν 
αποφασίσουν να διακόψουν οριστικά τις εργασίες τους νωρίτερα, πριν το πέρας της θερινής τουριστικής 
περιόδου, λόγω των συνεπειών του φαινομένου του κορωνοϊού, οι εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν σ' 
αυτές καθίστανται δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, για το χρονικό διάστημα από την οριστική 
διακοπή εργασιών της επιχείρησης έως 30/9/2020. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία 
υποβολής των σχετικών μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων των εργαζομένων, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην περίπτωση Β του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α της ανωτέρω ΚΥΑ. 
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iii) Εργοδότες-επιχειρήσεις της περίπτωσης  

i) της παρούσας που θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων 

τους, σύμφωνα με την περίπτωση  

ii) της παρούσας, υποχρεούνται να μην προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας τους κατά το 

χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως 30/9/2020 και σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες 

αυτές είναι άκυρες. 

 

Β) i) α) Εργοδότες-επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, που 

επαναλειτουργούν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020 και θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας 

εργαζομένων κατά τα ανωτέρω, προβαίνουν σε οριστική ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων 

εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων, με βάση το ποσοστό πληρότητας της επιχείρησης, 

σταδιακά ως εξής:  

i) με τη συμπλήρωση 20% της πληρότητας, οριστική ανάκληση της αναστολής τουλάχιστον του 1/3 των 

συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων,  

ii) με τη συμπλήρωση 50% της πληρότητας, οριστική ανάκληση αναστολής τουλάχιστον του 2/3 των 

συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων,  

iii) με τη συμπλήρωση 80% της πληρότητας, οριστική ανάκληση αναστολής όλων των συμβάσεων εργασίας 

των ανωτέρω εργαζομένων. 

 

β) Εργοδότες-επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, που επαναλειτουργούν κατά τη 

θερινή τουριστική περίοδο 2020 και θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων κατά τα 

ανωτέρω, προβαίνουν σε οριστική ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του 

συνόλου των εργαζομένων, ανάλογα με τη λειτουργική τους πληρότητα. 

 

γ) Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων των οποίων ανακαλείται οριστικά η αναστολή δεν 

δύναται να τεθούν εκ νέου σε αναστολή. 

 

ii) Οι ανωτέρω εργοδότες-επιχειρήσεις δύνανται να: 

 

α) προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη 

έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο δωδέκατο 

της από 1/5/2020 Π.Ν.Π. (A' 90) και σε κάθε περίπτωση μετά την επαναπρόσληψή τους.  

Σε αυτή την περίπτωση οι εργοδότες-επιχειρήσεις υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν στο έντυπο του 

Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ, ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ, ΜΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ», σε κάθε 

περίπτωση πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης εργασίας. Το χρονικό 

διάστημα της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας θεωρείται χρόνος εργασίας 

που αμείβεται εξ ολοκλήρου από τους εργοδότες-επιχειρήσεις. Στην περίπτωση αυτή η αναστολή των 

συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2020. 

 

β) κάνουν χρήση του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (A' 104) σύμφωνα με 

την άριθμ. 23103/478/13.6.2020 ΚΥΑ (Β'2274), δηλαδή να υπαγάγουν στον εν λόγω μηχανισμό 

εργαζόμενους με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, εφόσον έχουν προβεί σε επαναπροσλήψεις αυτών 

και πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 της ως άνω ΚΥΑ. Σε περίπτωση εργαζομένων, των οποίων 

οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, με την υποβολή αίτησης/δήλωσης για την ένταξή τους στον 

Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», η αναστολή της σύμβασης εργασίας λογίζεται ως οριστικά ανακληθείσα από 

τη δηλωθείσα ημερομηνία ένταξής τους στον Μηχανισμό και εφεξής. 

 

Γ) Εργαζόμενοι των εργοδοτών-επιχειρήσεων κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών 

καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, που δεν θα επαναλειτουργήσουν κατά τη 
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θερινή τουριστική περίοδο 2020, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, για όλο το 

χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως 30/9/2020, εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης 

εργασίας σε άλλον εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή οι ως άνω εργαζόμενοι υποβάλλουν μονομερή 

υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση Β του άρθρου 4 

του Κεφαλαίου Α της ανωτέρω ΚΥΑ. 

 
Δ) Επισημαίνεται ότι οι εργαζόμενοι με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε εργοδότες-

επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών 

λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή, διατηρούν το 

δικαίωμα επαναπρόσληψης για τη θερινή τουριστική περίοδο 2021, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σε 

συνδυασμό με τους σχετικούς όρους των σ.σ.ε. 

 

Ε) Εργοδότες-επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και 

τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, που δεν θα επαναλειτουργήσουν έχουν υποχρέωση να 

ενημερώσουν σχετικά τους εργαζόμενους με κάθε πρόσφορο μέσο. 

 

ΣΤ) Το ποσοστό του 17% των πρακτικά ασκούμενων στα ξενοδοχεία υπολογίζεται στους πραγματικά 

απασχολούμενους. 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ 

 

 

οικ.26399/604/30.6.2020 

Τροποποίηση της υπ' αρ. 12997/231/23-3-2020 «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων 

στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 

του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 993), όπως ισχύει. 

 

30 Ιούνιος 2020  

(ΦΕΚ Β' 2685/01-07-2020) 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α' 64), όπως αυτή 

κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76), 

 

2. το άρθρο 32 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. "Μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (Α' 

84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. "Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα” (Α' 

90) και άλλες διατάξεις», 

 

3. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ 

ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), όπως ισχύουν, 
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4. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133), 

 

5. τον Κανονισμό (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 για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 

οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων/ ΓΚΠΔ), 

 

6. τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για 

την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α' 137), 

 

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

 

8. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης» (Α' 168), όπως ισχύει, 

 

9. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119), 

 

10. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α' 121), 

 

11. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 

Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123), 

 

12. την υπ' αρ. οικ. 12997/231/23-3-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

«Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 993), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αρ. 

17045/319/30-4-2020 όμοιά της (Β' 1694), 

 

13. την υπ' αρ. οικ. 23102/477/12-6-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων - αναστολή συμβάσεων 

εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά» (Β' 

2268), 

 

14. την υπ' αρ. οικ. 26305/1434/30-6-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

 

15. την ανάγκη στήριξης των εργαζομένων που απασχολούνται κατ' επάγγελμα σε κύρια και μη κύρια 

ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας, καθώς και των οδηγών τουριστικών 

λεωφορείων, για τους οποίους υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά την τρέχουσα τουριστική 

περίοδο, οι οποίοι ωστόσο, ένεκα των νέων οικονομικών συνθηκών, που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω 

τουριστικές επιχειρήσεις, πλήττονται σημαντικά από τις δυσμενείς συνέπειες των μέτρων αντιμετώπισης 

του κορωνοϊού COVID-19, 
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16. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού 

προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αποφασίζουμε: 

 

Την τροποποίηση της υπ' αρ. 12997/231/23-3-2020 (Β' 993) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αρ. 17045/319/30-4-2020 όμοιά της (Β' 1694), 

ως εξής: 

 

Προστίθεται άρθρο 6, ως εξής: 

 

«Άρθρο 6 

 

Εργαζόμενοι - δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που εντάσσονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α της υπ' αρ. 

οικ. 23102/477/12-6-2020 (Β' 2268) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Εργαζόμενοι - δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που εντάσσονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α της υπ' αρ. 

οικ. 23102/477/12-6-2020 (Β' 2268) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75), ως το συνημμένο 

Παράρτημα ΙΙ, με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις - 

εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων για 

τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, βάσει του Κεφαλαίου Α' της 

υπ' αρ. οικ. 23102/477/12-6-2020 (Β' 2268) κοινής υπουργικής απόφασης», στην ειδική πλατφόρμα του 

ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees. services.gov.gr). 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αρ. 12997/231/23-3-2020 (Β' 993) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αρ. 17045/319/30-4-2020 όμοιά της (Β' 1694). 

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕ «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις - 

εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων για 

τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, βάσει του Κεφαλαίου Α' της 

υπ' αρ. οικ. 23102/477/12-6-2020 (2268 Β') κοινής υπουργικής απόφασης» 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020 
 

Ο Υπουργός 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 
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143140/2020 
Παράταση μέχρι 10/07/2020 της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών 
Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), μισθολογικής περιόδου 05/2020 

 
3 Ιούλιος 2020  

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1, άρθρου 14, του Ν.4075/2012, «η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση 
(Α.Π.Δ.) των εργοδοτών που απασχολούν προσωπικό ... και προβλέπεται από την παρ.1 του Ν.2972/2001 
(Α'/291), υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του 
ημερολογιακού μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου». 
 
Δεδομένου ότι με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 21036/1737/2020 (Φ.Ε.Κ.2141/τ.Β'/3-6-2020) Κοινής 
Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αναφορικά με τον 
καθορισμό του επιδόματος εορτών Πάσχα 2020, ορίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι: 
 
«...2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποβάλλουν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) του επιδόματος 
εορτών Πάσχα και τυχόν συμπληρωματικών Α.Π.Δ του ίδιου σκοπού, έως την 10 Ιουλίου 2020, 
ανεξαρτήτως της ημερομηνίας καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα στους δικαιούχους» και 
προκειμένου να υπάρχει ενιαία μεταχείριση του συνόλου των επιχειρήσεων-εργοδοτών, με την υπ' αριθμ. 
218/Συν.20/02.07.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α., αποφασίστηκε η παράταση 
της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.), μισθολογικής περιόδου 5/2020, 
μέχρι την Παρασκευή 10/07/2020, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων πρόσθετων επιβαρύνσεων. 
 
Η μη υποβολή ή η εκπρόθεσμη υποβολή των Α.Π.Δ., διέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παρ. 
1 του Άρθρου 7 του Ν. 2972/2001, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από την παρ. 4 του Άρθρου 9 
του Ν. 3232/2004 και του Άρθρου 19 του Ν.4075/2012, όπως ισχύουν. 
 
Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω παράταση δεν αφορά στην καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών 
εισφορών, για την οποία εφαρμόζονται οι προθεσμίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 26 
του Α.Ν. 1846/51, όπως ισχύουν. 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ 

 

 

Β/7/οικ.26994/1466/2020 
Εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του άρθρου Πρώτου του Ν. 4254/2014 
(ΦΕΚ Α΄85) 

 
13 Ιούλιος 2020  

 
Μετά την δημοσίευση της με αρ. πρωτ. Β/e-ΕΦΚΑ/15435/913/16-04-2020 (ΦΕΚ Β΄1559) απόφασης του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ετέθησαν σε εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 23 έως 
28 του ν. 4611//2019 (ΦΕΚ Α΄73), από την πρώτη ημέρα του επομένου της δημοσίευσης της απόφασης 
μήνα. 
 
Λαμβάνοντας υπόψιν ρητή αναφορά στο άρθρο 30 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73) ότι «μετά την έναρξη 
ισχύος των άρθρων 23 έως 28 (…) καταργείται κάθε άλλη σχετική διάταξη.», σας ενημερώνουμε ότι από 
1/5/2020 καταργείται κάθε άλλη σχετική με το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 
 

Σας γνωρίζουμε ότι: 
 
α) όσον αφορά τις διατάξεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του άρθρου Πρώτου του 
ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85), και ειδικότερα για την καταβολή των πάσης φύσεως πληρωμών, επιδοτήσεων, 
αποζημιώσεων, επιχορηγήσεων και δανειοδοτήσεων του Δημοσίου, των φορέων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., 
Ν.Π.Ι.Δ., και Α.Ε. του δημόσιου τομέα, από 1/5/2020 εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4611/2019 (ΦΕΚ 
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Α΄73) και της αρ. Β/e- ΕΦΚΑ/15435/913/16-04-2020 (ΦΕΚ Β΄1559) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων. 
 
β) όσον αφορά τις διατάξεις της περίπτωσης 2 που αφορούν τον υποχρεωτικό συμψηφισμό των ποσών 
που προέρχονται από επιστροφές φόρου προστιθέμενης αξίας και φόρου εισοδήματος, για τα οποία έχει 
εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό ατομικό φύλλο έκπτωσης, με οφειλές προς τους Οργανισμούς 
Κοινωνικής Ασφάλισης και την απόδοσή τους υπέρ των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών, παραμένουν 
σε ισχύ και δεν τροποποιούνται από την εφαρμογή της Β/e-ΕΦΚΑ/15435/913/16-04-2020 (ΦΕΚ Β΄1559) 
απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
 
Ο συμψηφισμός των ανωτέρω ποσών διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της κατ΄εξουσιοδότηση των 
διατάξεων του περίπτωσης 2, της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 της Παραγράφου ΙΑ, του άρθρου πρώτου του 
νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85), εκδοθείσας ΚΥΑ με αρ.πρωτ. Β/7/35889/2582/16.10.2014 (ΦΕΚ Β΄2795). 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 

 

 

οικ. 26400/605/2020 
Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23103/478/13-06-2020 Καθορισμός του πλαισίου 
εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ΚΥΑ (Β' 2274) 

 
30 Ιούνιος 2020  

 
Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» 
που θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 31 του ν.4690/2020 (Α'104) και εξειδικεύτηκε με τη με αριθμ. πρωτ.οικ. 
23103/478/13-6-2020 ΚΥΑ, ως ακολούθως: 
 
Α. Επιχειρήσεις και εργαζόμενοι που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» 
 
I. Επιχειρήσεις 
 
Στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» μπορούν να ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας, συνεχούς ή 
εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), εφόσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις ένταξής τους στον Μηχανισμό όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 της με αριθμ. οικ. 
23103/478/13-6-2020 ΚΥΑ. 
 
II Εργαζόμενοι 
 
α. Επιχειρήσεις-εργοδότες, μπορούν να εντάξουν στον Μηχανισμό αποκλειστικά εργαζόμενους, οι οποίοι 
εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά την 30η Μαΐου 2020, 
ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4690/2020 και για τους οποίους υπεβλήθη Ε4-Πίνακας Προσωπικού - 
Συμπληρωματικός ωραρίου - Έντυπο Ειδικού Σκοπού του άρθρου 4 παρ. 1β της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α'55/11.03.2020) στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ μέχρι και την 10.6.2020. 
 
β. Επιχειρήσεις - εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και 
τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, μπορούν να εντάξουν στον Μηχανισμό εποχιακά 
εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, με δικαίωμα υποχρεωτικής 
επαναπρόσληψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1346/1983 (A' 46) και σύμφωνα με την παρ. 5 του 
άρθρου 38 του ν. 1836/1989 (A' 79), σε συνδυασμό με τους όρους συλλογικών συμβάσεων εργασίας που 
είναι σε ισχύ, από την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 
του Κεφαλαίου Α της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23102/477/12-6-2020 (Β' 2268) ΚΥΑ. 
 
γ. Επιχειρήσεις - εργοδότες των ανωτέρω περιπτώσεων α. και β. της παρούσας, μπορούν να εντάξουν 
στον Μηχανισμό εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή με την υποβολή 
αίτησης/δήλωσης ένταξης των επιχειρήσεων-εργοδοτών στον Μηχανισμό. Στην περίπτωση αυτή η 
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αναστολή της σύμβασης εργασίας τους λογίζεται ως οριστικά ανακληθείσα από την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης-δήλωσης και εφεξής. 
 
Περαιτέρω, σημειώνεται ότι στις υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων- εργοδοτών που αφορούν στις 
αναστολές των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για τον μήνα Ιούνιο ή και για τον μήνα Ιούλιο 
ανά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Γ της με αριθμ. πρωτ. οικ.23102/477/12-6-2020 
(Β' 2268) ΚΥΑ, αντλούνται αυτόματα τα στοιχεία των εργαζομένων των οποίων η αναστολή των 
συμβάσεων εργασίας έχει ανακληθεί οριστικά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης-δήλωσης ένταξης 
στον Μηχανισμό. 
 
δ. Επιχειρήσεις - εργοδότες μπορούν να εντάξουν στον Μηχανισμό εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης 
εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης κατά την 30η Μαΐου 2020 και μέχρι τη λήξη αυτής, για 
τους οποίους υπεβλήθη Ε4-Πίνακας Προσωπικού - Συμπληρωματικός ωραρίου - Έντυπο Ειδικού Σκοπού 
του άρθρου 4 παρ. 1β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'55/11.03.2020) στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ μέχρι και 
την 10/6/2020. 
 
Επισημαίνεται ότι δεν εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εργαζόμενοι με συμβάσεις 
εξαρτημένης εργασίας μερικής απασχόλησης. 
 
ε. Οι εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου που απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019, με 
πλήρη ή μερική απασχόληση χωρίς να έχουν δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις και επιδοτούνται με βάση την περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 4, σε συνδυασμό με την 
παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 (A' 91) δεν μπορούν να ενταχθούν στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ», ωστόσο είναι δικαιούχοι, υπό προϋποθέσεις, έκτακτης αποζημίωσης η οποία ανέρχεται στο 
ύψος του τελευταίου μηνιαίου επιδόματος ανεργίας που έλαβαν οι εποχικά εργαζόμενοι, σύμφωνα με το 
Κεφάλαιο Β της με αριθμ. οικ. 23103/478/13-6-2020 ΚΥΑ. 
 
Επίσης, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω εργαζομένων, οι οποίοι έχουν προσληφθεί ή 
θα προσληφθούν έως τις 30.9.2020 με μερική απασχόληση, καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό 
για το διάστημα από 1/6/2020 έως 30/9/2020 (αναμένεται να εκδοθεί η σχετική εφαρμοστική ΚΥΑ). 
 
Β. Ακυρότητα καταγγελιών συμβάσεων εργασίας 
 
Η ακυρότητα της καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που εντάσσονται 
στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» αφορά μόνο τους εργαζόμενους που εντάσσονται στον Μηχανισμό και 
μόνο για το χρονικό διάστημα που έχουν ενταχθεί στον Μηχανισμό. Στην περίπτωση πραγματοποίησης 
καταγγελίας συμβάσεων εργασίας εργαζομένων που έχουν ενταχθεί στον Μηχανισμό, αυτή είναι άκυρη. 
 
Γ. Χρόνος εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
Για την υλοποίηση των προϋποθέσεων, οι οποίες ελέγχονται από την ΑΑΔΕ και ορίζονται στο άρθρο 5 της 
αριθμ. οικ. 23103/478/13-6-2020 ΚΥΑ, οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλουν 
αίτηση/δήλωση ένταξης στον Μηχανισμό ανά μήνα. 
 
Κατά την Α' ΦΑΣΗ υποβολής της αίτησης/δήλωσης ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» στο ΠΣ 
ΕΡΓΑΝΗ, οι επιχειρήσεις δύνανται να δηλώσουν το συμβατικό ωράριο πλήρους απασχόλησης και το 
ωράριο μειωμένης απασχόλησης των εργαζομένων τους για τον μήνα που εντάσσονται στον Μηχανισμό, 
εναλλακτικά, με τους εξής 3 τρόπους: 
 
1. Με χρόνο αναφοράς την εβδομάδα 
 
Με δηλώσεις ανεξάρτητες και αυτοτελείς του συνόλου των συμβατικών ωρών εργασίας καθώς και του 
ωραρίου μειωμένης απασχόλησης των εργαζομένων, ανά εργαζόμενο, την εβδομάδα, (για μία ή 
περισσότερες εβδομάδες εντός του μήνα ένταξης). 
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Στην περίπτωση αυτή, οι επιχειρήσεις - εργοδότες έχουν ως χρόνο αναφοράς την εβδομάδα και δύνανται 
να μειώνουν το χρόνο εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται στον Μηχανισμό, έτσι ώστε η μείωση 
του χρόνου εργασίας την εβδομάδα να μην υπερβαίνει το 50% των συμβατικών ωρών εργασίας. 
 
Η έναρξη της ημέρας υπολογισμού του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας καθώς και η οργάνωση αυτού 
καθορίζονται από την επιχείρηση και σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη οι κείμενες διατάξεις περί 
χρονικών ορίων εργασίας των εργαζομένων. 
 
Επιπλέον διευκρινίζεται ότι είναι δυνατόν οι εργαζόμενοι να μην εργάζονται όλες τις ημέρες εντός της 
εβδομάδας. 
 
Η κατανομή των μειωμένων ωρών εντός της εβδομάδας θα εμφανίζεται στο έντυπο Ε4: πίνακας 
προσωπικού - συμπληρωματικός ωραρίου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με προαναγγελία. 
 
Ενδεικτικό Παράδειγμα: 
 
Αυτοτελής και ανεξάρτητη δηλωση του συνόλου των συμβατικών ωρών εργασίας καθώς και του ωραρίου 
μειωμένης απασχόλησης, ανά εργαζόμενο, με περίοδο ένταξης στον Μηχανισμό την εβδομάδα: 
 
• Δηλώνεται το συμβατικό εβδομαδιαίο ωράριο πχ. 40 ώρες για εργασία 5 ημερών. 
 
• Δηλώνεται το ωράριο μειωμένης απασχόλησης που θα γίνεται με υπολογισμό στην περίοδο ένταξης, που 

είναι εν προκειμένω, η εβδομάδα. Η μειωμένη απασχόληση μπορεί να είναι κατ' ελάχιστον 50% του 

συνολικού συμβατικού χρόνου, ήτοι 20 ώρες. 

 

2. Με χρόνο αναφοράς ολόκληρο τον μήνα 

 

Με μία Δήλωση άπαξ στην αρχή του μήνα για όλη τη χρονική περίοδο ένταξης (μήνας) ή με περισσότερες 

τμηματικές - αθροιζόμενες Δηλώσεις, του συνόλου των συμβατικών ωρών εργασίας καθώς και του ωραρίου 

μειωμένης απασχόλησης των εργαζομένων, ανά εργαζόμενο, τον μήνα 

 

Στην περίπτωση αυτή, οι επιχειρήσεις - εργοδότες έχουν ως χρόνο αναφοράς τον μήνα και δύνανται να 

μειώνουν το χρόνο εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται στον Μηχανισμό, έτσι ώστε η μείωση του 

χρόνου εργασίας τον μήνα να μην υπερβαίνει το 50% των συμβατικών ωρών εργασίας. 

 

Στη Δήλωση πρέπει να αποτυπώνεται το σύνολο (άθροισμα) των συμβατικών ωρών εργασίας ανά 

εργαζόμενο ανά μήνα, καθώς και το σύνολο μειωμένων ωρών εργασίας ανά μήνα. 

 

Η οργάνωση του χρόνου εργασίας στην περίοδο αναφοράς καθορίζεται από τον εργοδότη. 

 

Η Δήλωση μπορεί να γίνει με 2 τρόπους: 

 

Α. Μια φορά, με μία Δήλωση στην αρχή του μήνα, με περίοδο ένταξης όλο τον μήνα 

ή 

Β. Με 4 ή περισσότερες Δηλώσεις (ανάλογα σε πόσες εβδομάδες επιμερίζεται ο μήνας), οι οποίες 

λειτουργούν τμηματικά και αθροίζονται στο τέλος του μήνα, προκειμένου να υπολογιστεί η μηνιαία πλέον 

μείωση του συνόλου των μηνιαίων δηλωθέντων συμβατικών ωρών. 

 

Και στις δύο περιπτώσεις η μείωση του χρόνου εργασίας τον μήνα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% των 

μηνιαίων δηλωθέντων συμβατικών ωρών. 
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Η κατανομή των μειωμένων ωρών εντός μήνα θα εμφανίζεται στο Ε4: πίνακας προσωπικού -

συμπληρωματικός ωραρίου με προαναγγελία, είτε άπαξ για το σύνολο του μήνα, είτε τμηματική δήλωση για 

την κάθε εβδομάδα. 

 

Ενδεικτικό Παράδειγμα: 

 
Δήλωση του συνόλου των συμβατικών ωρών εργασίας καθώς και του ωραρίου μειωμένης απασχόλησης, 
ανά εργαζόμενο, με περίοδο ένταξης στον Μηχανισμό, τον μήνα : 
 
• Εργαζόμενος με συμβατικό εβδομαδιαίο ωράριο 40 ωρών και εργασία 5 ημερών, εντάσσεται στον 
Μηχανισμό για όλο τον μήνα Ιούλιο, ήτοι από 1/7/2020 έως 31/7/2020. 
 
Η επιχείρηση -εργοδότης μπορεί να επιλέξει: 
 
- Να δηλώσει άπαξ την 1/7/2020 αφενός το άθροισμα των συμβατικών ωρών εργασίας του εργαζομένου 
τον μήνα πχ. 184 ώρες (για 23 εργάσιμες επί 8 ώρες ημερησίως) και αφετέρου τον χρόνο συνολικής 
μείωσης του χρόνου εργασίας, που θα είναι κατ' ελάχιστον 92 ώρες (50%) μέσα στον μήνα , ή 
 
- Να υποβάλει 5 τμηματικές δηλώσεις ανά εβδομάδα, που αθροιζόμενες θα φέρουν ως αποτέλεσμα κατ' 
ελάχιστον τις 92 ώρες του παραδείγματος (σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις-εργοδότες δηλώνουν ως 
χρονικό διάστημα χρήσης του ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ την περίοδο από 1/7/2020 έως 31/7/2020 καθώς και το 
άθροισμα των συμβατικών ωρών εργασίας του εργαζομένου τον μήνα δηλαδή τις 184 ώρες με βάση το 
παράδειγμα). 
 
Άρα σε αυτή την περίπτωση μπορεί να δηλωθεί η μείωση του χρόνου εργασίας, ως ακολούθως:  
Την 1η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 15 ώρες  
Την 2η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 25 ώρες  
Την 3η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 35 ώρες  

Την 4η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 10 ώρες  

Την 5η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 7 ώρες  

Σύνολο 92/184 ώρες 

Ή 

Την 1η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 16 ώρες  

Την 2η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 24 ώρες  

Την 3η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 24 ώρες  

Την 4η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 16 ώρες  

Την 5η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 12 ώρες  

Σύνολο 92/184 ώρες 

Ή 

Την 1η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 24 ώρες  

Την 2η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 0 ώρες  

Την 3η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 24 ώρες  

Την 4η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 24 ώρες  

Την 5η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 20 ώρες  

Σύνολο 92/184 

 

Ο τρόπος (Β) των τμηματικών αθροιζόμενων δηλώσεων εξυπηρετεί την περίπτωση που δεν είναι εφικτός 

από τον εργοδότη εξαρχής ο ακριβής προσδιορισμός της μείωσης του χρόνου εργασίας που θα αντιστοιχεί 

ανά εβδομάδα και το πώς αυτός θα κατανεμηθεί σε επίπεδο μήνα στο έντυπο Ε4: πίνακας προσωπικού - 

συμπληρωματικός ωραρίου. Επίσης, ο τρόπος αυτός εξυπηρετεί τις περιπτώσεις που δεν είναι εξαρχής 

γνωστές οι παραγωγικές ανάγκες που μπορεί να προκύψουν και θα πρέπει να υπηρετηθούν από τον 

εργοδότη, εν αντιθέσει με τον πρώτο τρόπο (Α) που εξυπηρετεί περιπτώσεις όπου η παραγωγή προϊόντων 

ή η παροχή υπηρεσιών είναι εξαρχής γνωστή και πρέπει να διατηρείται σταθερή. 
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3. Με χρόνο ένταξης οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του μήνα αναφοράς 

 

Με μία Δήλωση άπαξ στην αρχή οποιουδήποτε ορισμένου χρονικού διαστήματος (εντός του μήνα 

αναφοράς) και για όλη τη χρονική περίοδο ένταξης ή με περισσότερες τμηματικές - αθροιζόμενες Δηλώσεις, 

του συνόλου των συμβατικών ωρών εργασίας καθώς και του ωραρίου μειωμένης απασχόλησης των 

εργαζομένων, ανά εργαζόμενο, κατά το αντίστοιχο επιλεγέν χρονικό διάστημα. 

 

Ως προς τη διαδικασία ισχύουν τα ανωτέρω που περιγράφονται στην περίπτωση 2 (με χρόνο αναφοράς 

ολόκληρο τον μήνα). 

 

Ενδεικτικό παράδειγμα: 

 

Εργαζόμενος με συμβατικό εβδομαδιαίο ωράριο 40 ωρών και εργασία 5 ημερών εντάσσεται στον 

Μηχανισμό ΜΟΝΟ για το διάστημα από 13/7/2020 έως και 31/7/2020 (15 εργάσιμες ημέρες), δηλώνεται το 

σύνολο των συμβατικών ωρών εργασίας για αυτό το διάστημα πχ. 120 ώρες και το σύνολο της αντίστοιχης 

μείωσης ωρών εργασίας για το διάστημα αυτό, που δεν μπορεί να είναι περισσότερο από 60 ώρες. 

 

Η επιχείρηση -εργοδότης μπορεί να επιλέξει: 

 

- Να δηλώσει άπαξ την 13/7/2020 το σύνολο των συμβατικών ωρών εργασίας και το σύνολο της 

αντίστοιχης μείωσης ωρών εργασίας για το διάστημα από 13/7/2020 έως και 31/7/2020. 

 

- Να δηλώσει τμηματικά και αθροιστικά τη μείωση των ωρών εργασίας με τρεις δηλώσεις, μία ανά 

εβδομάδα, όπου την 1η εβδομάδα μπορεί να δηλωθούν π.χ. 30 ώρες, τη 2η εβδομάδα 20 ώρες, και την 3η 

εβδομάδα 10 ώρες αρκεί το άθροισμα να μας δίνει το σύνολο των 60 ωρών. Η κατανομή των μειωμένων 

ωρών γίνεται με προαναγγελία στο Ε4: πίνακας προσωπικού - συμπληρωματικός ωραρίου. 

 

Στο πλαίσιο αυτό δίνεται η δυνατότητα να οργανώνεται ο χρόνος εργασίας ανά εργαζόμενο, σύμφωνα με 

τις λειτουργικές ανάγκες τις επιχείρησης, και σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη οι κείμενες 

προστατευτικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας περί των χρονικών ορίων απασχόλησης των 

εργαζομένων. 

 

Δ. Οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας 

 

Στους εργαζόμενους που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» καταβάλλεται οικονομική 

ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας που ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών που 

αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο αυτοί δεν εργάζονται. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες καταβάλλουν 

στους εργαζόμενους που εντάσσονται στον Μηχανισμό τις καθαρές αποδοχές που αντιστοιχούν στις 

μειωμένες ώρες εργασίας τους. Η οικονομική ενίσχυση υπολογίζεται με βάση τα οικονομικά στοιχεία των 

εργαζομένων που δηλώνονται από τους εργοδότες-επιχειρήσεις κατά τη Β' φάση υποβολής των 

οικονομικών στοιχείων εργαζομένων που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», σύμφωνα με το 

άρθρο 7 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α της με αριθμ πρωτ. οικ. 23103/478/13-6-2020 ΚΥΑ. Πιο συγκεκριμένα οι 

επιχειρήσεις-εργοδότες καλούνται να δηλώσουν: 

 

α) τις μικτές μηνιαίες αποδοχές με πλήρη απασχόληση, όπως αυτές αποτυπώνονται στον πίνακα 

προσωπικού (έντυπο Ε4, όπως έχει υποβληθεί στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ») 

 

β) τις αντίστοιχες καθαρές μηνιαίες αποδοχές και 
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γ) τις καταβαλλόμενες αποδοχές κατά τον μήνα ένταξης με βάση τις μειωμένες ώρες εργασίας των 

εργαζομένων, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στις αιτήσεις/δηλώσεις ένταξής τους στον Μηχανισμό σε 

συνδυασμό με το υποβληθέν έντυπο Ε4:πίνακας προσωπικού-συμπληρωματικός ωραρίου. 

 

Στην περίπτωση που οι καθαρές αποδοχές συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής ενίσχυσης 

βραχυχρόνιας ανεργίας υπολείπονται του καθαρού νομοθετημένου μισθού ή ημερομισθίου η διαφορά που 

προκύπτει αναπληρώνεται από το κράτος. 

 

Οι επιχειρήσεις- εργοδότες δύνανται να καταβάλλουν στους εργαζόμενους που εντάσσονται στον 

Μηχανισμό επιπλέον ποσό εξ ελευθεριότητας, το οποίο αθροιζόμενο με την οικονομική ενίσχυση 

βραχυχρόνιας εργασίας και τις καθαρές αποδοχές που καταβάλλονται και αντιστοιχούν στον χρόνο 

εργασίας των εργαζομένων, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις μηνιαίες καθαρές αποδοχές με πλήρη 

απασχόληση των εργαζομένων. 

 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ 
 

 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/120/12705/2020 
Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 
 

30 Ιούνιος 2020  
 
Σχετ. εγκύκλιοι: α) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ), 
β) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1), 
γ) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20.3.2020 (ΑΔΑ: 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ), 
δ) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111 /οικ.8196/23.3.2020 (ΑΔΑ: 6Ω4Υ46ΜΤΛ6-ΖΕΒ), 
ε) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ.8632/2.4.2020 (ΑΔΑ: ΩΗ5446ΜΤΛ6-ΟΩΧ), 
στ) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-04-2020 (ΑΔΑ:6ΣΜ046ΜΤΛ6-Ο14), 
ζ) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/8.5.2020 (ΑΔΑ: ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-ΘΘΦ), 
η) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/18-05-2020 (ΑΔΑ: ΨΩ4446ΜΤΛ6-ΠΡΧ), 
θ) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26.5.2020 (ΑΔΑ: 62Η746ΜΤΛ6-ΓΜΛ), 
ι) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/118/οικ. 11134/29.5.2020 (ΑΔΑ: ΩΒ3Π46ΜΤΛ6-Ε9Ψ), 
ια) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/119/οικ.11682/9.6.2020 (ΑΔΑ: 9Β3Π46ΜΤΛ6-Χ5Α). 
 
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών με το θέμα εγκυκλίων και βάσει της διαμορφωθείσας μέχρι στιγμής 
κατάστασης και στο πλαίσιο της επαναφοράς σε πλήρη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, σας 
γνωρίζουμε τα εξής: 
 
Α. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΩΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 
Κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-
19 για επιστροφή στην εργασία των υπαλλήλων που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, δεδομένου 
ότι αυτό πλέον επιτρέπεται από τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα, σας γνωρίζουμε ότι παύει από 
1/7/2020 η ειδική άδεια απουσίας στους υπαλλήλους που ενέπιπταν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου. Σε 
κάθε περίπτωση παραμένουν σε ισχύ οι πάγιες διατάξεις περί χορήγησης αναρρωτικών αδειών. 
 
Ωστόσο και προς διασφάλιση της υγείας των υπαλλήλων αυτών, οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού θα 
λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο, όπως και για τους υπόλοιπους εργαζομένους, για την προστασία και 
διαφύλαξη της υγείας τους. Ειδικότερα, για τους υπαλλήλους που ανήκαν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου 
και έχουν ως αντικείμενο την εξυπηρέτηση κοινού, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η απασχόλησή τους σε 
θέσεις εργασίας back office, ώστε να αποφεύγεται η απευθείας έκθεσή τους σε συναλλαγή με τους πολίτες. 
Άλλως θα πρέπει να μεριμνήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την λήψη εκείνων των μέτρων που 
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διαφυλάσσουν την υγεία των εργαζομένων (ιδίως διαχωριστικά μεταξύ υπαλλήλου και πολίτη, αντισηπτικά 
και χρήση μάσκας υποχρεωτικά από τους πολίτες και από τον εργαζόμενο κλπ). 
 
Β. ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 
 
Δεδομένου ότι η άδεια ειδικού σκοπού συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και των 
βρεφονηπιακών σταθμών, η λήξη της άδειας αυτής προσδιορίζεται από τη λήξη λειτουργίας των ως άνω 
σχολικών μονάδων και βρεφονηπιακών σταθμών. Ως εκ τούτου και δεδομένης της λήξης λειτουργίας ήδη 
των γυμνασίων στις 12/6/2020 (ΦΕΚ 1764/Β') και της λήξης λειτουργίας των δημοτικών σχολείων και των 
νηπιαγωγείων στις 26/6/2020 (παρ. 9 του αρ. 2 του Π.Δ.79/2017, όπως ισχύει), οι υπάλληλοι δεν 
δικαιούνται μετά το πέρας των ως άνω κρίσιμων χρονικών ορίων της άδειας ειδικού σκοπού. Διευκρινίζεται 
εν προκειμένω ότι εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης λειτουργίας των ως άνω εκπαιδευτικών μονάδων, οι 
υπάλληλοι δεν έχουν συμπληρώσει το απαιτούμενο τετραήμερο, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, δεν 
επιβαρύνονται με την χρήση κανονικής άδειας για τις ημέρες (μία, δύο ή τρεις) που ήδη έχουν κάνει χρήση, 
αλλά οι άδειες αυτές χρεώνονται ως άδεια ειδικού σκοπού, καθώς δεν δύναται να συμπληρωθεί το 
απαιτούμενο τετραήμερο. 
 
Επίσης, διευκρινίζεται ότι για τους υπαλλήλους, των οποίων τα τέκνα φοιτούν σε βρεφονηπιακούς 
σταθμούς, η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού συνεχίζεται μέχρι τη λήξη λειτουργίας των 
βρεφονηπιακών σταθμών στις 31/7/2020 με βάση το πρόγραμμα παρακολούθησης που ισχύει για τον κάθε 
βρεφονηπιακό σταθμό και με βάση τις οδηγίες που έχουν ήδη δοθεί με την αριθ. (θ) σχετική εγκύκλιο της 
Υπηρεσίας μας. H ως άνω άδεια εξακολουθεί μέχρι 31/7/2020 να χορηγείται στους υπαλλήλους, των 
οποίων τα τέκνα φοιτούν σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, εφόσον αυτά ανήκουν σε 
ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19, όπως αυτή ορίζεται στην αριθ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020 κοινή απόφαση (Β' 1856), ή ήδη νοσούν από COVID-19. Διευκρινίζεται ότι 
κατόπιν της μη χορήγησης πλέον της ειδικής άδειας απουσίας σε άτομα εμπίπτοντα σε ομάδες αυξημένου 
κινδύνου, η άδεια ειδικού σκοπού παύει να χορηγείται στους υπαλλήλους, των οποίων τα τέκνα δεν 
προσέρχονται στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς κατόπιν υποβολής υπεύθυνης 
δήλωσης, σύμφωνα με την οποία το τέκνο έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του 
περιβάλλοντος που ανήκε σε ομάδα αυξημένου κινδύνου. 
 
Σε ό,τι αφορά τους γονείς που δεν έχουν εγγράψει τα τέκνα τους σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και 
δεδομένης της επαναφοράς των δημοσίων υπηρεσιών σε πλήρη λειτουργία, της παύσης της χορήγησης 
της ειδικής άδειας απουσίας σε εμπίπτοντες σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, της έναρξης της καλοκαιρινής 
περιόδου και της ανάγκης προγραμματισμού των καλοκαιρινών αδειών του προσωπικού με τρόπο που να 
επιτυγχάνεται η εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας, οι εν λόγω υπάλληλοι καλούνται να 
επιστρέψουν στις υπηρεσίες τους καθώς τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα επιτρέπουν τη φροντίδα 
των τέκνων από τους οικείους ή από άλλα πρόσωπα, τα οποία επιλαμβάνονταν της φροντίδας των τέκνων 
προ της κρίσης της πανδημίας. Σε αντίθετη περίπτωση, οι εν λόγω υπάλληλοι θα υποβάλλουν σχετική 
αίτηση χορήγησης της κατ' αρχάς προβλεπόμενης διευκόλυνσης της χρήσης του μειωμένου ωραρίου έως 
και 25%, όπως άλλωστε προβλέπεται στην οικεία διάταξη. Αν αιτιολογημένα δεν είναι δυνατή η χρήση ούτε 
του μειωμένου ωραρίου από τον υπάλληλο, τότε, και εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν, 
δύνανται να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού και πάντως όχι πέραν της 31ης/7/2020, ημερομηνία 
λήξης λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών. 
 
Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι οι υπάλληλοι που έκαναν ή θα κάνουν χρήση, για όσο χρονικό διάστημα 

προβλέπεται ακόμα, του μειωμένου κατά 25% ωραρίου απασχόλησης, υποχρεούνται να απασχοληθούν τις 

αντίστοιχες ώρες μείωσης του ωραρίου εργασίας, πέραν του ωραρίου τους χωρίς αμοιβή υπερωριακής 

απασχόλησης, οπότε ο χρόνος αυτός υπολογίζεται ως πραγματική υπηρεσία. Σε περίπτωση ωστόσο που ο 

υπάλληλος δεν επιθυμεί να αναπληρώσει τις ώρες αυτές, τότε κατόπιν σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του 

υπαλλήλου, οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού και οικονομικού θα προβούν στον υπολογισμό του 

πραγματικού χρόνου παροχής εργασίας για το επίμαχο χρονικό διάστημα και ακολούθως στην ανάλογη 

περικοπή αποδοχών. Σε κάθε περίπτωση, η αναπλήρωση των ωρών αυτών θα πρέπει να γίνει εντός 

ευλόγου χρόνου και βάσει προγραμματισμού προς εξυπηρέτηση τόσο του γονέα υπαλλήλου όσο και του 

δημοσίου συμφέροντος στο πλαίσιο της αποστολής της δημόσιας υπηρεσίας. 
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Γ. ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
Δεδομένου ότι η πανδημία του κορωνοϊού δεν έχει εξαλειφθεί, έστω και αν τα σημερινά επιδημιολογικά 
δεδομένα επιτρέπουν την επαναφορά σε πλήρη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και την επιστροφή 
στην εργασία των υπαλλήλων που ανήκαν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, σε κάθε περίπτωση οι 
υπηρεσίες θα πρέπει να μεριμνήσουν για την εκπαίδευση των υπαλλήλων, και κυρίως όσων έκαναν χρήση 
της ειδικής άδειας απουσίας λόγω του ότι ανήκαν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, για την παροχή εξ 
αποστάσεως εργασίας. 
 
Δ. ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
 
Συνεπεία της επαναφοράς σε πλήρη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και κατόπιν ερωτημάτων των 
υγειονομικών επιτροπών, σας γνωρίζουμε ότι η αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων για εξέταση από 
την υγειονομική επιτροπή, δύναται πλέον να διεξάγεται υπό κανονικούς όρους. Ωστόσο, συνιστάται προς 
προστασία της δημόσιας υγείας, η κλήση των υπαλλήλων να γίνεται κυρίως, όπου απαιτείται και εφόσον τα 
στοιχεία του φακέλου είναι ελλιπή κατά την κρίση της Επιτροπής. 
 
Ε. ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 
 
Κατόπιν της επαναφοράς των δημοσίων υπηρεσιών σε πλήρη λειτουργία, παρακαλούνται όλες οι δημόσιες 
υπηρεσίες, οι οποίες είχαν προβεί σε έκδοση απόφασης περιορισμού των ωρών εξυπηρέτησης του κοινού, 
να προβούν σε σχετική ενημέρωση των ιστοσελίδων τους, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι σε κάποιες 
περιπτώσεις η πληροφόρηση που παρέχεται στους πολίτες για τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού αφορά σε 
αποφάσεις, οι οποίες πλέον δεν είναι σε ισχύ βάσει των νεώτερων ρυθμίσεων, οι οποίες προβλέπουν ότι 
«2. Οι δημόσιες υπηρεσίες τελούν σε πλήρη λειτουργία. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, 
αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου 
τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και μεταξύ των υπαλλήλων και 
των πολιτών» (παρ. 2 αρ. 20 της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40381/27-6-2020, ΦΕΚ Β' 2601). 
 
ΣΤ. ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ COVID 19 
 
Βάσει των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στη σχετική εφαρμογή, προκύπτει ότι ορισμένοι φορείς δεν 
έχουν ανταποκριθεί εν όλω ή εν μέρει στην καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων. Δεδομένου ότι τα 
στοιχεία αυτά αξιοποιούνται για την διαμόρφωση δημόσιας πολιτικής κατά την αντιμετώπιση των έκτακτων 
συνθηκών που καλείται η δημόσια διοίκηση να αντιμετωπίσει στο πλαίσιο της πανδημίας, παρακαλούνται οι 
αρμόδιοι για την καταχώριση των εν λόγω στοιχείων έστω και απολογιστικά και εντός ευλόγου χρόνου. Σε 
κάθε περίπτωση και δεδομένης της άδειας ειδικού σκοπού ή του μειωμένου κατά 25% ωραρίου, τα οποία 
θα είναι σε ισχύ μέχρι την 31η/7/2020, ή της αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού (βλ. κεφ. Γ' της δ' σχετικής 
εγκυκλίου), οι υπηρεσίες υποχρεούνται στην συμπλήρωση του εν λόγω παρουσιολογίου μέχρι νεωτέρας 
ενημέρωσης από την Υπηρεσία μας. 
 
Ζ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 
1. Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, 
στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς. 
 
2. Οι υπάλληλοι θα απευθύνονται αποκλειστικά στις Διευθύνσεις Προσωπικού, στις οποίες υπάγονται 
δεδομένου ότι είναι αδύνατη η υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στις εφαρμοστέες κατά περίπτωση 
έκτακτου χαρακτήρα ρυθμίσεις από την Υπηρεσία μας. 
 
3. Εφόσον ανακύπτουν ερωτήματα, τα οποία δεν καλύπτονται από τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τις 
σχετικές εγκυκλίους, οι Διευθύνσεις Προσωπικού αποκλειστικά θα απευθύνονται για περαιτέρω 
πληροφορίες ή διευκρινίσεις στους τηλεφωνικούς αριθμούς που αναγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο. 
Εναλλακτικά οι Διευθύνσεις προσωπικού θα αποστέλλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά 
περίπτωση ως εξής: 
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Για θέματα του προσωπικού και των Υπηρεσιών του Δημοσίου παρακαλείσθε για την κατά προτεραιότητα 
αποστολή τυχόν ερωτημάτων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: hrm@ypes.gov.gr και ειδικά για 
ερωτήματα που αφορούν υπαλλήλους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού στο info@ypes.gr προς αμεσότερη 
ανταπόκριση. 
 
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τους υπαλλήλους και τις υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι 
ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται αποκλειστικά στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στην Δ/νση 
Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών στους σχετικούς τηλεφωνικούς 
αριθμούς που αναγράφονται στις πληροφορίες της εγκυκλίου. 
 
4. Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, 
www.ypes.gr. καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό». 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ 

 

 

οικ. 26696/791/2020 (Ορθή επανάληψη) 
Οδηγίες για την εφαρμογή της Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, με αρ. πρωτ. 17787/520/8.5.2020, (Β'1778) «Παράταση 
της ισχύος του έκτακτου και προσωρινού μέτρου της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού 
για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, του 
άρθρου 4 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).» 

 
Αθήνα: 1 Ιουλίου 2020 

Αριθμ. Πρωτ: οικ. 26696/791 
 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. οικ. 20477/604/27.5.2020 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας  
 
Α. Παράταση/λήξη χορήγησης της άδειας ειδικού σκοπού 
 
Με την παρούσα εγκύκλιο δίνονται διευκρινήσεις:  
 
α) για την υπό προϋποθέσεις παράταση της άδειας ειδικού σκοπού για τους δικαιούχους γονείς παιδιών 
εγγεγραμμένων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς κατά τον μήνα Ιούλιο 2020, καθώς και  
 
β) για την λήξη αυτής προκειμένου για γονείς παιδιών που παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους και 
μέσης εκπαίδευσης. 
 
Ειδικότερα, προκειμένου για την παράταση χορήγησης και τη λήξη της άδειας ειδικού σκοπού της παρ. 3 
του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55) η οποία κυρώθηκε από τις 
διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4682/2020 (Α'76), ως ισχύει, και σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου μόνου 
της υπ' αριθμ. 17787/520/8.5.2020 (Β'1778) Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας διευκρινίζονται τα εξής.  
 
Η άδεια ειδικού σκοπού συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και των βρεφονηπιακών 
σταθμών, ως εκ τούτου η λήξη της άδειας αυτής προσδιορίζεται από τη λήξη λειτουργίας των μονάδων 
αυτών για το σχολικό έτος 2019-2020. Επίσης, η λειτουργία των γυμνασίων έχει ήδη σταματήσει από τις 
12/6/2020 (ΦΕΚ 1764/Β'), ενώ των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων από τις 26/6/2020 (παρ. 9 
του αρ. 2 του Π.Δ.79/2017, όπως ισχύει). 
 
Ως ακολούθως: 
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1. Προκειμένου για δικαιούχους γονείς που τα τέκνα τους παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους 
(νηπιαγωγείο) ή μέσης εκπαίδευσης, η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού, ως ισχύει, σταματά έχει ήδη 
σταματήσει με τη λήξη της σχολικής χρονιάς 2019-2020, σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας της 
σχολικής μονάδας και τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, ως αναφέρεται ανωτέρω. 
 

2. Προκειμένου για δικαιούχους γονείς παιδιών τα οποία είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς και 
βρεφονηπιακούς σταθμούς, παρατείνεται η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού κατά τον μήνα Ιούλιο, 
μέχρι τη λήξη λειτουργίας της μονάδας παροχής φροντίδας του παιδιού για το σχολικό έτος 2019-2020, έως 
31/7/2020 στις εξής περιπτώσεις: 
 

α) Εάν το παιδί δεν είναι δυνατόν να προσέρχεται καθημερινά με βάση τον προγραμματισμό λειτουργίας 
της μονάδας, καθόσον η λειτουργία αυτής γίνεται σε υποτμήματα, σύμφωνα με τα όσα έχουν ήδη ισχύσει 
και για τις σχολικές μονάδες. Σε αυτή την περίπτωση οι εργαζόμενοι που είναι δικαιούχοι της εν λόγω 
άδειας υποχρεούνται να προσκομίσουν στον εργοδότη τους σχετική βεβαίωση του βρεφικού ή 
βρεφονηπιακού σταθμού για τον προγραμματισμό λειτουργίας του υποτμήματος, προκειμένου να κάνουν 
χρήση αυτής διακεκομμένα, κατά τις ημέρες που το υποτμήμα στο οποίο έχουν ενταχθεί τα τέκνα δεν 
λειτουργεί και κατά συνέπεια αυτά δεν δύνανται να προσέλθουν βάσει του εφαρμοζόμενου ειδικού 
προγράμματος. Εξυπακούεται βέβαια ότι σε περίπτωση δυνατότητας καθημερινής προσέλευσης του 
παιδιού, λόγω καθημερινής λειτουργίας, οι γονείς δεν δικαιούνται πλέον την άδεια ειδικού σκοπού. 
 

β) Εάν το παιδί δεν προσέρχεται στην μονάδα παροχής φροντίδας κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, 
σύμφωνα με την οποία το παιδί ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19, ή έρχεται 
σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα 
αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί ή νοσεί από COVID-19. Για τη χορήγηση της άδειας σε αυτή την 
περίπτωση οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στους εργοδότες τους βεβαίωση της οικείας 
μονάδας ότι το τέκνο δεν προσέρχεται στο βρεφικό ή βρεφονηπιακό σταθμό, κατόπιν υποβολής της ως 
άνω προβλεπόμενης υπεύθυνης δήλωσης. 
 
3. Σχετικά με τον τελευταίο τετραήμερο κύκλο χρήσης της άδειας ειδικού σκοπού και τη χορήγηση της 
κανονικής άδειας διευκρινίζεται ότι, εάν οι εργαζόμενοι δεν έχουν προλάβει να ολοκληρώσουν το 
απαιτούμενο τετραήμερο (τρεις μέρες άδειας ειδικού σκοπού και μία κανονική άδεια) κάνοντας χρήση της 
μίας ημέρας ετήσιας κανονικής άδειας μέχρι την ημερομηνία λήξης της λειτουργίας των ανωτέρω μονάδων, 
τότε η κανονική άδεια θα μπορεί να λαμβάνεται στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, κατόπιν 
συμφωνίας των μερών. Στην περίπτωση αυτή, στο σχετικό έντυπο Ε11.1 το οποίο είναι αναρτημένο στο 
Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ δηλώνεται η χρήση ή ο προγραμματισμός της χρήσης αυτής. 
 

Β. Δυνατότητα χρήσης μειωμένου ωραρίου εργασίας γονέων ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο 
 

Πέραν των ανωτέρω αναφερομένων και προς το σκοπό της διευκόλυνσης των εργαζομένων γονέων 
υπενθυμίζεται η διάταξη του άρθρου 35 του ν.4690/2020 (Α' 104), από την οποία δίνεται η δυνατότητα 
στους εργαζομένους δικαιούχους της άδειας ειδικού σκοπού, κατ' εξαίρεση των κείμενων διατάξεων της 
εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας και μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2019-2020, ως 
αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω στην παρούσα, με αίτησή τους και κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη, να 
εργασθούν με μείωση των ωρών του ημερήσιου συμβατικού τους ωραρίου, μέχρι και 25%, χωρίς ανάλογη 
μείωση των αποδοχών τους. Στην περίπτωση αυτήν απασχολούνται πέραν του ωραρίου τους σε άλλες 
εργάσιμες ημέρες σε χρόνο που συμφωνείται μεταξύ των μερών, κατά ώρες αντίστοιχες των ως άνω ωρών 
μείωσης του ωραρίου εργασίας τους, χωρίς επιπλέον αμοιβή υπερεργασίας και υπερωριακής 
απασχόλησης. Η διευκόλυνση αυτή χορηγείται ανεξάρτητα ή συμπληρωματικά της άδειας ειδικού σκοπού. 
 
Τέλος διευκρινίζεται ότι, καθώς η σχολική χρονιά 2019-2020 έχει ήδη τελειώσει για τα νηπιαγωγεία, 
δημοτικά και γυμνάσια η ανωτέρω διευκόλυνση αφορά πλέον μόνο στους γονείς παιδιών που είναι 
εγγεγραμμένα σε βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι οποίοι είναι δικαιούχοι της άδειας ειδικού 
σκοπού ως αναφέρεται ανωτέρω και μπορούν να κάνουν χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου 
έως και 31/7/2020. 
 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ  
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οικ. 26308/768/30.6.2020 
Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για 
την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την 
οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 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). 
 

1 Ιούλιος 2020  
(ΦΕΚ Β2684/1.7.2020) 
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το άρθρο 4 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 κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76). 
 
2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ 

ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), όπως ισχύει. 

 

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 Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 

το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα» (Α' 98), σε συνδυασμό με την 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), όπως ισχύει. 

 

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), όπως ισχύει. 

 

7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία 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). 

 

9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 

Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123). 

 

10. Την υπ' αρ. 340/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 3051). 

 

11. Την υπ' αρ. 40331/Δ1.13521/13.09.2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» 

(Β' 3520), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

12. Την υπ' αρ. 14556/448/07.04.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας « Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην 
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αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως προς 

την οργάνωση χρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4 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)» (Β' 1208). 

 

13. Την υπ' αρ. 16135/499/23.04.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας « Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην 

αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως προς 

την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 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)» (Β' 1566), 

 

14. Την υπ' αρ. 20788/610/29.05.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας «Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην 

αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως προς 

την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατε-πείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α' 55)» (Β' 2083), 

 

15. 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. 
 
16. 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. 
25950/1416/26.6.2020 εισήγηση ΓΔΟΥ του παραπάνω Υπουργείου, αποφασίζουμε: 
 

Παράταση δυνατότητας προσφυγής στο σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας 
 
Η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον 
εργαζόμενο στον προβλεπόμενο, από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το 
σύστημα της εξ' αποστάσεως εργασίας, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την 
παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α' 
55), ως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 31η 
Ιουλίου 2020. 
 
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1ης Ιουλίου 2020. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020 
 

Οι Υπουργοί  
 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 

 
Υφυπουργός Οικονομικών  

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  
 

Υγείας 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ 
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27759/Δ1.9161/8.7.2020  
Τροποποίηση της υπ' αρ. 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 «Επανακαθορισμός όρων 
ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) 
και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β'3520) απόφασης του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
 

8 Ιούλιος 2020  
 
(ΦΕΚ Β' 2780/09-07-2020) 
  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
  

Έχοντας υπόψη: 
  
1 Την παρ. 8 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α' 104) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για 
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19 και άλλες 
κατεπείγουσες διατάξεις» (A' 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση 
των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική 
και οικονομική κανονικότητα» (Α' 90) και άλλες διατάξεις». 
  
2 Την παρ. 5 του άρθρου δεκάτου ενάτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75) 
«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», όπως 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α'86). 
  
3 Το άρθρο δωδέκατο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 90) «Περαιτέρω μέτρα για 
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 9 και την επάνοδο 
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α'104). 
  
4 Το άρθρο δέκατο παρ. 1,2,4, το άρθρο ενδέκατο υποπαρ. 2Α, 2Γ και το δεύτερο εδάφιο της υποπαρ. 2Ε, 
καθώς και το άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α2 68) «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). 
  
5. Το άρθρο 4 παρ.1 περ.β' , παρ.2, παρ. 3 περ.α και περ.στ' της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α'55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως ισχύει, η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α'76). 
  
6. Το άρθρο δέκατο τρίτο παρ. 1, 2, 4 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'64) 
«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) 
  
7. Το άρθρο 17 παρ. 6 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της 
ελληνικής οικονομίας» (Α'212). 
  
8. Την υπ' αρ. 21036/1737/2-6-2020 (Β'2141) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 και 
χρόνος καταβολής αυτού. Προσδιορισμός του επιδόματος εορτών Πάσχα που καλύπτεται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό και διαδικασία πληρωμής του». 
  
9. Την υπ' αρ. 14556/448/7-4-2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β'1208) «Παράταση της ισχύος των 
έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού 
σκοπού του άρθρου 4 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 ισχύει. 
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10. Την υπ' αρ. οικ. 17787/520/08-05-2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β'1778) «Παράταση της ισχύος του 
έκτακτου και προσωρινού μέτρου της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση και τον 
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, του άρθρου 4 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). 
  
11. Την υπ' αρ. πρωτ. 20788/610/29-5-2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β'2083) «Παράταση της ισχύος 
των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του 
άρθρου 4 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 διάδοσης 
του» (Α' 55) 
  
12. Την υπ' αρ. Α. 1053/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών 
εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (Α' 55) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» (Β' 949), όπως ισχύει. 
  
13. Την υπ' αρ. Α.1054/2020 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών 
εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (Α' 55) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» (Β' 950). 
  
14. Την υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024/17-03-2020 (Β' 915/2020) «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 
απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα 
από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19». 
  
15. Την υπ' αρ. 12998/232/23-3-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα στήριξης επιχειρήσεων-
εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή 
έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται 
σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 
2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του 
κορωνοϊού COVID-19» (Β'1078). 
  
16. Το άρθρο 10 του ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της 
αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων -Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και 
άλλες διατάξεις» (Α' 130). 
  
17. Το άρθρο 54 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη 
Φορολογική Διοίκηση και του Ο.Τ.Α. α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές 
ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες 
διατάξεις» (Α' 73) και ιδίως την παρ. 2. 
  
18. Το άρθρο 33 του ν. 1836/1989 «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και 
άλλες διατάξεις» (Α'79), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 214 του ν. 4635/2019 
(Α'167). 
  
19. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 27 του π.δ. 246/2006 «Γενικός Κανονισμός Προσωπικού των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. 
και των Κ.Τ.Ε.Λ. του ν. 2963/2001» (Α' 261). 
  
20. Την παρ. 2 του άρθρο 213 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α' 5). 
  
21. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α'119). 
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22. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α'121). 
  
23. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων»(Α'123). 
  
24. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α' 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
  
25. Τις διατάξεις περί υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων [και ιδίως άρθρο 5 και 7 του α.ν. 
547/1937 (Α' 98), άρθρο 3 του β.δ. 28-1/4-2-1938 (Α'35), άρθρο 3 του β.δ.14-8/8-9-1950 (Α'202), άρθρο 3 
παρ. 1 του ν.δ. 515/1970 (Α'95), άρθρο 18 του π.δ. 8-4/1932 (Α'114), άρθρο 12 του ν.δ. 1037/1971 (Α'235), 
και τις υπουργικές αποφάσεις υπ' αρ. 6958/ 13-2-1960 (Β' 96), 63323/29-9-1961 (Β'350), 39431/ 6-6-1961 
(Β'234) και 65982/13-1-1966 (Β'600)]. 
  
26. Τον α.ν. 1846/1951 «Περί κοινωνικών ασφαλίσεων» (Α' 179) και ιδίως τα άρθρα 8 και 26 παρ. 9 περ. 
στ' υποπερ. αα' και ββ', σε συνδυασμό με το άρθρο το 20 παρ. 1 και παρ. 2 του ν. 4255/2014 (Α' 89). 
  
27. Το άρθρο 5 παρ 2 του ν.δ. 2656/1953 «Περί Οργανώσεως και ελέγχου της αγοράς εργασίας» (Α'299). 
  
28. Το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 3198/1955 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας 
της σχέσεως εργασίας διατάξεων» (Α'98). 
  
29. Το άρθρο 38 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α' 101). 
  
30. Την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 «Κατάργηση του Ταμείου Συντάξεων Εκτελωνιστών (ΤΣΕ) 
υπαγωγή των ασφαλισμένων του στην ασφάλιση του Ταμείου Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών 
της Ελλάδος (ΤΕΒΕ) και άλλες διατάξεις» (Α' 83), σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του ν. 2640/1998 
«Δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α' 206). 
  
31. Το 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) και τον Κανονισμό 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 των Δεδομένων) (EE L 119/4.5.2016, σελ. 1-88), 
  
32. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α' 258). 
  
33. Την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών 
μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες 
διατάξεις» (Α' 268). 
  
34. Το άρθρο 6 παρ. 1 περ. δ' του ν. 2972/2001 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του 
ΙΚΑ και άλλες διατάξεις» (Α' 91), σε συνδυασμό με το άρθρο 38 του ν. 4488/2017 (Α' 137). 
  
35. Το άρθρο 12 παρ. 4 του ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και 
την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (Α' 111). 
  
36. Τον ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α'138). 
  
37. Τα άρθρα 18 και 30 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις 
θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α' 170). 
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38. Το άρθρο 31, την παρ. 1 του άρθρο 32 και την παρ. 2 του άρθ. 53 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α' 
195). 
  
39. Τις υποπαρ. ΙΑ.11 έως ΙΑ.14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α' 222). 
  
40. Την υποπαρ. ΙΔ.1 και την υποπαρ. ΙΑ.3 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α' 107). 
  
41. Το άρθρο 80 παρ. 1 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση 
και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α' 88). 
  
42. Το άρθρο 13 του π.δ. της 27.6/4.7/1932 «Περί Κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 
οκταώρου εργασίας διατάξεων» (Α' 212) σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παρ. 1-7 του ν.δ. 1037/1971 (Α' 
235). 
  
43. Την υπ' αρ. οικ. 51524/1262/07-11-2019 (Β' 4173) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων. 
  
44. Την υπ' αρ. 51266/2955/1.12.1975 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης «Περί καθορισμού των 
ωρών εργασίας του προσωπικού Τουριστικών λεωφορείων αυτοκινήτων (ΠΟΥΛΜΑΝ)» (Β' 1458), όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ' αρ. 989/1.9.1980 (Β' 905) και υπ' αρ. 128/21.1.1986 (Β' 73) 
αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας. 
  
45. Την υπ' αρ. Ε5/1303/3-3-1986 απόφαση των Υφυπουργών Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της 
πρακτικής τους άσκησης» (Β' 168). 
  
46. Την υπ' αρ. Ε5/1797/20-3-1986 απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και συνθηκών απασχόλησης ασκούμενων σπουδαστών 
Τ.Ε.Ι.» (Β' 183). 
  
47. Την υπ' αρ. Ε5/4825/16-6-1986 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του 
Υφυπουργού Εργασίας «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και απασχόλησης ασκούμενων σπουδαστών 
Τ.Ε.Ι.» (Β' 453). 
  
48. Την υπ' αρ. 2025805/2917/0022/22-4-1993 απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, 
Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Γεωργίας, Εργασίας, 
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δικαιοσύνης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Δημόσιας Τάξης, Μακεδονίας Θράκης, Αιγαίου, Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορίου και Μεταφορών και 
Επικοινωνιών «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86 και αύξηση της μηνιαίας 
αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), που 
πραγματοποιούν την άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., 
επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα» (Β' 307). 
  
49. Την υπ' αρ. 16802/667/27.8.2010 απόφαση των Υπουργών Παιδείας Διά Βίου Μάθησης, 
Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και 
προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής 
Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β' 1345). 
  
50. Την υπ' αρ. 139931/Κ1/8-9-2015 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και 
Τουρισμού, Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας «Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία καταρτιζομένων ΙΕΚ» (Β' 1953). 

http://www.solae.gr/


 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ / ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

 
 
 

 
 
 www.solcrowe.gr ///   331 

51. Την υπ' αρ. 26385/16-2-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας Έρευνας 
και Θρησκευμάτων και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πλαίσιο Ποιότητας 
Μαθητείας», (Β' 491), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. 60615/ Δ4/7-4-2017 (Β' 1441) και 
Φ4/117002/Δ4/11-7-2018 (Β' 2784) όμοιες. 
  
52. Την υπ' αρ. Κ1/118932/13.7.2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας 
Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ρύθμιση 
θεμάτων επιδότησης και ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών 
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)» (Β' 
2440), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. Κ1/85151/2019 όμοιά της (Β' 2117). 
  
53. Την υπ αρ. Φ7/155762/Δ4/19-9-2018 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Υγείας «Υλοποίηση «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας» αρμοδιότητας Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Β' 4191), όπως τροποποιήθηκε με την Φ7/35243/Δ4/6-3-2019 
όμοιά της (Β' 866). 
  
54. Την υπ' αρ. 17008/307/12-4-2019 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Οικονομικών «Επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης μαθητευόμενων των Επαγγελματικών 
Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ν. 3475/2006, που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου 
Τομέα, στους ΟΤΑ, σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις 
ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2019 και λοιποί όροι υλοποίησης της 
Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των ΕΠΑ.Σ» (Β' 1340). 
  
55. Το άρθρο 5 του ν. 3846/2010 (Α'66) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις». 
  
56. Το άρθρο 4 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ετών 2006 και 2007, με την οποία η 
χώρα μας ενσωμάτωσε την ευρωπαϊκή Συμφωνία - Πλαίσιο για την τηλεργασία (Προσάρτημα Β). 
  
57. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α1 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 
133). 
  
58. Την υπ' αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 υπουργική απόφαση «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής 
υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού 
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β'3520), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. 
44568/Δ1.14795/7-10-2019 (Β'3751), υπ' αρ. 54286/Δ1.17642/21-11-2019 (Β'4293), υπ' αρ. 
12338/Δ1.4372/12-03-2020 (Β'854), υπ' αρ. 13031/Δ1. 4551/23-03-2020 (Β'994), υπ' αρ. 
13272/Δ1.4607/30-3-2020 (Β'1131), υπ' αρ. 13564/Δ1.4770/30-3-2020 (Β'1161), υπ' αρ. 14638/Δ1.4991/9-
4-2020 (Β'1424), υπ' αρ. 17239/Δ1.5936/4.5.2020 (Β'1695) υπουργική απόφαση, υπ' αρ. 
22043/Δ1.7451/11-6-2020 υπουργική απόφαση και ισχύει. 
  
59. Τη θέσπιση μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η 
λειτουργία έχει προσωρινά απαγορευθεί λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-
19. 
  
60. Τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
  
61. Την υποχρέωση λήψης των απαιτούμενων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων σε όλες τις επεξεργασίες που θεσπίζονται, 
  
62. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού,  
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αποφασίζουμε: 
  

Άρθρο πρώτο 
 
Τροποποιείται η υπ' αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β'3520) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής: 
Στο άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις - Εξαιρέσεις», αντικαθίσταται η περίπτωση 14.15 ως εξής: 
«14.15. Σε εφαρμογή του άρθρου δεκάτου ενάτου της από 30.03.2020 ΠΝΠ (Α'75), του άρθρου 1 και της 
παρ. 3 του άρθρου 2 της κοινής απόφασης υπ' αρ. 21036/1737/2-6-2020 (Β'2141) για την πληρωμή προς 
τους εργοδότες του επιδόματος εορτών Πάσχα για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, οι 
εργοδότες υποβάλλουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από 1/7/2020 έως 20/7/2020 το έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση 
Επιχειρήσεων - Εργοδοτών για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020 για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός 
προϋπολογισμός», δηλώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ήτοι τα στοιχεία της επιχείρησης, τα στοιχεία 
του τραπεζικού τους λογαριασμού (IBAN), τα στοιχεία των εργαζομένων τους, καθώς και το ποσό του 
επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 (μικτές αποδοχές εργαζομένου και αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές) 
που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης εκάστου μισθωτού και το οποίο 
καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό». 
  

Άρθρο δεύτερο 
  
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β'3520) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
  
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

  
Αθήνα, 8 Ιουλίου 2020 

  
Ο Υπουργός 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 
 

 

οικ. 27963/853/2020  

Διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ με αριθμ. 23102/477/12-6-2020 (Β 2268) «Μέτρα οικονομικής 

ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των 

επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά» 
 

8 Ιούλιος 2020  

 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

 

Με την παρούσα εγκύκλιο, σε συνέχεια της με αριθ. οικ. 25480/755/24-6-2020 εγκυκλίου μας, παρέχονται 

περαιτέρω διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α της ΚΥΑ με αριθμ. 23102/477/12-6-2020 (Β' 

2268) ως εξής: 

 

Α) Εποχικά εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2019,σε 

εργοδότες-επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, δωδεκάμηνης 

λειτουργίας, δύνανται να υποβάλλουν μονομερή υπεύθυνη δήλωση για κάθε μήνα από 01/06/2020 και σε 

κάθε περίπτωση μέχρι 30/09/2020, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση Β του άρθρου 4 του 

Κεφαλαίου Α της ως άνω ΚΥΑ, εφόσον: 
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• Δεν έχουν επαναπροσληφθεί και δεν απασχολούνται από τους ανωτέρω εργοδότες -επιχειρήσεις ή δεν 

έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη, 

 

ή  

 

• οι κατά τα ανωτέρω εργοδότες-επιχειρήσεις τους επαναπροσέλαβαν αλλά αποφάσισαν να διακόψουν 

οριστικά τις εργασίες τους νωρίτερα, πριν το πέρας της θερινής τουριστικής περιόδου, λόγω των συνεπειών 

του φαινομένου του κορωνοϊού. Σε αυτήν την περίπτωση οι εργαζόμενοι υποβάλλουν μονομερή υπεύθυνη 

δήλωση από την οριστική διακοπή των εργασιών της επιχείρησης- εργοδότη και έως 30/09/2020. 

 

Οι ανωτέρω εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της 

από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A' 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 

4682/2020 (A' 76). 

 

Β) Εργοδότες-επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, 

δωδεκάμηνης λειτουργίας που επαναπροσέλαβαν εποχικά απασχολούμενους εργαζόμενους οποίοι 

απασχολήθηκαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2019, δύνανται να θέτουν σε αναστολή τις 

συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού αυτού, από την ημερομηνία επαναπρόσληψής 

τους και μέχρι 30/9/2020,σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση Α του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α 

της ανωτέρω ΚΥΑ. 

 

Οι ανωτέρω εργοδότες-επιχειρήσεις δύνανται να: 

 

α) προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας των εν λόγω εργαζομένων τους 

για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο δωδέκατο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A' 90) και σε κάθε περίπτωση μετά 

την επαναπρόσληψή τους. Σε αυτή την περίπτωση οι εργοδότες-επιχειρήσεις υποχρεούνται να το 

γνωστοποιήσουν στο έντυπο του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ 

ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ, ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ, ΜΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ 

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ», σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της παρεχόμενης 

έκτακτης εργασίας. Το χρονικό διάστημα της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής των συμβάσεων 

εργασίας θεωρείται χρόνος εργασίας που αμείβεται εξ ολοκλήρου από τους εργοδότες-επιχειρήσεις. Στην 

περίπτωση αυτή η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων δεν μπορεί να παραταθεί πέραν 

της 30ης Σεπτεμβρίου 2020. 

 

β) κάνουν χρήση του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (A' 104) σύμφωνα με 

την άριθμ. 23103/478/13.6.2020 ΚΥΑ (Β'2274), δηλαδή να υπαγάγουν στον εν λόγω μηχανισμό τους 

ανωτέρω εργαζόμενους, με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, εφόσον έχουν προβεί σε επαναπροσλήψεις 

αυτών και πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 της ως άνω ΚΥΑ. Σε περίπτωση εργαζομένων, των 

οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, με την υποβολή αίτησης/δήλωσης για την ένταξή τους 

στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», η αναστολή της σύμβασης εργασίας λογίζεται ως οριστικά ανακληθείσα 

από τη δηλωθείσα ημερομηνία ένταξής τους στον Μηχανισμό και εφεξής. 

 

Οι ανωτέρω εργαζόμενοι, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της 

από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A' 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 

4682/2020 (A' 76), εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη. 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ 
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28011/635/2020 
Τροποποίηση της υπ’αρ. οικ. 28286/450/20-6-2017 (Β΄ 2307) κοινής απόφασης των 
Αναπληρωτών Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Οικονομικών, όπως ισχύει. 
 

9 Ιούλιος 2020  
 
(ΦΕΚ Β' 2855/13.07.2020) 
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
1. το άρθρο 74 παρ. 6 του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις 
εργασιακές σχέσεις» (Α΄ 115), όπως ισχύει, 
 
2. το άρθρο 8 του ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 
91), 
 
3. το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101), 
 
4. τον ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων 
διοίκησης» (Α΄ 28), 
 
5. τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87), 
 
6. τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258), 
 
7. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ 
ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), 
 
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 περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), 
 
9. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), 
 
10. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την 
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 352 της 24. 12.2013 σ. 1 έως 8), 
 
11. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), 
 
12. την παρ. 2 του άρθρου 12 του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145), 
 
13. το Π.Δ.134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), 
 
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), 
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15. το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121), 
 
16. το Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123), 
 
17. το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), 
 
18. την υπ’ αρ. 340/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051), 
 

19. την υπ’ αρ. οικ. 28286/450/20.6.2017 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Πρόγραμμα επιχορήγησης 

επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 

1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και 

Περιφερειών) του ν. 3852/2010, οι οποίες ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση 

μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών», (Β΄ 2307), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 

οικ.66837/1486/20-12-2018 (Β΄ 5764) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, 

 

20. το υπ’ αρ. 24015/09-04-2020 έγγραφο του ΟΑΕΔ με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ’ αρ. 2235/40/07-

04-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, 

 

21. την υπ’ αρ. 25342/23-4-2020 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

του ΟΑΕΔ, 

 

22. την υπ’ αρ. 15304/388/21-04-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί 

έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω6Ψ446ΜΤΛΚ-8Η0), 

 

23. την υπ’ αρ. 20561/1137/01-06-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

 
24. την πορεία υλοποίησης του προγράμματος, την ανάγκη αναδιαμόρφωσης των προϋπολογισθέντων 
δαπανών του ΟΑΕΔ κατ' έτος και επέκτασης της υλοποίησης του προγράμματος έως το 2024, καθώς και 
την ανάγκη ύπαρξης ανοιχτών προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης, 
 
25. το γεγονός ότι το υλοποιούμενο πρόγραμμα προσφέρει στους ωφελούμενούς του, μακροχρόνια 

ανέργους, ηλικίας 55 έως 67 ετών που έχουν αποκοπεί από την αγορά εργασίας, απασχόληση 

εξυπηρετώντας ταυτόχρονα το δημόσιο συμφέρον, 

 

26. το γεγονός ότι από την υλοποίηση του προγράμματος προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους έως 

διακοσίων εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (209.600.000,00 €), η οποία κατανέμεται ως 

εξής: 

 

α. Σε βάρος των προϋπολογισμών των δικαιούχων, φορέων της γενικής κυβέρνησης, προκαλείται δαπάνη 

ποσού έως πενήντα δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (52.400.000,00 €), η οποία στην 

παρούσα φάση δε δύναται να επιμεριστεί, καθώς η πρόσκληση προς τους δικαιούχους έπεται της 

δημοσίευσης της παρούσας και δεν μπορούν να προσδιοριστούν εκ των προτέρων οι δικαιούχοι και ο 

αριθμός των προσλαμβανομένων ανά δικαιούχο. 

 

β. Σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493), προκαλείται επιπλέον δαπάνη ύψους έως 

τριάντα εφτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (37.200.000,00 €), πέραν της αρχικά προβλεπόμενης 
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στην υπ’ αρ. οικ. 28286/450/20.6.2017 (Β΄ 2307) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει. Η συνολική 

δαπάνη αναμένεται να ανέλθει έως το ποσό των εκατόν πενήντα επτά εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων 

ευρώ (157.200.000,00 €) και η κατανομή αυτής κατ' έτος διαμορφώνεται ως εξής: 

 

για το 2018: 2.470.000,00 € 
για το 2019: 4.750.000,00 € 
για το 2020: έως 20.000.000,00 € 
για το 2021: έως 45.000.000,00 € 
για το 2022: έως 50.000.000,00 € 
για το 2023: έως 30.000.000,00 € 
για το 2024: έως 4.980.000,00 €,  
 

αποφασίζουμε: 
 
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ.28286/450/20.6.2017 απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, εφεξής ως: «Πρόγραμμα 
επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών α) σε κάθε είδους Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα, όπως 
αυτός επαναοριοθετήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική 
δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και 
Περιφερειών) του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα», ως εξής: 
Α. Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής: 
 

«Άρθρο 1 
Στόχος του προγράμματος 

 
Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία 10.000 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την 
απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: α) σε κάθε 
είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου 
τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), που ασκούν τακτικά 
οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού 
(Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) που ασκούν τακτικά 
οικονομική δραστηριότητα.». 
 
Β. Η παρ. 1 του άρθρου 2 τροποποιείται ως εξής: 
 

«Άρθρο 2 
Πλαίσιο ένταξης -χρηματοδότηση 

 
1. α. Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος προβλέπεται να ανέλθει έως το ποσό των 
διακοσίων εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (209.600.000,00 €), εκ των οποίων ποσό ύψους 
έως 157.200.000,00 € καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ και ποσό ύψους έως 52.400.000,00 
€ καλύπτεται από τους προϋπολογισμούς της γενικής κυβέρνησης.  
 
β. Η δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος, η οποία καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του 
ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493), προβλέπεται να ανέλθει έως το ποσό των 157.200.000,00 € και κατανέμεται σε ετήσια 
βάση ως εξής: 
 
για το 2018: έως 2.470.000,00 € 
για το 2019: έως 4.750.000,00 € 
για το 2020: έως 20.000.000,00 € 
για το 2021: έως 45.000.000,00 € 
για το 2022: έως 50.000.000,00 € 
για το 2023: έως 30.000.000,00 € 
για το 2024: έως 4.980.000,00 €. 
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γ. Η δαπάνη που προκαλείται από την εφαρμογή του προγράμματος και καλύπτεται από πόρους των 
δικαιούχων φορέων, εκτιμάται ότι θα ανέλθει έως το ποσό των 52.400.000,00 €». 
 
Γ. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Οι δικαιούχοι της περίπτωσης α) της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας, δεν υπάγονται στο πεδίο 
εφαρμογής των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, καθότι χρηματοδοτούνται για την άσκηση δραστηριοτήτων 
που εμπίπτουν στις ουσιώδεις λειτουργίες του κράτους, στο πλαίσιο άσκησης δημόσιας εξουσίας, οι οποίες 
δεν θεωρούνται οικονομικές.». 
 
Δ. Η παρ. 1 του άρθρου 4, αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«Άρθρο 4 
Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής 

 
1. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι: 
α) κάθε είδους Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), 
β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το 
άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, 
γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 
3852/2010, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. 
Δεν εντάσσονται: 
α. Οι επιχειρήσεις πρώτου και δεύτερου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμων και Περιφερειών) που 
δεν ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα. 
β. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου δημοσίου χαρακτήρα και σκοπού, που «εξήλθαν» από τον 
δημόσιο τομέα, με νομοθετική ρύθμιση, ή όσα ρητά εξαιρέθηκαν, κατά τη σύστασή τους, από αυτόν. 
γ. Οι ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου που εξ υπαρχής δεν υπήχθησαν στο δημόσιο τομέα, καθώς και τις 
δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.), που «εξήλθαν» από τον δημόσιο τομέα, αν και οι 
δημόσιες αρχές ασκούν σε αυτές, άμεσα ή έμμεσα, καθοριστική επιρροή. δ. Οι ανώνυμες εταιρείες παροχής 
υπηρεσιών ή παραγωγής αγαθών γενικότερου οικονομικού συμφέροντος, οι οποίες εξήλθαν από τον 
έλεγχο του Δημοσίου ή ουδέποτε υπήχθησαν σε αυτόν και δεν αποτελούν δημόσιες επιχειρήσεις. 
ε. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη δημόσιου χαρακτήρα, αλλά κοινωφελούς σκοπού, καθώς και 
τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου διεθνούς χαρακτήρα (ελληνικοί φορείς διεθνούς χαρακτήρα), τα 
οποία ασκούν έργο γενικότερης σημασίας και για τα οποία εκδηλώνεται η άσκηση του δικαιώματος 
εποπτείας του κράτους. 
στ. Οι ακόλουθες δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, οι οποίες ευρίσκονται εκτός του δημοσίου τομέα, 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1 και το άρθρο 15 του ν. 3429/2005 (314 Α΄): 
αα. Οι εισηγμένες σε χρηματιστήριο ανώνυμες εταιρείες, εφόσον το Δημόσιο ή άλλα νομικά πρόσωπα του 
δημόσιου τομέα συμμετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο, με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής. 
ββ. Οι συνδεδεμένες, με τις εισηγμένες σε χρηματιστήριο επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες. 
γγ. Οι ανώνυμες εταιρείες, για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση έναρξης διαδικασιών αποκρατικοποίησης. 
ζ. Επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί σε βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών 
ενισχύσεων. 
η. Οι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν 
εφαρμόζεται ο Καν.1407/2013 (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Κανονισμού). 
θ. Οι εποχικές επιχειρήσεις για την πρόσληψη επιχορηγούμενων ως εποχικό προσωπικό τους.». 
 
Ε. Η παρ. 1 του άρθρου 5 τροποποιείται ως εξής: 
 

«Άρθρο 5 
Διαδικασία υπαγωγής δικαιούχων 

 
1.α) Τα κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί 
του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), που 
ασκούν οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου 
βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και επιθυμούν 
να ενταχθούν στο πρόγραμμα, υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, ως πιστοποιημένοι 
χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του Ο.Α.Ε.Δ., με τη χρήση των κωδικών 
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πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό), την «Αίτηση συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα. Η 
αίτηση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr). 
 
Οι δυνητικά δικαιούχοι του άρθρου 4, οι οποίοι έχουν υποχρέωση τήρησης του ν. 4270/2014, οφείλουν να 
έχουν εκδώσει τις σχετικές αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης για τα έτη κατά τα οποία προτίθενται να 
απασχολήσουν τους ωφελούμενους. Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης αποστέλλουν συνημμένα 
και τις σχετικές αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου για την έγκριση ανάληψης δέσμευσης της πίστωσης, 
ειδάλλως δεν είναι δυνατή η υπαγωγή τους στο πρόγραμμα. Η δαπάνη αυτή, για τους φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται κατ' έτος εντός του τιθέμενου δημοσιονομικού στόχου.». 
 
ΣΤ. Η παρ. 1 του άρθρου 6 τροποποιείται ως εξής: 
 

«Άρθρο 6 
Ποσό και συνολική διάρκεια του προγράμματος 

 
«1. Ποσό επιχορήγησης. 
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του 
ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως. 
Η επιχορήγηση υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους 
ημερομισθίους το ανώτερο μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης. Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό 
κόστος συμπεριλαμβάνονται οι ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι εισφορές που βαρύνουν 
τον εργοδότη. Οι αποδοχές και η ασφάλιση των επιχορηγουμένων καθορίζονται από την κείμενη εργατική 
και ασφαλιστική νομοθεσία. 
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους ενταγμένους κατά τη δημοσίευση της παρούσας δικαιούχους με τους 
περιορισμούς της παρ. 2 του άρθρου 2.». 
 
Ζ. Η παρ. 1 του άρθρου 7 τροποποιείται ως εξής: 
 

«Άρθρο 7 

Διαδικασία καταβολής επιχορήγησης - επαληθεύσεις - υποβολή αντιρρήσεων 

 

«1. Εντός των πρώτων ενενήντα (90) ημερών που ακολουθούν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της 

Α.Π.Δ. του κάθε διμήνου απασχόλησης, ο δικαιούχος υποβάλλει την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά σε 

έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Οι δικαιούχοι που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα για τα υποκαταστήματά 

τους, υποβάλλουν την αίτηση για την καταβολή της επιχορήγησης (για τα υποκαταστήματα) στην Υπηρεσία 

(ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το υποκατάστημα που απασχολείται ο επιχορηγούμενος. 

Με τη Δημόσια Πρόσκληση ορίζεται ο τρόπος υποβολής της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών για 

την καταβολή της επιχορήγησης.». 

 

Η. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αρ. οικ.28286/450/20.6.2017 (Β΄ 2307) κοινής απόφασης των 
Αναπληρωτών Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, 
όπως ισχύει. 
 

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2020 
 

Οι Υπουργοί  
 

Υφυπουργός Οικονομικών  
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  

 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 

http://www.solae.gr/
http://www.oaed.gr/
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οικ. 29056/938/15.7.2020 
Οδηγίες για τη χορήγηση της άδειας φροντίδας παιδιού σε σχέση με τις αναστολές 
συμβάσεων εργασίας εργαζομένων λόγω των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην 
αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19 
 

15 Ιούλιος 2020  
 
Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για τη χορήγηση της άδειας φροντίδας παιδιού των 
εργαζομένων γονέων που τέθηκαν σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους, είτε λόγω αναστολής της 
λειτουργίας των επιχειρήσεων με εντολή δημόσιας αρχής, είτε με απόφαση του εργοδότη ως πληττόμενες 
επιχειρήσεις, βάσει ΚΑΔ. 
 
Α. Άδεια φροντίδας παιδιού - Νομοθετικό πλαίσιο 
1. Η χορήγηση της άδειας φροντίδας παιδιού είναι σύμφωνη με την πρόνοια του άρθρου 21, παρ. 1 και 5 
του Συντάγματος, με το άρθρο 8, παρ. 3 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη ο οποίος 
κυρώθηκε με τις διατάξεις του ν. 4359/2016, καθώς και με το άρθρου 5 της Δ.Σ.Ε. 103 η οποία κυρώθηκε 
με τις διατάξεις του ν. 1302/1982. 
2. Η άδεια φροντίδας παιδιού χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ 1993, του 
άρθρου 6 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003, το οποίο κυρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3144/2003, των 
άρθρων 8 & 9 της ΕΓΣΣΕ 2004-2005, της περίπτωσης γ' του άρθρου 7 της ΕΓΣΣΕ 2006-2007, του άρθρου 
6 της ΕΓΣΣΕ 2008-2009, του άρθρου 2 της ΕΓΣΣΕ 2014 και του άρθρου 38 του ν. 4342/2015, καθώς και 
σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 124/2018 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Επίσης για το 
θέμα ενδεχομένως να τυγχάνουν εφαρμογής ειδικότερες - ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ΣΣΕ, επιχειρησιακών 
συμβάσεων, κανονισμών εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων κ.α..  
3. Η χορήγησή της άδειας φροντίδας διέπεται επίσης από τις διατάξεις του ν. 3896/2010 για την εφαρμογή 
της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και 
απασχόλησης (άρθρο 2 περ. α' & β', άρθρο 3 παρ. 1 & 4 , άρθρο 18) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από 
τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του ν. 4604/2019, με τις οποίες ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη 
τάξη η Οδηγία 2006/54/ΕΚ. Από τις ανωτέρω διατάξεις ορίζεται μεταξύ άλλων ότι η λιγότερο ευνοϊκή 
μεταχείριση γονέων λόγω άδειας ανατροφής, φροντίδας, υιοθεσίας ή αναδοχής παιδιού συνιστά διάκριση 
κατά την έννοια του ν. 3896/2010. 
 
Β. Αναστολές συμβάσεων εργασίας 
 
Οι αναστολές των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που έλαβαν χώρα με μία σειρά κατεπειγουσών 
νομοθετικών παρεμβάσεων αποτέλεσαν ένα έκτακτο και προσωρινό μέτρο στην αγορά εργασίας για την 
αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 μέσα σε μία εξαιρετικά επείγουσα 
συνθήκη κατά την οποία προείχε η προστασία της δημόσιας υγείας και κατά συνέπεια το δημόσιο 
συμφέρον. 
 
Γ. Πλήρης χορήγηση της άδειας φροντίδας παιδιού 
 

Κατά τη διάρκεια της αναστολής της εργασιακής σύμβασης αναστέλλεται επίσης το δικαίωμα της άδειας 

φροντίδας παιδιού το οποίο στο σύνολό του δεν επηρεάζεται. Το δικαίωμα στην εν λόγω άδεια διακόπτεται 

κατά την έναρξη της αναστολής και συνεχίζεται με την ενεργοποίηση της εργασιακής σύμβασης μετά την 

άρση της αναστολής της σύμβασης εργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης χορήγησή του. Στην 

περίπτωση που η έναρξη της άδειας φροντίδας παιδιού εμπίπτει μέσα στο διάστημα της αναστολής της 

σύμβασης εργασίας, τότε, αυτή μεταφέρεται κατά την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύμβασης εργασίας, 

μετά το πέρας της αναστολής. 

 

Υπογραμμίζεται ότι η χρήση της άδειας φροντίδας παιδιού από τους δικαιούχους γονείς θα ολοκληρωθεί, 

όπως έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών, μετά τη λήξη της αναστολής της εργασιακής τους σύμβασης, 

χωρίς οι εργαζόμενοι να απολέσουν τμήμα του δικαιώματός τους. 
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Δ. Ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας 
 
Η αναστολή χορήγησης της άδειας φροντίδας παιδιού και η ολοκλήρωση της χορήγησής της μετά το πέρας 
της αναστολής της σύμβασης εργασίας σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν μπορεί να επηρεάζει δυσμενώς την 
άσκηση του δικαιώματος των εργαζομένων μητέρων για την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας του 
άρθρου 142 του ν. 3655/2008. 
 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ 

 

 

29262/948/2020 
Διευκρινίσεις για τη διαδικασία ένταξης στον έκτακτο μηχανισμό στήριξης εργαζομένων 
και λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2020, 
προκειμένου για εργαζόμενους και εργαζόμενες που βρίσκονταν σε νόμιμες άδειες όπως 
ασθενείας, μητρότητας ή εξάμηνη ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας οι οποίες 
έληξαν κατά τη διάρκεια αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας 
αρχής, κατ' εφαρμογή του άρθρου 34 του ν. 4690/2020 (Α' 104). 
 

16 Ιούλιος 2020  
 
Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις για τη διαδικασία ένταξης στον έκτακτο 
μηχανισμό στήριξης εργαζομένων και λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 34 του ν. 4690/2020 (Α' 104). 
 
Σύμφωνα με την ως άνω διάταξη εργαζόμενοι και εργαζόμενες επιχειρήσεων- εργοδοτών των οποίων η 
λειτουργία ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής οι οποίοι είχαν εξαιρεθεί από τον ειδικό μηχανισμό στήριξης 
του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α'76), ως διατελούντες σε νόμιμη άδεια, όπως άδεια 
ασθενείας, άδεια μητρότητας ή εξάμηνη ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, εντάσσονται 
στον έκτακτο μηχανισμό στήριξης εργαζομένων και καθίστανται δικαιούχοι αναλογίας 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το χρονικό διάστημα από την 1η.5.2020 μέχρι την ημέρα λήξης 
της αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης, εφόσον η άδειά τους έληξε κατά τη διάρκεια 
αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής. 
 
Προκειμένου για την ένταξη στον έκτακτο μηχανισμό στήριξης εργαζομένων οι εργοδότες 
υποχρεούνται να θέσουν τις συμβάσεις των εργαζομένων αυτών σε αναστολή από την επόμενη της 
λήξης της νόμιμης άδειας και μέχρι την άρση της απαγόρευσης λειτουργίας της επιχείρησης, 
ωστόσο υπογραμμίζεται ότι δεν μπορούν να δηλωθούν ημερομηνίες προγενέστερες της 1ης/5/2020 
(έναρξη εφαρμογής του άρθρου 34 του ν. 4690/2020).  
 
Η αποζημίωση ειδικού σκοπού υπολογίζεται κατ' αναλογία των ημερών κατά τις οποίες ε σύμβαση 
εργασίας των ως άνω εργαζομένων τίθεται σε αναστολή, εντός του διαστήματος από 1ης.5.2020 και 
μέχρι την ημέρα λήξης της αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, με βάση 
υπολογισμού το ποσό που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες το οποίο ανέρχεται 
στα πεντακόσια τριάντα τέσσερα (534) ευρώ. 
 
Η αποζημίωση είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. 
 
Α. Διαδικασία ένταξης στον έκτακτο μηχανισμό στήριξης εργαζομένων και λήψης αποζημίωσης 
ειδικού σκοπού 
 
Προκειμένου για την ένταξη στον έκτακτο μηχανισμό στήριξης εργαζομένων και τη χορήγηση της 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4690/2020, πρώτα οι 
εργοδότες και εν συνεχεία οι εργαζόμενοι/εργαζόμενες υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις 
ως εξής: 

http://www.solae.gr/
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1. Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων επιχειρήσεων - εργοδοτών 
 
α) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα ανεστάλη με εντολή δημόσιας 
αρχής και των οποίων η αναστολή λειτουργίας συνεχίστηκε με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο ή 
και τον Ιούνιο που απασχολούν εργαζόμενες και εργαζόμενους που εμπίπτουν στη ρύθμιση του άρθρου 34 
του ν. 4690/2020 (Α' 64) υποχρεούνται να υποβάλλουν ξεχωριστά για κάθε μήνα υπεύθυνες 
δηλώσεις για την ένταξη στον έκτακτο μηχανισμό στήριξης εργαζομένων και τη λήψη της αποζημίωσης 
ειδικού σκοπού από τους δικαιούχους εργαζομένους. 
 
Ειδικότερα: 
 
- Για τον μήνα Μάιο 2020 ο εργοδότης υποβάλλει το «Έντυπο δήλωσης αναστολής συμβάσεων 
εργασίας για τις περιπτώσεις του άρθρου 34 του ν.4690/2020» στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων από 20/7/2020 έως και 27/7/2020 το οποίο περιλαμβάνει: 
 
i) τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που εμπίπτουν στη ρύθμιση του άρθρου 34 του ν. 4690/2020 (Α' 
64), των οποίων τις συμβάσεις θέτει σε αναστολή, 
 
ii) την ημερομηνία διακοπής της νόμιμης άδειας κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης 
με εντολή δημόσιας αρχής, από την επόμενη της οποίας η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή, 
 
iii) το χρονικό διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων. Το διάστημα 
αναστολής της σύμβασης εργασίας μπορεί να ξεκινά από 01.05.2020, ανεξάρτητα από το εάν η νόμιμη 
άδεια έληξε νωρίτερα και φθάνει μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας άρσης της αναστολής της 
λειτουργίας της επιχείρησης. 
 
- Για τον μήνα Ιούνιο 2020 ακολουθείται η ήδη υφιστάμενη διαδικασία του άρθρου 5 του Κεφαλαίου 
Γ' της ΥΑ 23102/477/12-6-2020 (Β' 2268) και υποβάλλεται το έντυπο «Δήλωσης αναστολής 
συμβάσεων εργασίας» στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έως και 
27/7/2020. 
 
Παραδείγματα: 
 
1ο) Περίπτωση εργαζόμενης της οποίας η άδεια μητρότητας έληξε στις 15/4/2020 κατά το διάστημα που η 
επιχείρηση τελούσε σε υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής. Η εργαζόμενη δεν 
συμπεριλήφθηκε στις αρχικές δηλώσεις αναστολών εργασίας κατά τον μήνα Μάρτιο. Η αναστολή 
λειτουργίας διήρκεσε μέχρι τις 7/6/2020 και η επιχείρηση επαναλειτούργησε στις 8/6/2020. 
 
- Ως διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας θα δηλωθούν οι ημερομηνίες από 1/5/2020 έως και 
7/6/2020. Τα διαστήματα που αφορούν κάθε μήνα θα δηλωθούν ξεχωριστά ως αναφέρεται ανωτέρω. Η 
εργαζόμενη θα λάβει αναλογία αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το διάστημα αυτό. 
 
2ο) Εργαζόμενος του οποίου η άδεια ασθένειας έληξε στις 10/4/2020 κατά το διάστημα που η επιχείρηση 
τελούσε σε υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής. Ο εργαζόμενος δεν 
συμπεριλήφθηκε στις αρχικές δηλώσεις αναστολών εργασίας κατά τον μήνα Μάρτιο. Η αναστολή 
λειτουργίας διήρκεσε μέχρι τις 7/6/2020 και η επιχείρηση επαναλειτούργησε στις 8/6/2020. 
 
- Ως διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας θα δηλωθούν οι ημερομηνίες από 1/5/2020 έως και 
7/6/2020. Τα διαστήματα που αφορούν κάθε μήνα θα δηλωθούν ξεχωριστά ως αναφέρεται ανωτέρω. Ο 
εργαζόμενος θα λάβει αναλογία αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το διάστημα αυτό. 
 
iv) Στο «Έντυπο δήλωσης αναστολής συμβάσεων εργασίας για τις περιπτώσεις του άρθρου 34 του 
ν.4690/2020» που αφορά στον μήνα Μάιο 2020, δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία του εκμισθωτή και 
του μισθίου ακινήτου. 
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β) Οι επιχειρήσεις - εργοδότες μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης, υποχρεούνται να την 
γνωστοποιήσουν στους εργαζομένους τους αυθημερόν, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, 
προκειμένου στη συνέχεια και οι εργαζόμενοι να προβούν στην υποβολή της δικής τους υπεύθυνης 
δήλωσης, εντός των χρονικών διαστημάτων που ορίζονται κατωτέρω. 
 
2. Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων εργαζομένων για την ένταξη στον έκτακτο μηχανισμό στήριξης 
εργαζομένων και τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού 
 
α. Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες που εμπίπτουν στη ρύθμιση του άρθρου 34 του ν. 4690/2020 των 
οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα στην παρ. 1 και 
έχουν λάβει σχετική γνωστοποίηση της αναστολής της σύμβασης εργασίας τους από τις επιχειρήσεις - 
εργοδότες τους, υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.yeka.gr) του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
 
Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται μία φορά, έπειτα από την πρώτη σχετική γνωστοποίηση της 
αναστολής της σύμβασης εργασίας τους από τις επιχειρήσεις εργοδότες τους, είτε για τον Ιούνιο, 
είτε για τον Μάιο. 
 
β. 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). 
 
γ. Επίσης, δηλώνουν και το αν μισθώνουν κύρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του 
μισθίου ακινήτου, προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης ενοικίου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του 
Υπουργείου Οικονομικών. 
 
δ. Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις των εργαζομένων υποβάλλονται έως και 27/7/2020. 
 
Β. Ιδιαίτερες περιπτώσεις 

 

Κατά την υποβολή των ως άνω υπεύθυνων δηλώσεων για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού, πρέπει 

να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου τα διαστήματα αναστολών της εργασιακής σύμβασης που θα 

δηλωθούν να μην επικαλύπτονται στη συνέχεια από χρονικά διαστήματα άλλων, νεότερων αδειών οι οποίες 

χορηγήθηκαν μεταγενέστερα. 

 

Συνήθεις τέτοιες περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή είναι οι 

εξής: 

 

i) μετά τη λήξη αναρρωτικής άδειας η έναρξη άδειας μητρότητας για την οποία η εργαζόμενη θα λάβει 

επιδότηση από τον ασφαλιστικό της φορέα ή, 

 

ii) μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας η έναρξη άδειας ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας για την 

οποία η εργαζόμενη θα λάβει επιδότηση από τον ΟΑΕΔ, 

 

iii) μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας η έναρξη άδειας αναρρωτικής για την οποία η εργαζόμενη θα λάβει 

επιδότηση από τον ασφαλιστικό της φορέα. 

Σχετικά με τις προαναφερθείσες περιπτώσεις θα πρέπει να δίνεται προσοχή και να γίνεται συνεννόηση με 

τις εργαζόμενες, ώστε να μην προκύπτουν επικαλύψεις, δηλαδή να μην δηλωθούν ως διαστήματα 

αναστολής της εργασιακής σύμβασης διαστήματα νέων αδειών που θα εμποδίσουν την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. 

 

http://www.solae.gr/
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Παράδειγμα: 
 
Περίπτωση εργαζόμενης η οποία τελούσε σε αναρρωτική άδεια λόγω επαπειλούμενης κύησης η οποία 
έληξε στις 10/4/2020 κατά το διάστημα που η επιχείρηση τελούσε σε υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας με 
εντολή δημόσιας αρχής. Η εργαζόμενη δεν συμπεριλήφθηκε στις αρχικές δηλώσεις αναστολών εργασίας 
κατά τον μήνα Μάρτιο. Στη συνέχεια η εργαζόμενη ξεκίνησε να κάνει χρήση άδειας μητρότητας από τις 
28/5/2020. Η αναστολή λειτουργίας διήρκεσε μέχρι τις 7/6/2020 και η επιχείρηση επαναλειτούργησε στις 
8/6/2020. 
 
- Ως διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας θα δηλωθούν οι ημερομηνίες από 1/5/2020 έως και 
27/5/2020. Η εργαζόμενη θα λάβει αναλογία αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το διάστημα αυτό.  
 
Γ. Διορθώσεις- συμπληρώσεις- ανακλήσεις υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων 
 
1. Οι ως άνω εργαζόμενοι θα μπορούν να προβούν σε διορθώσεις/συμπληρώσεις ή ανακλήσεις των 
υπεύθυνων δηλώσεών τους έως και 27 /7/2020. 
 
2. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού πραγματοποιείται κατόπιν διασταύρωσης και ελέγχου των 
στοιχείων των δυνητικά δικαιούχων με τα στοιχεία που τηρούνται στα Π.Σ. του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων και σχετικά αρχεία e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ και λοιπών συναρμόδιων φορέων. 

 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ 
 

 

οικ. 29408/682/17.7.2020 
Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23103/478/13-06-2020 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού 
ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»» (Β' 2274) 
 

17 Ιούλιος 2020  
 
Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται συμπληρωματικές διευκρινίσεις για την εφαρμογή του μηχανισμού 
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για τη συμπλήρωση της αίτησης/δήλωσης ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από τις επιχειρήσεις - εργοδότες αναφορικά με τη Β' ΦΑΣΗ, ως 
ακολούθως:  
 
Προκειμένου για τον υπολογισμό της οικονομικής ενίσχυσης της βραχυχρόνιας εργασίας, στους 
εργαζόμενους που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α της με αριθμ πρωτ. οικ. 23103/478/13-06-2020 ΚΥΑ οι επιχειρήσεις-εργοδότες καλούνται 
να δηλώσουν: 
 
α) τις μικτές μηνιαίες αποδοχές με πλήρη απασχόληση, δηλαδή τον ονομαστικό μισθό του 
εργαζόμενου για ολόκληρο το μήνα (ανεξαρτήτως του διαστήματος που εντάσσεται ο εργαζόμενος στον 
Μηχανισμό), όπως αυτός αποτυπώνεται στον πίνακα προσωπικού-έντυπο Ε4 που έχει υποβληθεί στο Π.Σ. 
«ΕΡΓΑΝΗ» (χωρίς προσαυξήσεις για τυχόν εργασία, νύχτα ή Κυριακές και χωρίς πρόσθετες αμοιβές όπως 
οικειοθελείς παροχές κ.λ.π). 
 
Στην περίπτωση όπου υπάρχουν πρόσθετες αποδοχές πέραν του ονομαστικού μισθού, αυτές βαρύνουν 
πλήρως τους εργοδότες. 
 
β) τις καθαρές αποδοχές, που θα καταβάλλονταν στον εργαζόμενο για το χρονικό διάστημα ένταξής του 
στον Μηχανισμό, αν εργαζόταν με πλήρη απασχόληση στην επιχείρηση-εργοδότη, προ φόρων και 
εισφοράς αλληλεγγύης, αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου. 
 
Επισημαίνεται ότι δεν δηλώνονται στο σύστημα οι καθαρές αποδοχές που αντιστοιχούν σε προσαυξήσεις 
για τυχόν εργασία, νύχτα ή Κυριακές και πρόσθετες αμοιβές όπως οικειοθελείς παροχές κ.λ.π. 
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γ) τις καταβαλλόμενες αποδοχές στον εργαζόμενο για το χρονικό διάστημα ένταξής του στον 

Μηχανισμό που αφορούν τις μειωμένες ώρες εργασίας του, όπως αυτές αποτυπώνονται στις 

αιτήσεις/δηλώσεις ένταξής στον Μηχανισμό σε συνδυασμό με το υποβληθέν έντυπο Ε4: πίνακας 

προσωπικού-συμπληρωματικός ωραρίου. Οι αποδοχές αφορούν καθαρές πληρωτέες αποδοχές προ 

φόρων και προ παρακράτησης εισφοράς αλληλεγγύης από τις επιχειρήσεις - εργοδότες, 

χωρίς προσαυξήσεις για τυχόν εργασία, νύχτα ή Κυριακές και χωρίς πρόσθετες αμοιβές όπως οικειοθελείς 

παροχές κ.λ.π. 

 

Στην περίπτωση που οι συνολικά καταβαλλόμενες αποδοχές (συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής 

ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας) υπολείπονται του καθαρού νομοθετημένου μισθού ή ημερομισθίου η 

διαφορά που προκύπτει αναπληρώνεται από το κράτος. Επισημαίνεται ότι όσοι αμείβονται με τον 

κατώτατο μισθό και εντάσσονται στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» έχουν αναπλήρωση εισοδήματος 

100%. 

 

Επίσης, σημειώνεται ότι κατά τη δήλωση των χρονικών διαστημάτων ένταξης εργαζομένων στον 

Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α ΦΑΣΗ) δεν συμπεριλαμβάνονται διαστήματα που οι εργαζόμενοι δεν 

αμείβονται από τον εργοδότη όπως για παράδειγμα όταν τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών, ασθένεια κ. λ. π. 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγματα προς διευκόλυνση συμπλήρωσης της Β' ΦΑΣΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ/ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. 

 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΤΟΣ 

ΤΟΥ ΜΗΝΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΕ 

ΜΕΙΩΣΗ 50% ΤΩΝ 

ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Β' ΦΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ/ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (πεδία του εντύπου προς συμπλήρωση) 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΜΙΚΤΕΣ 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

/ΑΝΑ ΜΗΝΑ* 

ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ Ο 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ 

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ Ο 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ 

ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΤΙΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

ΑΠΟΔΟΧΩΝ_(ΑΠΟ 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ Ο 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ 

ΣΤΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ 

ΜΙΣΘΟΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ 

ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕ 

ΒΑΣΗ ΤΟΝ 

ΚΑΤΩΤΑΤΟ 

ΜΙΣΘΟ 

ΤΕΛΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΑΠΟ 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ & 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ) 

ΜΙΣΟΣ ΜΗΝΑΣ 1.000 423,5 211,8 127,1 338,8 275,2 
 

338,8 

 
650 275,2 137,6 82,6 220,1 275,2 55,0 275,2 

ΠΛΗΡΗΣ ΜΗΝΑΣ 1000 846,7 423,4 254,0 677,4 550,4 
 

677,4 

 
650 550,4 275,2 165,1 440,3 550,4 110,1 550,4 

 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΤΟΣ 

ΤΟΥ ΜΗΝΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΕ 

ΜΕΙΩΣΗ 30% ΤΩΝ 

ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Β' ΦΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ/ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (πεδία του εντύπου προς συμπλήρωση) 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΜΙΚΤΕΣ 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

/ΑΝΑ ΜΗΝΑ* 

ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ Ο 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ 

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ Ο 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ 

ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΤΙΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

ΑΠΟΔΟΧΩΝ_(ΑΠΟ 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ Ο 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ 

ΣΤΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ 

ΜΙΣΘΟΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ 

ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕ 

ΒΑΣΗ ΤΟΝ 

ΚΑΤΩΤΑΤΟ 

ΜΙΣΘΟ 

ΤΕΛΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΑΠΟ 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ & 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ) 

ΜΙΣΟΣ ΜΗΝΑΣ 1.000 423,5 296,5 76,2 372,68 275,2 
 

372,68 

 
650 275,2 192,6 49,5 242,2 275,2 33,0 275,2 

ΠΛΗΡΗΣ ΜΗΝΑΣ 1000 846,7 592,7 152,4 745,1 550,4 
 

745,1 

 
650 550,4 385,2 99,1 484,3 550,4 66,1 550,4 

 

*Ενδεικτικά έχει χρησιμοποιηθεί το πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης 101 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ 

http://www.solae.gr/
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Πρόσθετοι όροι υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης εργαζομένων και 

εργοδοτών που προβλέπει η υ.α. 39278/1823/25.7.2018 «Επιμόρφωση εργοδοτών και 

εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και 

Γ' κατηγορίας» (Β' 3001) όπως ισχύει, καθώς και άλλων προγραμμάτων επιμόρφωσης σε 

θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και 

ελέγχου της διασποράς του κορωνοϊού SARS COV-2 

 

24 Ιούλιος 2020  

 

Ως προς τα εν θέματι προγράμματα επιμόρφωσης και για όσο διάστημα ισχύουν οι κανόνες, όπως αυτοί 

περιγράφονται στην υπ. αριθμ.Κ1/55596/13-5-2020 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για 

μέγιστο αριθμό εκπαιδευομένων 15 ανά αίθουσα και απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους, οι οποίοι 

αποσκοπούν στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των εκπαιδευομένων από τον 

κορωνοϊό SARS COV-2, μπορεί από την έκδοση της παρούσας, να εφαρμόζονται τα εξής: 

 

1. Στην περίπτωση που οι πάροχοι έχουν διαθέσιμη αίθουσα (επιπλέον της δηλωθείσας βασικής αίθουσας) 

στον ίδιο χώρο για την οποία τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 της υ.α. 39278/1823/2018 (Β'3001), 

δίνεται η δυνατότητα ένα υποτμήμα να παρακολουθεί το πρόγραμμα δια ζώσης με τον εκπαιδευτή και ένα 

δεύτερο υποτμήμα να παρακολουθεί το πρόγραμμα ταυτόχρονα μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών 

τηλεδιασκέψεως (όπως zoom, webex, κλπ) στην διαθέσιμη αίθουσα του παρόχου. Στην περίπτωση αυτή, 

θεωρείται ότι το σύνολο των ωφελούμενων παρακολουθεί το πρόγραμμα δια ζώσης. Σημειώνεται ότι 

επιτρέπεται η εναλλαγή των ωφελούμενων μεταξύ των δύο αιθουσών, ανά ημέρα. Ο μέγιστος συνολικός 

αριθμός εκπαιδευόμενων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 30 άτομα για τα προγράμματα των 10 

ωρών (Γ' κατηγορίας) και 25 άτομα για τα προγράμματα των 35 ωρών (Β' κατηγορίας), ενώ ειδικά για τις 

πιστοποιημένες από τον ΕΟΠΠΕΠ δομές ισχύουν και οι σχετικές προϋποθέσεις πιστοποίησης τους. 

Επίσης, πρέπει να εξασφαλίζεται από τον πάροχο η δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής των 

εκπαιδευομένων σε όλες τις αίθουσες, καθώς και ελέγχου-διαπίστωσης της φυσικής παρουσίας τους καθ' 

όλη τη διάρκεια του προγράμματος. 

 

2. Στην περίπτωση πλήρους αναστολής των δια ζώσης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, τα εν λόγω 

προγράμματα επιμόρφωσης δύναται να υλοποιούνται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως και αποκλειστικά για 

το χρονικό διάστημα που ισχύουν τα μέτρα αναστολής, με ειδικές προϋποθέσεις που θα καθορισθούν πριν 

την υλοποίηση αυτών.  

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υ.α. 39278/1823/2018 καθώς και οι προβλέψεις των σχετικών 

Εγκυκλίων με αρ. πρωτ. 61591/2677/31-12-2019 και Δ9.18547/536/15-05-2020 ως προς την υποβολή 

προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού 

ασφάλειας Β' και Γ' κατηγορίας, καθώς και οι διατάξεις της υ.α. 131784/20-10-2003 ως προς την υποβολή 

προγραμμάτων επιμόρφωσης τεχνικών ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ-ΤΕΙ. 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΑΠΙΔΑΣ 

 
 
 



 

 

                  
 

 

                  

 

 

                  
 

 

                  
 

 

                  

 

 

                  
 

 

                  
 

 

                  

 

 

                  

 

 

                  
 

 

                  
 

 

                  

 

 

                  
 

 

                  
 

 

                  

 

 

                  
 

 

                  

 

Φωκίωνος Νέγρη 3 
112 57 Αθήνα 
 
Τ: 210 8691100 
F: 210 8617328 - 210 8618016 
E: solcrowe@solcrowe.gr 
 
www.solcrowe.gr  

 

http://www.solae.gr/

