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ΑΠΟΦΑΖ 

 

ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ  

ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

 

 

ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο χςνπο, πξνυπνζέζεσλ, θξηηεξίσλ θαη δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο θαη 

πιεξσκήο, ηεο εθάπαμ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζε δηθεγφξνπο, κεραληθνχο, νηθνλνκνιφγνπο θαη 

γεσηερληθνχο απφ ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Αλεξγίαο ππέξ ησλ Απηνηειψο θαη Αλεμαξηήησο 

Απαζρνινπκέλσλ 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  66 ηνπ λ. 4756/2020 «Μέηξα ελίζρπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, θνηλσληθναζθαιηζηηθέο ξπζκίζεηο θαη δηαηάμεηο γηα ηελ ελίζρπζε 

ησλ αλέξγσλ»   (Α΄235). 

2. Σνλ  λ. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2011/85/ ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 143), φπσο ηζρχεη. 

3. Σνλ λ. 4622/2019 «Δπηηειηθφ Κξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηαθάλεηα ηεο Κπβέξλεζεο, ησλ 

θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο» (Α΄ 133).  

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 παξ.2 ηνπ λ. 3986/2011 «Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο 

Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2012−2015» (Α΄152). 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ.3655/2008 ( Α΄58) «Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή κεηαξξχζκηζε 

ηνπ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ινηπέο αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο». 
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6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4387/2016 (Α΄85) «Δληαίν χζηεκα Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο 

Μεηαξξχζκηζε αζθαιηζηηθνχ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο Ρπζκίζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

θαη ηπρεξψλ παηγλίσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

7. Σα ζηνηρεία γ θαη ε ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ  6 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ 

Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ, «Γ.Κ.Π.Γ.»). 

8. Σν άξζξν 90 ηνπ θψδηθα λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα, πνπ 

θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε 

θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα (Α΄ 98), φπσο ηζρχεη θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ κε ηελ παξ. 22 ηνπ 

άξζξνπ 119 ηνπ λ. 4622/2019 (Α΄ 133). 

9. Σελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ π.δ. 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» (Α΄ 

145), φπσο ηζρχεη.  

10. Σν π.δ. 134/2017 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο» (Α΄ 168), φπσο ηζρχεη. 

11. Σν π.δ. 142/2017 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» (Α΄ 181), φπσο ηζρχεη. 

12. Σν π.δ. 81/2019 «χζηαζε, ζπγρψλεπζε, κεηνλνκαζία θαη θαηάξγεζε Τπνπξγείσλ θαη 

θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο - Μεηαθνξά ππεξεζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ κεηαμχ 

Τπνπξγείσλ» (Α΄ 119). 

13.  Σν π.δ. 83/2019 «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ 

Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (Α΄ 121).  

14.  Σν π.δ. 84/2019 «χζηαζε θαη θαηάξγεζε Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ θαη Δηδηθψλ Γξακκαηεηψλ / 

Δληαίσλ Γηνηθεηηθψλ Σνκέσλ Τπνπξγείσλ» (Α΄ 123). 

15. Σν π.δ.62/2020  «Γηνξηζκφο Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (Α΄ 155). 

16. Σν π.δ. 2/2021 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ»  (Α’ 2). 

17. Σε κε αξηζκ.  Τ2/09.07.2019 απφθαζε Πξσζππνπξγνχ «χζηαζε ζέζεσλ αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 

θαη Τθππνπξγψλ» (Β’ 2901). 

18. Σε κε αξηζκ.  Τ70/30.10.2020 απφθαζε Πξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ 

Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, Θεφδσξν θπιαθάθε» (Β’4805). 

19. Σε κε αξηζκ.  Τ339/18.7.2019  απφθαζε Πξσζππνπξγνχ θαη Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Αλάζεζε 

αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, Απφζηνιν Βεζπξφπνπιν» (Β’ 3051). 

20. Σε κε αξηζκ. 1871/94/27.01.2021 εηζήγεζε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ.  

21. Σελ αλάγθε αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλερηδφκελσλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ COVID-

19 θαη ηελ επάλνδν ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θαλνληθφηεηα. 
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22. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο απφθαζεο πξνθαιείηαη δαπάλε χςνπο 40 εθ επξψ 

ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ ΚΑΔ 2817 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2021 ηνπ ΟΑΔΓ (απνθάζεηο 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο ΑΓΑ: 64Δ14691Χ –Γ7Ν θαη ΑΓΑ: 65ΠΦ4691Χ2-ΓΔΕ). 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

 

Άξζξν 1 

θνπφο θαη χςνο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο 

 

1. Με ηελ παξνχζα απφθαζε ρνξεγείηαη εθάπαμ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ η. 

ΔΣΑΑ θαζψο θαη ζηνπο νηθνλνκνιφγνπο θαη γεσηερληθνχο πνπ αζθαιίδνληαη ζηνλ e-ΔΦΚΑ, νη 

νπνίνη ππάγνληαη ζηελ παξ. 2α ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3986/2011 (Α΄ 152), νη νπνίνη έρνπλ πιεγεί 

νηθνλνκηθά ιφγσ ηεο εκθάληζεο  θαη δηάδνζεο ηεο λφζνπ  ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 γηα ηνπο 

κήλεο Μάξηην έσο Ννέκβξην ηνπ 2020. 

2. Σν χςνο ηεο εθάπαμ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζηνπο δηθαηνχρνπο ιήςεο ηεο παξνρήο, νη νπνίνη 

πιεξνχλ ηα θξηηήξηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 2, αλέξρεηαη ζε ηεηξαθφζηα (400,00) επξψ.  

3. Ζ εθάπαμ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο παξ. 1 απαιιάζζεηαη απφ θάζε θφξν, ηέινο, εηζθνξά ή 

θξάηεζε ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εηδηθήο εηζθνξάο 

αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 43Α ηνπ λ. 4172/2013 (Α΄ 167), δελ θαηάζρεηαη, νχηε ζπκςεθίδεηαη κε 

βεβαησκέλα ρξέε πξνο ην Γεκφζην, ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηνπο Οξγαληζκνχο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηα λνκηθά πξφζσπα ησλ ηειεπηαίσλ θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, φπσο 

επίζεο δελ θαηάζρεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα νθεηιέο πξνο απηά, νχηε ζπκςεθίδεηαη κε 

νθεηιέο πξνο πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη δελ πξνζκεηξάηαη ζην ζπλνιηθφ, πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ, 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα. 

Άξζξν 2 

Γηθαηνχρνη ηεο εθάπαμ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο 

 

1. Γηθαηνχρνη ηεο εθάπαμ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο είλαη νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο-αζθαιηζκέλνη ηνπ 

ηέσο ΔΣΑΑ, θαζψο θαη νηθνλνκνιφγνη θαη γεσηερληθνί πνπ αζθαιίδνληαη ζηνλ e-ΔΦΚΑ, νη νπνίνη 

ππάγνληαη ζηελ παξ. 2α ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3986/2011 (Α΄ 152),  θαη: 

α. είλαη λένη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο – επηζηήκνλεο, νη νπνίνη έρνπλ θάλεη έλαξμε αηνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηε Γ.Ο.Τ κεηά ηελ 1.1.2017 ζε έλαλ θσδηθφ αξηζκφ δξαζηεξηφηεηαο (ΚΑΓ) απφ 

ηνπο πεξηγξαθφκελνπο ζηνλ Πίλαθα 1 θαη πιεξνχλ ηα  θξηηήξηα ηεο παξ.4 ή είλαη αζθνχκελνη 

δηθεγφξνη πνπ έρνπλ αζθαιηζηεί κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία, ή 

β. έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη έλαξμε αηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε Γ.Ο.Τ. κέρξη 31.12.2016 θαη 

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ.2 θαη ηα  θξηηήξηα ηεο παξ.3 θαη 4 ή 
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γ. κεηέρνπλ σο εηαίξνη, κέιε ή δηαρεηξηζηέο ζε ηερληθέο ή θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο ή δηθεγνξηθέο 

εηαηξείεο  ή εηαηξείεο ινγηζηηθψλ ππεξεζηψλ, θαη πιεξνχλ ηα  θξηηήξηα ηεο παξ.4.  

2. Οη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ νη δηθαηνχρνη ηεο πεξίπησζεο 1.β είλαη νη εμήο :  

α) Απφ 20 Μαξηίνπ 2020 έσο 30 Ννεκβξίνπ 2020 είραλ ελεξγφ θχξην θσδηθφ αξηζκφ 

δξαζηεξηφηεηαο (ΚΑΓ) έλαλ απφ ηνπο πεξηγξαθφκελνπο ζηνλ Πίλαθα 1  ή ησλ νπνίσλ ηα 

αθαζάξηζηα έζνδα ελεξγνχ θαηά ηελ 20.03.2020 ΚΑΓ δεπηεξεχνπζαο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηνπο 

πεξηγξαθφκελνπο ζηνλ Πίλαθα 1, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ αξρηθή δήισζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 

θνξνινγηθνχ έηνπο 2018, είλαη κεγαιχηεξα απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ θχξην 

ΚΑΓ ζηηο 20.03.2020.  

β) Γηα φιν ην δηάζηεκα απφ 20 Μαξηίνπ 2020 έσο 30 Ννεκβξίνπ 2020, δελ έρνπλ αλαιάβεη 

κηζζσηή εξγαζία ή εξγαζία κε έκκηζζε εληνιή. 

3. Σα θξηηήξηα εζφδσλ πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ νη δηθαηνχρνη ηεο πεξίπησζεο 1.β είλαη ηα εμήο:  

α) Οη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο πνπ ππνρξενχληαη ζε ππνβνιή πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ πξέπεη λα 

παξνπζηάδνπλ κείσζε θαηά 20% ηνπιάρηζηνλ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ΦΠΑ (θσδηθφο 312 πεξηνδηθήο 

δήισζεο ΦΠΑ), ζε ζρέζε κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ αλαθνξάο, αλάινγα κε ην είδνο ησλ θνξνινγηθψλ 

βηβιίσλ, σο εμήο: 

αα) Κχθινο εξγαζηψλ ΦΠΑ πνπ πξέπεη λα παξνπζηάδεη κείσζε θαηά ηνπιάρηζηνλ 20%, είλαη ην 

άζξνηζκα ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ Απξηιίνπ –Γεθεκβξίνπ 2020. 

αβ) Γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία, ν θχθινο εξγαζηψλ αλαθνξάο 

ππνινγίδεηαη σο ην άζξνηζκα ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ΦΠΑ Απξηιίνπ –Γεθεκβξίνπ 2019. ε 

πεξίπησζε πνπ ν θχθινο εξγαζηψλ ΦΠΑ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ εθ ησλ αλσηέξσ κελψλ δελ είλαη 

ζεηηθφο, σο θχθινο εξγαζηψλ αλαθνξάο ινγίδεηαη ην ζχλνιν ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ΦΠΑ γηα φιν ην 

έηνο 2019 πνιιαπιαζηαδφκελν επί δχν ηξίηα (2/3). ε πεξίπησζε πνπ ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 2019 

δελ είλαη ζεηηθφο, ν θχθινο εξγαζηψλ αλαθνξάο ινγίδεηαη κεδεληθφο. 

αγ) Γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ ηεξνχλ απινγξαθηθά βηβιία, ν θχθινο εξγαζηψλ αλαθνξάο 

ππνινγίδεηαη σο ην άζξνηζκα ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ΦΠΑ ηνπ δεχηεξνπ, ηξίηνπ θαη ηέηαξηνπ 

ηξηκήλνπ ηνπ 2019. ε πεξίπησζε πνπ ν θχθινο εξγαζηψλ ΦΠΑ ελφο εθ ησλ αλσηέξσ ηξηκήλσλ 

δελ είλαη ζεηηθφο, σο θχθινο εξγαζηψλ αλαθνξάο ινγίδεηαη ην ζχλνιν ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ΦΠΑ 

γηα φιν ην έηνο 2019 πνιιαπιαζηαδφκελν επί δχν ηξίηα (2/3). ε πεξίπησζε πνπ ν θχθινο 

εξγαζηψλ ηνπ 2019 δελ είλαη ζεηηθφο, ν θχθινο εξγαζηψλ αλαθνξάο ινγίδεηαη κεδεληθφο. 

β) Οη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο πνπ δελ ππνρξενχληαη ζε ππνβνιή δήισζεο ΦΠΑ ή απαιιάζζνληαη απφ 

ηνλ ΦΠΑ, πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ κείσζε θαηά 20% ηνπιάρηζηνλ ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ (θσδηθφο 047 

δήισζεο Δ3), ζε ζρέζε κε ηα αθαζάξηζηα έζνδα αλαθνξάο, σο εμήο: 

βα) Αθαζάξηζηα έζνδα πνπ πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ κείσζε θαηά ηνπιάρηζηνλ 20% είλαη ην 

άζξνηζκα ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ κελψλ Απξηιίνπ –Γεθεκβξίνπ 2020.  

ββ) Ο θχθινο εξγαζηψλ αλαθνξάο, γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο πνπ δελ είλαη ππνθείκελνη 

ζε πεξηνδηθή δήισζε ΦΠΑ, νξίδεηαη σο ην ζχλνιν αθαζάξηζησλ εζφδσλ 2019 
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πνιιαπιαζηαδφκελν επί δχν ηξίηα (2/3). ε πεξίπησζε κε ζεηηθψλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ην 2019, ν 

θχθινο εξγαζηψλ ινγίδεηαη κεδεληθφο. 

4. Σν ζπλνιηθφ νηθνγελεηαθφ πξαγκαηηθφ, απαιιαζζφκελν ή απηνηειψο θνξνινγνχκελν εηζφδεκα 

έηνπο 2020 απφ νπνηαδήπνηε πεγή, δελ ππεξβαίλεη ηηο 30.000 επξψ,  ην νπνίν ζα επαιεζεπηεί απφ 

ηε δήισζε Δηζνδήκαηνο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 2020, φηαλ απηή ππνβιεζεί.  

 

ΠΗΝΑΚΑ Η : ΚΩΓΗΚΩΝ ΑΡΗΘΜΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (ΚΑΓ) 

 

ηνλ ηεηξαςήθην ΚΑΓ, ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη ππνθαηεγνξίεο πεληαςήθησλ, εμαςήθησλ θαη 

νθηαςήθησλ: 

 

6910 Ννκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

7111 Γξαζηεξηφηεηεο αξρηηεθηφλσλ 

7112 Γξαζηεξηφηεηεο κεραληθψλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 

παξνρήο ηερληθψλ ζπκβνπιψλ 

8621 Γξαζηεξηφηεηεο άζθεζεο γεληθψλ ηαηξηθψλ επαγγεικάησλ 

8622 Γξαζηεξηφηεηεο άζθεζεο εηδηθψλ ηαηξηθψλ επαγγεικάησλ 

8623 Γξαζηεξηφηεηεο άζθεζεο νδνληηαηξηθψλ επαγγεικάησλ 

7500 Κηεληαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

6920 Γξαζηεξηφηεηεο ινγηζηηθήο, ηήξεζεο βηβιίσλ θαη ινγηζηηθνχ 

ειέγρνπ· παξνρή θνξνινγηθψλ ζπκβνπιψλ 

7022 Γξαζηεξηφηεηεο παξνρήο επηρεηξεκαηηθψλ ζπκβνπιψλ θαη 

άιισλ ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο 

 

 

Άξζξν 3 

Αίηεζε ρνξήγεζεο ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο  

 

1. Γηα ηε ιήςε ηεο εθάπαμ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, 

ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε –αίηεζε ρνξήγεζεο ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζηε δηαδηθηπαθή 

ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο (Π) ΔΡΓΑΝΖ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, ζχκθσλα κε ηνλ επηζπλαπηφκελν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο –Αίηεζεο Υνξήγεζεο, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο.    

2. Πξνυπφζεζε απνδνρήο ηεο ππεχζπλεο δήισζεο – αίηεζεο ρνξήγεζεο ζην Π ΔΡΓΑΝΖ, είλαη ε 

πξνεγνχκελε ππνβνιή απφ ηνλ ειεχζεξν επαγγεικαηία-αζθαιηζκέλν, ησλ πεξηνδηθψλ δειψζεσλ 

Φ.Π.Α γηα φινπο ηνπο κήλεο ή ηξίκελα ηνπ έηνπο 2020. Γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο πνπ 

δελ ππνρξενχληαη ζε ππνβνιή δήισζεο ΦΠΑ ή απαιιάζζνληαη απφ ηνλ ΦΠΑ πξέπεη λα έρνπλ 

δεισζεί ηα αθαζάξηζηα έζνδα έηνπο 2020 δηαθξηηά αλά κήλα, ζηελ εθαξκνγή «Σα Έζνδά κνπ» ηεο 

πιαηθφξκαο myBusinessSupport ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΑΑΓΔ). Σα 

αλσηέξσ ζηνηρεία πνπ ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ ειεχζεξν επαγγεικαηία, επαιεζεχνληαη απφ ηηο 

δειψζεηο ΦΠΑ θαη Δηζνδήκαηνο πνπ ππνβάιινληαη γηα ηελ αληίζηνηρε θνξνινγηθή ρξήζε. ε 

πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία δηαπηζησζεί ε κε 
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ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο, ε ΑΑΓΔ απνζηέιιεη ηηο ζρεηηθέο πιεθνξνξίεο ζηε Γεληθή 

Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ (ΓΓΟΤ) ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 

Τπνζέζεσλ γηα ηηο ελέξγεηέο ηεο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο. 

3. Με ηελ είζνδν ζηε εθαξκνγή ηνπ Π ΔΡΓΑΝΖ θαη ηελ ππνβνιή ηεο ππεχζπλεο δήισζεο –αίηεζεο 

ρνξήγεζεο, ν ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο-αζθαιηζκέλνο πηζηνπνηεί ηελ αθξίβεηα ησλ δεινχκελσλ 

ζηνηρείσλ θαη ζπλαηλεί ζηελ επεμεξγαζία ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΑΑΓΔ), ηνπ e- ΔΦΚΑ θαζψο θαη ησλ ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ ζην Π 

ΔΡΓΑΝΖ, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζεί απηνκαηνπνηεκέλνο έιεγρνο πξνυπνζέζεσλ ρνξήγεζεο ηεο 

εθάπαμ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο. 

4. Ζ ππεχζπλε δήισζε –αίηεζεο ρνξήγεζεο ππνβάιιεηαη ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Π ΔΡΓΑΝΖ,  απφ 

ηελ 5
ε
 Φεβξνπαξίνπ  έσο ηελ 15

ε
 Φεβξνπαξίνπ 2021. 

5. Σα ζηνηρεία πνπ δειψλνληαη ζην Π ΔΡΓΑΝΖ ειέγρνληαη  κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηνπ Π 

ΔΡΓΑΝΖ, ηνπ e- ΔΦΚΑ θαη ηεο ΑΑΓΔ, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί φηη πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 2. 

 

Άξζξν 4 

Γηαδηθαζία πιεξσκήο ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο  

 

1. Ζ θαηαβνιή ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξνχζα,  γίλεηαη απφ ηνλ 

Οξγαληζκφ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ). Απφ ην Π ΔΡΓΑΝΖ εμάγεηαη ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή αλαιπηηθή θαηάζηαζε δηθαηνχρσλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα πιήξε ζηνηρεία 

ηνπο, ηνλ αξηζκφ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζε κνξθή ΗΒΑΝ, ην πηζησηηθφ Ίδξπκα, ζην νπνίν 

ηεξείηαη ν ινγαξηαζκφο, ην πνζφ ηεο θαηαβνιήο, ην ΑΦΜ ηνπο, ηνλ ΚΑΓ, ην έηνο έλαξμεο 

αηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή άιιε πεξίπησζε. Ζ θαηαβνιή ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο γίλεηαη κέρξη 

ηηο 2 Μαξηίνπ 2021. 

2. Ζ ειεθηξνληθή κνξθή ηεο θαηάζηαζεο απηήο είλαη επεμεξγάζηκε απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

ηνπ ΟΑΔΓ πξνο ηνλ νπνίν δηαβηβάδεηαη. Δπίζεο, δηαβηβάδεηαη ζηε  Γεληθή Γηεχζπλζε Δξγαζηαθψλ 

ρέζεσλ, Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ  Δξγαζία θαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε 

δηθαηνχρσλ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηνλ αξηζκφ ησλ δηθαηνχρσλ 

αλά ΚΑΓ, ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο θαηαβνιήο νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο, αλά ηξάπεδα ή πηζησηηθφ 

ίδξπκα. Σν πνζφ ηεο  ζπλνιηθήο δαπάλεο εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 

Τπνζέζεσλ, έπεηηα απφ εηζήγεζε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, Τγείαο θαη 

Αζθάιεηαο ζηελ  Δξγαζία θαη ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαη απνζηέιιεηαη κέζσ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ (ΓΓΟΤ) ηνπ Τπνπξγείνπ  ζηνλ ΟΑΔΓ γηα ηελ πιεξσκή ησλ δηθαηνχρσλ.  
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3. Οη δαπάλεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο θαιχπηνληαη απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΟΑΔΓ θαη θαηαβάιινληαη γηα ηνπο κελ αζθαιηζκέλνπο ηνπ ηέσο ΔΣΑΑ απφ 

ηνλ δεχηεξν θιάδν θαη γηα ηνπο δε νηθνλνκνιφγνπο θαη γεσηερληθνχο πνπ αζθαιίδνληαη ζηνλ ηέσο 

ΟΑΔΔ απφ ηνλ πξψην θιάδν ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Αλεξγίαο ππέξ ησλ Απηνηειψο θαη 

Αλεμαξηήησο Απαζρνινπκέλσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3986/2011. 

4. Ο ηίηινο πιεξσκήο ηεο δαπάλεο θαη νη ζρεηηθέο πιεξσκέο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κε επζχλε ησλ 

αξκφδησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ΟΑΔΓ κέζσ ηεο έθδνζεο εληνιψλ πιεξσκήο, κεηά απφ 

έιεγρν πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε λνκηκφηεηα θαη θαλνληθφηεηα ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο. Χο 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά εθθαζάξηζεο ηεο δαπάλεο απφ ηελ αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία είλαη 

ηα εμήο: 

α. αληίγξαθν ηεο απφθαζεο ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αλάιεςε ζρεηηθήο ππνρξέσζεο νξγάλνπ, 

β. θαηάζηαζε πιεξσκήο δαπάλεο ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ αξκφδην δηαηάθηε ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη ηνπιάρηζηνλ: 

i) ν ινγαξηαζκφο νηθνλνκηθήο ηαμηλφκεζεο, 

ii) ν θνξέαο ηνπ νπνίνπ επηβαξχλεηαη ν πξνυπνινγηζκφο, 

iii) ην νηθνλνκηθφ έηνο, ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νπνίνπ βαξχλεη ε δαπάλε, 

iv) ηα ζηνηρεία ησλ δηθαηνχρσλ (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, 

 Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ), αξηζκφ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζε κνξθή ΗΒΑΝ) 

v) ην δηθαηνχκελν πνζφ 

vi) ην ζπλνιηθφ θαζαξφ πιεξσηέν πνζφ θαη 

vii) ε αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ηνπ δηθαηνχρνπ. 

 

Άξζξν 5 

 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ  πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

 
1.  Τπεχζπλνο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 

2016/679 (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ, «Γ.Κ.Π.Γ.») είλαη γηα  ηνπο 

ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο ηεο παξνχζαο απφθαζεο ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 

Τπνζέζεσλ. 

2. θνπφο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ 

ηεο παξνχζαο απφθαζεο, είλαη ε εθάπαμ νηθνλνκηθή ελίζρπζή ηνπο  

εθηάθηνπ αλάγθεο, ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ COVID-19. Ζ λφκηκε βάζε επεμεξγαζίαο ησλ ελ ιφγσ 

δεδνκέλσλ είλαη ην ζηνηρείν ε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Γ.Κ.Π.Γ. ζπλδπαζηηθά κε ην ζηνηρείν γ 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Γ.Κ.Π.Γ. 

3. Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ δχλαληαη λα θνηλνπνηνχληαη ζε ή λα 

αληινχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΑΑΓΔ), ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, ηνπ ΔΠΔ, ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Δληαίνπ Φνξέα 
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Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (e-ΔΦΚΑ), γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

πξνυπνζέζεσλ θαη θξηηεξίσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

4. Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα παξέρεη 

ζηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο ηεο παξνχζαο απφθαζεο ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία 

ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζε ζρέζε κε απηήλ, ζε θάζε 

πεξίπησζε πξηλ ή θαηά ηε ζπιινγή ηνπο. 

Άξζξν 6  

Αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα πνζά  

 

1. ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ δειψλνπλ ςεπδή ζηνηρεία ζηελ ππεχζπλε δήισζε –αίηεζε ρνξήγεζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 

ηνπ Ν. 1599/1986.  

2. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία απφ ηε θνξνινγηθή 

δηνίθεζε ή άιιν αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ δηαπηζησζεί ε κε ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο, ε  

αξκφδηα αξρή ειέγρνπ απνζηέιιεη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία  ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ (ΓΓΟΤ) ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ. Με κέξηκλα ηεο ΓΓΟΤ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, ηα ζηνηρεία δηαβηβάδνληαη ζηνλ ΟΑΔΓ, ν 

νπνίνο αλαδεηεί ηα πνζά πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί αρξεσζηήησο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί 

βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο δεκνζίσλ εζφδσλ ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ(Ν.Γ. 

356/1974), φπσο απηφο ηζρχεη θάζε θνξά.  

Άξζξν 7 

Έλαξμε ηζρχνο 

 

Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο απφθαζεο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

 

 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΚΤΛΑΚΑΚΖ 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

 

 

ΚΩΣΑΝΣΗΝΟ ΥΑΣΕΖΓΑΚΖ 

 

 

 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΔΤΡΟΠΟΤΛΟ 
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ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ: 

1. Δζληθφ Σππνγξαθείν (γηα δεκνζίεπζε) 

 

ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ: 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 

2. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέσο Δξγαζίαο 

3. Γξαθείν θ. Τπεξεζηαθήο Γξακκαηέσο 

4. Γξαθείν θ. Γελ. Γ/ληή Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, Τγείαο  &Αζθ. θαη Έληαμεο ζηελ Δξγαζία 

5. Γξαθείν θ. αλαπιεξσηή Γελ. Γ/ληή Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ  

ΑΔΑ: 647646ΜΤΛΚ-5ΓΓ
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1 πκπιεξψλεηαη ν ΚΑΓ ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία βάζεη ηνπ νπνίνπ ππνβάιιεηαη ε αίηεζε ρνξήγεζεο εθάπαμ 

νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο θαη ν νπνίνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο πιεηηφκελνπο ΚΑΓ  ηνπ Τπ.Οηθνλνκηθψλ,  κεηαμχ 

ησλ κελψλ 20 Μαξηίνπ  έσο 30 Ννεκβξίνπ 2020.  

2. πκπιεξψλεηαη ζε πεξηπηψζεηο εηαίξσλ, κειψλ ή δηαρεηξηζηψλ ζε ηερληθέο ή θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο ή 

δηθεγνξηθέο εηαηξείεο ή εηαηξείεο ινγηζηηθέο ή αζθνχκελσλ δηθεγφξσλ, νη νπνίνη δελ έρνπλ θάλεη έλαξμε αηνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηε ΓΟΤ. 

  

Τπεχζπλε Γήισζε – Αίηεζε Υνξήγεζεο  

Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ, αζθαιηζκέλσλ ζην η.ΔΣΑΑ,  νηθνλνκνιφγσλ θαη γεσηερληθψλ  πνπ 

αζθαιίδνληαη ζηνλ e-ΔΦΚΑ, νη νπνίνη ππάγνληαη ζηελ παξ. 2α ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3986/2011( Α΄152) θαη 

έρνπλ εληαρζεί κεηαμχ ησλ κελψλ 20 Μαξηίνπ –30 Ννεκβξίνπ 2020 ζηνπο πιεηηφκελνπο Κσδηθνχο Αξηζκνχο 

Γξαζηεξηφηεηαο (ΚΑΓ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ιφγσ ησλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ 

θνξσλντνχ (COVID-19) 

ΑΡ. ΠΡΩΣ.:  ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ  

A. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΑ 

Α.Φ.Μ.  Α.Μ.Κ.Α.  

ΔΠΧΝΤΜΟ  

ΟΝΟΜΑ  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ  

ΟΝΟΜΑ ΜΖΣΔΡΑ  

ΚΩΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΤΠΑΓΩΓΖ
 1
 ή ΑΛΛΖ ΠΔΡΗΠΣΩΖ 

2
 

ΚΑΓ
1
   ΟΝΟΜΑΗΑ  ΔΣΟ ΔΝΑΡΞΖ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

ΑΛΛΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ
2
  

Β. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ 

ΣΖΛΔΦ. ΚΗΝΖΣΟ  

EMAIL  

ΣΗΣΛΟ, ΚΧΓΗΚΟ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ ΑΡΗΘΜΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ IBAN 

ΣΡΑΠΔΕΑ  

ΚΧΓΗΚΟ  

ΗΒΑΝ GR 

 

Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλλσληθψλ Τπνζέζεσλ, σο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα ζαο ελεκεξψλεη ζχκθσλα κε ην άξ. 13 ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (679/2016/ΔΔ), 

φηη είλαη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ 

έληππν. θνπφο ηεο επεμεξγαζίαο είλαη ε ρνξήγεζε εθάπαμ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ιφγσ ησλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο 

ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19. Ζ λφκηκε βάζε επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ είλαη ε άζθεζε 

δεκφζηαο εμνπζίαο πνπ έρεη αλαηεζεί ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαηά ηελ θείκελε 

λνκνζεζία. Σα αλσηέξσ δεδνκέλα δηαηεξνχληαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ εθπιήξσζε 

ηνπ αλσηέξσ ζθνπνχ επεμεξγαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα αξρεηνζεηνχληαη πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Έρεηε δηθαίσκα 

ελεκέξσζεο, πξφζβαζεο, δηφξζσζεο, πεξηνξηζκνχ, ελαληίσζεο θαη θαηαγγειίαο ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα θαζψο θαη δηθαίσκα επηθνηλσλίαο κε ηνλ Τπεχζπλν Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ ηνπ ΤΠΔΚΤ 

ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: dpo@yeka.gr. 

mailto:dpo@yeka.gr
ΑΔΑ: 647646ΜΤΛΚ-5ΓΓ
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Γ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΓΖΛΩΖ 

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 

22 ηνπ Ν. 1599/1986, κε ηελ παξνχζα ΓΖΛΩΝΩ ΤΠΔΤΘΤΝΑ φηη:  

 

α) ππάγνκαη ζηηο θαηεγνξίεο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Ν.4756/2020 (Α΄ 235), 

 

β) πιήηηνκαη ζεκαληηθά ιφγσ ησλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19,  

 

γ) γηα φιν ην δηάζηεκα απφ 20 Μαξηίνπ 2020 έσο 30 Ννεκβξίνπ 2020, δελ έρσ αλαιάβεη κηζζσηή εξγαζία ή εξγαζία 

κε έκκηζζε εληνιή, 

 

δ) ην ζπλνιηθφ νηθνγελεηαθφ κνπ πξαγκαηηθφ, απαιιαζζφκελν ή απηνηειψο θνξνινγνχκελν εηζφδεκα έηνπο 2020 

απφ νπνηαδήπνηε πεγή,  δελ ππεξβαίλεη ηηο 30.000 επξψ ή είκαη αζθνχκελνο δηθεγφξνο κε εκεξνκελία αζθάιηζεο 

κεηά ηελ 1
ε
 1

νπ
 2017. 

 

 

 

 

θαη 

 

Αηηνχκαη ηε ρνξήγεζε εθάπαμ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν.4756/2020 (Α΄ 235) 

 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ  

Με ηελ ππνβνιή ηεο παξνχζαο παξέρσ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7 & 9 ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ 

Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ ΔΔ/679/2016 θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηε ξεηή ζπγθαηάζεζή κνπ ζην Τπνπξγείν 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαη απνδέρνκαη ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε ησλ πξνζσπηθψλ 

κνπ δεδνκέλσλ γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

ΑΔΑ: 647646ΜΤΛΚ-5ΓΓ



12 
 

 

ΑΔΑ: 647646ΜΤΛΚ-5ΓΓ


