
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 109435/31.12.2021 κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Όροι και προϋ-
ποθέσεις ένταξης στα μέτρα στήριξης καλλιτεχνών 
και επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού 
για τον μήνα Ιανουάριο 2022» (Β’ 6371).

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 109412/31.12.2021 κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αναστολή 
συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρή-
σεις  - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον 
μήνα Ιανουάριο 2022» (Β’ 6368).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 3514 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 109435/31.12.2021 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών 

και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Όροι 

και προϋποθέσεις ένταξης στα μέτρα στήριξης 

καλλιτεχνών και επαγγελματιών της τέχνης και 

του πολιτισμού για τον μήνα Ιανουάριο 2022» 

(Β’ 6371).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 121 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την 

προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των 
μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απο-
νομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατε-
πείγουσες διατάξεις» (Α’ 256), όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 42 του ν. 4778/2021 «Μισθολόγιο, ζητήματα 

ανθρώπινου δυναμικού της Απεξάρτησης Αρχής δημο-
σίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 26).

2. Το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14/3/2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με 
το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

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

5. Τον ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από 
την ανεργία και άλλες διατάξεις» (Α’ 91).

6. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 258).

7. 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.»).

8. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133).

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

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

11. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

12. 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).

13. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).
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14. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

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

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

17. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

18. Την υπ’ αρ. οικ. 12997/231/23.3.2020 απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχα-
νισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομέ-
νων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993).

19. Την υπ’ αρ. οικ. 1638/45/14.1.2021 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων «Όροι και προϋποθέσεις ένταξης στα μέτρα 
στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού 
για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020» (Β’ 112 
και Β’401 διόρθωση σφάλματος).

20. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/29.12.2021 
κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας 
της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασπο-
ράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικρά-
τειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 
2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 
2022 και ώρα 06:00.» (Β’ 6290).

21. Την υπ’ αρ. 109435/31.12.2021 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων «Όροι και προϋποθέσεις ένταξης στα μέτρα 
στήριξης καλλιτεχνών και επαγγελματιών της τέχνης και 
του πολιτισμού για τον μήνα Ιανουάριο 2022» (Β’ 6371).

22. Την υπ’ αρ. 2665/13.1.2022 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

23. Την ανάγκη στήριξης καλλιτεχνών και επαγγελμα-
τιών της τέχνης και του πολιτισμού για τον μήνα Ιανουά-
ριο 2022, καθώς τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας 
COVID-19 επέφεραν σημαντικό πλήγμα στους τομείς 
αυτούς και οι εργαζόμενοι αυτοί βρίσκονται χωρίς αντι-
κείμενο εργασίας.

24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που έχει 
προβλεφθεί στην υπ’ αρ. 109435/31.12.2021 (Β’ 6371) 
κοινή υπουργική απόφαση, το ύψος της οποίας εκτιμάται 
έως το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων 
εξήντα χιλιάδων ευρώ (4.260.000 €), η οποία βαρύνει 
τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων οικονομικού έτους 2022 (ΕΦ 
1033-501-0000000, ΑΛΕ 2310989899), αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 109435/31.12.2021 
(Β’ 6371) κοινής υπουργικής απόφασης ως ακολούθως:

Α. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τον μήνα Ιανουάριο 2022, δικαιούχοι της απο-

ζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου δεκάτου τρίτου 
της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου (Α’ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του 
ν. 4682/2020 (Α’ 76), είναι οι καλλιτέχνες και επαγγελμα-
τίες της τέχνης και του πολιτισμού, οι οποίοι είναι εγγε-
γραμμένοι έως και την 10.01.2021 στην ειδική ηλεκτρο-

νική πλατφόρμα: artandcultureprofessionals.services.
gov.gr στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων».

B. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ απαλείφεται.
Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 109435/

31-12-2021 (Β’ 6371) κοινή υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και
Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 3512 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 109412/31.12.2021 κοι-

νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αναστολή 

συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρή-

σεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον 

μήνα Ιανουάριο 2022» (Β’ 6368).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης 

των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, 
κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την 
ενίσχυση των ανέργων» (Α’ 235), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 41 του ν. 4778/2021 (Α’ 26).

2. Το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), όπως κυρώθηκε με 
το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

3. Το άρθρο ενδέκατο της από 20.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοι-
νωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση 
της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4683/2020 (Α’ 83).

4. Το άρθρο δωδέκατο της από 1.5.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντι-
μετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνι-
κή και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
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νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

8. Την παρ. 2 του άρθρου 12 και παρ. 3 του άρθρου 
9 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

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

10. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

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 του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

17. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.9.2019 από-
φαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής 
εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β’ 3520).

18. Την υπ’ αρ. 12997/231/23.3.2020 απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μη-
χανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζο-
μένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993).

19. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/29.12.2021 
κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας 
της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασπο-
ράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικρά-
τειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 
2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 
2022 και ώρα 06:00» (Β’ 6290).

20. Την υπ’ αρ. 109412/31.12.2021 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων 
σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά 
τον μήνα Ιανουάριο 2022» (Β’ 6368).

21. Την υπ’ αρ. 1022/7.1.2022 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

22. Την επιτακτική ανάγκη περαιτέρω στήριξης ερ-
γαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού 
τομέα κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022 ένεκα περιορι-

σμού της λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής 
λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής 
επιβάρυνσης της χώρας και της υποχρέωσης τήρησης 
των έκτακτων προληπτικών μέτρων προστασίας.

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται επιπλέον δαπάνη περάν αυτής που είχε προβλε-
φθεί στην υπό στοιχεία 109412/31-12-2021 κοινή υπουργι-
κή απόφαση (Β’ 6368), η οποία ανέρχεται έως το ποσό των 
σαράντα εκατομμυρίων ευρώ (40.000.000,00€) και βαρύ-
νει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, οικονομικού έτους 2022 στον 
ΕΦ 1033-501-0000000 ΑΛΕ 2310989899, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 109412/31-12-2021 
κοινής υπουργικής απόφασης «Αναστολή συμβάσεων 
εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις  - εργοδότες 
του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022» 
(Β’ 6368), ως εξής:

Α. Στο άρθρο 1 του Κεφαλαίου Α’, η παρ. 1 και η παρ. 
2 τροποποιούνται, ως ακολούθως:

«1. α. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα 
βάσει κύριου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 
την 30/12/2021 ή δευτερεύοντα ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα 
έσοδα το φορολογικό έτος 2020 σύμφωνα με τις δη-
λώσεις φορολογίας εισοδήματος που έχουν υποβληθεί 
έως και την 29/12/2021, όπως ορίζονται από το Υπουρ-
γείο Οικονομικών, σύμφωνα με το σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
της παρούσας, στις οποίες έχει επιβληθεί απαγόρευση 
μουσικής και των οποίων έχει περιοριστεί η λειτουργία 
της έδρας ή των υποκαταστημάτων τους έως τις 12 π.μ 
(00:00), με εντολή δημόσιας αρχής, για όσο χρονικό δι-
άστημα διαρκεί η εντολή αυτή, δύνανται να θέτουν σε 
αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνό-
λου των εργαζομένων τους, οι οποίοι έχουν προσλη-
φθεί έως και την 30η Δεκεμβρίου 2021, για τον μήνα 
Ιανουάριο 2022.

β. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα 
βάσει κύριου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 
την 30/12/2021 ή δευτερεύοντα ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα 
έσοδα το φορολογικό έτος 2020 σύμφωνα με τις δη-
λώσεις φορολογίας εισοδήματος που έχουν υποβληθεί 
έως και την 29/12/2021, όπως ορίζονται από το Υπουρ-
γείο Οικονομικών, σύμφωνα με το σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Α της παρούσας, δύνανται να θέτουν σε αναστολή τις 
συμβάσεις εργασίας τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή 
του συνόλου των εργαζομένων τους, οι οποίοι έχουν 
προσληφθεί έως και την 30η Δεκεμβρίου 2021, από 
14/1/2022 έως και 31/1/2022.

γ. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα 
βάσει κύριου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 
την 30/12/2021 ή δευτερεύοντα ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα 
έσοδα το φορολογικό έτος 2020 σύμφωνα με τις δη-
λώσεις φορολογίας εισοδήματος που έχουν υποβληθεί 
έως και την 29/12/2021, όπως ορίζονται από το Υπουρ-
γείο Οικονομικών, σύμφωνα με το σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Β της παρούσας, δύνανται να θέτουν σε αναστολή τις 
συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν 
προσληφθεί έως και την 30η Δεκεμβρίου 2021 και κατά 
μέγιστο ποσοστό 25% αυτών που απασχολούνταν την 
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30η/12/2021, για χρονικό διάστημα από 14/1/2022 έως 
και 31/1/2022. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση απα-
σχολούσε κατά την 30/12/2021 μέχρι και τέσσερις ερ-
γαζόμενους δύναται να τεθεί σε αναστολή η σύμβαση 
εργασίας ενός εξ αυτών.

2. Η αναστολή εργασίας ενός ή περισσότερων εργα-
ζομένων της παρ. 1 δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση της 
επιχείρησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στο άρθρο 2 του Κεφαλαίου Β’. Η ίδια επιχείρηση μπορεί, 
κατά τα χρονικά διαστήματα της παρ. 1, να υποβάλει 
περισσότερες της μιας δηλώσεις αναστολής συμβάσεων 
εργασίας.».

Β. Στο τέλος του πέμπτου εδαφίου της παρ. 4 του άρ-
θρου 2 του Κεφαλαίου Β΄, προστίθεται έκτο εδάφιο, ως 
ακολούθως:

«Ειδικά, για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που τί-
θενται σε αναστολή από την 14η Ιανουαρίου 2022 έως 
και την 21η Ιανουαρίου 2022, οι υπεύθυνες δηλώσεις 
των επιχειρήσεων- εργοδοτών των παρ. 1β και 1γ του 
άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α της παρούσας δύνανται να 
υποβληθούν από την ημέρα ενεργοποίησης του συστή-
ματος υποβολής δηλώσεων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και έως την 
21/1/2022.».

Γ. Η τελευταία παράγραφος του άρθρου 2 του Κεφα-
λαίου Β’ αναριθμείται σε 5.

Δ. Μετά το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, προστίθενται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Α και Β, ως ακολούθως:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣ-
ΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παρατίθεται λίστα κωδικών αριθμών δραστηριό-
τητας επιχειρήσεων (είτε κύριος ΚΑΔ επιχείρησης την 
30/12/2021, είτε δευτερεύοντα ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα 
έσοδα το φορολογικό έτος 2020 σύμφωνα με τις δηλώ-
σεις φορολογίας εισοδήματος που έχουν υποβληθεί έως 
και την 29/12/2021) οι οποίες δύνανται να θέτουν σε 
αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου 
των εργαζομένων οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και 
την 30η/12/2021, για χρονικό διάστημα από 14/1/2022 
έως και 31/1/2022. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συ-
μπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, 
εξαψήφιων και οκταψήφιων ΚΑΔ.

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

56.10.19.06
Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και πο-
τών από κυλικείο θεάτρου ή κινηματο-
γράφου

77.29.11.01 Υπηρεσίες ενοικίασης στερεοφωνικών 
συγκροτημάτων

77.29.13.00 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτι-
κής μίσθωσης μουσικών οργάνων

90.01

Τέχνες του θεάματος. Εξαιρούνται οι 
Υπηρεσίες διευθυντή ορχήστρας (ΚΑΔ 
90.01.10.01), Υπηρεσίες εκτελεστή μου-
σικών έργων (ΚΑΔ 90.01.10.02), Υπηρε-
σίες καλλιτέχνη κέντρων διασκέδασης 
(ΚΑΔ 90.01.10.04), Υπηρεσίες τραγου-
διστή (ΚΑΔ 90.01.10.07), Υπηρεσίες 
χορευτή (ΚΑΔ 90.01.10.08), Υπηρεσίες 
μουσικής ορχήστρας (ΚΑΔ 90.01.10.12),

Υπηρεσίες μουσικού συγκροτήματος 
(ΚΑΔ 90.01.10.13) και Υπηρεσίες χορω-
δίας (ΚΑΔ 90.01.10.14) που περιλαμβά-
νονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

90.02

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις 
τέχνες του θεάματος. Εξαιρούνται οι Επι-
κουρικές υπηρεσίες του θεάματος (σκη-
νικών, φωτισμού, ηχητικού εξοπλισμού 
κ.λπ.) (ΚΑΔ 90.02.19.04) και Υπηρεσίες 
ηχητικής κάλυψης καλλιτεχνικών εκδη-
λώσεων (ΚΑΔ 90.02.19.10) που περιλαμ-
βάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

90.04

Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και 
συναφείς δραστηριότητες. Εξαιρούνται 
οι Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών (ΚΑΔ 
90.04.10.09), Υπηρεσίες υπαίθριων χώ-
ρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (ΚΑΔ 
90.04.10.11) και Υπηρεσίες στεγασμένων 
χώρων άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσε-
ων (ΚΑΔ 90.04.10.12) που περιλαμβάνο-
νται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

93.29

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης 
και ψυχαγωγίας, εκτός από Υπηρεσίες 
αποδυτηρίων και βεστιαρίων παραλιών 
(πλαζ) (ΚΑΔ 93.29.11.01), Υπηρεσίες εκ-
μετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών (ΚΑΔ 
93.29.11.02), Υπηρεσίες εκμετάλλευσης 
παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων πο-
δηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών 
αναψυχής) (ΚΑΔ 93.29.11.04), Υπηρεσί-
ες μίσθωσης ομπρελών ή/και καθισμά-
των παραλιών (πλαζ) (ΚΑΔ 93.29.11.05) 
και Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου 
(ΚΑΔ 93.29.19.07). Επίσης εξαιρούνται 
οι Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής (ΚΑΔ 
93.29.11.06) που περιλαμβάνεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β και οι Υπηρεσίες μου-
σικής κάλυψης εκδηλώσεων, υπηρεσί-
ες disk jockey (D.J.) (ΚΑΔ 93.29.19.03), 
Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά 
ποτού ή φαγητού) (ΚΑΔ 93.29.19.04) και 
Υπηρεσίες θεάματος ήχος και φως (ΚΑΔ 
93.29.21.01) που περιλαμβάνονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣ-
ΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παρατίθεται λίστα κωδικών αριθμών δραστηριό-
τητας επιχειρήσεων (είτε κύριος ΚΑΔ επιχείρησης την 
30/12/2021, είτε δευτερεύοντα ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα 
έσοδα το φορολογικό έτος 2020 σύμφωνα με τις δη-
λώσεις φορολογίας εισοδήματος που έχουν υποβληθεί 
έως και την 29/12/2021) οι οποίες δύνανται να θέτουν 
σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων 
τους που έχουν προσληφθεί έως και την 30η Δεκεμβρίου 
2021 και κατά μέγιστο ποσοστό 25% αυτών που απασχο-
λούνταν την 30η/12/2021, για χρονικό διάστημα από 
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14/1/2022 έως και 31/1/2022. Σε περίπτωση τετραψή-
φιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες 
πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων ΚΑΔ.

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύ-
ματα σύντομης διαμονής

55.30
Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για 
οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα 
οχήματα

55.90.13.00
Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και 
υπηρεσίες ύπνου σε άλλα μεταφορικά 
μέσα

55.90.19.00 Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.

56.10

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατο-
ρίων και κινητών μονάδων εστίασης, 
εκτός από Υπηρεσίες παροχής γευμά-
των από εστιατόριο ταβέρνα, ψαροτα-
βέρνα, με ζωντανή μουσική [που υπά-
γεται στην υπό στοιχεία 1059176/625/
ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (Β’ 932) απόφαση 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι-
κών, όπως ισχύει κάθε φορά] με παροχή 
σερβιρίσματος (ΚΑΔ 56.10.11.03), Υπη-
ρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο 
διασκέδασης  - κοσμική ταβέρνα (ΚΑΔ 
56.10.11.06) που περιλαμβάνονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και Υπηρεσίες παροχής γευ-
μάτων και ποτών από κυλικείο θεάτρου ή 
κινηματογράφου (ΚΑΔ 56.10.19.06) που 
περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσί-
ας για εκδηλώσεις

56.29

Άλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από 
Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται 
από στρατιωτικές τραπεζαρίες (ΚΑΔ 
56.29.20.01)

56.30.10.02
Υπηρεσίες που παρέχονται από άλλα κα-
ταστήματα πώλησης ποτών με διάθεση 
πρόσβασης στο διαδίκτυο

56.30.10.03 Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυ-
κτήριο

56.30.10.05 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, 
με τεχνικά ή μηχανικά παιχνίδια

56.30.10.06 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, 
χωρίς τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια

56.30.10.07 Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέ-
ρια

56.30.10.08
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέ-
ρια με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο 
(internet-cafe)

56.30.10.14 Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδο-
σιακό καφενείο

59.13.11.02 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογρα-
φικών ταινιών

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογρα-
φικών ταινιών

61.90.10.07
Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο δι-
αδίκτυο (σε χώρους, που δεν παρέχονται 
τρόφιμα ή ποτά)

77.29.12.03 Υπηρεσίες ενοικίασης καθισμάτων για 
εκδηλώσεις

77.39.19.03 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέ-
σεων

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτο-
ρείων

79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμέ-
νων ταξιδιών

79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρα-
τήσεων και συναφείς δραστηριότητες

82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών 
εκθέσεων

85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση
86.90.13.02 Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)

91.04 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογι-
κών κήπων και φυσικών βιοτόπων

92.00.11.01 Υπηρεσίες καζίνο

93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσε-
ων

93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων
93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής
93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες

93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και 
άλλων θεματικών πάρκων

93.29.11.06 Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής

94.99.16.00 Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστι-
κές και ψυχαγωγικές ενώσεις

96.04

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική 
ευεξία, με εξαίρεση των υπηρεσιών δι-
αιτολογίας (ΚΑΔ 96.04.10.01), των υπη-
ρεσιών διαιτολογικών μονάδων (ΚΑΔ 
96.04.10.02) και των υπηρεσιών προσω-
πικής υγιεινής και φροντίδας σώματος 
(ΚΑΔ 96.04.10.06)

».
Ε. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 109412/31.12.2021 

κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 6368).
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και
Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 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,
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