
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 12ΜΗΝΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ - 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΤΗΡΙΞΗ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ Κ.Α. ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 

 

Κατατέθηκε μία νέα τροπολογία στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου 

Οικονομικών «Μισθολόγιο και ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων» με σειρά από σημαντικές προτεινόμενες διατάξεις. 

Πιο συγκεκριμένα, προτείνονται οι ακόλουθες διατάξεις: 

Προκαταβολή Σύνταξης 

 

1.α. Χορηγείται, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, στους ασφαλισμένους του 

Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), που υποβάλλουν 

αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, προκαταβολή 

έναντι της συντάξεως που δικαιούνται. 

β. Δεν χορηγείται η ως άνω προκαταβολή όταν: i) οφείλονται ασφαλιστικές 

εισφορές, το ποσό των οποίων υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από τις σχετικές 

διατάξεις ανώτατα όρια, ii) χορηγείται ήδη προσωρινή ή οριστική σύνταξη 

οποιασδήποτε κατηγορίας από τον e-ΕΦΚΑ, iii) η αίτηση συνταξιοδότησης κρίνεται 

με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή των Διακρατικών 

Συμβάσεων. 

γ. Καθίσταται η ως άνω παροχή ακατάσχετη (αλλά δύναται να παρακρατούνται 

οφειλές στον e-ΕΦΚΑ από ασφαλιστικές εισφορές) και συμψηφίζεται με τα ποσά 

σύνταξης που θα χορηγηθούν με την προσωρινή και οριστική απόφαση 

συνταξιοδότησης. 

δ. Προβλέπεται ότι, σε περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφασης 

συνταξιοδότησης, τα ποσά που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως στους 

ασφαλισμένους αναζητούνται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων 

Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). 

ε. Καταβάλλονται αναδρομικά τα ποσά προκαταβολής στην περίπτωση των 

εκκρεμών αιτήσεων και δεν επιβάλλεται κράτηση για τον κλάδο ασθένειας, ενώ ο 

φόρος επιμερίζεται στα φορολογικά έτη που αναλογεί η παροχή. 

Προστατευόμενα πρόσωπα ν. 2643/1998 

2. Παύει η προστασία, κατά την έννοια του ν.2643/1998 «μέριμνα για την 

απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όσων έλαβαν 

μέρος στην Εθνική Αντίσταση, εφόσον δεν κατέστησαν άτομα με αναπηρία 

(Α.Μ.Ε.Α.), των τέκνων τους καθώς και όσων υπήρξαν μέλη των ομάδων που 

έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση, κατά την έννοια του ν. 1285/1982.  

Μετάταξη και απόσπαση υπαλλήλων e-Ε.Φ.Κ.Α. 

 

3. Απαγορεύεται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, η 

μετάταξη ή απόσπαση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής μετακίνηση, ανεξαρτήτως 

διαδικασίας ή φορέα υποδοχής, υπαλλήλων του e-Ε.Φ.Κ.Α. για χρονικό διάστημα 
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δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου και 

ματαιώνονται οι εκκρεμείς σχετικές ενέργειες. 

Μέτρα στήριξης εργαζομένων, εργοδοτών, καταλυμάτων 12μηνης 

λειτουργίας 

 

4. Καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 

1.1.2021 έως 31.03.2021 οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, για τις 

επιχειρήσεις-εργοδότες, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τουριστικών 

καταλυμάτων, τα οποία λειτουργούν καθ' όλο το έτος και κατά το χρονικό 

διάστημα από τον Απρίλιο 2020 έως και τον Δεκέμβριο 2020 είχαν χαμηλότερα 

ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό τουλάχιστον 70% από το αντίστοιχο χρονικό 

διάστημα του έτους 2019. 

Υπηρεσίες ενημέρωσης κοινού 

 

5. Δύνανται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και λόγω του σοβαρού 

κινδύνου διασποράς του COVID-19, για χρονικό διάστημα μέχρι την 31.05.2021, 

να διενεργούνται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για το 

ίδιο ή για εποπτευόμενα νομικά του πρόσωπα, διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων, με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την i) 

προμήθεια υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού ii) παροχή υπηρεσιών 

εγκατάστασης, λειτουργίας και υποστήριξης τηλεφωνικού κέντρου ή/και κέντρου 

υποστήριξης και επίλυσης θεμάτων του κοινού για το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων και εποπτευόμενα νομικά του πρόσωπα καθώς και για κάθε 

αναγκαία προμήθεια ψηφιακών εργαλείων, μέσων και εφαρμογών για την 

επικοινωνία αυτών με το κοινό. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα δύναται 

ομοίως να παρατείνονται υφιστάμενες δημόσιες συμβάσεις ανάλογου αντικειμένου 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή εποπτευόμενων νομικών 

του προσώπων. 

Οικονομική ενίσχυση διανομέων κινηματογραφικών ταινιών. 

6. Συμπεριλαμβάνονται στο καθεστώς της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρήσεων του 

πολιτισμού, που προβλέπεται στο άρθρο 70 του ν. 4745/2020 και οι επιχειρήσεις 

με κύριο ή δευτερεύοντα Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.)59.13. 

Παράταση μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ 

7.α. Παρατείνεται για ένα (1) μήνα, μέχρι τις 31.3.2021 (λήγει στις 28.2.2021), το 

χρονικό διάστημα εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-

ΕΡΓΑΣΙΑ» (άρθρο 31 ν.4690/2020), για εργαζόμενους που έχουν σχέση 

εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης την 31.1.2021. 

β. Καθορίζονται, με κ.υ.α., ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις 

χορήγησης της προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης. Με όμοια ή την ίδια 

απόφαση δύναται να παρατείνεται περαιτέρω το χρονικό διάστημα εφαρμογής του 

μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ή να προβλέπεται η εφαρμογή του για έτερα χρονικά 

διαστήματα, για τους προαναφερόμενους εργαζόμενους. 
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Αναστολές συμβάσεων εργασίας για τον Μάρτιο - αφορά και εργαζόμενους 

που έχουν προσληφθεί μέχρι και τις 31.1.2021 

8.α. Προβλέπεται ότι οι διατάξεις σχετικά με την αναστολή συμβάσεων εργασίας 

εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα αφορούν και σε 

εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί μέχρι και τις 31.1.2021 και ισχύουν για όσο 

διαρκεί η αναστολή λειτουργίας της αντίστοιχης επιχείρησης ή υποκαταστήματος 

και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31.3.2021. 

β. Εμπλουτίζεται το κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων για αναστολή 

συμβάσεων εργασίας, με την παροχή εξουσιοδοτήσεων σχετικά με τη δυνατότητα 

i) τροποποίησης της καταληκτικής ημερομηνίας πρόσληψης των εργαζομένων, των 

οποίων οι συμβάσεις εργασίας μπορούν να τίθενται σε αναστολή και ϊί) του 

απώτατου χρονικού ορίου της αναστολής. 

Οικονομική στήριξη καλλιτεχνών 

 

9. Παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση των απαραίτητων υπουργικών 

αποφάσεων, αναφορικά με εξειδικευμένους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης 

της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, προς καλλιτέχνες, δημιουργούς και 

επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού. 

Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων 

10.α. Θεσπίζεται έκτακτη αποζημίωση, για τους οριζόμενους εποχικά εργαζόμενους 

του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, ποσού ίσου προς το τελευταίο μηνιαίο 

επίδομα ανεργίας που έλαβαν. 

β. Προβλέπονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της αποζημίωσης. 

γ. Ορίζεται το χρονικό διάστημα (Ιανουάριος και Φεβρουάριος 2021) και ο φορέας 

(Ο.Α.Ε.Δ.) καταβολής της ανωτέρω αποζημίωσης, 

δ. Η αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του 

Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν 

δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα 

ν.π.δ.δ., τους Ο.Τ.Α., τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα. 

Παράταση ρύθμισης ασφαλιστικών εισφορών 

11.α. Παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της (30.4.2021), μέχρι 31.12.2021, η 

προθεσμία καταβολής οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, 

αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών, κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα. 

β. Οι ανωτέρω οφειλές δύναται να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής 

[σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις, από είκοσι τέσσερις (24) που προβλέπει η ισχύουσα 

ρύθμιση], 

γ. Οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης έως και είκοσι τεσσάρων (24) 

μηνιαίων δόσεων [ισχύει για δώδεκα (12)] απαλλάσσονται των προβλεπόμενων 

τόκων. 

 



Αιτιολογική έκθεση 

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν δύο, κυρίως, ζητήματα: αφενός μεν 

τη διόγκωση του αριθμού των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και τη 

συνακόλουθη καθυστέρηση διεκπεραίωσής τους, αφετέρου δε τις επιπτώσεις της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην εργασία και την κοινωνική πρόνοια. 

Ειδικότερα: 

Με το άρθρο 1 ενισχύεται το καθεστώς απονομής συντάξεων με μία διαδικασία 

προκαταβολής μέρους της σύνταξης στους δικαιούχους. 

Με το άρθρο 2, η Πολιτεία συμμορφώνεται με την υπ' αρ. 8/2019 απόφαση του 

Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.), σε σχέση με τα πρόσωπα που 

προστατεύονται από τον ν. 2643/1998 (Α' 220), ορίζοντας ότι για την προστασία 

αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και των τέκνων τους απαιτείται να έχουν 

καταστεί ανάπηροι ή να έχουν χάσει τη ζωή τους ως αποτέλεσμα της συμμετοχής 

τους στην Εθνική Αντίσταση. 

Με το άρθρο 3, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με μετατάξεις, αποσπάσεις ή 

οποιασδήποτε άλλης μορφής μετακινήσεις, ανεξαρτήτως διαδικασίας ή φορέα 

υποδοχής, υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 

(e- ΕφΚΑ) σε άλλο φορέα ή υπηρεσία., και προβλέπεται τόσο η απαγόρευση αυτών 

των υπηρεσιακών μεταβολών όσο και η μη ολοκλήρωση σχετικών εκκρεμών 

διαδικασιών, προκειμένου ο e-ΕΦΚΑ να έχει τους ανθρώπινους πόρους που 

χρειάζεται για τη μείωση του αποθέματος των συσσωρευμένων αιτήσεων 

συνταξιοδότησης και την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής των συντάξεων. 

Με το άρθρο 5 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 

τηλεφωνικού κέντρου, καθώς, επίσης, και κέντρου ενημέρωσης του κοινού για τις 

ανάγκες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των 

εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων. 

Τέλος, με τα άρθρα 4, 6, 7, 8, 9 και 10, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την 

οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων και εργαζομένων που πλήττονται από τις 

συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, ενώ με το άρθρο 11 

επεκτείνεται η παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών που είχε χορηγηθεί 

κατά την αρχική εμφάνιση της πανδημίας. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 

Προκαταβολή σύνταξης - Προσθήκη άρθρου 7Α στον ν. 4387/2016 

Μετά από το άρθρο 7 του ν. 4387/2016 (Α' 85) προστίθεται άρθρο 7Α ως εξής: 

«Άρθρο 7Α 

Προκαταβολή σύνταξης 
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1. Στους ασφαλισμένους του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 

(e-ΕΦΚΑ), οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, 

αναπηρίας ή θανάτου σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4670/2020 (Α' 43), 

χορηγείται προκαταβολή έναντι τη ς συντάξεως που δικαιούνται, από την πρώτη 

ημέρα του επόμενου μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης έως το τέλος 

του μήνα έκδοσης προσωρινής απόφασης συνταξιοδότησης ή, ελλείψει αυτής, έως 

το τέλος του μήνα έκδοσης οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης. 

2. Επί αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, το ποσό που χορηγείται ως 

προκαταβολή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει συμπληρώσει βάσει των στοιχείων 

που τηρούνται στον e-ΕΦΚΑ ή δηλώνονται υπεύθυνα από τον ίδιο: 

α) κατ' ελάχιστον δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης ή τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσιες 

(4.500) ημέρες ασφάλισης και. ηλικία εξήντα επτά ετών (67) ετών και άνω, 

ισούται με τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384,00) ευρώ, 

β) κατ' ελάχιστον δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης ή τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσιες 

(4.500) ημέρες ασφάλισης και ηλικία εξήντα δύο (62) έως εξήντα επτά (67) ετών, 

ισούται με τριακόσια εξήντα (360,00) ευρώ, 

γ) κατ' ελάχιστον είκοσι (20) έτη ασφάλισης ή έξι χιλιάδες (6.000) ημέρες 

ασφάλισης και ηλικία εξήντα δύο (62) έως εξήντα επτά (67) ετών, ισούται με 

τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384,00) ευρώ, δ) τις απαιτούμενες κατά περίπτωση 

προϋποθέσεις του χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας και είναι κάτω των εξήντα 

δύο (62) ετών, ισούται με τριακόσια εξήντα (360,00) ευρώ. 

3. Για τον υπολογισμό του χρόνου της παρ. 2 λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος 

διαδοχικής ασφάλισης που έχει διανυθεί σε οποιονδήποτε ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ 

φορέα κύριας ασφάλισης, όπως πιστοποιείται, ιδίως, από τα διαθέσιμα 

μηχανογραφημένα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ. 

4. Επί αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, το ποσό που χορηγείται ως 

προκαταβολή ισούται με τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384,00) ευρώ. Η χορήγηση 

της παροχής προϋποθέτει την ύπαρξη του ελάχιστου συντάξιμου ποσοστού 

αναπηρίας και τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων που ορίζονται στις 

διατάξεις που διέπουν τους φορείς κύριας ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ. 

5. Επί αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω θανάτου του ασφαλισμένου, η χορήγηση 

της παροχής προϋποθέτει τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων που 

ορίζονται στις διατάξεις που διέπουν τους φορείς κύριας ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ. 

Το ποσό που χορηγείται ως προκαταβολή ισούται με τριακόσια ογδόντα τέσσερα 

(384,00) ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο και, αν υπάρχουν άλλα δικαιοδόχα μέλη, 

με επιπλέον τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384,00) ευρώ ισομερώς επιμεριζόμενο σε 

αυτά. Επί αιτήσεων για χορήγηση, κατά μεταβίβαση, σύνταξης λόγω θανάτου του 

συνταξιούχου, καταβάλλεται ποσό τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων (384,00) ευρώ 

στον επιζώντα σύζυγο και, αν υπάρχουν άλλα δικαιοδόχα μέλη, επιπλέον ποσό 

τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων (384,00) ευρώ ισομερώς επιμεριζόμενο σε αυτά. 

6. Η παροχή δεν χορηγείται στις εξής περιπτώσεις: 

α) όταν οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές, το ποσό των οποίων υπερβαίνει τα 

προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις ανώτατα όρια, 
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β) όταν χορηγείται ήδη προσωρινή ή οριστική σύνταξη από τον e-ΕΦΚΑ 

οποιασδήποτε κατηγορίας, γ) όταν η αίτηση συνταξιοδότησης κρίνεται με τις 

διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή διακρατικών 

συμβάσεων. 

Αν μεταγενέστερα εκλείψει η περ. α), η παροχή χορηγείται από την πρώτη ημέρα 

του επόμενου μήνα, κατά τον οποίο υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους 

ηλεκτρονικά η σχετική αίτηση. 

7. Η παροχή είναι ακατάσχετη KOL συμψηφίζεται με τα ποσά σύνταξης που θα 

χορηγηθούν με την προσωρινή και οριστική απόφαση συνταξιοδότησης. Από τα 

ποσά της προσωρινής και της οριστικής σύνταξης παρακρατούνται και οφειλές 

στον e-ΕΦΚΑ από ασφαλιστικές εισφορές. 

8. Σε περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφασης συνταξιοδότησης, τα ποσά που 

έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως στους ασφαλισμένους, σύμφωνα με το παρόν, 

αναζητούνται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., 

ν.δ. 356/1974, Α' 90) και, σε κάθε περίπτωση, δύνανται να παρακρατούνται από 

τα ποσά που θα τους καταβληθούν στο μέλλον από τον e-ΕΦΚΑ, εφόσον 

καταστούν δικαιούχοι συνταξιοδοτικών παροχών. 

9. Το παρόν εφαρμόζεται στις αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από 

την έναρξη ισχύος του, καθώς και σε όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης 

για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης, με την 

επιφύλαξη της παρ. 6. 

Στην περίπτωση των εκκρεμών αιτήσεων, τα ποσά του παρόντος καταβάλλονται 

αναδρομικά σύμφωνα με την παρ. 1, κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος του 

δικαιούχου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-

ΕΨΠ). 

Επί των ποσών που καταβάλλονται αναδρομικά δεν επιβάλλεται κράτηση για τον 

κλάδο ασθένειας, ενώ ο φόρος επιμερίζεται στα φορολογικά έτη που αναλογεί η 

παροχή. 

10. Στο παρόν δεν υπάγονται οι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι δικαιούνται ή 

λαμβάνουν την προκαταβολή σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 57Α του Κώδικα 

Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, Α' 210). 

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για τη διαδικασία 

υποβολής και διαχείρισης των αιτημάτων, τον τρόπο απόδειξης της συνδρομής των 

προϋποθέσεων και κάθε άλλο θέμα νια την εφαρμογή του παρόντος.». 

Άρθρο 2 

Προστατευόμενα πρόσωπα - Τροποποίηση του άρθρου 1 του 

ν. 2643/1998 

Η περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998 (Α' 220) αντικαθίσταται ως 

εξής: «γ. Όσοι έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση κατά την έννοια του ν. 

1285/1982 (Α' 115), εφόσον κατέστησαν Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), καθώς και 

τα τέκνα όσων κατέστησαν ΑμεΑ εξαιτίας της συμμετοχής τους στην Εθνική 
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Αντίσταση ή όσων πέθαναν εξαιτίας της συμμετοχής τους στην Εθνική Αντίσταση. 

Επίσης προστατεύονται τα τέκνα, ο επιζών σύζυγος και ο επιζών γονέας προσώπων 

που εκτελέστηκαν ή πέθαναν από τραύματα ή κακουχίες, εξαιτίας της συμμετοχής 

τους στην αντιδικτατορική αντίσταση κατά της χούντας των συνταγματαρχών από 

21.4.1967 έως 24.7.1974.». 

Άρθρο 3 

Μετάταξη και απόσπαση υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) 

1. Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, απαγορεύεται η 

μετάταξη ή απόσπαση ή οποιαδήποτε άλλη μετακίνηση, ανεξαρτήτως διαδικασίας ή 

φορέα υποδοχής, υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 

Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος 

του παρόντος. 

2. Διαδικασίες μετατάξεων ή αποσπάσεων ή άλλης μορφής μετακινήσεων 

υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 

δεν ολοκληρώνονται. 

Άρθρο 4 

Μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών τουριστικών καταλυμάτων 

δωδεκάμηνης λειτουργίας-Τροποποίηση του άρθρου 123Α του 

ν. 4714/2020 

 

Στο άρθρο 123Α του ν. 4714/2020 (Α' 148) προστίθεται παρ. 1α και το άρθρο 

123Α διαμορφώνεται ως εξής: 

«1. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων, τα οποία 

λειτουργούν καθ' όλο το έτος (δώδεκα (12) μήνες ετησίως) και κατά το χρονικό 

διάστημα από τον Ιανουάριο 2020 έως και τον Αύγουστο 2020 είχαν χαμηλότερα 

ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό τουλάχιστον 70% από το αντίστοιχο χρονικό 

διάστημα του έτους 2019, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το 

χρονικό διάστημα από 1.9.2020 έως 31.12.2020.  

1α. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων, τα οποία 

λειτουργούν καθ' όλο το έτος (δώδεκα (12) μήνες ετησίως) και κατά το χρονικό 

διάστημα από τον Απρίλιο 2020 έως και τον Δεκέμβριο 2020 είχαν χαμηλότερα 

ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό τουλάχιστον 70% από το αντίστοιχο χρονικό 

διάστημα του έτους 2019, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το 

χρονικό διάστημα από 1.1.2021 έως 31.03.2021.  

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία, οι 

όροι, οι προϋποθέσεις για την ένταξη των επιχειρήσεων-εργοδοτών της παρ. 1, οι 

υποχρεώσεις αυτών των επιχειρήσεων, η διαδικασία διασταύρωσης των 

απαραίτητων στοιχείων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος "Εργάνη" και της 
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Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και. κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.». 

Άρθρο 5 

Υπηρεσίες ενημέρωσης του κοινού 

Λόγω του σοβαρού κινδύνου διασποράς του COVID-19 και, σε κάθε περίπτωση όχι 

πέραν της 31ης.5.2021, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

δύναται, κατά παρέκκλιση των εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να 

διενεργεί για το ίδιο και εποπτευόμενα νομικά του πρόσωπα, διαδικασίες ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016 (Α' 147), για 

την οργάνωση, εγκατάσταση, διαλειτουργικότητα, αναβάθμιση, λειτουργία και 

συνεχιζόμενη υποστήριξη τηλεφωνικού κέντρου (call center), κέντρου 

υποστήριξης και επίλυσης θεμάτων κοινού (back office) ή/και κέντρου 

ενημέρωσης του κοινού (help desk) και ιστοσελίδων. Οι διαδικασίες αυτές 

περιλαμβάνουν την προμήθεια ψηφιακών ή μη εργαλείων, μέσων και εφαρμογών 

για την επικοινωνία του Υπουργείου και των εποπτευόμενων νομικών του 

προσώπων με το κοινό, καθώς και υπηρεσίες συνολικής διαχείρισης έργου, 

συμβουλευτικής, τεχνικής υποστήριξης, προβολής και ενημέρωσης νια τα κέντρα 

και τις δραστηριότητες αυτές. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δύνανται 

ομοίως να παρατείνονται υφιστάμενες δημόσιες συμβάσεις του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή εποπτευόμενων νομικών του προσώπων 

για τα ανωτέρω αντικείμενα, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης 

του προηγούμενου εδαφίου. 

Άρθρο 6 

Οικονομική ενίσχυση διανομέων κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 

τηλεοπτικών προγραμμάτων - Τροποποίηση του άρθρου 70 του 

ν. 4745/2020 

1. Η παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4745/2020 (Α' 214) τροποποιείται ως εξής: 

«1. Ενισχύονται οικονομικά με τη μορφή οικονομικής κάλυψης θέσεων 

θεατή/εισιτηρίου, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού 

τομέα ή μη κερδοσκοπικές, υποκείμενες σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), 

με κύριο ή δευτερεύοντα Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) έναν από τους 

ακόλουθους: 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 93.29.2, 59.14, 59.13, οι οποίες: α) 

έχουν λειτουργήσει ή λειτουργούν επί αδειοδοτημένου χώρου με άδεια 

εγκατάστασης και λειτουργίας είτε θεάτρου, κινηματογράφου, μουσικής σκηνής ή 

γενικά χώρου παραστάσεων, εξαιρουμένων των αθλητικών εγκαταστάσεων, β) 

έχουν θετικό κύκλο εργασιών σε οποιαδήποτε δήλωση Φ.Π.Α. από 1η Ιανουαρίου 

2019 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020, και ν) παρουσιάζουν πτώση κύκλου εργασιών το 

χρονικό διάστημα Μαρτίου-Σεπτεμβρίου 2020 σε σχέση με το χρονικό διάστημα 

Μαρτίου-Σεπτεμβρίου 2019 κατά τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%). Οι 

προϋποθέσεις των περ. β) και γ) δεν χρειάζεται να συντρέχουν, προκειμένου να 

είναι δικαιούχοι ενίσχυσης επιχειρήσεις κινηματογράφου που έκαναν έναρξη 

εργασιών μετά την 1η.1.2019.». 

2. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 70 του ν. 4745/2014 προστίθεται εδάφιο και 

η παρ. 7 τροποποιείται ως εξής: «7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/770
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1031
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1031


Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 

και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται οι όροι, η διαδικασία, οι ειδικότερες 

προϋποθέσεις, τα τεχνικά θέματα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή του παρόντος. Ειδικά ως προς τις επιχειρήσεις με Κ.Α.Δ. 59.13, η κοινή 

απόφαση ορίζει και το ύφος της ενίσχυσης.». 

Άρθρο 7 

Παράταση του μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

1. Το χρονικό διάστημα εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ του 

άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α' 104) παρατείνεται μέχρι τις 31.3.2021 και ο 

μηχανισμός εφαρμόζεται για εργαζόμενους που έχουν σχέση εξαρτημένης 

εργασίας πλήρους απασχόλησης την 31η.1.2021. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι 

και οι προϋποθέσεις της οικονομικής ενίσχυσης, ιδίως η απαιτούμενη μείωση του 

κύκλου εργασιών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ή των ακαθάριστων 

εσόδων και ο κύκλος εργασιών αναφοράς ή τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς, 

καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα και αναγκαία λεπτομέρεια νια την 

εφαρμογή του παρόντος. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να παρατείνεται 

περαιτέρω το χρονικό διάστημα εφαρμογής του μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ή να 

προβλέπεται η εφαρμογή του για έτερα χρονικά διαστήματα. 

Άρθρο 8 

Παράταση διατάξεων για αναστολή εργασίας - Τροποποίηση του άρθρου 

68 του ν. 4756/2020 

1. Το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 (Α' 235) εφαρμόζεται σε εργαζόμενους που 

έχουν προσληφθεί μέχρι και την 31η.1.2021 και ισχύει για όσο διαρκεί η αναστολή 

λειτουργίας της αντίστοιχης επιχείρησης ή υποκαταστήματος λόγω του κορωνοϊού 

COVID-19 ή ανήκει σε κλάδους που πλήττονται από αυτόν και σε κάθε περίπτωση 

μέχρι την 31η.3.2021. 

2. Η παρ. 8 του άρθρου 68 του ν. 4756/2020 αντικαθίσταται ως εξής: 

«8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται η χωρική οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής 

του παρόντος, οι κλάδοι και οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) των 

επιχειρήσεων-εργοδοτών των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία με εντολή 

δημόσιας αρχής ή που πλήττονται, να τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία 

πρόσληψης των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας μπορούν να 

τίθενται σε αναστολή, καθώς επίσης και το απώτατο χρονικό όριο της αναστολής, 

να ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις χορήγησης, το ύφος της αποζημίωσης 

ειδικού σκοπού και η διαδικασία καταβολής, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο 

ζήτημα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με την ίδια ή 

όμοια απόφαση δύναται να παρατείνεται η ισχύς του παρόντος ή να προβλέπεται η 

εφαρμογή του για έτερα χρονικά διαστήματα». 
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Άρθρο 9 

Επέκταση οικονομικής στήριξης καλλιτεχνών-Τροποποίηση του άρθρου 

121 του ν. 4764/2020 

Η παρ. 6 του άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α' 256) αντικαθίσταται ως εξής: 

«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης των καλλιτεχνών, 

δημιουργών και επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, η διαδικασία 

καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο 

ζήτημα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Επίσης, 

δύναται να παρατείνεται η χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ή να 

χορηγείται για έτερα χρονικά διαστήματα και να καθορίζεται η καταληκτική 

ημερομηνία εγγραφής στην πλατφόρμα της παρ. 1.». 

Άρθρο 10 

Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και 

επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης 

1. Εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, που 

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 (Α' 91), είναι δικαιούχοι μηνιαίας έκτακτης 

αποζημίωσης ποσού ίσου προς το τελευταίο μηνιαίο επίδομα ανεργίας που έλαβαν, 

εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019, με πλήρη ή μερική απασχόληση, χωρίς να 

υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά το έτος 2020, 

β) έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας, διάρκειας τριών (3) μηνών και πέντε (5) 

ημερών, κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον 

Φεβρουάριο 2020 ή τακτική επιδότηση ανεργίας, της οποίας η διάρκεια, σύμφωνα 

με την παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985, επιμηκύνθηκε κατά έναν (1) μήνα 

για το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020, 

γ) δεν είναι δικαιούχοι και δεν έλαβαν, δεν λαμβάνουν ή δεν θα λάβουν τακτική 

επιδότηση ανεργίας για το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2020 έως και τον 

Φεβρουάριο 2021, 

δ) δεν είναι δικαιούχοι και δεν έλαβαν, δεν λαμβάνουν ή δεν θα λάβουν το 

επίδομα μακροχρονίως ανέργων για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, 

ε) δεν είναι δικαιούχοι, δεν έλαβαν ή δεν θα λάβουν την αποζημίωση ειδικού 

σκοπού, δυνάμει του άρθρου 68 του ν. 4756/2020 (Α' 235) ή άλλων διατάξεων. 

2. Η έκτακτη αποζημίωση της παρ. 1 καταβάλλεται μηνιαία για τους μήνες 

Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), εφόσον οι ανωτέρω δικαιούχοι παραμένουν εγγεγραμμένοι 

άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 

3. Η έκτακτη αποζημίωση της παρ. 1 απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, 

εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της 

ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α' 167), δεν 
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κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως 

επίσης δεν κατάσχεται από πιστωτικά ιδρύματα για οφειλές προς αυτά, ούτε 

συμψηφίζεται με οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν προσμετράται στο 

συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα. 

4. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του παρόντος καλύπτονται 

από τον προϋπολογισμό του Ο Α.Ε.Δ.. 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων καθορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε 

περαιτέρω αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 

Άρθρο 11 

Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών-Τροποποίηση του άρθρου 32 του 

ν. 4756/2020 

Οι παρ. 1, 3 και 10 του άρθρου 32 του ν. 4756/2020 (Α' 235) τροποποιούνται και 

το άρθρο 32 του ν. 4756/2020 διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 32 

Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση 

προθεσμιών καταβολής ή αναστολή είσπραξης 

1. Η προθεσμία καταβολής οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, 

αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, η οποία παρατάθηκε μέχρι 

την 30ή Απριλίου 2021 στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με το άρθρο 3 της 

από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με 

το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), το άρθρο 23 της από 30.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 4684/2020 (Α' 86), το άρθρο 8 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), 

το άρθρο 25 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, το άρθρο 10 του ν. 4684/2020 και το 

άρθρο 55 της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 90), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α' 104), παρατείνεται εκ νέου μέχρι 

την 31η Δεκεμβρίου 2021. Οι ανωτέρω ασφαλιστικές οφειλές, μετά τη λήξη της 

παράτασης της προθεσμίας καταβολής, δύνανται να υπαχθούν σε ρύθμιση 

τμηματικής καταβολής έως και σα ράντα οκτώ (48) μηνιαίων δόσεων, με την 

επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης ποσού πενήντα (50) ευρώ. 

2. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Κατ' 

εξαίρεση, όπου υπάρχει αδυναμία πιστοποίησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, η 

αίτηση υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ. Αρμόδια όργανα για την 

έκδοση της απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση είναι οι προϊστάμενοι των 

περιφερειακών υπηρεσιών του ΚΕΑΟ. 
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3. Βασικές οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση της παρ. 1 κεφαλαιοποιούνται κατά 

την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και αντί τόκων, πρόσθετων τελών και 

προσαυξήσεων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, επιβαρύνονται από τον επόμενο 

μήνα από αυτόν της υπαγωγής στη ρύθμιση, με επιτόκιο δυόμιση εκατοστιαίων 

μονάδων (2,5%) ετησίως υπολογισμένο. Κατ' εξαίρεση, βασικές οφειλές που 

υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης έως και είκοσι τεσσάρων (24) μηνιαίων δόσεων 

δεν επιβαρύνονται με επιτόκιο. 

4. Η υπαγωγή στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης. Η 

πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα 

υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται 

έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα από τον μήνα υπαγωγής 

στη ρύθμιση. Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση καθορίζονται το ποσό κάθε 

δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

5. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ. 

6. Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, την 

εφάπαξ εξόφληση του 

υπόλοιπου αριθμού των δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών. 

7. Η ρύθμιση του παρόντος απόλλυται, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει ποσό 

δόσεων που αντιστοιχεί σε δύο (2) δόσεις της ρύθμισης. 

8. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής και οι λοιποί 

όροι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, παρέχονται στον οφειλέτη τα εξής 

ευεργετήματα: 

α) δυνατότητα χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας 

ισχύος, β) στις επιχειρήσεις της περ. ε' της παρ. 5 του άρθρου 8 του 

α.ν. 1846/1951 (Α' 179) χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για 

την είσπραξη λογαριασμών δημοσίου έργου, εφόσον για το έργο νια το οποίο 

χορηγείται το αποδεικτικό δεν υφίστανται τρέχουσες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε 

περίπτωση ύπαρξης οφειλής, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

με παρακράτηση ποσού ίσου με την οφειλή, 

γ) αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας 

αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη. 

Ειδικά νια κατασχέσεις στα χέρια τρίτων που έχουν επιβληθεί έως την ημερομηνία 

υπαγωγής στη ρύθμιση, εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 50 του 

ν. 3863/2010 (Α' 115), 

δ) αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη κατά το άρθρο 1 του 

α.ν. 86/1967 (Α' 136), 

ε) αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η 

εκτέλεση της, αυτή διακόπτεται. 

9. Η απώλεια της ρύθμισης επιφέρει τις ακόλουθες συνέπειες: 

α) Την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης, 

β) τη μετατροπή ως απαιτητής του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των 

προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων, 
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γ) την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την 

κείμενη νομοθεσία μέσα. 

10. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος υποβάλλεται μέχρι τις 

31.1.2022. 

11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να 

παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης, να επανακαθορίζονται η 

διαδικασία υπαγωγής και τα αρμόδια όργανα της παρ. 2, να προβλέπονται τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά, να παρατείνεται η προθεσμία της παρ. 10 και να 

ρυθμίζονται τυχόν ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες για την εφαρμογή των 

διατάξεων του παρόντος.».  

 

 


