
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

   Αριθμ. Α. 1095 
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 

άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθε-

τικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντι-

μετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφά-

νισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τρο-

ποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πρά-

ξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύ-
ει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 
(Α’ 76).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4753/2020 «Λήψη 
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κα-
νονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την 
προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνει-
ας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών 
υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη 
Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή 
Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές δι-
ατάξεις» (Α’ 227).

3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές δι-
αδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170 - Κ.Φ.Δ.), όπως 
ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Ει-
σπράξεως Δημοσίων εσόδων» (Α’ 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως 
ισχύουν.

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

6. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργί-
ας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Το-
πικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α’ 6).

7. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως 
ισχύει.

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

9. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

10. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

11. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), όπως 
ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.

12. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του πρώτου 
άρθρου του ν. 4093/2012, περί σύστασης θέσης Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Α’ 222), όπως ισχύει, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 
και της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως 
ισχύουν.

13. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 
όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση 
του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), 
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καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

14. Την υπό στοιχεία Α. 1256/2020 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών 
εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του” (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» 
(Β’ 5206).

15. Την υπό στοιχεία Α. 1279/2020 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών 
εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του” (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» 
(Β’ 5638).

16. Την υπό στοιχεία Α. 1014/2021 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών 
εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του” (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» 
(Β’ 286).

17. Την υπό στοιχεία Α. 1028/2021 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών 
εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του” (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» 
(Β’ 726).

18. Την υπό στοιχεία Α. 1055/2021 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών 
εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του” (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)» 
(Β’ 1070).

19. Την ανάγκη καθορισμού ειδικότερων θεμάτων και 
λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρ-
θρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητι-
κών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

20. Την εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης 
Απριλίου 2021 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμημα-
τικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./
Ελεγκτικά Κέντρα των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, 
οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας 
στις 20-03-2020 από τους αναγραφόμενους στο συ-
νημμένο πίνακα, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα 
έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 ΚΑΔ δευτερεύ-
ουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους 
στο συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από 
την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού 
έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσο-
δα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-03-2020, 
των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή 
ανά την επικράτεια είτε λόγω απαγόρευσης της λει-
τουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, 
είτε λόγω της εφαρμογής του μέτρου της περ. α’ της 
υποπαρ. 2Α του ενδέκατου άρθρου της από 20-3-2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83). Από 
την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται 
τα πρόσωπα της παρ. 5 του δέκατου τρίτου άρθρου 
της από 14-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του 
ν. 4682/2020 (Α’ 76).

Η εν λόγω δόση Απριλίου καταβάλλεται την τελευ-
ταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας 
δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης 
τμηματικής καταβολής, όπως αυτό έχει τυχόν διαμορ-
φωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 290 του 
ν. 4738/2020 (Α’ 207) και των υπό στοιχεία Α. 1256/2020 
(Β’ 5206), Α. 1279/2020 (Β’ 5638), Α. 1014/2021 (Β’ 286), 
Α. 1028/2021 (Β’ 726) και Α.1055/2021 (Β’ 1070) αποφά-
σεων του Υφυπουργού Οικονομικών.

2. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαι-
ρούνται οι εργαζόμενοι: α) στους φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 
14 ν. 4270/2014, β) στα εκτός αυτής Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) στα Νομικά Πρόσωπα 
Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, 
ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. - κατά την έννοια της επίτευξης 
κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, επο-
πτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της 
Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 
πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου 
προϋπολογισμού τους, δ) στις εκτός αυτής δημόσιες 
επιχειρήσεις και οργανισμούς του Κεφαλαίου Α’ του 
ν. 3429/2005 (Α’ 314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρε-
θεί από την εφαρμογή του και ε)στις επιχειρήσεις που 
υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’ του αμέσως παραπάνω 
νόμου.

3. Τα στοιχεία των εργαζομένων των οποίων η σύμ-
βαση εργασίας τελεί σε αναστολή λαμβάνονται από το 
Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
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Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Απριλίου 2021

Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02017142604210016*




