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ΘΕΜΑ: Σροποποίθςθ τθσ υπ’ αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ
«Κακοριςμόσ του πλαιςίου εφαρμογισ του Μθχανιςμοφ ενίςχυςθσ τθσ απαςχόλθςθσ «ΤΝΕΡΓΑΙΑ»» (Β’ 2274), όπωσ ιςχφει

Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σο άρκρο 40 του ν.4778/2021 «Μιςκολόγιο, ηθτιματα ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ» (Α’ 26).
2. Σο άρκρο 31 του ν. 4690/2020 «Κφρωςθ: α) τθσ από 13.4.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ
Περιεχομζνου «Μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεχιηόμενων ςυνεπειϊν τθσ
πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και άλλεσ κατεπείγουςεσ διατάξεισ» (Aϋ 84) και β)
τθσ από 1.5.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου «Περαιτζρω μζτρα για τθν
αντιμετϊπιςθ των ςυνεχιηόμενων ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19
και τθν επάνοδο ςτθν κοινωνικι και οικονομικι κανονικότθτα» (Αϋ 90) και άλλεσ
διατάξεισ» (Α’ 104), όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο δεφτερο τθσ από 10.8.2020
Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (A’ 157), θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν.
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4722/2020 (Α’ 177), το άρκρο 18 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) και το άρκρο 112 του ν.
4764/2020 (Α’ 256).
Σον ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ
Οδθγίασ 2011/85/ ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 143), όπωσ ιςχφει.
Σον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια τθσ
Κυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» (Αϋ
133).
Σα ςτοιχεία γ και ε τθσ παρ.1 του άρκρου 6 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 (Γενικόσ
Κανονιςμόσ για τθν Προςταςία Δεδομζνων, «Γ.Κ.Π.Δ.»).
Σο άρκρο 90 του κϊδικα νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα,
που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του π.δ. 63/2005 κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για
τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα (Αϋ 98), όπωσ ιςχφει και διατθρικθκε ςε ιςχφ
με τθν παρ. 22 του άρκρου 119 του ν. 4622/2019 (Αϋ 133).
Σθν παρ. 2 του άρκρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ
διατάκτεσ» (Αϋ 145), όπωσ ιςχφει.
Σο π.δ. 134/2017 «Οργανιςμόσ Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ» (Αϋ 168), όπωσ ιςχφει.
Σο π.δ. 142/2017 «Οργανιςμόσ Τπουργείου Οικονομικϊν» (Αϋ 181), όπωσ ιςχφει.
Σο π.δ. 147/2017 «Οργανιςμόσ του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» (Αϋ 192)
όπωσ ιςχφει.
Σο π.δ. 81/2019 «φςταςθ, ςυγχϊνευςθ, μετονομαςία και κατάργθςθ Τπουργείων και
κακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων τουσ - Μεταφορά υπθρεςιϊν και αρμοδιοτιτων μεταξφ
Τπουργείων» (Αϋ 119).
Σο π.δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν
Τπουργϊν και Τφυπουργϊν» (Αϋ 121).
Σο π.δ. 84/2019 «φςταςθ και κατάργθςθ Γενικϊν Γραμματειϊν και Ειδικϊν
Γραμματειϊν / Ενιαίων Διοικθτικϊν Σομζων Τπουργείων» (Αϋ 123).
Σο π.δ. 62/2020 «Διοριςμόσ Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν» (Αϋ 155).
Σο π.δ. 2/2021 «Διοριςμόσ Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν» (Α’
2).
Σθν υπό ςτοιχεία Τ70/30-10-2020 απόφαςθ Πρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων
ςτον Αναπλθρωτι Τπουργό Οικονομικϊν, Θεόδωρο κυλακάκθ» (Βϋ 4805).
Σθν υπό ςτοιχεία 40331/Δ1.13521/13-09-2019 απόφαςθ του Τπουργοφ Εργαςίασ και
Κοινωνικϊν Τποκζςεων «Επανακακοριςμόσ όρων θλεκτρονικισ υποβολισ εντφπων
αρμοδιότθτασ ΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Βϋ 3520), όπωσ ιςχφει.
Σθν υπ’ αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινι υπουργικι απόφαςθ «Κακοριςμόσ του
πλαιςίου εφαρμογισ του Μθχανιςμοφ ενίςχυςθσ τθσ απαςχόλθςθσ «ΤΝ-ΕΡΓΑΙΑ»» (Β’
2274), όπωσ τροποποιικθκε με τισ με αρικμ. 54462/1611/31-12-2020 (Β’ 5892) και
αρικμ οικ.3297/110/22-1-2021 (Βϋ 240) όμοιζσ τθσ.
Σθν υπ’ αρ. οικ. 7183/329/18-2-2021 ειςιγθςθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν
Τπθρεςιϊν του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων.
Σθν ανάγκθ αντιμετϊπιςθσ των ςυνεχιηόμενων ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ του
κορωνοϊοφ COVID-19 και τθν επάνοδο ςτθν κοινωνικι και οικονομικι κανονικότθτα.
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21. Σο γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ προκαλείται επιπλζον δαπάνθ που
υπολογίηεται να ανζλκει ζωσ το ποςό των δζκα εκατομμυρίων τριακοςίων χιλιάδων
(10.300.000,00) ευρϊ και βαρφνει τον τακτικό προχπολογιςμό του Τπουργείου
Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων (ΑΛΕ 2310989899 του Ε.Φ. 1033-501-0000000),
πζραν αυτισ που ζχει προβλεφκεί με τισ με αρικμ. οικ. 23103/478/13-6-2020 (Β’ 2274),
54462/1611/31-12-2020 (Β’ 5892) και οικ. 3297/110/22-1-2021 (Β` 240) κοινζσ
υπουργικζσ αποφάςεισ.
αποφαςίηουμε
τθν τροποποίθςθ τθσ με αρικμ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ
«Κακοριςμόσ του πλαιςίου εφαρμογισ του Μθχανιςμοφ ενίςχυςθσ τθσ απαςχόλθςθσ «ΤΝΕΡΓΑΙΑ» (Β’ 2274), όπωσ ιςχφει, ωσ εξισ:
Α. το τζλοσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του Κεφαλαίου Α, προςτίκεται εδάφιο ωσ εξισ:
«Για τον μινα Μάρτιο 2021, ςτον Μθχανιςμό «ΤΝ-ΕΡΓΑΙΑ» εντάςςονται αποκλειςτικά
εργαηόμενοι, που ζχουν εξαρτθμζνθ ςχζςθ εργαςίασ πλιρουσ απαςχόλθςθσ κατά τθν 31θ
Ιανουαρίου 2021, ςε επιχειριςεισ – εργοδότεσ που πλθροφν τισ προχποκζςεισ του άρκρου 5
του Κεφαλαίου Α και κάνουν χριςθ του Μθχανιςμοφ.».
Β. Σο άρκρο 5 του Κεφαλαίου Α αντικακίςταται ωσ εξισ:
«Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον Μθχανιςμό «ΤΝ-ΕΡΓΑΙΑ» ζχουν όλεσ οι επιχειριςεισ τθσ χϊρασ,
ςυνεχοφσ ι εποχικισ λειτουργίασ, ανεξαρτιτωσ Κωδικοφ Αρικμοφ Δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ), υπό
τισ εξισ προχποκζςεισ:
α. Επιχειριςεισ-εργοδότεσ που υποχρεοφνται ςε υποβολι περιοδικισ διλωςθσ ΦΠΑ πρζπει να
παρουςιάηουν μείωςθ κατά 20% τουλάχιςτον του κφκλου εργαςιϊν ΦΠΑ (κωδικόσ 312
περιοδικισ διλωςθσ ΦΠΑ), ςε ςχζςθ με τον κφκλο εργαςιϊν αναφοράσ, ανάλογα με τον μινα
ζνταξισ τουσ ςτον Μθχανιςμό «ΤΝ-ΕΡΓΑΙΑ» και το είδοσ των φορολογικϊν βιβλίων, ωσ εξισ:
Μινασ ζνταξθσ ςτον Μθχανιςμό
Ιοφνιοσ 2020
Ιοφλιοσ 2020
Αφγουςτοσ-επτζμβριοσ 2020
Οκτϊβριοσ-Δεκζμβριοσ 2020

Ιανουάριοσ-Φεβρουάριοσ-Μάρτιοσ
2021

Κφκλοσ εργαςιών ςε ςχζςθ με τον οποίο
υπολογίηεται θ μείωςθ κατά τουλάχιςτον 20%
Άκροιςμα κφκλου εργαςιϊν Μαρτίου-Απριλίου
2020
Άκροιςμα κφκλου εργαςιϊν Μαρτίου-ΑπριλίουΜαΐου 2020
Άκροιςμα κφκλου εργαςιϊν Μαρτίου-ΑπριλίουΜαΐου-Ιουνίου 2020
Άκροιςμα κφκλου εργαςιϊν Μαρτίου-ΑπριλίουΜαΐου-Ιουνίου-Ιουλίου-Αυγοφςτου 2020
Άκροιςμα κφκλου εργαςιϊν επτεμβρίουΟκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020

i)
Για τισ επιχειριςεισ που τθροφν διπλογραφικά βιβλία:
Μινασ ζνταξθσ ςτον Μθχανιςμό
Κφκλοσ εργαςιών αναφοράσ
Ιοφνιοσ 2020
Άκροιςμα κφκλου εργαςιϊν Μαρτίου3
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Ιοφλιοσ 2020

Αφγουςτοσ - επτζμβριοσ 2020

Οκτϊβριοσ-Δεκζμβριοσ 2020

Ιανουάριοσ-Φεβρουάριοσ- Μάρτιοσ 2021

Απριλίου 2019. ε περίπτωςθ που ο κφκλοσ
εργαςιϊν ενόσ εκ των δφο (2) μθνϊν δεν
είναι κετικόσ, λογίηεται το ςφνολο του
κφκλου εργαςιϊν του 2019 διαιρεμζνο δια
ζξι (6). ε περίπτωςθ που ο κφκλοσ
εργαςιϊν του 2019 δεν είναι κετικόσ,
λογίηεται ο κφκλοσ εργαςιϊν του
Φεβρουαρίου 2020, πολλαπλαςιαηόμενοσ
επί δφο (2).
Άκροιςμα κφκλου εργαςιϊν ΜαρτίουΑπριλίου-Μαΐου 2019. ε περίπτωςθ που ο
κφκλοσ εργαςιϊν ενόσ εκ των τριϊν (3)
μθνϊν δεν είναι κετικόσ, λογίηεται το
ςφνολο του κφκλου εργαςιϊν του 2019
διαιρεμζνο δια τζςςερα (4). ε περίπτωςθ
που ο κφκλοσ εργαςιϊν του 2019 δεν είναι
κετικόσ, λογίηεται ο κφκλοσ εργαςιϊν του
Φεβρουαρίου 2020, πολλαπλαςιαηόμενοσ
επί τρία (3).
Άκροιςμα κφκλου εργαςιϊν Μαρτίου –
Απριλίου- Μαΐου- Ιουνίου 2019. ε
περίπτωςθ που ο κφκλοσ εργαςιϊν ενόσ εκ
των τεςςάρων (4) μθνϊν δεν είναι κετικόσ,
λογίηεται το ςφνολο του κφκλου εργαςιϊν
του 2019 διαιρεμζνο δια τρία (3). ε
περίπτωςθ που ο κφκλοσ εργαςιϊν του
2019 δεν είναι κετικόσ, λογίηεται ο κφκλοσ
εργαςιϊν
του
Φεβρουαρίου
2020
πολλαπλαςιαηόμενοσ επί τζςςερα (4).
Άκροιςμα κφκλου εργαςιϊν Μαρτίου –
ΑπριλίουΜαΐουΙουνίου-ΙουλίουΑυγοφςτου 2019. ε περίπτωςθ που ο
κφκλοσ εργαςιϊν ενόσ εκ των ζξι (6) μθνϊν
δεν είναι κετικόσ, λογίηεται το ςφνολο του
κφκλου εργαςιϊν του 2019 διαιρεμζνο δια
δφο (2). ε περίπτωςθ που ο κφκλοσ
εργαςιϊν του 2019 δεν είναι κετικόσ,
λογίηεται ο κφκλοσ εργαςιϊν του
Φεβρουαρίου 2020 πολλαπλαςιαηόμενοσ
επί ζξι (6).
Άκροιςμα κφκλου εργαςιϊν επτεμβρίουΟκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2019.
ε περίπτωςθ που ο κφκλοσ εργαςιϊν ενόσ
εκ των τεςςάρων (4) μθνϊν δεν είναι
κετικόσ, λογίηεται ο κφκλοσ εργαςιϊν του
4
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Φεβρουαρίου 2020 πολλαπλαςιαηόμενοσ
επί τζςςερα (4). Ειδικά για τισ εντάξεισ
ςτον Μθχανιςμό κατά τον μινα Μάρτιο,
εάν ο κφκλοσ εργαςιϊν ενόσ εκ των μθνϊν
επτεμβρίου-Οκτωβρίου-ΝοεμβρίουΔεκεμβρίου 2019 είναι μθδενικόσ και
επιπλζον ο κφκλοσ εργαςιϊν Φεβρουαρίου
2020 είναι μθδενικόσ, τότε λαμβάνεται
υπόψθ το άκροιςμα του κφκλου εργαςιϊν
επτεμβρίου-Οκτωβρίου-ΝοεμβρίουΔεκεμβρίου 2019.
ii) Για τισ επιχειριςεισ που τθροφν απλογραφικά βιβλία:
Μινασ ζνταξθσ ςτον Μθχανιςμό
Κφκλοσ εργαςιών αναφοράσ
Ιοφνιοσ 2020
Άκροιςμα κφκλου εργαςιϊν πρϊτου και
δεφτερου τριμινου 2019, διαιρεμζνο δια
τρία (3). ε περίπτωςθ που ο κφκλοσ
εργαςιϊν ενόσ εκ των δφο τριμινων δεν
είναι κετικόσ, λογίηεται το ςφνολο του
κφκλου εργαςιϊν του 2019 διαιρεμζνο δια
ζξι (6). ε περίπτωςθ που ο κφκλοσ
εργαςιϊν του 2019 δεν είναι κετικόσ,
λογίηεται ο κφκλοσ εργαςιϊν του πρϊτου
τριμινου του 2020 πολλαπλαςιαηόμενοσ
επί τα δφο τρίτα (2/3).
Ιοφλιοσ 2020
Άκροιςμα του κφκλου εργαςιϊν του
πρϊτου
τριμινου
2019,
πολλαπλαςιαηόμενο επί το ζνα τρίτο (1/3)
και του δεφτερου τριμινου του 2019,
πολλαπλαςιαηόμενο επί δφο τρίτα (2/3). ε
περίπτωςθ που ο κφκλοσ εργαςιϊν ενόσ εκ
των δφο τριμινων δεν είναι κετικόσ,
λογίηεται το ςφνολο του κφκλου εργαςιϊν
του 2019 διαιρεμζνο διά τζςςερα (4). ε
περίπτωςθ που ο κφκλοσ εργαςιϊν του
2019 δεν είναι κετικόσ, λογίηεται ο κφκλοσ
εργαςιϊν πρϊτου τριμινου του 2020.
Αφγουςτοσ-επτζμβριοσ 2020
Άκροιςμα του κφκλου εργαςιϊν του
πρϊτου
τριμινου
2019,
πολλαπλαςιαηόμενο επί το ζνα τρίτο (1/3)
και του δεφτερου τριμινου του 2019. ε
περίπτωςθ που ο κφκλοσ εργαςιϊν ενόσ εκ
των δφο τριμινων δεν είναι κετικόσ,
λογίηεται το ςφνολο του κφκλου εργαςιϊν
του 2019 διαιρεμζνο διά τρία (3). ε
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Οκτϊβριοσ— Δεκζμβριοσ 2020

Ιανουάριοσ-Φεβρουάριοσ -Μάρτιοσ 2021

περίπτωςθ που ο κφκλοσ εργαςιϊν του
2019 δεν είναι κετικόσ, λογίηεται ο κφκλοσ
εργαςιϊν πρϊτου τριμινου του 2020,
πολλαπλαςιαηόμενοσ επί τζςςερα τρίτα
(4/3).
Άκροιςμα του κφκλου εργαςιϊν του
πρϊτου
τριμινου
2019,
πολλαπλαςιαηόμενο επί το ζνα τρίτο (1/3)
και του δεφτερου τριμινου του 2019 και
του
τρίτου
τριμινου
του
2019,
πολλαπλαςιαηόμενο επί δφο τρίτα (2/3).
ε περίπτωςθ που ο κφκλοσ εργαςιϊν ενόσ
εκ των τριϊν τριμινων δεν είναι κετικόσ,
λογίηεται το ςφνολο του κφκλου εργαςιϊν
του 2019 διαιρεμζνο διά δφο (2). ε
περίπτωςθ που ο κφκλοσ εργαςιϊν του
2019 δεν είναι κετικόσ, λογίηεται ο κφκλοσ
εργαςιϊν πρϊτου τριμινου του 2020,
πολλαπλαςιαηόμενοσ επί δφο (2).
Άκροιςμα του κφκλου εργαςιϊν του τρίτου
τριμινου 2019, πολλαπλαςιαηόμενο επί το
ζνα τρίτο (1/3) και του τζταρτου τριμινου
του 2019. ε περίπτωςθ που ο κφκλοσ
εργαςιϊν ενόσ εκ των δφο τριμινων δεν
είναι κετικόσ, λογίηεται ο κφκλοσ εργαςιϊν
πρϊτου
τριμινου
του
2020
πολλαπλαςιαηόμενοσ επί τζςςερα τρίτα
(4/3).

Ανεξαρτιτωσ μινα ζνταξθσ, δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν οι επιχειριςεισ που τθροφν
διπλογραφικά βιβλία, ςε περίπτωςθ μθδενικοφ κφκλου εργαςιϊν κατά το ζτοσ 2019 και τον
Φεβρουάριο 2020, και οι επιχειριςεισ που τθροφν απλογραφικά βιβλία, ςε περίπτωςθ
μθδενικοφ κφκλου εργαςιϊν κατά το ζτοσ 2019 και το πρϊτο τρίμθνο του 2020.
β. Οι επιχειριςεισ-εργοδότεσ, που δεν υποχρεοφνται ςε υποβολι διλωςθσ ΦΠΑ ι
απαλλάςςονται από τον ΦΠΑ, πρζπει να παρουςιάηουν μείωςθ κατά 20% τουλάχιςτον των
ακακάριςτων εςόδων (κωδικόσ 047 διλωςθσ Ε3), ςε ςχζςθ με τα ακακάριςτα ζςοδα
αναφοράσ, ανάλογα με τον μινα ζνταξθσ, ωσ εξισ:
Μινασ ζνταξθσ ςτον Μθχανιςμό

Ιοφνιοσ 2020

Ακακάριςτα ζςοδα ςε ςχζςθ με τα οποία
υπολογίηεται θ μείωςθ κατά ποςοςτό
τουλάχιςτον 20%
Άκροιςμα
ακακάριςτων
εςόδων
Μαρτίου-Απριλίου 2020
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Ιοφλιοσ 2020
Αφγουςτοσ-επτζμβριοσ 2020
Οκτϊβριοσ –Δεκζμβριοσ 2020

Ιανουάριοσ-Φεβρουάριοσ- Μάρτιοσ 2021

Άκροιςμα
ακακάριςτων
εςόδων
Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου 2020
Άκροιςμα
ακακάριςτων
εςόδων
Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2020
Άκροιςμα
ακακάριςτων
εςόδων
Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου-ΙουνίουΙουλίου-Αυγοφςτου 2020
Άκροιςμα
ακακάριςτων
εςόδων
επτεμβρίου-Οκτωβρίου-ΝοεμβρίουΔεκεμβρίου 2020

Ο κφκλοσ εργαςιϊν αναφοράσ, για τισ επιχειριςεισ που δεν είναι υποκείμενεσ ςε περιοδικι
διλωςθ ΦΠΑ, ορίηεται ωσ ακολοφκωσ:
Μινασ ζνταξθσ ςτον Μθχανιςμό
Ιοφνιοσ 2020

Ιοφλιοσ 2020

Αφγουςτοσ-επτζμβριοσ 2020

Οκτϊβριοσ-Δεκζμβριοσ 2020

Ιανουάριοσ-Φεβρουάριοσ -Μάρτιοσ 2021

Ακακάριςτα ζςοδα αναφοράσ
φνολο ακακάριςτων εςόδων 2019
διαιρεμζνο δια ζξι (6). ε περίπτωςθ μθ
κετικϊν ακακάριςτων εςόδων το 2019, θ
επιχείρθςθ ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ.
φνολο ακακάριςτων εςόδων 2019
διαιρεμζνο δια τζςςερα (4). ε περίπτωςθ
μθ κετικϊν ακακάριςτων εςόδων το
2019, θ επιχείρθςθ ζχει δικαίωμα
ςυμμετοχισ.
φνολο ακακάριςτων εςόδων 2019
διαιρεμζνο δια τρία (3). ε περίπτωςθ μθ
κετικϊν ακακάριςτων εςόδων το 2019, θ
επιχείρθςθ ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ.
φνολο ακακάριςτων εςόδων 2019
διαιρεμζνο δια δφο (2). ε περίπτωςθ μθ
κετικϊν ακακάριςτων εςόδων το 2019, θ
επιχείρθςθ ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ.
φνολο ακακάριςτων εςόδων 2019
διαιρεμζνο δια τρία (3). ε περίπτωςθ μθ
κετικϊν ακακάριςτων εςόδων το 2019, θ
επιχείρθςθ ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ.

Ειδικά, για τον μινα Ιανουάριο 2021 και ςε περίπτωςθ επιχειριςεων – εργοδοτϊν οι οποίεσ
δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ ζνταξθσ που ορίηονται ςτο παρόν και ζχουν ιδθ μειϊςει το
χρόνο εργαςίασ των εργαηομζνων τουσ ςυμπλθρϊνοντασ το ςχετικό Ζντυπο Ε4: Πίνακασ
Προςωπικοφ - υμπλθρωματικόσ Ωραρίου, λαμβάνονται υπόψθ οι προχποκζςεισ ζνταξθσ που
ορίηονται για τουσ μινεσ Οκτϊβριο – Δεκζμβριο 2020.».
Γ. Σο άρκρο 6 του Κεφαλαίου Α αντικακίςταται ωσ εξισ:
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«1. Ωσ διάρκεια ιςχφοσ του Μθχανιςμοφ «ΤΝ-ΕΡΓΑΙΑ» ορίηεται το χρονικό διάςτθμα από
15/06/2020 ζωσ 31/3/2021.
2. Οι επιχειριςεισ- εργοδότεσ μποροφν να ενταχκοφν ςτον Μθχανιςμό «ΤΝ-ΕΡΓΑΙΑ» για
ζναν ι περιςςότερουσ μινεσ εντόσ του ανωτζρω χρονικοφ διαςτιματοσ ιςχφοσ του
Μθχανιςμοφ για μζροσ ι το ςφνολο των εργαηομζνων τουσ.
3. Οι επιχειριςεισ - εργοδότεσ των κατωτζρω περ. α), β) και γ) ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ
ςτον Μθχανιςμό για ζναν ι περιςςότερουσ μινεσ εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ,
15/06/2020 ζωσ και 31/3/2021
α) επιχειριςεισ - εργοδότεσ που εντάςςονται ςτον Μθχανιςμό “ΤΝ-ΕΡΓΑΙΑ” και ζχουν Κφριο
Κωδικό Δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ), κατά τθν 30θ Μαΐου 2020, ζναν από τουσ κάτωκι:
51.10 “Αεροπορικζσ μεταφορζσ επιβατϊν”,
51.21 “Αεροπορικζσ μεταφορζσ εμπορευμάτων”,
52.23 “Δραςτθριότθτεσ ςυναφείσ με τισ αεροπορικζσ μεταφορζσ” και
33.16 “Επιςκευι και ςυντιρθςθ αεροςκαφϊν και διαςτθμόπλοιων”,
β) επιχειριςεισ - εργοδότεσ που αςκοφν δραςτθριότθτεσ παροχισ επιχειρθματικϊν
ςυμβουλϊν και άλλων ςυμβουλϊν διαχείριςθσ (ΚΑΔ 70.22) αποκλειςτικά προσ εταιρείεσ που
δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο των αεροπορικϊν μεταφορϊν, όπωσ προκφπτει από τον κφριο
ΚΑΔ τουσ (51.10, 51.21 και 51.23), κακϊσ και
γ) επιχειριςεισ - εργοδότεσ που λειτουργοφν εντόσ των αερολιμζνων τθσ επικράτειασ και μόνο
για τουσ εκεί εργαηόμενοφσ τουσ.
Δικαίωμα ςυμμετοχισ από 16/10/2020 ζωσ και 31/3/2021 ζχουν οι ανωτζρω επιχειριςεισ,
εφόςον είχαν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον Μθχανιςμό “ΤΝ-ΕΡΓΑΙΑ” οποιαδιποτε ςτιγμι κατά
το προθγοφμενο χρονικό διάςτθμα.».
Δ. το τζλοσ τθσ περ. γ) τθσ Α’ φάςθσ τθσ παρ. Α.ΙΙ. του άρκρου 7 του Κεφαλαίου Α
προςτίκεται εδάφιο, ωσ εξισ:
«Για τον μινα Μάρτιο 2021, τουσ εργαηόμενουσ με ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ πλιρουσ
απαςχόλθςθσ τθν 31θ Ιανουαρίου 2021, που κα ενταχκοφν ςτον Μθχανιςμό, τα ςτοιχεία των
οποίων αντλοφνται από το Π ΕΡΓΑΝΗ.».

Ε. Κατά τα λοιπά ιςχφει θ με αρικμ. οικ. 23103/478/13-6-2020 (Β’ 2274) κοινι υπουργικι
απόφαςθ, όπωσ ιςχφει.
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Η ιςχφσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ
Κυβερνιςεωσ.
Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΟ ΣΑΪΚΟΤΡΑ

ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΤΛΑΚΑΚΗ

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΤΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΧΑΣΖΗΔΑΚΗ
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1. Εκνικό Συπογραφείο (για δθμοςίευςθ)
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο κ. Τπουργοφ
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματζωσ Εργαςίασ
3. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντι Εργαςιακϊν χζςεων,
Τγείασ και Αςφάλειασ ςτθν Εργαςία και Ζνταξθσ ςτθν Εργαςία
4. Δ/νςθ Ζνταξθσ ςτθν Εργαςία/ Ι
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