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Κοιν.: 

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
    ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

α. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    
    ΓΡΑΦΕΙΟ Γ. Γ. κας Παυλίνας  Καρασώτου

β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑ 
    κας Μ. Τριανταφύλλου

γ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
    Υπόψη κ. Αλ. Πουρνιά

δ. ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
    Υπόψη κας Ειρήνης Καλαβρού

2. ΑΑΔΕ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
    Καρ. Σερβίας 10, Τ.Κ.105 62 Αθήνα

3. e- ΕΦΚΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
    Ακαδημίας 22, Τ.Κ. 10671 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση διαδικασίας, προϋποθέσεων, όρων, απαιτούμενων δικαιολογητικών,

τρόπος  συμψηφισμού,  παρακράτησης  και  απόδοσης,  είδος  των

συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο

ειδικότερο  διαδικαστικό  ζήτημα,  για  την  εφαρμογή  του  άρθρου  87  του  ν.

4706/2020 (A' 136) και του άρθρου 26 του ν. 4722/2020 (Α' 177).

ΣΧΕΤ.: 1) Το άρθρο 87 του ν. 4706/2020 (A' 136)

2) Το άρθρο 26 του ν.4722/2020 (Α΄177).

3) Η με αριθμό 47284/359/17-11-2020 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών  και 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄5080). 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 5080 Β΄ δημοσιεύτηκε η με αριθμό 47284/359/17-11-2020 κοινή

απόφαση  των  Υπουργών  Οικονομικών  και  Εργασίας  και  Κοινωνικών  Υποθέσεων  με  θέμα

«Αντικατάσταση της υπ' αρ. 34341/5991/18-09-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση

διαδικασίας,  προϋποθέσεων,  όρων,  απαιτούμενων  δικαιολογητικών,  τρόπος  συμψηφισμού,
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παρακράτησης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων,

καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν.

4706/2020  (A'  136)  και  του  άρθρου  26  του  ν.  4722/2014  (Α'  177)»  (Β'  4014),  όπως

τροποποιήθηκε  με  την  υπ'  αρ.  42407/8205/2020  απόφαση  (Β'  4581)»  αναφορικά  με  τη

διαδικασία  πληρωμής  των  ανεξόφλητων  απαιτήσεων  των  δικαιούχων  μέχρι  τις  31.12.2015

έναντι  του  Ελληνικού  Δημοσίου  και  του  Οργανισμού  Απασχόλησης  Εργατικού  Δυναμικού

(ΟΑΕΔ).

 Για τη σωστή εκτέλεση της ανωτέρω ΚΥΑ, σας επισημαίνουμε τα εξής:

Το άρθρο 21 του ν. 1767/1988 (Α΄ 63), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν.1836/1989

(A'79) καθώς και οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του,

καταργούνται από 1.1.2016.

Για τις ανεξόφλητες απαιτήσεις των δικαιούχων μέχρι τις 31.12.2015 διενεργείται συμψηφισμός

με υφιστάμενες και  στη  συνέχεια με  μελλοντικές  απαιτήσεις  της φορολογικής διοίκησης.  Για

αντίστοιχες  απαιτήσεις  των  Φορέων Κοινωνικής  Ασφάλισης  διενεργούνται  παρακράτηση και

απόδοση σε αυτούς των παρακρατούμενων ποσών. 

Για την διεκδίκηση των εν λόγω απαιτήσεων, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω

προϋποθέσεις:   

α) Να υφίστανται ανεξόφλητες απαιτήσεις των δικαιούχων προς τον ΟΑΕΔ μέχρι 31-12-2015.

β)  Να υποβληθεί  σχετική  αίτηση  στον  ΟΑΕΔ,  με  την  οποία  διακόπτεται  η  προθεσμία  της

παραγραφής.

γ)  Να παραιτηθεί ο δικαιούχος από το δικαίωμα και από την άσκηση ενδίκου βοηθήματος ή

μέσου (εφόσον έχει  ασκήσει),  με το οποίο διεκδικείται  χρηματικό ποσό για τα έτη 2010 έως

2015, να υποβάλει το σχετικό δικαιολογητικό από το αρμόδιο Δικαστήριο , καθώς και σχετική

υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνεται ρητά ότι παραιτείται από το δικαίωμά του για τις

αξιώσεις από τα έτη 2010-2015 .

δ) Οι εν λόγω απαιτήσεις να μην έχουν υποπέσει σε παραγραφή σύμφωνα με τα άρθρα 140-

141, και 143 του ν.4270/2014 (Α’143).

Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

1.  Ο  δικαιούχος  υποβάλει  σχετική  αίτηση1 στο  ΚΠΑ2  που  ανήκει  είτε  με  αυτοπρόσωπη

παρουσία  είτε  με  αποστολή  μέσω  ταχυδρομείου  είτε  με  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  (e-mail)

προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

1 Επισυνάπτεται Υπόδειγμα Αίτησης, για τη διευκόλυνση των δικαιούχων.
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α)  Υπεύθυνη δήλωση (Υποδείγματα 1Α και  1Β)2 περί  άσκησης ή μη ένδικων μέσων και  σε

περίπτωση άσκησης αυτών, βεβαίωση του αρμόδιου Δικαστηρίου περί σχετικής παραίτησης,

για τις αξιώσεις που απορρέουν από την 1.1.2010 έως την 31.12.2015, συμπεριλαμβανομένων

των αξιώσεων από τόκους, έξοδα είσπραξης και κάθε άλλη συναφή αξίωση. 

β) Υπεύθυνη δήλωση (Υπόδειγμα 2)3 περί κατάσχεσης/εκχώρησης ή μη των απαιτήσεών του.

Οι ανωτέρω ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ υποχρεωτικά θα φέρουν το γνήσιο της υπογραφής. Σε

περίπτωση αποστολής μέσω e-mail, οι δικαιούχοι θα εκδίδουν πρώτα Υπεύθυνη Δήλωση από

τη  σχετική  ιστοσελίδα:  (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-

delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον δικαιούχο για κάθε απαίτησή του.

2. Πλέον των ανωτέρω το ΚΠΑ2 ελέγχει:

α) αν τα απαιτητά ποσά έχουν παραγραφεί, σύμφωνα με τις διατάξεις περί παραγραφής

κατά του Δημοσίου, όπως ρυθμίζονται στα άρθρα 140-141 και 143 του ν. 4270/2014 (Α’143),

όπως  ισχύει  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της  οδηγίας

2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις».

Επισημαίνεται ότι, για τους δικαιούχους που δεν έχουν ασκήσει ένδικα μέσα, τα απαιτητά

ποσά μέχρι 30-06-2014 έχουν παραγραφεί ενώ η υποβολή της αίτησης με την παρούσα

ρύθμιση διακόπτει την παραγραφή για το χρονικό διάστημα από 01-07-2014 έως 31-12-

15 ήτοι Β΄εξάμηνο του 2014 και Α’ και Β΄εξάμηνο του 2015.

Στο σημείο αυτό εφιστούμε την προσοχή των ενδιαφερομένων δικαιούχων, για τις δικές

τους ενέργειες. 

β) ότι τα δικαιολογητικά εκκαθάρισης της δαπάνης από το ΚΠΑ2 είναι τα προβλεπόμενα

κατά τον χρόνο υποβολής της αρχικής αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21

του ν. 1767/1988 (Α΄ 63), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν.1836/1989 (A'79) καθώς

και με τις κανονιστικές διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του. 

3. Μετά τον έλεγχο, το ΚΠΑ2 εκδίδει σχετική εγκριτική απόφαση αναγνώρισης της ανεξόφλητης

απαίτησης (επισυνάπτεται).

2 Επισυνάπτονται Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων (Υπόδειγμα 1Α και 1Β), για τη διευκόλυνση των
δικαιούχων.

3 Επισυνάπτεται Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης (Υπόδειγμα 2), για τη διευκόλυνση των δικαιούχων.

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses
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4. Στη συνέχεια σε μηνιαία βάση και συνολικά για τις βέβαιες και ανεξόφλητες απαιτήσεις έναντι

αυτού μέχρι τις 31.12.2015, το ΚΠΑ2 αποστέλλει ηλεκτρονικό αρχείο στην Φορολογική Διοίκηση

και  τους  Φορείς  Κοινωνικής  Ασφάλισης  προκειμένου  να  ενημερωθεί  για  την  ύπαρξη  τυχόν

οφειλών προς αυτούς.

Το ηλεκτρονικό αρχείο περιλαμβάνει πίνακα με τα παρακάτω στοιχεία:

α. τους δικαιούχους – επιχειρήσεις

β. το ΑΦΜ των δικαιούχων- επιχειρήσεων

γ. την εγκριτική απόφαση αναγνώρισης της ανεξόφλητης απαίτησης

δ. το ποσό της ανεξόφλητης απαίτησης 

ε. το ποσό οφειλής προς συμψηφισμό από τη Φορολογική Διοίκηση (ΑΑΔΕ)

στ. το ποσό οφειλής προς παρακράτηση στον Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

ζ. την ημερομηνία καθορισμού συμψηφισμού από τη Φορολογική Διοίκηση (ΑΑΔΕ)

η. την ημερομηνία καθορισμού παρακράτησης με Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 

Τα ανωτέρω α, β, γ και δ στοιχεία συμπληρώνονται από το ΚΠΑ2 στο ηλεκτρονικό αρχείο, όπως

στον παρακάτω πίνακα στις στήλες 1, 2, 3 και 4.

Το  ηλεκτρονικό  αρχείο  αφού  αποσταλεί  στη  Φορολογική  Διοίκηση  (ΑΑΔΕ)  και  τους  Φορείς

Κοινωνικής  Ασφάλισης  συμπληρώνεται  με  τις  αντίστοιχες  οφειλές  των  δικαιούχων  προς  τη

Φορολογική Διοίκηση (ΑΑΔΕ) και  τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και  επιστρέφεται  στον

ΟΑΕΔ.

Σε περίπτωση ληξιπροθέσμων οφειλών το ποσό των προσαυξήσεων υπολογίζεται με την ως

άνω ημερομηνία συμψηφισμού.

Συνεπώς, τα στοιχεία ε, στ, ζ και η συμπληρώνονται από την ΑΑΔΕ και τον Φορείς Κοινωνικής

Ασφάλισης, όπως στον παρακάτω πίνακα στις στήλες 5, 6, 7 και 8.

Ενδεικτικά, σας παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα με τα στοιχεία του ηλεκτρονικού αρχείου ως

εξής:

α/α

1 2 3 4 5 6 7 8

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΑΦΜ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΚΠΑ2 

ΠΟΣΟ 

ανεξόφλητης

ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ 

ΟΦΕΙΛΗΣ 

προς

Φορολογική 

Διοίκηση

(ΑΑΔΕ)

ΠΟΣΟ 

ΟΦΕΙΛΗΣ 

προς 

Φορείς 

Κοινωνικής 

Ασφάλισης

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟΥ προς 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ  

από Φορολογική 

Διοίκηση (ΑΑΔΕ)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟΥ προς 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ  από 

Φορείς Κοινωνικής 

Ασφάλισης

1

2

3
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5.  Το ΚΠΑ2 εκκαθαρίζει  τις  απαιτήσεις  των δικαιούχων αρχικά μέχρι  του ύψους των

υφιστάμενων  απαιτήσεων  της  Φορολογικής  Διοίκησης  και  των  Φορέων  Κοινωνικής

Ασφάλισης και εκδίδει απόφασης εκκαθάρισης (βλέπε συνημμένη απόφαση εκκαθάρισης)

και στη συνέχεια με μελλοντικές προκύπτουσες απαιτήσεις αυτών .

Σημειώνεται ότι προηγείται η διαδικασία συμψηφισμού των ανεξόφλητων απαιτήσεων προς τη

Φορολογική  Διοίκηση,  εφόσον  υπάρχουν  και  έπεται  η  διαδικασία  της  παρακράτησης  και

απόδοσης των απαιτήσεων στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η  παραπάνω διαδικασία  εφαρμόζεται  τόσο  κατά  την  πρώτη  εκκαθάριση  των  ανεξόφλητων

απαιτήσεων των δικαιούχων όσο και στις μελλοντικές εφόσον υπάρχουν.

6.  Κατόπιν  εκδίδεται  από  τον  δικαιούχο  τιμολόγιο  που  αντιστοιχεί  στο  ποσό  για  το  οποίο

διενεργείται ο συμψηφισμός και η τυχόν παρακράτηση. Σε περίπτωση μεγαλύτερης απαίτησης

του  δικαιούχου,  το  ποσό  που  υπολείπεται  θα  καλύπτεται  με  συμψηφισμό  ή  παρακράτηση

μελλοντικών  απαιτήσεων  της  φορολογικής  διοίκησης   ή/και  των  φορέων  Κοινωνικής

Ασφάλισης . 

Η επιχείρηση, αμέσως, μετά την εκκαθάριση των απαιτήσεων της από το ΚΠΑ2 και την έκδοση

του τιμολογίου  θα ενημερώνεται  από το  ΚΠΑ2 για  το  εναπομείναν προς συμψηφισμό ή/και

παρακράτηση ποσόν. 

Η  παραπάνω  διαδικασία  εφαρμόζεται  τόσο  κατά  την  πρώτη  εκκαθάριση  των  ανεξόφλητων

απαιτήσεων των δικαιούχων όσο και στις μελλοντικές, εφόσον υπάρχουν.

Το τιμολόγιο των δικαιούχων θα εκδίδεται στο όνομα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -  ΣΤΑΔΙΟΥ 29 – ΤΚ 101 10 – ΑΦΜ 099012257  -  ΔΟΥ Α’ ΑΘΗΝΩΝ  και  θα

αντιστοιχεί στο ποσό για το οποίο διενεργείται ο συμψηφισμός και η τυχόν παρακράτηση. 

Το ποσό του τιμολογίου θα είναι αυτό που θα προκύπτει μετά την εκκαθάριση από τις αρμόδιες

υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του Ο.Α.Ε.Δ.

7.  Μετά  την  εκκαθάριση,  το  ΚΠΑ2  αποστέλλει  στο  Υπουργείο  Εργασίας  και  Κοινωνικών

Υποθέσεων  πίνακα  με  την  εκκαθαρισμένη  απαίτηση,  η  οποία  θα  είναι  μέχρι  το  ύψος  των

απαιτήσεων της Φορολογικής Διοίκησης και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, κάθε φορά,

προκειμένου το Υπουργείο να προβεί στις απαραίτητες κατά νόμον ενέργειες.

Τα  δικαιολογητικά  που  αποστέλλονται  από  το  ΚΠΑ2  στην  αρμόδια  Υπηρεσία  Διατάκτη  του

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προκειμένου στη συνέχεια η Γ.Δ.Ο.Υ. του
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Υπουργείου  Εργασίας  και  Κοινωνικών  Υποθέσεων  να  προβεί  στην  έκδοση  χρηματικού

εντάλματος, είναι:

α. Πίνακας, όπως ανωτέρω με τα στοιχεία του ηλεκτρονικού αρχείου ως εξής:

i. δικαιούχους – επιχειρήσεις

ii. ΑΦΜ των δικαιούχων- επιχειρήσεων

iii. ποσό της ανεξόφλητης απαίτησης 

iv. ποσό οφειλής προς συμψηφισμό από τη Φορολογική Διοίκηση (ΑΑΔΕ) 

v. ποσό οφειλής προς παρακράτηση από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

vi. ημερομηνία καθορισμού συμψηφισμού από τη  Φορολογική Διοίκηση (ΑΑΔΕ) 

vii. ημερομηνία καθορισμού παρακράτησης από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 

β. Εγκριτική απόφαση αναγνώρισης της ανεξόφλητης απαίτησης 

γ. Απόφαση εκκαθάρισης και

δ. Το τιμολόγιο των δικαιούχων.

Κατόπιν  των  ανωτέρω  με  ευθύνη  των  Προϊσταμένων  να  λάβουν  γνώση  όλοι  οι  αρμόδιοι

υπάλληλοι.

Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Α. ΣΟΥΣΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΉΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΓΡΑΜ. ΚΟΝΤΟΒΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Δ. ΜΠΟΥΓΙΑΚΛΗΣ

                  

                             

               Συν.: 1. Το άρθρο 87 του ν. 4706/2020 (A' 136)
2. Το άρθρο 26 του ν.4722/2020 (Α΄177).
3.  Η  με  αριθμό 47284/359/17-11-2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών & Εργασίας  και
Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄5080). 
4. Υπόδειγμα Αίτησης  Δικαιούχου
5.  Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων (τρία  (3) υποδείγματα)
6. Εγκριτική απόφαση αναγνώρισης της ανεξόφλητης απαίτησης. 
7. Απόφαση εκκαθάρισης 

Εσωτ. Διανομή: 
1. Γραφείο Διοικητή
2. Γραμματεία Διοικητή
3. Γραφείο Αντιπροέδρων
4. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Εργατικού Δυναμικού
5. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
6. Δ/νση Απασχόλησης
7. Δ/νση Επιθεώρησης
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ    Α Π Ο Δ Ε Κ Τ Ω Ν

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

1. ΚΠΑ2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
2. ΚΠΑ2 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
3. ΚΠΑ2 ΔΡΑΜΑΣ
4. ΚΠΑ2 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
5. ΚΠΑ2 ΘΑΣΟΥ
6. ΚΠΑ2 ΚΑΒΑΛΑΣ
7. ΚΠΑ2ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
8. ΚΠΑ2 ΝΙΓΡΙΤΑΣ
9. ΚΠΑ2 ΞΑΝΘΗΣ
10.ΚΠΑ2 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
11. ΚΠΑ2 ΣΑΠΠΩΝ
12.ΚΠΑ2 ΣΕΡΡΩΝ
13.ΚΠΑ2 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
14.ΚΠΑ2 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ

1. ΚΠΑ2 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ
2. ΚΠΑ2 ΙΚΑΡΙΑΣ
3. ΚΠΑ2 ΚΩ
4. ΚΠΑ2 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
5. ΚΠΑ2 ΡΟΔΟΥ
6. ΚΠΑ2 ΣΑΜΟΥ
7. ΚΠΑ2 ΧΙΟΥ

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1. ΚΠΑ2 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
2. ΚΠΑ2 ΕΔΕΣΣΑΣ
3. ΚΠΑ2 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
4. ΚΠΑ2 ΚΙΛΚΙΣ
5. ΚΠΑ2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

4. ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

1. ΚΠΑ2 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
2. ΚΠΑ2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1. ΚΠΑ2 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4706 

Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, 

σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην 

ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-

λίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 

2017/1131 και άλλες διατάξεις.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 2 Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 Άρθρο 3 Πολιτική καταλληλότητας των μελών Διοικη-
τικού Συμβουλίου
Άρθρο 4 Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 5 Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
 Άρθρο 6 Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου
 Άρθρο 7 Μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου
Άρθρο 8 Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
 Άρθρο 9 Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Άρθρο 10 Οργάνωση και λειτουργία των επιτροπών 
του Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 11 Επιτροπή αποδοχών
Άρθρο 12 Επιτροπή υποψηφιοτήτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13 Οργανωτικές ρυθμίσεις 
Άρθρο 14 Κανονισμός λειτουργίας 
 Άρθρο 15 Οργάνωση και λειτουργία της μονάδας εσω-
τερικού ελέγχου 
Άρθρο 16 Ο ρόλος της μονάδας εσωτερικού ελέγχου 
Άρθρο 17 Κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

 Άρθρο 18 Ενημέρωση μετόχων από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο για τα υποψήφια μέλη του
Άρθρο 19 Μονάδα εξυπηρέτησης μετόχων
Άρθρο 20 Μονάδα εταιρικών ανακοινώσεων
 Άρθρο 21 Πιστοποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας 
και της διαδικασίας παραγωγής χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης
 Άρθρο 22 Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή 
μετρητών ή έκδοση ομολογιακού δανείου - Αλλαγές 
στη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων
 Άρθρο 23 Διάθεση περιουσιακών στοιχείων της Εται-
ρείας
Άρθρο 24 Κυρώσεις

ΜΕΡΟΣ Β΄ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2017/828
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/36/ΕΚ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ 
ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ 
ΕΝΕΡΓΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 Άρθρο 25 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 
στοιχείο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828)
 Άρθρο 26 Ορισμοί (άρθρο 1 στοιχείο 2 της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2017/828)
 Άρθρο 27 Εξακρίβωση των στοιχείων των μετόχων 
(άρθρο 3α της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828)
 Άρθρο 28 Διαβίβαση πληροφοριών (άρθρο 3 β της 
Οδηγίας (EE) 2017/828) 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ3004 Τεύχος A’ 136/17.07.2020

στην περ. δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005 
δεν εφαρμόζεται και πάντως δεν μπορεί να εκτείνεται 
πέραν της 30ής Σεπτεμβρίου 2020.

3. Η παρ. 2 καταλαμβάνει και τους δημόσιους πλειοδο-
τικούς διαγωνισμούς του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005, 
που διενεργήθηκαν πριν από τη δημοσίευση του πα-
ρόντος.

Άρθρο 87

Ρύθμιση ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων

1. Το άρθρο 21 του ν. 1767/1988 (Α΄ 63), καθώς και οι 
κανονιστικές διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ 
εξουσιοδότησή του καταργούνται από 1.1.2016.

2. Ανεξόφλητες απαιτήσεις των δικαιούχων μέχρι τις 
31.12.2015 συμψηφίζονται με υφιστάμενες και μελλο-
ντικές απαιτήσεις του Δημοσίου έναντι αυτών, από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Εφόσον, για τη διεκ-
δίκηση απαίτησης των δικαιούχων, έχει ασκηθεί ένδικο 
βοήθημα ή μέσο, με το οποίο διεκδικείται χρηματικό 
ποσό για τα έτη 2010 έως 2015 και το οποίο εκκρεμεί σε 
οιοδήποτε στάδιο, ο συμψηφισμός της παρούσας πραγ-
ματοποιείται υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος που 
έχει ασκήσει το ένδικο βοήθημα ή μέσο παραιτείται από 
αυτό. Οι υποχρεώσεις του ΟΑΕΔ και του Ελληνικού Δη-
μοσίου εξαντλούνται κατά τα οριζόμενα στην παρούσα.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται 
οι προϋποθέσεις, οι όροι και τα απαιτούμενα δικαιολογη-
τικά για την εφαρμογή του παρόντος, ο τρόπος του συμ-
ψηφισμού, το είδος των συμψηφιζόμενων απαιτήσεων, 
καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα.

Άρθρο 88

Συμπληρωματικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία

της Επιτροπής «Ελλάδα 2021»

Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 4647/2019

Στο άρθρο 34 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204) επέρχονται οι 
ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Στο τέλος της παρ. 1 προστίθενται οι λέξεις «καθώς 
και από τις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 
(Α΄ 176)» και η παρ. 1 διαμορφώνεται, από τότε που ίσχυ-
σε, ως εξής:

«1. Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021», που συστήθηκε με 
το άρθρο 114 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), λειτουργεί ως 
νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικό, 
ειδικού κοινωφελούς σκοπού. Κατά το μέρος που αφορά 
τους ιδιωτικούς της πόρους, εξαιρείται από τις διατάξεις 
περί δημοσίου λογιστικού, περί δημοσίων επιχειρήσεων 
και οργανισμών του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), περί δημο-
σίων συμβάσεων και περί προσλήψεων του δημοσίου 
τομέα, καθώς και από τις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Β΄ 
του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).»

2. Η παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021», κατά το μέρος των συ-

ναλλαγών και συμβάσεων που καταρτίζει, απαλλάσσεται 
παντός άμεσου και έμμεσου φόρου, όπως ενδεικτικά του 
φόρου εισοδήματος, οιουδήποτε παρακρατούμενου φό-
ρου, τέλους χαρτοσήμου, φόρου ασφαλίστρων, παντός 
τέλους ή ανταποδοτικού τέλους και κρατήσεως, εισαγω-

γικών ή τελωνειακών δασμών, δικαιώματος εκτελέσεως 
τελωνειακών εργασιών, Ειδικού φόρου Ακινήτων (ΕΦΑ), 
πλην του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), 
του φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ) και του Κώδι-
κα ΦΠΑ. Επίσης, απαλλάσσεται των εισφορών υπέρ του 
Δημοσίου, Ο.Τ.Α. ή οιουδήποτε τρίτου, της εισφοράς της 
παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 (Α΄ 243), πλην των 
εισφορών υπέρ ασφαλιστικών φορέων.».

Άρθρο 89

Διάθεση αναμνηστικών νομισμάτων 

από την Επιτροπή «Ελλάδα 2021»

Στο Κεφάλαιο Η΄ του ν. 4647/2019 (Α΄ 204) επέρχονται 
οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Ο τίτλος αντικαθίσταται ως εξής:
«ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΕΛΛΑΔΑ 2021»».
2. Μετά από το άρθρο 34, προστίθεται άρθρο 34Α ως 

εξής:

«Άρθρο 34Α
Διάθεση αναμνηστικών νομισμάτων
από την Επιτροπή «Ελλάδα 2021»

1. Στην Επιτροπή «Ελλάδα 2021» ανατίθεται η απο-
κλειστική αρμοδιότητα πώλησης αναμνηστικών νομι-
σμάτων, χρυσών, αργυρών και κοινού μετάλλου, που 
εκδίδονται στο πλαίσιο του εορτασμού των διακοσίων 
(200) ετών από την Παλιγγενεσία, καθώς και η χρήση των 
Σημάτων του Ελληνικού Δημοσίου για την παραγωγή 
και την πώλησή τους. Οι αρμοδιότητες της παρούσης 
ασκούνται από την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» μέχρι τη 
λύση και τη θέση της σε εκκαθάριση, στις 31.12.2021.

2α. Τα αναμνηστικά νομίσματα τυπώνει για λογαρια-
σμό της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» η Τράπεζα της Ελλά-
δος, διαμέσου του Ιδρύματος Εκτύπωσης Τραπεζογραμ-
ματίων και Αξιών (ΙΕΤΑ). Με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής «Ελ-
λάδα 2021», πραγματοποιείται η επιλογή των θεμάτων 
ή παραστάσεων των αναμνηστικών νομισμάτων και της 
φιλοτέχνησης των σχεδίων.

β. Το ΙΕΤΑ προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για 
την κατασκευή των γύψινων προπλασμάτων, την κοπή, 
την τύπωση και εν γένει την παραγωγή και την παράδο-
σή του στην Επιτροπή «Ελλάδα 2021», σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην από 5.3.2020 Σύμβαση, μεταξύ της 
Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» 
και εντός του εκεί αναφερόμενου χρονοδιαγράμματος.

3. Τα σχέδια των νομισμάτων φέρουν την υπογραφή 
της Προέδρου της Επιτροπής και του Υπουργού Οικο-
νομικών.

4. Τα νομίσματα συνοδεύονται από πιστοποιητικά αυ-
θεντικότητας, όπου απαιτούνται, που σχεδιάζονται από 
την Επιτροπή «Ελλάδα 2021», τυπώνονται στο ΙΕΤΑ και 
φέρουν την υπογραφή της Προέδρου της Επιτροπής και 
του Υπουργού Οικονομικών.

5. Το κόστος της πρώτης ύλης, των υλικών συσκευα-
σίας, της χρήσης των υποδομών του ΙΕΤΑ και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, βαρύνουν την Επιτροπή «Ελλάδα 2021», 
σύμφωνα με την από 5.3.2020 Σύμβαση μεταξύ της Τρά-
πεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής «Ελλάδα 2021». Η 
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  NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4722 

Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθε-

τικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντι-

μετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συ-

στήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά 

του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς 

εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας» (A΄ 157) και β) της από 22.8.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα 

μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινω-

νιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασί-

ας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας 

των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουρι-

στικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας 

και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολι-

τικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνε-

πειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, 

καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της 

Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 

8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α΄ 161) και άλλες 

διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλ-

λων επειγόντων ζητημάτων. 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Πίνακας περιεχομένων
Άρθρο 1 - Κύρωση της από 10.8.2020 Π.Ν.Π. «Επεί-

γουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη δια-
σπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς 
εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας» (A΄ 157)

Μέρος Α΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο πρώτο – Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργα-
ζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται ση-
μαντικά για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020

Άρθρο δεύτερο - Ένταξη εργαζομένων στον μηχανι-
σμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Μέρος Β΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο τρίτο - Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής 
αλκοόλης

Άρθρο τέταρτο - Χρήση προϊόντων δειγματισμού
Μέρος Γ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο πέμπτο - Έκτακτες προμήθειες ανταλλακτικών 

ΕΚΑΒ
Άρθρο έκτο - Παράταση συμβάσεων επαγγελματιών 

υγείας και διοικητικού προσωπικού ΕΟΔΥ - Τροποποίηση 
του άρθρου 26 του ν. 4708/2020

Άρθρο έβδομο - Απασχόληση προσωπικού Κινητών 
Μονάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) με καθεστώς πλήρους απα-
σχόλησης

Άρθρο όγδοο - Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δη-
μόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων ανα-
γκών - Αντικατάσταση του άρθρου δέκατου τέταρτου 
της από 13.4.2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρ-
θρο 1 του ν. 4690/2020

Άρθρο ένατο - Αποζημίωση δαπανών νοσοκομείων 
από εξετάσεις βιολογικού υλικού - Αντικατάσταση της 
παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4715/2020

Άρθρο δέκατο - Διενέργεια προμηθειών από Υγειονο-
μικές Περιφέρειες ως Κεντρικές Αρχές Αγορών για την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο ενδέκατο - Διενέργεια προμηθειών ιατροτε-
χνολογικών τεστ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 
COVID-19

Άρθρο δωδέκατο  - Πρόσβαση ΕΟΔΥ στο Μητρώο 
Ασθενών COVID-19 και δυνατότητα καταχώρησης, επε-
ξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων του Μητρώου

Άρθρο δέκατο τρίτο - Διάθεση ειδικού εξοπλισμού 
Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτη ανάπτυξη κλινών Μ.Ε.Θ. 
και Μ.Α.Φ. λόγω έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας

Άρθρο δέκατο τέταρτο - Έκδοση οικοδομικών αδειών 
για Μ.Ε.Θ., Μ.Α.Φ. και Τ.Ε.Π.

Άρθρο δέκατο πέμπτο - Παράταση συμβάσεων οικο-
γενειακών ιατρών

Άρθρο δέκατο έκτο - Τρόπος διάθεσης αντιβιοτικών 
φαρμάκων

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 25

Παράταση της θητείας των διοικητικών 

οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων 

εργαζομένων και εργοδοτών

H θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικα-
λιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του 
ν. 1264/1982 (Α΄ 79), καθώς και των εργοδοτικών ορ-
γανώσεων, η οποία έχει παραταθεί με το άρθρο 28 του 
ν. 4690/2020 (Α΄ 104) έως τις 30.9.2020, παρατείνεται 
έως τις 31.12.2020.

Άρθρο 26

Επέκταση συμψηφισμού απαιτήσεων 

δικαιούχων του άρθρου 87 του ν. 4706/2020

Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (Α΄ 136) 
αντικαθίστανται αφότου ίσχυσαν ως εξής:

«2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, για τις ανεξό-
φλητες απαιτήσεις των δικαιούχων μέχρι τις 31.12.2015 
διενεργείται συμψηφισμός με υφιστάμενες και στη συνέ-
χεια με μελλοντικές απαιτήσεις της φορολογικής διοίκη-
σης. Για αντίστοιχες απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης διενεργούνται παρακράτηση και απόδοση 
σε αυτούς των παρακρατούμενων ποσών. Εφόσον, για 
τη διεκδίκηση απαίτησης των δικαιούχων, έχει ασκηθεί 
ένδικο βοήθημα ή μέσο, με το οποίο διεκδικείται χρημα-
τικό ποσό για τα έτη 2010 έως 2015 και το οποίο εκκρεμεί 
σε οιοδήποτε στάδιο, οι διατάξεις του προηγούμενου 
εδαφίου εφαρμόζονται υπό την προϋπόθεση ότι ο δι-
καιούχος που έχει ασκήσει το ένδικο βοήθημα ή μέσο 
παραιτείται από αυτό. Οι υποχρεώσεις του ΟΑΕΔ και του 
Ελληνικού Δημοσίου εξαντλούνται κατά τα οριζόμενα 
στην παρούσα.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται 
οι προϋποθέσεις, οι όροι και τα απαιτούμενα δικαιολο-
γητικά για την εφαρμογή του παρόντος, ο τρόπος του 
συμψηφισμού, της παρακράτησης και απόδοσης, το εί-
δος των συμψηφιζόμενων και παρακρατούμενων απαι-
τήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό 
ζήτημα.»

Άρθρο 27

Κατάταξη εκπαιδευτικών των 

Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ.

Οι εκπαιδευτικοί των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) 
του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
(Ο.Α.Ε.Δ.) που εμπίπτουν στο άρθρο 27 του ν. 2190/1994 
(Α΄ 28), όπως αυτές ερμηνεύτηκαν με το άρθρο 6 του 
ν. 3552/2007 (Α΄ 77) και προσλαμβάνονται κατά προτε-
ραιότητα έναντι των άλλων υποψηφίων, ως ωρομίσθιοι 
ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, δύνανται, εφόσον μέχρι 
την έναρξη ισχύος του ν. 3552/2007 έχουν αποκτήσει τυ-
πικά προσόντα, τα οποία αντιστοιχούν σε εκπαιδευτική 
βαθμίδα ανώτερη εκείνης στην οποία υπηρετούσαν, να 
εντάσσονται με αίτησή τους στους αξιολογικούς πίνακες 
πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού της αντίστοι-
χης ανώτερης βαθμίδας της ίδιας ειδικότητας μετά από 
αναγνώριση της αντίστοιχης προϋπηρεσίας, η οποία 
προσφέρθηκε μετά από τη λήψη του πτυχίου.

Άρθρο 28

Εξουσιοδοτική διάταξη για τη σύσταση 

συλλογικών οργάνων για την προστασία 

των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού 

που διαβιούν σε κλειστές δομές

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών, δύναται να 
συστήνονται συλλογικά όργανα με σκοπό την προστασία 
από τον κορωνοϊό COVID-19 των φιλοξενουμένων σε 
Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και λοιπές κλειστές 
δομές φιλοξενίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Με 
την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες των 
ανωτέρω συλλογικών οργάνων, το αρμόδιο όργανο για 
την έκδοση απόφασης συγκρότησής τους, καθώς και 
κάθε ειδικότερο και λεπτομερειακό θέμα για την εφαρ-
μογή του παρόντος.

Άρθρο 29

Χορήγηση-παράταση 

ασφαλιστικής ικανότητας 2020-2021

1. Χορηγείται αναδρομικά ασφαλιστική ικανότητα για 
παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος, για το χρο-
νικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 28.2.2021, χωρίς 
την προϋπόθεση συμπλήρωσης των απαιτούμενων, 
για το  ανωτέρω χρονικό διάστημα, ημερών ασφάλι-
σης που προβλέπεται στην παρ. 8 του άρθρου 37 του 
ν. 4670/2020 (Α΄ 43), στα κατωτέρω πρόσωπα και τα μέλη 
των οικογενειών τους:

α) Στους εργαζομένους στην επιχείρηση με την επω-
νυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», στα 
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στη Ναυπηγοεπισκευαστική 
Ζώνη Περάματος και στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

β) Στους αναβάτες ιπποδρομιών, τους μαθητευόμε-
νους αναβάτες και τους προπονητές δρομώνων ίππων.

γ) Στα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του 
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(e-ΕΦΚΑ) ως μισθωτοί αποκλειστικά βάσει της περ. δ) 
της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).

δ) Στα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στο πεδίο εφαρ-
μογής των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 της από 26.7.2018 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 138), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4576/2018 (Α΄ 196).

ε) Στα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής 
των υπουργικών αποφάσεων κατ’ εξουσιοδότηση της 
παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994 (Α΄ 196).

2. Παρατείνεται αναδρομικά η ασφαλιστική ικανότη-
τα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος, για 
το χρονικό διάστημα από 1ης.3.2020 έως 28.2.2021, των 
κατωτέρω προσώπων και των μελών των οικογενειών 
τους:

α) Των ασφαλισμένων που έχουν κάνει χρήση των δι-
ατάξεων των περ. Α΄ Β΄ και Γ΄ της υποπαρ. Α.3 της παρ. 
Α του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) και της 
παρ. 7 του άρθρου 30 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29).

β) Των ανέργων ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών, 
που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 4 του 
άρθρου 5 του ν. 2768/1999 (Α΄ 273).
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. 47284/359 
Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 34341/5991/18-09-2020 

κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση διαδικα-

σίας, προϋποθέσεων, όρων, απαιτούμενων δικαι-

ολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, παρακράτη-

σης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων 

και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και 

κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για 

την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 

(A΄  136) και του άρθρου  26 του ν.  4722/2014 

(Α΄ 177)» (Β΄ 4014), όπως τροποποιήθηκε με την 

υπ’ αρ. 42407/8205/2020 απόφαση (Β΄ 4581). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του ν.  4706/2020 

(A΄ 136) «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, 
σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελλη-
νική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς 
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες δια-
τάξεις», όπως ισχύει μετά το άρθρο 26 του ν. 4722/2020 
(Α΄ 177).

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α΄  143) και τις διατάξεις του ν.  4446/2016 και ιδίως 
τα άρθρα 75 έως 90.

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Ει-
σπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 90).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181).

7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(Α΄ 168).

8. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 145).

9. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

10. Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουρ-
γού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

11. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

12. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β΄ 4805).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προ-
ϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, η  οποία δεν μπορεί να προσδιο-
ριστεί ακριβώς καθόσον εξαρτάται από πραγματικά 
περιστατικά και δεν είναι γνωστές σε αυτή την φάση 
οι απαιτήσεις των δικαιούχων, καθώς και οι βεβαιωμέ-
νες οφειλές τους προς το Δημόσιο, ΚΕΑΟ και e-ΕΦΚΑ. 
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
προκαλώντας ισόποση επιδείνωση του οικονομικού 
αποτελέσματος.

14. Την υπ’ αρ. 34340/5990/2020 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Την τροποποίηση-αντικατάσταση της υπ’ αρ. 34341/
5991/18-09-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθ-
μιση διαδικασίας, προϋποθέσεων, όρων, απαιτούμενων 
δικαιολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, παρακράτη-
σης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων και 
παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο 
ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του 
άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A΄ 136) και του άρθρου 26 
του ν. 4722/2014 (Α΄ 177)» (Β΄ 4014), όπως ισχύει, ως εξής:

Άρθρο 1 
Αντικείμενο

1. Με την παρούσα ρυθμίζονται η διαδικασία, οι όροι, 
οι  προϋποθέσεις, τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
ο τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, 
το είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων 
απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικα-
στικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του 
ν. 4706/2020 (A΄ 136) και του άρθρου 26 του ν. 4722/2020 
(A΄ 177), αναφορικά με την διαδικασία πληρωμής των 
ανεξόφλητων απαιτήσεων των δικαιούχων μέχρι τις 
31.12.2015 έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και του Ορ-
γανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

2. Η διαδικασία συμψηφισμού της παρούσας απόφα-
σης ως εξωδικαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ αφενός 
του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Απασχό-
λησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και αφετέρου των 
δικαιούχων στο πλαίσιο του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 
(A΄ 136) και του άρθρου 26 του ν. 4722/2020 (A΄ 177) 
αναφορικά με τις απορρέουσες αξιώσεις από τις δια-
τάξεις του άρθρου 21 του ν. 1767/1988 (A΄ 63), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν. 1836/1989 (A΄79) 
έως την 31η.12.2015, δεν εμπίπτει στις διατάξεις του 
ν. 4152/2013 (A΄ 107) και σε άλλες συναφείς διατάξεις 
περί κρατικών ενισχύσεων και συνιστά αποζημίωση κατά 
τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 ΕισΝΑΚ.

3. Με την υπαγωγή των δικαιούχων στις διατάξεις του 
άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A΄ 136) και του άρθρου 26 
του ν. 4722/2020 (A΄ 177), με τις οποίες πραγματοποιεί-
ται συμψηφισμός των οφειλών, που διενεργείται κατά 
τις διατάξεις της παρούσας, αποσβένυται πλήρως και 
ολοσχερώς κάθε απαίτηση των δικαιούχων κατά του 
Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Απασχόλη-
σης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) από την αιτία αυτή συ-
μπεριλαμβανομένων των αξιώσεων από τόκους, έξοδα 
είσπραξης και κάθε άλλη συναφή αξίωση που απορρέει 
από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1767/1988 (A΄ 63), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν. 1836/1989 
(Α΄ 89).

4. Για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας, όλοι 
οι δικαιούχοι, ανεξαρτήτως του εάν έχουν ασκήσει ένδι-
κο βοήθημα ή μέσο από την ίδια αιτία, θα πρέπει να πα-
ραιτηθούν από το σχετικό δικαίωμα, καθώς και από την 
άσκηση ενδίκου βοηθήματος ή μέσου (εφόσον έχουν 
ασκήσει) για τις απορρέουσες αξιώσεις τους από την 
1η.1.2010 έως την 31η.12.2015, συμπεριλαμβανομένων 
των αξιώσεων από τόκους, έξοδα είσπραξης και κάθε 
άλλη συναφή αξίωση.

Άρθρο 2 
Προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρούσας 
είναι οι εξής:

1. Να υφίστανται ανεξόφλητες απαιτήσεις των δικαι-
ούχων προς τον ΟΑΕΔ μέχρι 31-12-2015.

2. Να υποβληθεί σχετική αίτηση στον ΟΑΕΔ, με την 
οποία διακόπτεται η προθεσμία της παραγραφής.

3. Να παραιτηθεί ο δικαιούχος από το δικαίωμα και από 
την άσκηση ενδίκου βοηθήματος ή μέσου (εφόσον έχει 
ασκήσει), με το οποίο διεκδικείται χρηματικό ποσό για 
τα έτη 2010 έως 2015, να υποβάλει το σχετικό δικαιολογη-
τικό από το αρμόδιο Δικαστήριο, καθώς και σχετική υπεύ-
θυνη δήλωση, με την οποία δηλώνεται ρητά ότι παραιτείται 
από το δικαίωμά του για τις αξιώσεις από τα έτη 2010-2015.

4. Οι εν λόγω απαιτήσεις να μην έχουν υποπέσει σε 
παραγραφή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 3
Διαδικασία εκκαθάρισης από τον ΟΑΕΔ

1. Ο ΟΑΕΔ εκκαθαρίζει τις απαιτήσεις των δικαιούχων 
αρχικά μέχρι του ύψους των υφιστάμενων απαιτήσεων 
της Φορολογικής Διοίκησης και των Φορέων Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και στη συνέχεια με μελλοντικές προ-
κύπτουσες απαιτήσεις αυτών, ύστερα από αίτημα του 
ΟΑΕΔ και προσδιορισμό του ύψους της οφειλής από την 
Φορολογική Διοίκηση και τον e-ΕΦΚΑ. Προηγείται η δια-
δικασία συμψηφισμού των ανεξόφλητων απαιτήσεων 
προς τη Φορολογική Διοίκηση, εφόσον υπάρχουν, και 
έπεται η διαδικασία της παρακράτησης και απόδοσης 
των απαιτήσεων στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. 
Η εκκαθάριση θα πραγματοποιείται από τις Περιφερεια-
κές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, οι οποίες είναι υπεύθυνες για 
τον προσδιορισμό των απαιτήσεων των δικαιούχων για 
την περίοδο έως 31-12-2015.

2. Τα δικαιολογητικά εκκαθάρισης της δαπάνης από 
τον ΟΑΕΔ είναι τα προβλεπόμενα κατά τον χρόνο υπο-
βολής της αρχικής αίτησης (υπουργικές αποφάσεις, απο-
φάσεις Διοικητικού Συμβουλίου ΟΑΕΔ, εγκυκλίους και 
οδηγίες του ΟΑΕΔ).

3. Έκδοση τιμολογίου από τον δικαιούχο στο ύψος της 
απαίτησης της Φορολογικής Διοίκησης και των Φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως αυτή θα προσδιορίζεται 
κάθε φορά από αυτούς.

4. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου περί μη ασκή-
σεως ενδίκων μέσων και σε περίπτωση άσκησης αυτών, 
βεβαίωση του αρμόδιου Δικαστηρίου περί σχετικής πα-
ραίτησης.

5. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου περί κατάσχεσης 
ή εκχώρησης ή μη των απαιτήσεών του.

6. Ο ΟΑΕΔ θα αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων πίνακα με την εκκαθαρισμένη 
απαίτηση, η οποία θα είναι μέχρι το ύψος των απαι-
τήσεων της Φορολογικής Διοίκησης και των Φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης κάθε φορά, αφού λάβει σχετική 
ενημέρωση από αυτούς και στη συνέχεια το Υπουρ-
γείο χωρίς άλλη ενέργεια ή δικαιολογητικό και μόνο με 
τα παραπάνω αναφερόμενα, θα προβαίνει στην έκδοση 
χρηματικού εντάλματος.

7. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον 
δικαιούχο για κάθε απαίτησή του.
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Άρθρο 4
Διαδικασία επιβεβαίωσης οφειλών, 
συμψηφισμού και παρακράτησης

1. Ο ΟΑΕΔ σε μηνιαία βάση και συνολικά, για τις βέ-
βαιες και ανεξόφλητες απαιτήσεις έναντι αυτού μέχρι τις 
31-12-2015, αποστέλλει ηλεκτρονικό αρχείο στην Φορο-
λογική Διοίκηση και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 
προκειμένου να ενημερωθεί για την ύπαρξη τυχόν οφει-
λών προς αυτούς.

2. Το ηλεκτρονικό αρχείο περιλαμβάνει τα δικαιούχα 
πρόσωπα, το ποσό της απαίτησης έναντι του ΟΑΕΔ, τον 
ΑΦΜ του δικαιούχου, το ποσό της οφειλής προς συμ-
ψηφισμό ή παρακράτηση και την ημερομηνία με την 
οποία καθορίζεται το προς συμψηφισμό ή και προς πα-
ρακράτηση ποσό.

3. Στην περίπτωση ύπαρξης οφειλών προς την Φορο-
λογική Διοίκηση και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 
το αρχείο συμπληρωμένο με τα ποσά των οφειλών επι-
στρέφεται στον ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση ληξιπροθέσμων 
οφειλών το ποσό των προσαυξήσεων υπολογίζεται με 
την ως άνω ημερομηνία συμψηφισμού.

4. Συμψηφίζονται οι  βεβαιωμένες οφειλές σε ΑΛΕ 
εντός κρατικού προϋπολογισμού.

5. Η Γ.Δ.Ο.Υ. εκδίδει το σχετικό χρηματικό ένταλμα και 
το εξοφλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77 
έως 80 του ν. 4446/2016 και με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 
2/107929/0026/1-1-2013 κοινή απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού 
Οικονομικών (Β΄ 3172), με την προϋπόθεση ότι αυτό είναι 
ισόποσο με τις οφειλές των δικαιούχων. Η εμφάνιση των 
σχετικών πληρωμών και εσόδων στην δημόσια ληψοδο-
σία πραγματοποιείται, με την έκδοση των χρηματικών 
ενταλμάτων από τη Γ.Δ.Ο.Υ. και με τον συμψηφισμό από 
την αρμόδια την Φορολογική Διοίκηση και τους αρμό-
διους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Άρθρο 5
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Υποβολή πίνακα από τον ΟΑΕΔ με τα δικαιούχα 
πρόσωπα, τα ποσά των ανεξόφλητων απαιτήσεων των 
δικαιούχων που συμψηφίζονται με υφιστάμενες και μελ-
λοντικές απαιτήσεις χωριστά της Φορολογικής Διοίκη-
σης και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, τον ΑΦΜ 
και την ημερομηνία συμψηφισμού.

2. Απόφαση έγκρισης δαπάνης.
3. Απόφαση ανάληψης δαπάνης.
4. Κατάσταση δαπάνης.
5. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο ζητη-

θεί από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

6. Αρμόδια Υπηρεσία Διατάκτη ορίζεται η Διεύθυνση 
Ένταξης στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Άρθρο 6 
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Υφυπουργός  Εργασίας και
Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ   
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*02050801711200004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

ΑΔΑ: ΨΩΕΙ4691Ω2-3ΣΕ



   
Ημερομηνία: ____ / ____ / 202___

                                                                                            

Α Ι Τ Η Σ ΗΑ Ι Τ Η Σ Η11      

Προς: Ο.Α.Ε.Δ. - Κ.Π.Α.2 _________________________

Επιχείρηση: …………………………………….…………………………………………..…………….

Α.Φ.Μ.: …………………………………………………………………………………………………….

Οδός, αριθμός: …………………………………………………………………………………………..

Τηλ.: ………………………………………………….…………. FAX: ………………..………………..

Τ.Κ.: - Περιοχή:…………………………………………………….……………………………………..

E-mail: ………………………………………………………………………………………………….....

ΘΕΜΑ:  Ρύθμιση  διαδικασίας,  προϋποθέσεων,  όρων,  απαιτούμενων  δικαιολογητικών,
τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων και
παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα,
για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A΄ 136) και του άρθρου 26 του ν.
4722/2020 (Α’ 177).

                                                                                                                         
Δια  της  παρούσης  αιτούμαι  συμψηφισμό,  παρακράτηση  και  απόδοση  των  συμψηφιζομένων  και
παρακρατούμενων απαιτήσεων, για την περίοδο …………….…..……….. έως ………….....……..……..,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αρ. 47284/359/17-11-2020 KYA (Β΄ 5080) Κ.Υ.Α.

Για το σκοπό αυτό επισυνάπτω τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση περί μη άσκησης ενδίκων μέσων και σε περίπτωση άσκησης αυτών, βεβαίωση
του αρμόδιου Δικαστηρίου περί σχετικής παραίτησης (Υποδείγματα 1Α και 1Β).

2. Υπεύθυνη δήλωση περί κατάσχεσης/εκχώρησης ή μη των απαιτήσεών του (Υπόδειγμα 2). 

Ο/Η Αιτών/ούσα

…………………………

(Υπογραφή, σφραγίδα)

1 Αποτελεί Υπόδειγμα, για τη διευκόλυνση των δικαιούχων.

ΑΔΑ: ΨΩΕΙ4691Ω2-3ΣΕ



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  1 Α

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): ΟΑΕΔ – ΚΠΑ2 ………………………………………………………..…………………………..… 

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 

του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα  του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A' 136),  του  άρθρου 26 του Ν.4722/2020

(Α΄177) και της  με αριθμό 47284/359/17-11-2020 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών  και Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄5080)

α) παραιτούμαι από το δικαίωμά μου για τις αξιώσεις κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) που απορρέουν για τα  χρονικά  διαστήματα  από 1η.1.2010

έως την 31η.12.2015 που προκύπτουν από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1767/1988 (A΄ 63), όπως

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν.  1836/1989(Α΄ 89)  συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων από

τόκους, έξοδα είσπραξης και κάθε άλλη συναφή αξίωση και 

β) δεν έχω ασκήσει οποιοδήποτε ένδικο  βοήθημα  ή μέσο .

Ημερομηνία:  ….. /…... / .2020

Ο – Η Δηλ….

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται  ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών

ΑΔΑ: ΨΩΕΙ4691Ω2-3ΣΕ



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1 Β

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

ΠΡΟΣ(1): ΟΑΕΔ – ΚΠΑ2 ……………………………………………………………...…………………….… 

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 

του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A' 136), του άρθρου 26 του Ν.4722/2020 (Α΄177)

και της με αριθμό 47284/359/17-11-2020 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων (Β΄5080), παραιτούμαι από το δικαίωμά μου:

α)  για  τις  αξιώσεις  κατά  του  Ελληνικού  Δημοσίου  και  του  Οργανισμού  Απασχόλησης  Εργατικού

Δυναμικού (ΟΑΕΔ) που απορρέουν για τα  χρονικά διαστήματα από 1η.1.2010 έως την 31η.12.2015 που

προκύπτουν από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1767/1988 (A΄ 63), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο

32 του ν. 1836/1989(Α΄ 89)  συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων από τόκους, έξοδα είσπραξης και κάθε

άλλη συναφή αξίωση και 

β) από την άσκηση ενδίκου βοηθήματος ή μέσου και  υποβάλω το σχετικό δικαιολογητικό από το αρμόδιο

Δικαστήριο.

Ημερομηνία:  ….. /…... / .2020

Ο – Η Δηλ….

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10
ετών.

ΑΔΑ: ΨΩΕΙ4691Ω2-3ΣΕ



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): ΟΑΕΔ – ΚΠΑ2 …………………………………………………………………….……………..…..

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις 

της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα  του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A' 136),   του  άρθρου 26 του

Ν.4722/2020  (Α΄177)  και  της   με  αριθμό  47284/359/17-11-2020  Κ.Υ.Α.  των  Υπουργών

Οικονομικών  και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄5080),  οι απαιτήσεις μου : δεν

έχουν εκχωρηθεί ή κατασχεθεί  ή έχουν εκχωρηθεί ή κατασχεθεί.(4)

Φορείς εκχώρησης ή/και κατάσχεσης: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Ημερομηνία:  ….. /…... / .2020

Ο – Η Δηλ….

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται  ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση εκχώρησης ή κατάσχεσης των απαιτήσεων του δικαιούχου δηλώνεται ο Φορέας στον οποίο εκχωρήθηκε η
απαίτηση ή ο Φορέας που προέβη σε κατάσχεση της απαίτησης.

ΑΔΑ: ΨΩΕΙ4691Ω2-3ΣΕ



             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

             

                     Ημερομηνία: ____ / ____ / 202___

Αριθμός Πρωτοκόλλου:________

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:  _________________________________ 

Οδός, αριθμός: _______________________________

Τ.Κ.- Περιοχή:________________________________ 

Τηλέφωνο: …………………….… Fax:……………….….

E-mail: ……………………………………………………....

Πληροφορίες : ……………………………………………...

ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / EΡΓΟΔΟΤΗ: 

___________________________________________ 

Α.Φ.Μ. : ____________________________________

Οδός, αριθμός: ______________________________

Τ.Κ. – Περιοχή:______________________________

E-mail: _____________________________________

ΘΕΜΑ:  Ρύθμιση διαδικασίας,  προϋποθέσεων,  όρων,  απαιτούμενων δικαιολογητικών,
τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων και
παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα,
για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A΄ 136) και του άρθρου 26 του ν.
4722/2020 (Α΄ 177).

Ε Γ Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η   Α Π Ο Φ Α Σ Η    Ε Γ Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η   Α Π Ο Φ Α Σ Η    

Έχοντας υπόψη:
1. Tο άρθρο 87 του ν. 4706/2020 (A' 136).
2. το άρθρο 26 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) .
3. την υπ΄ αρ. 47284/359/17-11-2020 K.Y.A. (Β΄ 5080) των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων.
4. την αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά βάσει του άρθρου 21 του ν. 1767/1988 (Α΄ 63),

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν.1836/1989 (A'79).
5. την  υπ΄  αριθμ.  πρωτ.  ……..........…..……..………. αίτηση περί  συμψηφισμού,  παρακράτησης και

απόδοση  των  συμψηφιζομένων  και  παρακρατούμενων  απαιτήσεων,  για  την  περίοδο
…………………..…………….…..….. έως ……………………….……….. στο πλαίσιο εφαρμογής της
υπ΄ αρ. 47284/359/17-11-2020 K.Y.A. (Β΄ 5080).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την αποδοχή του αιτήματος περί  συμψηφισμού,  παρακράτησης και απόδοση των συμψηφιζομένων

και παρακρατούμενων απαιτήσεων του δικαιούχου για την περίοδο …………………..………...….. έως

…………………..………...…..  που αντιστοιχεί στο ποσό των …………..……….. ευρώ.

                                                                                                                
Ο Προϊστάμενος

…………………………
(Υπογραφή, σφραγίδα)

ΑΔΑ: ΨΩΕΙ4691Ω2-3ΣΕ



             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

             

                     Ημερομηνία: ____ / ____ / 202___

Αριθμός Πρωτοκόλλου:________

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:  _________________________________ 

Οδός, αριθμός: _______________________________

Τ.Κ.- Περιοχή:________________________________ 

Τηλέφωνο: …………………….… Fax:……………….….

E-mail: ……………………………………………………....

Πληροφορίες : ……………………………………………...

ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ / EΡΓΟΔΟΤΗ: 

___________________________________________ 

Α.Φ.Μ. : ____________________________________

Οδός, αριθμός: ______________________________

Τ.Κ. – Περιοχή:______________________________

E-mail: _____________________________________

ΘΕΜΑ:  Ρύθμιση διαδικασίας,  προϋποθέσεων,  όρων,  απαιτούμενων δικαιολογητικών,
τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων και
παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα,
για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A΄ 136) και του άρθρου 26 του ν.
4722/2020 (Α΄ 177).

Α Π Ο Φ Α Σ Η   Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΣΑ Π Ο Φ Α Σ Η   Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η Σ
Έχοντας υπόψη:
1. Tο άρθρο 87 του ν. 4706/2020 (A' 136).
2. το άρθρο 26 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) .
3. την υπ΄ αρ. 47284/359/17-11-2020 K.Y.A. (Β΄ 5080) των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων.
4. την  υπ΄  αριθμ.  πρωτ.  ……..........…..……..………. αίτηση περί  συμψηφισμού,  παρακράτησης και

απόδοση  των  συμψηφιζομένων  και  παρακρατούμενων  απαιτήσεων,  για  την  περίοδο
…………………..…………….…..….. έως ……………………….……….. στο πλαίσιο εφαρμογής της
υπ΄ αρ. 47284/359/17-11-2020 K.Y.A. (Β΄ 5080).

5. Την  υπ΄αρ.  ………………………………………………  εγκριτική  απόφαση  αναγνώρισης  της
ανεξόφλητης απαίτησης. 

6. Το ηλεκτρονικό αρχείο της παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ΄ αρ. 47284/359/17-11-2020 K.Y.A. (Β΄ 5080).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

α. την εκκαθάριση του ποσού των …………..…….……………..…  για το συμψηφισμό των οφειλών της

επιχείρησης προς τη Φορολογική Διοίκηση (ΑΑΔΕ) 

β. την εκκαθάριση του ποσού των …………..…….………………  για την παρακράτηση και απόδοση

των  οφειλών της επιχείρησης προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

                                                                                                                
Ο Προϊστάμενος

…………………………
(Υπογραφή, σφραγίδα)

ΑΔΑ: ΨΩΕΙ4691Ω2-3ΣΕ
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