
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    24064 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 23103/478/

13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κα-

θορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μη-

χανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης "ΣΥΝ- 

ΕΡΓΑΣΙΑ"» (Β’  2274).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 40 του ν. 4778/2021 «Μισθολόγιο, ζητή-

ματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις» 
(Α’   26), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 105 του
ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστα-
σία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες 
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, 
την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των 
δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» (Α’  48).

2. Το άρθρο 31 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 
13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα 
για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών 
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κα-
τεπείγουσες διατάξεις» (Α’  84) και β) της από 1.5.2020 
πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα 
για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 
πανδημίας 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 
Περιεχομένου (Α’  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 (Α’  256).

3. 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.

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

5. Τα στοιχεία γ και ε της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κα-
νονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.»).

6. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρ-
θρο πρώτο του π.δ. 63/2005 κωδικοποίηση της νομοθεσί-
ας 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).

7. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάλη-
ψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’  145).

8. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’  168).

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

10. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’  192).

11. 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).

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

13. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’  123).

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

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

16. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’  4805).

17. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-09-2019 από-
φαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής 
εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β’  3520).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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18. Την υπό στοιχεία οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινή 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός του πλαισίου εφαρ-
μογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης 
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»» (Β’   2274), όπως τροποποιήθηκε με 
τις υπ’ αρ. 54462/1611/31-12-2020 (Β’  5892), υπό στοι-
χεία οικ.3297/110/22-1-2021 (Β’  240) και υπό στοιχεία 
οικ.10238/329/4-3-2021 (Β’  856) όμοιές της.

19. Την υπ’ αρ. 15037/2-4-2021 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

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

21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη έως το ποσό των τριά-
ντα οκτώ εκατομμυρίων (38.000.000) ευρώ και βαρύνει 
τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΛΕ 2310989899 του Ε.Φ. 
1033-501-0000000), πέραν αυτής που έχει προβλεφθεί 
με την υπό στοιχεία οικ. 23103/478/13-6-2020 (Β’  2274), 
όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’  αρ. 54462/1611/

31-12-2020 (Β’   5892), υπό στοιχεία οικ. 3297/110/
22-1-2021 (Β’   240) και υπό στοιχεία οικ.10238/329/
4-3-2021 (Β’ 856) κοινές υπουργικές αποφάσεις, απο-
φασίζουμε:

Tην τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 23103/478/
13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός 
του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης 
της απασχόλησης «ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β’  2274), ως εξής:

Α. Το άρθρο 5 του Κεφαλαίου Α αντικαθίσταται ως εξής:
«Δικαίωμα συμμετοχής στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-

ΕΡΓΑΣΙΑ» έχουν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας, συνεχούς 
ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού 
Δραστηριότητας (ΚΑΔ), υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α. Επιχειρήσεις - εργοδότες που υποχρεούνται σε 
υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. πρέπει να παρου-
σιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον του κύκλου ερ-
γασιών Φ.Π.Α. (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 -
Μάρτιος 2021

Άθροισμα κύκλου εργασιών Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - 
Δεκεμβρίου 2020

Απρίλιος- Μάιος - Ιούνιος 2021
Άθροισμα κύκλου εργασιών Ιουλίου - Αυγούστου - Σεπτεμβρίου -
Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020 - Ιανουαρίου 2021 - 
Φεβρουαρίου 2021

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 δια έξι (6).
Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται
ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί δύο (2).

Ιούλιος 2020

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου 2019. Σε περίπτωση 
που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των τριών (3) μηνών δεν είναι θετικός, 
λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια τέσσερα 
(4). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, 
λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020, πολλαπλασιαζόμενος 
επί τρία (3).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21171Τεύχος B’ 1796/29.04.2021

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 
διαιρεμένο δια τρία (3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019
δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020 
πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα (4).

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2020

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου - Ιουνίου - Ιουλίου - 
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 δια 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 - 
Μάρτιος 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). Ειδικά για τις 
εντάξεις στον Μηχανισμό κατά τον μήνα Μάρτιο, εάν ο κύκλος εργασιών 
ενός εκ των μηνών Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 
2019 είναι μηδενικός και επιπλέον ο κύκλος εργασιών Φεβρουαρίου 2020 
είναι μηδενικός, τότε λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα του κύκλου εργασιών 
Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2019.

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2021

Άθροισμα κύκλου εργασιών Ιουλίου - Αυγούστου - Σεπτεμβρίου -
Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2019 - Ιανουαρίου 2020 - 
Φεβρουαρίου 2020. Σε περίπτωση μη θετικού κύκλου εργασιών κατά το 
δεύτερο εξάμηνο του έτους 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής.

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, 
διαιρεμένο δια 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 δια έξι (6). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 
2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του πρώτου τριμήνου 
του 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί τα δύο τρίτα (2/3).

Ιούλιος 2020

Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 2019, 
πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και του δεύτερου τριμήνου του 
2019, πολλαπλασιαζόμενο επί δύο τρίτα (2/3). Σε περίπτωση που ο κύκλος 
εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο 
του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά 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, 
πολλαπλασιαζόμενο 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, 
πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα τρίτα (4/3).
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Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2020

Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 2019, 
πολλαπλασιαζόμενο 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, 
πολλαπλασιαζόμενος επί δύο (2).

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - 
Μάρτιος 2021

Άθροισμα του κύκλου εργασιών του τρίτου τριμήνου 2019, 
πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και του τέταρτου τριμήνου του 
2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων 
δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020 
πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα τρίτα (4/3).

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2021

Άθροισμα του κύκλου εργασιών του τρίτου τριμήνου 2019, του τέταρτου 
τριμήνου του 2019 και του πρώτου τριμήνου το 2020 πολλαπλασιαζόμενο 
επί τρία τέταρτα (3/4). Σε περίπτωση μη θετικού κύκλου εργασιών κατά το 
δεύτερο εξάμηνο του έτους 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής.

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 - 
Μάρτιος 2021

Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - 
Δεκεμβρίου 2020

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2021
Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Ιουλίου - Αυγούστου - Σεπτεμβρίου -
Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020 - Ιανουαρίου 2021 - 
Φεβρουαρίου 2021

Ο κύκλος εργασιών αναφοράς, για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε περιοδική δήλωση ΦΠΑ, ορί-
ζεται ως ακολούθως:

Μήνας ένταξης στον Μηχανισμό Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς

Ιούνιος 2020
Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια έξι (6). Σε περίπτωση 
μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα 
συμμετοχής.

Ιούλιος 2020
Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια τέσσερα (4). Σε 
περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει 
δικαίωμα συμμετοχής.

Ανεξαρτήτως μήνα ένταξης μέχρι και για τον μήνα 
Μάρτιο 2021, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρή-
σεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση 
μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και τον 
Φεβρουάριο 2020, και οι επιχειρήσεις που τηρούν απλο-
γραφικά βιβλία, σε περίπτωση μηδενικού κύκλου εργα-
σιών κατά το έτος 2019 και το πρώτο τρίμηνο  του 2020. 
Για τους μήνες ένταξης Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2021, οι 
επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία καθώς και 

οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία έχουν δι-
καίωμα συμμετοχής, εφόσον έχουν μη θετικό κύκλο ερ-
γασιών κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2019.

β. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες, που δεν υποχρεούνται 
σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από τον 
ΦΠΑ, πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλά-
χιστον των ακαθάριστων εσόδων (κωδικός 047 δήλωσης 
Ε3), σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς, ανά-
λογα με τον μήνα ένταξης, ως εξής:
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Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2020
Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια τρία (3). Σε περίπτωση 
μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα 
συμμετοχής.

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

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - 
Μάρτιος 2021

Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια τρία (3). Σε περίπτωση 
μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα 
συμμετοχής.

Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2021
Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 πολλαπλασιαζόμενο επί δύο τρίτα (2/3). 
Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει 
δικαίωμα συμμετοχής.

Ειδικά, για τον μήνα Ιανουάριο 2021 και σε περίπτω-
ση επιχειρήσεων - εργοδοτών οι οποίες δεν πληρούν 
τις προϋποθέσεις ένταξης που ορίζονται στο παρόν και 
έχουν ήδη μειώσει τον χρόνο εργασίας των εργαζομέ-
νων τους, συμπληρώνοντας το σχετικό Έντυπο Ε4: Πίνα-
κας Προσωπικού - Συμπληρωματικός Ωραρίου, λαμβά-
νονται υπόψη οι προϋποθέσεις ένταξης που ορίζονται 
για τους μήνες Οκτώβριο - Δεκέμβριο 2020.».

Γ. Το άρθρο 6 του Κεφαλαίου Α αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ως διάρκεια ισχύος του Μηχανισμού «ΣΥΝ-

ΕΡΓΑΣΙΑ» ορίζεται το χρονικό διάστημα από 15/06/2020 
έως 30/6/2021.

2. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες μπορούν να ενταχθούν 
στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για έναν ή περισσότε-
ρους μήνες εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος 
ισχύος του Μηχανισμού για μέρος ή το σύνολο των ερ-
γαζομένων 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 δια-
στήματος, 15/06/2020 έως και 30/6/2021,

α) επιχειρήσεις  - εργοδότες που εντάσσονται στον 
Μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” και έχουν Κύριο Κωδικό Δρα-
στηριότητας (ΚΑΔ), κατά την 30η 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 δια-

στημόπλοιων”,
β) επιχειρήσεις - εργοδότες που ασκούν δραστηριό-

τητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων 
συμβουλών διαχείρισης (ΚΑΔ 70.22) αποκλειστικά προς 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των αε-

ροπορικών 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 ερ-
γαζόμενούς τους.

Δικαίωμα συμμετοχής από 16/10/2020 έως και 
30/6/2021 έχουν οι ανωτέρω επιχειρήσεις, εφόσον είχαν 
δικαίωμα συμμετοχής στον Μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” 
οποιαδήποτε στιγμή κατά το προηγούμενο χρονικό δι-
άστημα.».

Δ. Στο τέλος της περ. γ) της Α’ φάσης της παρ. Α.ΙΙ. του 
άρθρου 7 του Κεφαλαίου Α, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2021, τους 
εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλή-
ρους απασχόλησης την 31η Ιανουαρίου 2021, που θα 
ενταχθούν στον Μηχανισμό, τα στοιχεία των οποίων 
αντλούνται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.».

Ε. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 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, 28 Απριλίου 2021

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης Εργασίας
και Επενδύσεων και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,


		2021-04-29T22:22:20+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




