
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Προσδιορισμός της διαδικασίας για την κάλυψη 
των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής 
συμβάσεων εργασίας.

2 Καθορισμός δικαιολογητικών απόδειξης μείωσης 
τιμών και τρόπου είσπραξης προστίμων, του έρ-
γου «Μέτρα για τη μείωση των ενδοπεριφερει-
ακών ανισοτήτων, τη συγκράτηση και τη συνο-
χή του πληθυσμού στα νησιά», στο σκέλος των 
καυσίμων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. ΓΔ2/16764/106 (1)
   Προσδιορισμός της διαδικασίας για την κάλυψη 

των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής 

συμβάσεων εργασίας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της από 14/3/2020 Πράξης Νομοθετι-

κού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19 
(Α΄ 64)» και κυρίως το άρθρο δέκατο τρίτο, όπως κυρώ-
θηκαν με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

2. Τις διατάξεις της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντι-
μετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής 
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» 
και κυρίως το άρθρο ενδέκατο, όπως κυρώθηκαν με το 
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).

3. Τις διατάξεις της 12998/232/2020 (Β΄ 1078) κοινής 
υπουργικής απόφασης «Μέτρα στήριξης εργαζομένων 
του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό Μητρώου εργο-
δότη (ΑΜΕ) στον e-ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί 

η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με 
εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει 
ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει 
των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζο-
νται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμε-
τώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19», 
όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό 
Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυ-
βέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης», όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του ν. 4651/2019 (Α΄209) «Κύρωση του 
κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄98) 
«Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

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

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

10. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως ισχύει.

11. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

12. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

13. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 
(Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών 
και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων 
Υπουργείων».

14. Την 340/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β΄ 3051).

15. Την 16523/942/27.04.2020 ΓΔ2 εισήγηση του 
Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων.

16. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης προκαλείται μείωση εσόδων στον ετήσιο 
προϋπολογισμό 2020 του e-ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:

Τη διαδικασία προσδιορισμού για την κάλυψη των 
ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων 
εργασίας, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Προσδιορισμός της διαδικασίας για την κάλυψη των 

ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβά-
σεων εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 
12998/232/23-3-2020 κοινής υπουργικής απόφασης 
(ΦΕΚ 1078/Β΄/28-3-2020).

1. Οι ασφαλιστικές εισφορές που καλύπτονται από 
τον κρατικό προϋπολογισμό για τους εργαζόμενους με 
αναστολή συμβάσεων εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 
3 του κεφαλαίου Α.1. και του άρθρου 2 του κεφαλαίου 
Α.2 της αριθμ. 12998/232/23-3-2020 κοινής υπουργι-
κής απόφασης (ΦΕΚ 1078/Β΄/28-3-2020) όπως ισχύει, 
προσδιορίζονται μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δη-
λώσεων (Α.Π.Δ.) που υποβάλλονται για την αντίστοιχη 
μισθολογική περίοδο.

2. Για κάθε μηνιαία μισθολογική περίοδο υποβάλλεται 
Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) με κωδικό τύπου: 
01 Κανονική, όπως προβλέπεται από τις κείμενες δια-
τάξεις. Για τους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή 
ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αο-
ρίστου ή Ορισμένου Χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή 
εκ περιτροπής απασχόληση, για το χρονικό διάστημα 
απασχόλησης έως την αναστολή των συμβάσεων εργα-
σίας τους, καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. τα στοιχεία της 
πραγματικής τους απασχόλησης.

3. Για το χρονικό διάστημα αναστολής των συμβάσεων 
εργασίας των ως άνω μισθωτών, καταχωρίζονται στην 
Α.Π.Δ. της ίδιας μισθολογικής περιόδου, τα στοιχεία 
του μισθού ή του ημερομισθίου, με πλήρη ή μειωμένη 
ή εκ περιτροπής απασχόληση με βάση τις συμβάσεις 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου ή Ορισμένου 
Χρόνου, όπως αυτά θα καταχωρίζονταν εάν δεν είχαν 
τεθεί σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας. Οι αποδοχές 
της περίπτωσης αυτής καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. με 
κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών, οι λεπτομέρειες για 
τον οποίο θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
του e-ΕΦΚΑ. Για τη μισθολογική περίοδο απασχόλησης 
Μαρτίου 2020, η ημερομηνία έναρξης αναστολής των 
συμβάσεων εργασίας είναι αυτή που δηλώνεται στην 
οικεία Α.Π.Δ., η οποία δεν μπορεί να είναι πριν την 15η 
Μαρτίου για τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο κεφά-
λαιο Α.1. της αριθμ. 12998/232/23-3-2020 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης (ΦΕΚ 1078/Β΄/28-3-2020) ή πριν την 
21η Μαρτίου για τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο 
κεφάλαιο Α.2 της ίδιας απόφασης.

4. Στις περιπτώσεις που επιχειρήσεις-εργοδότες, 
καταβάλλουν αποδοχές οικειοθελώς ή εξ ελευθεριό-
τητας, σε εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις ερ-
γασίας τους τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού, τα ποσά των αποδοχών 

αυτών που καταβάλλονται από τις υπόχρεες επιχειρή-
σεις-εργοδότες, καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ με κωδι-
κό ειδικού τύπου αποδοχών, οι λεπτομέρειες για τον 
οποίο θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
του e-ΕΦΚΑ.

5. Στις περιπτώσεις που επιχειρήσεις-εργοδότες, απα-
σχολούν εκτάκτως με τηλεργασία, εργαζομένους των 
οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούσαν σε ανα-
στολή και οι οποίοι συνέχισαν να είναι δικαιούχοι της 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού, τα ποσά των αποδοχών 
που καταβάλλονται από τις υπόχρεες επιχειρήσεις-ερ-
γοδότες για το διάστημα διακοπής της αναστολής και 
έκτακτης παροχής τηλεργασίας, καταχωρίζονται στην 
Α.Π.Δ με κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών, οι λεπτομέ-
ρειες για τον οποίο θα καθοριστούν από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

6. Η προθεσμία υποβολής της Α.Π.Δ. μισθολογικής 
περιόδου απασχόλησης Μαρτίου 2020, και των συ-
μπληρωματικών Α.Π.Δ. της ίδιας περιόδου, οι οποίες 
μπορεί να είναι περισσότερες από μία, παρατείνεται 
έως τις 15/05/2020 και αφορά αποκλειστικά και μόνο 
τις επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων είτε έχει ανα-
σταλεί η επιχειρηματική δραστηριότητα με εντολή 
δημόσιας αρχής, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των 
οριζόμενων στις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου 
Οικονομικών, ΚΑΔ κύριας ή δευτερεύουσας δραστηρι-
ότητας.

7. Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντι-
στοιχούν στις αποδοχές που καταχωρίζονται με τον κω-
δικό ειδικού τύπου αποδοχών της παρ 3 του άρθρου 1 
της παρούσας, μειωμένων κατά το ύψος των εισφορών 
που αντιστοιχούν στις αποδοχές που καταχωρίζονται με 
τον κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών της παρ 4 και 5 του 
άρθρου 1 της παρούσας, καλύπτεται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό.

8. Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της διαδικασίας που 
προβλέπεται στις παραγράφους 3,4 και 5 του παρόντος 
και αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφα-
λιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋ-
πολογισμό.

9. Τα δεδομένα που καταχωρούνται στις Α.Π.Δ δια-
σταυρώνονται με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑ-
ΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων καθώς και με συγκριτικά στοιχεία απασχόλησης 
προηγούμενων μηνών καθώς και ιστορικά στοιχεία 
λειτουργίας της επιχείρησης προκειμένου να επιβε-
βαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης και 
εισφορών που δηλώνονται για τα οποία βαρύνεται ο 
κρατικός προϋπολογισμός και όπου απαιτείται, εκ-
δίδονται και επιδίδονται ηλεκτρονικά οι προβλεπό-
μενες πράξεις επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις 
οφειλής.

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Απριλίου 2020

ΟΙ Υπουργοί

Υφυπουργός Εργασίας και 
Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 1267 (2)
Καθορισμός δικαιολογητικών απόδειξης μείω-

σης τιμών και τρόπου είσπραξης προστίμων, του 

έργου «Μέτρα για τη μείωση των ενδοπεριφερει-

ακών ανισοτήτων, τη συγκράτηση και τη συνο-

χή του πληθυσμού στα νησιά», στο σκέλος των 

καυσίμων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
(α) Του άρθρου 51 του ν. 4676/2020 «Εκσυγχρονισμός 

θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 67).

(β) Του ν. 4551/2018 «Μηχανισμός Εφαρμογής, Κρατι-
κή Εποπτεία και Γενικοί Όροι Υλοποίησης του Μεταφο-
ρικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 116) 
όπως ισχύει.

(γ) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με 
υποχρεωτική την ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυ-
βερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 112).

(δ) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

(ε) Του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχεί-
ριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών πα-
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, 
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/2017 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 
(ΕΕ L 156/16-6-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση 
του ν. 3413/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265).

(στ) Του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτε-
λικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας διοίκησης».

(ζ) Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτρο-
πής της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημα-
σίας (Κανονισμός De Minimis).

(η) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

(θ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων.... 
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 

μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής...» (Α΄ 114).

(ι) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26).

(ια) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και με-
τονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρ-
μοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α΄ 119).

(ιβ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

(ιγ) Της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομί-
ας και Ανάπτυξης - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
937/2.4.2019 «Πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Με-
ταφορικού Ισοδύναμου στη μεταφορά καυσίμων στα 
νησιά για το έτος 2019» (Β΄ 1094).

(ιδ) Την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 134453/2015 
«Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμ-
ματος Δημοσίων Επενδύσεων» (Β΄ 2857).

(ιε) Την με αριθμ. 14235/6.2.2020 με ΑΔΑ: ΨΟ7Ε46ΜΤΛΡ-
0ΒΛ εγκύκλιο Οδηγιών για την Έγκριση και Χρηματοδότη-
ση του ΠΔΕ 2020 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 
2021 - 2023 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

(ιστ) Της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομι-
κών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής 4111.08-01/1002/24.03.2020 «Καθο-
ρισμός του ποσού που καταβάλλεται για το μέτρο του 
Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2020» (Β΄ 1165).

(ιζ) Της απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής 1192/21-4-2020 «Παράταση της 
πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου του Μεταφορικού 
Ισοδύναμου (Μ.Ι.) στο σκέλος των καυσίμων» (Β΄ 1580).

2. Το έργο με κωδικό 2018ΣΕ03300006 «Μέτρα για τη 
μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, τη συγκρά-
τηση και τη συνοχή του πληθυσμού στα νησιά» της ΣΑΕ 
033 του Π.Δ.Ε του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, Ειδικός Φορέας Γενική Γραμματεία Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής.

3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται επιπλέον δαπάνη δεδομένου ότι η σχετική δαπάνη 
έχει ήδη συμπεριληφθεί στις εγκεκριμένες πιστώσεις 
του κρατικού προϋπολογισμού 2020, σύμφωνα με την 
ανωτέρω παρ. (ιστ) της παρούσας, αποφασίζει:

Άρθρο 1 
Δικαιολογητικά απόδειξης μείωσης τιμών

1. Οι πρατηριούχοι που έχουν ενταχθεί στη δράση του 
Μεταφορικού Ισοδύναμου Καυσίμων και έχουν παραλεί-
ψει να γνωστοποιήσουν την τιμή της λιανικής πώλησης 
των επιλέξιμων καυσίμων στο Παρατηρητήριο Τιμών 
Υγρών Καυσίμων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 
και Προστασίας του Καταναλωτή, μπορούν να αποδει-
κνύουν ότι είχαν προχωρήσει στην αντίστοιχη μείωση 
των τιμών των επιλέξιμων καυσίμων κατά το ύψος του 
ποσού που εισπράττουν ως Αντιστάθμισμα Νησιωτικού 
Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.) με τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

(α) Αίτηση επανεξέτασης των δικαιολογητικών που 
είχαν υποβάλει, για την καταβολή Α.ΝΗ.ΚΟ. Η αίτηση 
υποβάλλεται στη Διεύθυνση Νησιωτικής Πολιτικής της 
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Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
(ΓΓΑΙΝΠ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής. 

(β) Αναλυτικά στοιχεία λιανικών τιμών πώλησης των 
επιλέξιμων καυσίμων από το Σύστημα Ελέγχου Εισροών 
Εκροών ν. 3054/2002 (Α΄ 230), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, για τους μήνες που δεν είχαν αναρτήσει τιμές στο 
Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων ή αντίγραφα 
αποδείξεων και τιμολογίων λιανικής πώλησης των επι-
λέξιμων καυσίμων. 

2. Οι τυχόν αιτήσεις επανεξέτασης που είχαν υποβλη-
θεί από τους δικαιούχους πρατηριούχους με τα ανωτέ-
ρω απαραίτητα δικαιολογητικά, επανεξετάζονται από 
τη Διεύθυνση Νησιωτικής Πολιτικής της ΓΓΑΙΝΠ χωρίς 
να απαιτείται εκ νέου η υποβολή τους. Τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά δύναται να συμπληρώνονται από τους 
αιτούντες κατόπιν ενημέρωσης τους από τη Διεύθυνση 
Νησιωτικής Πολιτικής της ΓΓΑΙΝΠ.

Άρθρο 2 
Τρόπος είσπραξης προστίμου

1. Η είσπραξη του προστίμου που προβλέπεται στην 
παρ.4 του άρθρου 3 του ν. 4551/2018 (Α΄ 116) όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 1. του άρθρου 51 του 
ν. 4676/2020 (Α΄ 67) γίνεται ως εξής:

α) Το ποσό του προστίμου συμψηφίζεται με την απαί-
τηση του Α.ΝΗ.ΚΟ του αντίστοιχου μήνα.

β) Σε περίπτωση που το αιτούμενο ποσό δεν επαρκεί 
για την κάλυψη του προστίμου το υπόλοιπο παρακρα-
τείται από τα εγκεκριμένα ποσά Α.ΝΗ.ΚΟ. των επόμενων 
μηνών. Εάν δεν υπάρξουν μελλοντικές απαιτήσεις κατα-
βολής Α.ΝΗ.ΚΟ. και προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο του 
προστίμου, η διαδικασία βεβαίωσης του ολοκληρώνεται 
από τη ΓΓΑΙΝΠ με τη σύνταξη χρηματικού καταλόγου 
προς τη ΔΟΥ του υπόχρεου. Το ποσό επιβαρύνεται με 
τις προσαυξήσεις καταβολής που προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων 
Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Άρθρο 3 
Έναρξη Ισχύος

Η παρούσα απόφαση έχει αναδρομική εφαρμογή από 
1η Ιανουαρίου 2019 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 51 
του ν. 4676/2020 (Α΄ 67).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
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