
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από 
τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης 
έως και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της 
Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέ-
ρειας Ιονίων Νήσων.

2 Καθορισμός της διαδικασίας συμψηφισμού και 
επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών 
ασφαλιστικών εισφορών στον Ηλεκτρονικό Εθνι-
κό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 142889 ΕΞ 2021 (1)
Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από 

τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης 

έως και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της 

Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέ-

ρειας Ιονίων Νήσων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς 

επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς 
για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της 
οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογι-
σμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες 
διατάξεις» (Α’ 66) και ιδίως του άρθρου 4, των παρ. 5 και 
7 του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 22 και της παρ. 3 
του άρθρου 24.

2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ «Ψηφιακή Διαφά-
νεια - Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 131).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επι-
τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

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

5. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87) και ιδίως του άρθρου 
160.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2576/1998 «Βελ-
τίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής 
των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 25), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α’ 261).

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

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάλη-
ψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του άρθρου πρώτου 
του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ-
βερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

11. Την υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23-6-2021 (ΑΔΑ: 
68ΦΓΗ-ΧΟΨ) κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θε-
ομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670) και την υπό 
στοιχεία 110065 ΕΞ2021/10.09.2021 (ΑΔΑ: 654ΩΗ-ΔΧ0) 
τροποποίησή της (Β’ 4203).

12. Την υπ’ αρ. 91406/13.08.2021 απόφαση του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 6ΑΙΕ46ΜΤΛΡ-
ΑΤ9).

13. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10331/Α325/
7-10-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών - 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Οικονομικών - Υποδομών 
και Μεταφορών, «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση 
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζη-
μιών σε κτίρια από τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο 
της 17ης έως και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, σε περιοχές 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, 
Ιθάκης και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» 
(Β’ 4432).
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14. α) Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίσημη εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012) σύμφωνα με 
την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι 
ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλού-
νται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».

β) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης 
Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενι-
σχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά, κατ’ 
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 187/26-6-2014 
σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 11, 12 και 50 αυτού.

γ) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής της 
25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγο-
ριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασο-
κομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την 
εσωτερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 
108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ L 193/1-7-2014 σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 
9, 12, 13 και 30 αυτού.

δ) Τον ορισμό της «Επιχείρησης» σύμφωνα με το άρθρο 
1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, 
του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 και του Κανονισμού 
1388/2014 «Επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανε-
ξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική 
δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα 
αυτοαπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχει-
ρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, 
καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων 
που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα».

15. Το υπ’ αρ. 87172/14-7-2021 έγγραφο της Γενικής 
Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής «Ποσοστά επιχορή-
γησης σε επιχειρήσεις για ζημιές από τη θεομηνία «Ια-
νός» και το σεισμό - και την πλημμύρα που ακολούθησε 
αυτόν στη Σάμο».

16. Τo υπ’ αρ. 73460/12775/20.09.2021 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Τουρι-
σμού, Παραγωγής της της Π.Ε. Ζακύνθου της Περιφέ-
ρειας Ιονίων Νήσων.

17. Το υπό στοιχεία 111822 ΕΞ2021/14-09-2021 έγγρα-
φο της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουρ-
γείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΨΦΛΘΗ-ΖΦ7).

18. Το υπό στοιχεία 131874 ΕΞ 2021/22-10-2021 έγγρα-
φο του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης 
Εποπτευόμενων Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

19. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που 
είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην Περιφερει-
ακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
και επλήγησαν τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο 
της 17ης έως και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, οι οποίες 
προκάλεσαν σημαντικές και εκτεταμένες ζημιές τόσο 
σε αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων όσο και σε μέγεθος 
καταστροφής.

20. Την υπό στοιχεία 136794 ΕΞ 2021/02-11-2021 εισή-
γηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονο-
μικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

21. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον κρατικό προϋ-
πολογισμό πέραν της δαπάνης ύψους 288.654,53 ευρώ 
περίπου σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επεν-
δύσεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΣΑΕ 051 ΚΩΔ. 
ΕΡΓΟΥ 2021ΣΕ05100001), η οποία καλύπτεται από την 
υπ’ αρ. 91406/13.08.2021 απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Μέρος της ανωτέρω δαπά-
νης ύψους 260.601,21 ευρώ περίπου, εμπίπτει στις δια-
τάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 και δαπάνη 
ύψους 28.053,32 ευρώ περίπου εμπίπτει στις διατάξεις 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014, αποφασίζουμε:

 Άρθρο μόνο
1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των 

ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες και τον 
ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και 19ης Σεπτεμβρίου 
2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύν-
θου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οι οποίες έχουν 
οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./10331/
Α325/7-10-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εσωτερικών - 
Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 8 του ν. 4797/2021 και των Κανονισμών (ΕΕ) 
υπ’ αρ. 651/2014 και 702/2014.

2. Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζη-
μιών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί από 
την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρει-
ας σύμφωνα με το υπό στοιχεία 16 έγγραφο του προοι-
μίου και καλύπτει στοιχεία ενεργητικού, όπως κτιριακές 
εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, 
φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, 
μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου 
κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κα-
τεγράφησαν ως κατεστραμμένα.

3. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική 
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 55% του συ-
νόλου, της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από 
την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και 
αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας. Ειδικά για τις επι-
χειρήσεις οι οποίες έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η 
επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση 
του Δημοσίου και είναι ίση με το 55% του ποσού της εκτι-
μηθείσας ζημίας, από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, 
καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας, το 
οποίο δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

4. Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) 
ετών από την ημερομηνία εκδήλωσης της θεομηνίας, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 50 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 651/2014,την παρ. 4 του άρθρου 30 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 702/2014.

5. Όταν η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση λάβει συνολική 
επιχορήγηση άνω των ορίων που τίθενται στο άρθρο 
9 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, του Κανονισμού (ΕΕ) 
702/2014 το Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων της ΓΔΟΥ του 
Υπουργείου Οικονομικών δημοσιεύει τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο Παράρτημα III των εν λόγω Κανο-
νισμών, σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις (https://
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webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/
public/search/home/), για λόγους διαφάνειας, το αργότε-
ρο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης χο-
ρήγησής της, κατά τα προβλεπόμενα στην υποπαρ. Β11 
του ν. 4152/2013.

6. Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται εντός 
προθεσμίας δύο μηνών από την έκδοση της παρούσας, 
η προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρ-
θρου 5 της υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23-06-2021 
(ΑΔΑ:68ΦΓΗ-ΧΟΨ) κοινής απόφασης του Υπουργού και 
του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670) στην αρμόδια 
Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολι-
τικής και την υπό στοιχεία 110065 ΕΞ2021/10.09.2021 
(ΑΔΑ: 654ΩΗ-ΔΧ0) τροποποίησή της (Β’ 4203).

7. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται 
από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση τις 
ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτροπές. Από το 
ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφα-
λιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο 
δικαιούχος. Σε κάθε περίπτωση, για την καταβολή της 
επιχορήγησης απαιτείται η ολοκλήρωση του προσδιορι-
σμού του ποσού της ζημίας που καλύπτεται από ασφα-
λιστήριο συμβόλαιο.

8. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και του 
ελέγχου των στοιχείων του φακέλου, ο φάκελος διαβιβά-
ζεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματεί-
ας Οικονομικής Πολιτικής, στη Γενική Διεύθυνση Οικονο-
μικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών, 
συνοδευόμενος από την αναλυτική κατάσταση των πλη-
γεισών επιχειρήσεων της παρ. 4 του άρθρου 5 της υπό 
στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23-06-2021 (ΑΔΑ:68ΦΓΗ-ΧΟΨ) 
κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομικών (Β’ 2670), σε ηλεκτρονική μορφή.

9. Η ΓΔΟΥ προβαίνει σε εκκαθάριση και πληρωμή 
στους δικαιούχους του δικαιούμενου ποσού.

10. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 
2021/23-06-2021 (ΑΔΑ:68ΦΓΗ-ΧΟΨ) κοινή απόφαση του 
Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670).

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2021

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ   

Ι

 Αριθμ. Δ.15/Δ’/90598 (2)
Καθορισμός της διαδικασίας συμψηφισμού και 

επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών 

ασφαλιστικών εισφορών στον Ηλεκτρονικό Εθνι-

κό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 104 του ν.  4387/2016 

(Α’ 85), όπως αντικαταστάθηκε από τότε που ίσχυσε με 
το άρθρο 15 του ν. 4488/2017 (Α’ 137).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

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

4. 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).

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

6. Την υπ’ αρ. 71672/27.9.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πα-
ναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4443).

7. Την υπ’ αρ. 290/1.7.2021 (Συνεδρίαση Δ.Σ. e-Ε.Φ.Κ.Α. 
23/1.7.2021) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
e-Ε.Φ.Κ.Α.

8. Το υπ’ αρ. 68228/15.9.2021 εισηγητικό σημείωμα 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει 
της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρ-
θρου 34 του ν. 4484/2017 (Α’ 110).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση στον 
κρατικό προϋπολογισμό ούτε στον προϋπολογισμό 
του e-Ε.Φ.Κ.Α. καθώς αφορά σε διαδικαστικά θέματα 
επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφα-
λιστικών εισφορών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Οι αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές ει-

σφορές στον e-Ε.Φ.Κ.Α. συμψηφίζονται με τις πάσης 
φύσεως καθυστερούμενες οφειλές, ρυθμισμένες ή μη, 
των δικαιούχων προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και τους τρίτους φο-
ρείς, για τους οποίους ο e-Ε.Φ.Κ.Α. συνεισπράττει ασφα-
λιστικές εισφορές. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος των 
αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών 
έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών, της οποίας 
οι όροι τηρούνται, ο συμψηφισμός συντελείται και με τις 
μη ληξιπρόθεσμες δόσεις της ρύθμισης.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οφειλές ή εάν ύστερα 
από το συμψηφισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκύ-
πτει υπόλοιπο ποσό, αυτό επιστρέφεται άτοκα στους 
δικαιούχους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 
της παρούσας.

Κατ’ εξαίρεση το προς επιστροφή χρηματικό ποσό 
επιστρέφεται εντόκως έπειτα από αμετάκλητη απόφα-
ση αρμόδιου δικαστηρίου, με βάση τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του Κώδικα Νόμων περί δικών του Δημοσίου 
(κ.δ. της 26.6/10.7.1944, Α’ 139), εκτός και εάν ορίζεται 
διαφορετικά στη δικαστική απόφαση.

2. Ως αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές ει-
σφορές νοούνται τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται 



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ69746 Τεύχος B’ 5404/22.11.2021

στον e-Ε.Φ.Κ.Α. για οποιαδήποτε αιτία, και για τα οποία, 
βάσει της κείμενης νομοθεσίας, δεν προκύπτει υποχρέ-
ωση καταβολής τους.

Κατ’ εξαίρεση δεν θεωρούνται αχρεωστήτως καταβλη-
θείσες ασφαλιστικές εισφορές χρηματικά ποσά που έχουν 
καταβληθεί σε περιπτώσεις που προκύπτει ακύρωση 
χρόνου ασφάλισης λόγω δόλιας ή εικονικής ασφάλισης.

3. Ο συμψηφισμός με οφειλή και η επιστροφή αχρεω-
στήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών αφο-
ρά σε χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί υπέρ των 
κλάδων ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και σε χρημα-
τικά ποσά που έχουν εισπραχθεί αχρεωστήτως από τον 
e- Ε.Φ.Κ.Α. υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και 
οποιουδήποτε άλλου φορέα, για τον οποίο ο e-Ε.Φ.Κ.Α. 
συνεισπράττει εισφορές.

Άρθρο 2
Για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών 

ασφαλιστικών εισφορών:
α) σε περίπτωση μισθωτών ασφαλισμένων, υποβάλλε-

ται σχετική αίτηση από το δικαιούχο των αχρεωστήτως 
καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένο 
ή/και εργοδότη,

β) σε περίπτωση ελευθέρων επαγγελματιών ή αυτο-
τελώς απασχολούμενων ή αγροτών:

βα) Για αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές ει-
σφορές έως 31/12/2016 τα σχετικά χρηματικά ποσά επι-
στρέφονται στους δικαιούχους, κατόπιν αίτησης, όπως 
τα ποσά αυτά προκύπτουν σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 1 της παρούσας.

ββ) Για αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές ει-
σφορές από 1/1/2017 έως 31/12/2019, τα σχετικά χρη-
ματικά ποσά επιστρέφονται στους δικαιούχους, κατόπιν 
αίτησης, μετά την ολοκλήρωση της ετήσιας διαδικασίας εκ-
καθάρισης που προβλέπεται από τις παρ. 14 και 15 του άρ-
θρου 2 της υπ’ αρ. οικ. 61502/3399/30.12.2016 υπουργικής 
απόφασης (Β’ 4330), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
25599/1453/2.6.2017 υπουργική απόφαση (Β’ 1942), και 
της υπ’ αρ. οικ. 61501/3398/30.12.2016 κοινής υπουργικής 
απόφασης (Β’ 4330), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
25598/1452/2.6.2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1977).

Οι ανωτέρω δικαιούχοι, μπορούν, με αίτησή τους που 
υποβάλλεται εντός διμήνου από την ημερομηνία κοινο-
ποίησης στους ασφαλισμένους του αποτελέσματος της 
ως άνω προβλεπόμενης διαδικασίας εκκαθάρισης ασφα-
λιστικών εισφορών, να ζητήσουν να παραμείνει το προς 
επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέν χρηματικό ποσό 
στον e-Ε.Φ.Κ.Α. ως πιστωτικό υπόλοιπο, συμψηφιζόμενο 
με τις επόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

βγ) Για αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές ει-
σφορές από 1/1/2020, τα σχετικά χρηματικά ποσά επι-
στρέφονται στους δικαιούχους, κατόπιν αίτησης, όπως 
τα ποσά αυτά προκύπτουν σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 1 της παρούσας.

Για τις περιπτώσεις που το ύψος των ασφαλιστικών 
εισφορών προσδιορίζεται κατόπιν διαδικασίας εκκαθά-
ρισης, τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα χρηματικά 

ποσά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της σχετικής 
διαδικασίας εκκαθάρισης.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση για επιστρο-
φή, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα χρηματικά ποσά 
παραμένουν στον e-Ε.Φ.Κ.Α. ως πιστωτικό υπόλοιπο, 
συμψηφιζόμενο με επόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για τα ποσά που έχουν 
καταβληθεί μέσω της παρακράτησης επί της ελάχιστης 
αμοιβής ανά δικηγορική πράξη, σύμφωνα με την παρ. 10 
του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4670/2020 (Α’ 43).

Άρθρο 3
Οι αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφο-

ρές υπέρ τρίτων φορέων που συνεισπράττονται από τον 
e-Ε.Φ.Κ.Α. επιστρέφονται από αυτόν, σύμφωνα με τη δι-
αδικασία της παρούσας, και βαρύνουν τον αντίστοιχο 
φορέα, υπέρ του οποίου έγινε η είσπραξη.

Άρθρο 4
1. Τα προβλεπόμενα από τα ανωτέρω άρθρα έχουν 

εφαρμογή:
α) σε περιπτώσεις που προκύπτει επιστροφή αχρεω-

στήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών σύμ-
φωνα με τα ανωτέρω και η σχετική αξίωση έχει γεννηθεί 
ή θα γεννηθεί μετά την 1/1/2017, και

β) σε εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής αχρεωστήτως κα-
ταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες έχουν 
υποβληθεί στους ενταχθέντες στον e-Ε.Φ.Κ.Α. ασφαλιστι-
κούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, 
μέχρι 31/12/2016 ή στον e-Ε.Φ.Κ.Α. από 01/01/2017 και 
βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής δια-
δικασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική αξίωση έχει 
γεννηθεί μέχρι 31/12/2016 και δεν έχει υποπέσει σε πα-
ραγραφή κατά την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως.

2. Οι αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές ει-
σφορές κύριας σύνταξης έως 31/12/2016 στο Δημόσιο 
και από 1/1/2017 έως 31/12/2019 στον e-Ε.Φ.Κ.Α. για 
τα πρόσωπα της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του 
ν. 4387/2016, επιστρέφονται από τον e- Ε.Φ.Κ.Α., σύμφω-
να με τη διαδικασία των προηγουμένων άρθρων, κατόπιν 
σχετικής βεβαίωσης που εκδίδεται από τους οικείους 
εκκαθαριστές μισθοδοσίας.

Άρθρο 5
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης παύ-

ει να ισχύει η υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/12061/293/1.3.2018 
απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 773).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2021

Ο Υφυπουργός
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