
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

    Αριθμ. οικ.3297/110 
Τροποποίηση της υπ’  αρ. οικ. 23103/478/

13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθο-

ρισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού 

ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”» 

(Β΄ 2274), όπως ισχύει. 

 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” (A΄ 84) και 
β) της από 1-5-2020 Π.Ν.Π. “Περαιτέρω μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της παν-
δημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 
κοινωνική και οικονομική κανονικότητα” (Α΄ 90) και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 104), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
δεύτερο της από 10-8-2020 Πράξης Νομοθετικού Περι-
εχομένου (A΄ 157), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 
του ν. 4722/2020 (Α΄ 177), το άρθρο 18 του ν. 4722/2020 
(Α΄ 177) και το άρθρο 112 του ν. 4764/2020 (A΄ 256).

2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης 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 κυβερ-
νητικών 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 Κοινοβου-

λίου 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 «Ανά-
ληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145), όπως 
ισχύει.

7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει.

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.

9. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), όπως ισχύει.

10. 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).

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 Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

13. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

14. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

15. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β΄ 4805).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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16. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 από-
φαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής 
εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β΄ 3520), όπως 
ισχύει.

17. Την υπ’ αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής 
του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β΄ 2274), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
54462/1611/31-12-2020 (Β΄ 5892) όμοιά της.

18. Την υπ’ αρ. 641/43/8-1-2021 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

19. Την ανάγκη αντιμετώπισης των συνεχιζόμενων συνε-
πειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την 
επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη είκοσι εκατομμυρίων 
εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (20.960.000 €) πέραν 
αυτής που προβλέπεται στις υπ’ αρ. οικ. 23103/478/
13-6-2020 (Β΄  2274) και  54462/1611/31-12-2020 
(Β΄ 5892) όμοιές της και θα καλυφθεί από τον τακτικό 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων στον ΕΦ 1033-501-0000000 και ΑΛΕ 
2310989899, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 
κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου 
εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλη-
σης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β΄ 2274), όπως ισχύει, ως εξής:

Α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
Κεφ. Α΄ τροποποιείται ως εξής:

«1. Στον Μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” εντάσσονται απο-
κλειστικά εργαζόμενοι, που έχουν εξαρτημένη σχέση 
εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά την 10η Αυγού-
στου 2020, ημερομηνία δημοσίευσης της από 10/8/2020 
Π.Ν.Π. (Α΄ 157), σε επιχειρήσεις-εργοδότες που πληρούν 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του παρόντος κεφα-
λαίου και κάνουν χρήση του Μηχανισμού.».

Β. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κεφ. Α΄ προ-
στίθενται εδάφια ως εξής:

«Ο ονομαστικός μισθός που λαμβάνεται υπόψη για τον 
υπολογισμό της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας 
εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο 
ασφαλιστέων αποδοχών του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 
(Α΄ 104). Υπερβάλλοντα ποσά που θα καταβληθούν από 
την 23η Δεκεμβρίου 2020, ημερομηνία δημοσίευσης 
του ν. 4764/2020 (Α΄ 256), και εφεξής αναζητούνται με 
τη διαδικασία του άρθρου 2 του Κεφ. Β΄ της παρούσας».

Γ. Το άρθρο 5 του Κεφ. Α΄ αντικαθίσταται ως εξής:
Δικαίωμα συμμετοχής στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» 

έχουν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας, συνεχούς ή επο-
χικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δρα-
στηριότητας (ΚΑΔ), υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α. Επιχειρήσεις-εργοδότες που υποχρεούνται σε υπο-
βολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ πρέπει να παρουσιά-
ζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον του κύκλου εργα-
σιών 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
Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου - Ιουνίου - 

Ιουλίου - Αυγούστου 2020
Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2021 Άθροισμα κύκλου εργασιών Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - 

Δεκεμβρίου 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 διά έξι (6). Σε περί-
πτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύ-
κλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί δύο (2).

Ιούλιος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου 2019. Σε περίπτω-
ση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των τριών (3) μηνών δεν είναι θετικός, 
λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά τέσσε-
ρα (4). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, 
λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020, πολλαπλασιαζόμενος 
επί τρία (3).
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Μήνας ένταξης στον Μηχανισμό Κύκλος εργασιών αναφοράς

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 διαι-
ρεμένο διά τρία (3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν 
είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020 πολλα-
πλασιαζόμενος επί τέσσερα (4).

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου –Απριλίου - Μαΐου - Ιουνίου - Ιου-
λίου - Αυγούστου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των 
έξι (6) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών 
του 2019 διαιρεμένο διά δύο (2). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών 
του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 
2020 πολλαπλασιαζόμενος επί έξι (6).

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2021 Άθροισμα κύκλου εργασιών Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - 
Δεκεμβρίου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των 
τεσσάρων (4) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του 
Φεβρουαρίου 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα (4).

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, διαιρε-
μένο διά 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 διά έξι (6). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών 
του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του πρώτου τρι-
μήνου του 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί τα δύο τρίτα (2/3).

Ιούλιος 2020 Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 2019, πολλαπλα-
σιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και του δεύτερου τριμήνου του 2019, 
πολλαπλασιαζόμενο επί δύο τρίτα (2/3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργα-
σιών 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, πολλαπλα-
σιαζόμενο 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, πολλαπλασια-
ζόμενος επί τέσσερα τρίτα (4/3).

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2020 Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 2019, πολλαπλα-
σιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και του δεύτερου τριμήνου του 2019 και 
του τρίτου τριμήνου του 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί δύο τρίτα (2/3). Σε 
περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των τριών τριμήνων δεν είναι 
θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά 
δύο (2). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, 
λογίζεται ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020, πολλαπλασια-
ζόμενος επί δύο (2).

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2021 Άθροισμα του κύκλου εργασιών του τρίτου τριμήνου 2019, πολλαπλασια-
ζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και του τέταρτου τριμήνου του 2019. Σε περί-
πτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, 
λογίζεται ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020 πολλαπλασιαζό-
μενος επί τέσσερα τρίτα (4/3).
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Ανεξαρτήτως μήνα ένταξης, δικαίωμα συμμετοχής 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
Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2020 Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου - Ιουνίου - 

Ιουλίου - Αυγούστου 2020

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2021 Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - 
Δεκεμβρίου 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 διά έξι (6). Σε περίπτωση 
μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα 
συμμετοχής.

Ιούλιος 2020 Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο διά τέσσερα (4). Σε περί-
πτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαί-
ωμα συμμετοχής.

Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2020 Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο διά τρία (3). Σε περίπτωση 
μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα 
συμμετοχής.

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2020 Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο διά δύο (2). Σε περίπτωση 
μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα 
συμμετοχής.

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2021 Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο διά τρία (3). Σε περίπτωση 
μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα 
συμμετοχής.

Δ. Το άρθρο 6 του Κεφ. Α΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ως διάρκεια ισχύος του Μηχανισμού “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” ορίζεται το χρονικό διάστημα από 15/06/2020 έως 

28/2/2021.
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 εργαζομέ-
νων τους.

3. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των κατωτέρω περ. α), β) και γ) έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Μηχανισμό για 
έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος, 15/06/2020 έως και 28/2/2021,

α) επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται στον Μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” και έχουν Κύριο Κωδικό Δραστηριό-
τητας (ΚΑΔ), κατά την 30ή 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 συμβου-

λών διαχείρισης (ΚΑΔ 70.22) αποκλειστικά προς εταιρείες 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 εργα-
ζόμενούς τους.

Δικαίωμα συμμετοχής από 16/10/2020 έως και 28/2/2021 έχουν οι ανωτέρω επιχειρήσεις, εφόσον είχαν δικαίωμα 
συμμετοχής στον Μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” οποιαδήποτε στιγμή κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα.».
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Ε. Η περ. γ. της Α΄ φάσης της παρ. Α.ΙΙ. του άρθρου 7 
του Κεφ. Α΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Τους εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης 
εργασίας πλήρους απασχόλησης την 10/8/2020, που 
θα ενταχθούν στον Μηχανισμό, τα στοιχεία των οποίων 
αντλούνται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.»,

ΣΤ. Το άρθρο 1 του Κεφ. Β΄ του αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1
1. Για τη διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενί-

σχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, όπως αυτή ορίζεται 
στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουρ-
γείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η παραπάνω 
καταβολή γίνεται εφάπαξ με πίστωση του τραπεζικού 
λογαριασμού του δικαιούχου. Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εξά-
γεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση 
δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία 
τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή 
ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο λογα-
ριασμός, το ποσό της καταβολής και το ΑΦΜ τους.

2. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι 
επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά συστή-
ματα  Α.Ε.» (ΔΙΑΣ  Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται. 
Επίσης, διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ  Α.Ε. στη Διεύθυνση 
Ένταξης στην Εργασία και στη Διεύθυνση Οικονομικής 
Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων 
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει 
και τον αριθμό των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της 
καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα 
ή πιστωτικό ίδρυμα. Το ποσό της συνολικής δαπάνης 
εγκρίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισή-
γηση της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης 
του συνολικού ποσού αυτής, μετά από εισήγηση της 
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.

4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση 
αποστέλλεται, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου στη Διεύ-
θυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία 
εκδίδει, βάσει αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της 
Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού 
Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση 
Εισπράξεων - Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιά-
μεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ 
GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πλη-
ρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ Α.Ε.» που τηρείται 
στην Τράπεζα της Ελλάδος με: α) το συνολικό ποσό προς 
τους δικαιούχους και β) με το ποσό που αφορά το συνο-
λικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ Α.Ε.), 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 109/12-3-2019 πράξη του Διοι-
κητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλά-
δος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή 
κόστους προς τρίτους.

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών 
και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστη-
ρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά 

μέσω διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνεται ο λογαρια-
σμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 προ-
κειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς 
τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιού-
χων. 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 επι-
στρέφουν στο λογαριασμό του ΕΔ με ΙΒΑΝ: 
GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία κίνη-
σης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ  Α.Ε. και 
λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. 
Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει 
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου ενημερωθούν οι δικαιούχοι 
και να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.

6. Για την πληρωμή οικονομικής ενίσχυσης βραχυ-
χρόνιας εργασίας, η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 4 
επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια 
ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψη-
φιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση 
Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων.

8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προ-
γραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά 
πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλο-
γοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους 
υπαιτιότητα.

9. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρη-
ματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων για την έκδοση του συμψηφιστικού χρημα-
τικού εντάλματος.

β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2.
γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλά-

δος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της 
Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.».

Η. Κατά τα  λοιπά, ισχύει η  υπ’  αρ. οικ. 23103/478/
13-6-2020 (Β΄ 2274) κοινή υπουργική απόφαση, όπως 
ισχύει.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2021

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης Εργασίας και 
και Επενδύσεων Κοινωνικών Υποθέσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   




