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φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για εί-
σπραξη χρημάτων. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται 
οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής ενημερότητας 
εφαρμόζεται το άρθρο 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) περί 
βεβαίωσης οφειλής. Εφόσον δεν πληρούνται οι γενικές 
διατάξεις περί ασφαλιστικής ενημερότητας, εφαρμόζο-
νται τα άρθρα 23 και 24 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), η υπ’ αρ. 
15435/913/16.4.2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 1559) και οι οικείες δια-
τάξεις περί συμψηφισμού οφειλών προς τα ασφαλιστικά 
ταμεία. Από την παρούσα εξαιρούνται οι προκαταβολές 
των περ. α’, β’, ε’, η’, και θ’ της παρ. 1.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτων γεγονότων που 
επιβάλλουν την άμεση καταβολή των προκαταβολών 
επιτρέπεται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού και 
εφόσον πληρούνται οι λοιπές διατάξεις περί φορολο-
γικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, το ποσό της πα-
ρακράτησης να ανέρχεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό 
(10%) επί της προκαταβολής για τους δικαιούχους, των 
οποίων οι οφειλές έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης 
τμηματικής καταβολής εν ισχύ ή σε δικαστικά επικυρω-
μένη συμφωνία εξυγίανσης και αποπληρώνονται βάσει 
αυτής. Αν στη δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία εξυγί-
ανσης προβλέπεται ειδικότερος όρος για το ποσοστό 
παρακράτησης κατά τη χορήγηση του αποδεικτικού 
ενημερότητας, τότε εφαρμόζεται ο σχετικός όρος της 
δικαστικής απόφασης. Σε περιπτώσεις ύπαρξης ληξιπρό-
θεσμων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση και τα 
ασφαλιστικά ταμεία που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς 
ρύθμισης τμηματικής καταβολής εν ισχύ ή σε δικαστικά 
επικυρωμένη συμφωνία εξυγίανσης και αποπληρώνο-
νται βάσει αυτής, το ποσό της παρακράτησης που κα-
θορίζεται με την απόφαση του παρόντος ανέρχεται σε 
ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί της προκαταβο-
λής. Στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο προηγούμενο 
εδάφιο, το ποσοστό 30% της παρακράτησης αποδίδεται 
με χορήγηση βεβαίωσης οφειλής.

Η παρούσα καταλαμβάνει και εκκρεμείς κατά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος προκαταβολές. Στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας δεν εμπίπτουν προκαταβολές, 
οι οποίες έχουν διενεργηθεί και για τις οποίες εκκρεμεί η 
διενέργεια των τακτοποιητικών λογιστικών εγγραφών.».

Άρθρο 204

Παράταση προθεσμίας αποστολής 

Απολογισμού, Ισολογισμού και Λοιπών 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

οικονομικού έτους 2020 στο Ελεγκτικό 

Συνέδριο και εισαγωγής αυτών στη Βουλή 

των Ελλήνων

1. Παρατείνεται μέχρι τις 20 Ιουλίου 2021, η προθεσμία 
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 
4270/2014 (Α’ 143), για την αποστολή από το Γενικό Λο-
γιστήριο του Κράτους, του Απολογισμού, Ισολογισμού 
και των λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του 
οικονομικού έτους 2020 στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

2. Παρατείνεται μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2021, η προ-
θεσμία του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 167 

του ν. 4270/2014, για την αποστολή από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο της Έκθεσής του (Διαδήλωσης) επί της ορθό-
τητας και αξιοπιστίας του Απολογισμού, Ισολογισμού 
και των Λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του 
οικονομικού έτους 2020, στο Υπουργείο Οικονομικών.

3. Παρατείνεται μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2021, η προ-
θεσμία της παρ. 2 του άρθρου 167 του ν. 4270/2014, για 
την εισαγωγή από τον Υπουργό Οικονομικών του Απο-
λογισμού, Ισολογισμού και των Λοιπών Χρηματοοικονο-
μικών Καταστάσεων του οικονομικού έτους 2020, μαζί 
με τη Διαδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στη Βουλή 
για κύρωση. Η εισαγωγή του προηγούμενου εδαφίου 
πρέπει πάντως να προηγείται της ψήφισης του κρατικού 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 205

Υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού 

ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης

Οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι 
οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό απέναντι 
στον κορωνοϊό COVID-19 ή έχουν νοσήσει εντός του 
τελευταίου εξαμήνου, υποχρεούνται, όπως επιδεικνύ-
ουν στον προϊστάμενο της οργανικής μονάδας όπου 
υπηρετούν ή στον εργοδότη τους, αντίστοιχα, Ψηφια-
κό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID 
Certificate - EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης 
Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’  87), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με 
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού 
προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό 
ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωση 
εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 
(Α’ 256), ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της 
παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, 
ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, 
εφόσον υφίστανται. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση του 
πρώτου εδαφίου ελέγχεται από τον εργοδότη μέσω της 
ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1α του άρ-
θρου 33 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), τηρουμένων και των 
λοιπών διατάξεων του ανωτέρω άρθρου. Η υποχρέωση 
επίδειξης ισχύει έως τις 31.12.2021.

Άρθρο 206

Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού

1α. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας 
υγείας, εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊ-
ού COVID-19 όλο το προσωπικό των ιδιωτικών, δημό-
σιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων 
και φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ιατρικό, παραϊα-
τρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προ-
σωπικό), ήτοι: 
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(α) Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης του άρ-
θρου 10 του ν. 2072/1992 (Α’ 125).

(β) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με 
ειδικές ανάγκες του άρθρου 30 του ν. 2072/1992. 

(γ) Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες της απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρό-
νοιας υπό στοιχεία Π4β/οικ.4681/1996 (Β’ 825).

(δ) Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων της παρ. 5 του 
άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α’ 213).

(ε) Θεραπευτήρια Χρονίως Πασχόντων του π.δ. 
631/1974 (Α’ 271).

(στ) Κλειστές δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας 
του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α’ 16), στις οποίες φιλο-
ξενούνται ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία.

(ζ) Ιδρύματα περίθαλψης χρονίως πασχόντων του άρ-
θρου 28 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας της 
31ης Οκτωβρίου 2018 (Β’ 4898). 

(η) Οικοτροφεία του άρθρου 30 του Ενιαίου Κανονι-
σμού Παροχών Υγείας.

(θ) Ειδικά ιδρύματα του άρθρου 6 του ν. 861/1979 
(Α’ 2).

(ι) Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων της 
απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας υπό στοι-
χεία Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963/2001 (Β’ 1397).

(ια) Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας της 
απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων υπό στοιχεία Π4α οικ.4633/1993 
(Β’ 789).

(ιβ) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και 
Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) του άρθρου 2 του ν. 
4756/2020 (Α’ 235), και

(ιγ) Το προσωπικό που απασχολείται στο πρόγραμμα 
«Βοήθεια στο σπίτι».

1β. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας 
υγείας, μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 6, 
κάθε νεοεισερχόμενος φιλοξενούμενος στις ανωτέρω 
μονάδες πρέπει υποχρεωτικά να είναι πλήρως εμβολια-
σμένος κατά του κορωνοϊού COVID-19. 

2. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας 
υγείας, εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊ-
ού COVID-19 όλο το προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, 
νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) σε ιδιωτι-
κές, δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας (διαγνωστικά 
κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία, 
δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μονάδες νο-
σηλείας, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και Εθνικός 
Οργανισμός Δημόσιας Υγείας).

3. Ως προσωπικό των δομών των παρ. 1 και 2 νοείται 
κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει προς τον φορέα 
λειτουργίας τους υπηρεσίες ή εκτελεί έργο με επαχθή 
αιτία ή εθελοντικά με φυσική παρουσία εντός των δομών 
αυτών, καθώς και κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει 
υπηρεσίες, με φυσική παρουσία εντός των ίδιων δομών, 
σε νομικό πρόσωπο, με το οποίο είναι συμβεβλημένος 
ο φορέας λειτουργίας των δομών.

4. Δεν υπέχουν την υποχρέωση των παρ. 1 και 2 όσοι 
έχουν νοσήσει και για διάστημα έξι (6) μηνών από τη 
νόσηση και όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας 
που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου. Οι λόγοι 

υγείας του πρώτου εδαφίου, στη βάση ειδικής λίστας 
εξαιρέσεων που προσδιορίζει η Εθνική Επιτροπή Εμ-
βολιασμών, εγκρίνονται από τριμελείς επιτροπές ανά 
υγειονομική περιφέρεια, οι οποίες αποτελούνται από 
ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και πανεπιστη-
μιακούς ιατρούς. 

5. Για την εφαρμογή των παρ. 1 και 2 απαιτείται η 
επίδειξη Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. 
(EU Digital COVID Certificate - EUDCC) του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου 
πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 
του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την 
κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον 
αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορω-
νοϊό COVID-19, ή βεβαίωσης εμβολιασμού της παρ. 5 
του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ή βεβαίωσης 
θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 
5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης 
των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, ή ισοδύναμου 
πιστοποιητικού ή βεβαίωσης τρίτης χώρας. Το πιστο-
ποιητικό ή η βεβαίωση του πρώτου εδαφίου ελέγχεται 
από τον εργοδότη ή τον υπεύθυνο της μονάδας μέσω 
της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1α του 
άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), τηρουμένων και 
των λοιπών διατάξεων του ανωτέρω άρθρου. 

6. Ο εκάστοτε εργοδότης ή υπεύθυνος μονάδας οφεί-
λει να ενημερώνει τους εργαζόμενους με κάθε πρόσφο-
ρο μέσο για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το 
παρόν άρθρο. Στην περίπτωση της παρ. 1, το υπόχρεο 
προσωπικό πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδι-
κή δόση έως τις 16 Αυγούστου 2021, η δε ολοκλήρωση 
του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμε-
νο χρόνο. Στην περίπτωση της παρ. 2, το υπόχρεο προ-
σωπικό πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική 
δόση έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021, η δε ολοκλήρωση 
του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο 
χρόνο. Στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης 
αυτής, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες:

α) Ειδικώς στην περίπτωση εργαζομένων των παρ. 1 
και 2 σε φορείς του δημοσίου τομέα, υπό την έννοια 
της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 
(Α’ 143), με απόφαση του επικεφαλής του Φορέα επι-
βάλλεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδι-
κής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής 
καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της 
δημόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκό-
ντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής 
δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές. Με 
τη συμπλήρωση δεκατεσσάρων (14) ημερών από την 
ολοκλήρωση του εμβολιασμού, η αναστολή αίρεται με 
όμοια απόφαση. 

β) Σε κάθε άλλη περίπτωση πλην της περ. (α), ο ερ-
γοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή 
της εργασίας του εργαζομένου και απαλλάσσεται από 
την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό 
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διάστημα μη παροχής εργασίας λόγω εφαρμογής του 
παρόντος. To προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε 
συμβάσεις έργου, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, 
καθώς και σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας δανει-
ζόμενου προσωπικού ή προσωπικού που συμβάλλεται 
με εργολάβο. Στον εργοδότη που απασχολεί προσωπικό 
κατά παράβαση του παρόντος, επιβάλλεται διοικητικό 
πρόστιμο βα) δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε πα-
ράβαση και έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και, ββ) 
σε περίπτωση υποτροπής, που διαπιστώνεται σε επανέ-
λεγχο, είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε παράβαση 
και έως διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

7. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου 
Υπουργού, δύνανται να εξειδικεύονται και να επεκτείνο-
νται οι κατηγορίες των προσώπων που υποχρεούνται σε 
εμβολιασμό, να καθορίζονται η διαδικασία και ο χρόνος 
διενέργειας του εμβολιασμού, καθώς και τυχόν προτε-
ραιοποίηση, η παρακολούθηση και ο τρόπος ελέγχου της 
συμμόρφωσης με την υποχρέωση, οι ειδικότεροι όροι 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων και προβλέπε-
ται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή 
του παρόντος. 

β) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύονται 
οι περιπτώσεις και η διαδικασία απαλλαγής από την υπο-
χρέωση εμβολιασμού για ιατρικούς λόγους και καθορί-
ζονται άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή 
της παρ. 4.

8. Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου επαναξιολογεί-
ται έως τις 31.10.2021.

Άρθρο 207

Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου

Σε περίπτωση εφαρμογής της περ. (α) της παρ. 6 του 
άρθρου 206 δύναται να προσλαμβάνεται για τους φορείς 
που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω 
άρθρου σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4765/2021 
(Α’ 6) προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου αντίστοιχων προσόντων, κατηγο-
ρίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου/ειδικότητας του 
προσωπικού που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων. Ο 
ανώτατος αριθμός του προς πρόσληψη προσωπικού δεν 
δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό του προσωπικού, που 
έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων κατ’ εφαρμογή της 
περ. (α) της παρ. 6 του άρθρου 206 και υπό τις κάτωθι 
προϋποθέσεις και όρους: 

α) Το προσωπικό που προσλαμβάνεται κατ’ εφαρμογήν 
του παρόντος οφείλει κατά τον χρόνο πρόσληψης να 
προσκομίσει:

αα) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. 
(EU Digital COVID Certificate - EUDCC) του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου 
πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 
του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την 
κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον 
αφορά στον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19 

ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του 
ν. 4764/2020 (Α’ 256), ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βε-
βαίωση τρίτης χώρας, από όπου προκύπτει η συμπλή-
ρωση δεκατεσσάρων ημερών από την ολοκλήρωση του 
εμβολιασμού,

αβ) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU 
Digital COVID Certificate - EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 
2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου 
της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 με 
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού 
προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στη νόσηση από 
τον κορωνοϊό COVID-19 ή βεβαίωση θετικού διαγνω-
στικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 
2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Υγείας και Επικρατείας ή ισοδύναμο πιστοποιητικό 
ή βεβαίωση τρίτης χώρας, από όπου προκύπτει η πα-
ρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της 
θετικής διάγνωσης. Στην περίπτωση αυτή η λήξη της 
σύμβασης ορισμένου χρόνου δεν μπορεί να είναι μετα-
γενέστερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της 
θετικής διάγνωσης.

β) Οι σχετικώς συναπτόμενες συμβάσεις Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δεν δύναται να διαρκούν 
πέραν των τριών (3) μηνών, με δυνατότητα παράτασης 
έως τρεις (3) μήνες ακόμα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
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ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Άρθρο 208

Επιχορηγήσεις Οργανισμού Ελληνικών 

Γεωργικών Ασφαλίσεων - Τροποποίηση 

του άρθρου 7 του ν. 3877/2010

Στο τέλος της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 
3877/2010 (Α’ 160) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Σε περίπτωση που δεν έχει καταβληθεί για τα έτη 
2011 έως και 2017 η ετήσια επιχορήγηση στον Οργανι-
σμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), δύνα-
νται πέραν της επιχορήγησης του τρέχοντος έτους, να 
καταβληθούν αναδρομικά στον ΕΛ.Γ.Α. οι ετήσιες επιχο-
ρηγήσεις των ετών 2011 έως 2017 με βάση τα πραγμα-
τοποιηθέντα έσοδα που προέρχονται από την εισφορά 
της περ. α’ των ετών 2010 έως 2016 αντίστοιχα.».

Άρθρο 209

Ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Ελληνικών

Γεωργικών Ασφαλίσεων σχετικά με τις ζημιές 

που προκλήθηκαν λόγω παγετού

1. Ειδικά για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε αγρο-
τικές καλλιέργειες από τον «Παγετό Άνοιξη 2021» από 
την 15η.2.2021 έως και την 20ή.4.2021 σε διαδοχικές 
χρονικές περιόδους, λόγω της μοναδικής φύσης του στις 
Περιφέρειες της Χώρας και στο σύνολο των Περιφερει-
ακών Ενοτήτων τους, ισχύουν τα εξής:

α) Το ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης ανά αγροτε-
μάχιο δύναται να ανέρχεται έως το 100% της ασφαλιζό-


