
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων 
της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Οικονομικών, για το β΄ εξάμηνο 
του 2021.

2 Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό 
φορολογικό καθεστώς, με βάση τις διατάξεις των 
παρ. 6 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, για 
το φορολογικό έτος 2020. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 100591 ΕΞ 2021 (1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων 

της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής 

του Υπουργείου Οικονομικών, για το β΄ εξάμη-

νο του 2021. 

 Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α΄ 176).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), το οποίο δι-
ατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

3. Την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 35, των παρ. 1 και 2
του άρθρου 36 και την περ. (ι) της παρ. 1 του άρθρου 37
του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης»
(Α΄ 133).

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

5. Την υπό στοιχεία 27871 ΕΞ 2020/06.03.2020 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός της Πηνελό-

πης Παγώνη του Σωτηρίου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμ-
ματέως του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 185).

6. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο 
της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονομικών (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ).

7. Την υπό στοιχεία 144659 ΕΞ2020/17.12.2020 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Κατανομή των πι-
στώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 
του Υπουργείου Οικονομικών σε επιμέρους ελαχιστο-
βάθμιους αναλυτικούς λογαριασμούς εξόδων» (ΑΔΑ: 
6ΓΣ1Η-41Τ).

8. Το υπό στοιχεία 79385 ΕΞ 2021/1.7.2021 έγγρα-
φο της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του 
Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο μας γνωστοποι-
είται ότι παρίσταται ανάγκη παροχής εργασίας πέρα από 
το κανονικό ωράριο κατά το β΄ εξάμηνο του έτους 2021, 
για υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας, προκειμένου 
να αντιμετωπισθούν έγκαιρα έκτακτες υπηρεσιακές 
ανάγκες και ειδικότερα: i) για τη μελέτη των νομικών 
ευρωπαϊκών εργαλείων που εφαρμόζονται στο πεδίο 
των κρατικών ενισχύσεων και μάλιστα σε οριζόντιο επί-
πεδο, ήτοι σε διαφορετικά γνωστικά πεδία, αλλά και των 
σχετικών εθνικών διατάξεων που διέπουν το πεδίο αρ-
μοδιοτήτων εκάστου Υπουργείου, ii) για την εξέταση των 
σχεδιαζόμενων μέτρων κρατικής ενίσχυσης, γνωμοδό-
τηση επί αυτών, προετοιμασία φακέλων κοινοποίησης, 
όπου απαιτείται, για υποβολή στην Ε.Ε., iii) στο πλαίσιο 
της παρούσας κατάστασης λόγω της πανδημίας του 
COVID 19, κατά την οποία κατά κύριο λόγο οι υπάλληλοι 
τηλεργάζονται, ο όγκος εργασίας παραμένει αυξημένος 
και ως εκ τούτου οι ώρες απασχόλησης εξακολουθούν 
να υπερβαίνουν το κανονικό ωράριο εργασίας, πολλώ 
δε μάλλον λόγω του υψηλού αριθμού των έκτακτων οι-
κονομικών μέτρων για την ενίσχυση των επιχειρήσεων 
που πλήττονται. Πολύ συχνά δε οι τηλεδιασκέψεις με 
τις υπηρεσίες και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, αλλά και οι συναντήσεις με εκπροσώπους 
άλλων Υπουργείων και των γραφείων της πολιτικής ηγε-
σίας, πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες, εκτός του 
κανονικού ωραρίου εργασίας.

9. Το υπό στοιχεία 93211 ΕΞ 2021/27.07.2021 έγγραφο 
της Διεύθυνσης.

10. Την υπό στοιχεία 96063 ΕΞ 2021/02.08.2021 (ορθή 
επανάληψη) απόφαση δέσμευσης πίστωσης της Διεύ-
θυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Οικο-
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νομικών, που αφορά στην υπερωριακή εργασία υπαλ-
λήλων της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΑΔΑ: ΩΤΑΛΗ-4ΦΘ).

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
συνολική δαπάνη δώδεκα χιλιάδων διακοσίων σαράντα 
ευρώ (12.240 €) περίπου, η οποία θα καλυφθεί από την 
εγγεγραμμένη πίστωση του Ειδικού Φορέα 1023-203-
0000000 και Λογαριασμού 2120201001 του Υπουργείου 
Οικονομικών, οικονομικού έτους 2021, αποφασίζουμε:

Την έγκριση καθιέρωσης απογευματινής υπερωριακής 
εργασίας, για το β΄ εξάμηνο του 2021, για δεκαεπτά (17) 
υπαλλήλους της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύ-
σεων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Οικονομικών, για το χρονικό διάστημα 
από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως έως 31.12.2021 και για μέχρι εκατόν είκοσι 
(120) ώρες συνολικά ο καθένας.

Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής απο-
ζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαιού-
χοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδήποτε 
φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία, η οποία θα πραγ-
ματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να 
μετέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και απο-
σπασμένοι εντός του ανωτέρω ορίου αριθμού ωρών, 
που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση του συνεργείου 
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα 
πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη του Προϊσταμέ-
νου της ανωτέρω υπηρεσίας. Οι αποφάσεις αυτές θα 
κοινοποιούνται στο Γραφείο της Υπηρεσιακής Γραμμα-
τέως, στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής 
Πολιτικής και στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου 
Δυναμικού και Οργάνωσης.

Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας,
η εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η πα-
ράδοση του έργου θα βεβαιωθεί εγγράφως στην Αυτο-
τελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, 
με ευθύνη του Προϊσταμένου της υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.   

 Αθήνα, 17 Αυγούστου 2021

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΓΩΝΗ 

Ι

   Aριθμ. A.1186 (2)
Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό 

φορολογικό καθεστώς, με βάση τις διατάξεις των 

παρ. 6 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, για 

το φορολογικό έτος 2020.  

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
α) Τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 

«Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής 

του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167). 

β) 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), σε συνδυασμό με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). 

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

δ) Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύστασης θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργού» (Β΄ 2901). 

ε) Την υπ’ αρ. 339/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών 
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051). 

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

ζ) Το Κεφάλαιο Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ιδίως το 
άρθρο 7, την παρ. 1 του άρθρου 14 και το άρθρο 41 
αυτού. 

η) Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738). 

θ) Την από 12.4.2021 εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ 
στον Υπουργό Οικονομικών δυνάμει της περ. γ’ της παρ. 2
του άρθρου 14 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94). 

ι) Το υπ’ αρ. 46676/18.09.2017 εμπιστευτικό έγγραφο 
του Υπουργείου Εξωτερικών κατά το οποίο η συμπερί-
ληψη γίνεται αποκλειστικά για σκοπούς εφαρμογής του
ν. 4172/2013 και δεν θίγει την επίσημη θέση της Ελληνι-
κής Δημοκρατίας για το νομικό καθεστώς του Κοσσόβου. 

ια) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε ως κράτη που έχουν προνομιακό φο-
ρολογικό καθεστώς, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 6 
του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, τα κράτη εκείνα στα 
οποία το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα υπόκει-
ται σε φόρο επί των κερδών ή των εισοδημάτων ή του 
κεφαλαίου του οποίου ο συντελεστής είναι ίσος ή κατώ-
τερος από το εξήντα τοις εκατό (60%) του συντελεστή 
φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων 
που θα οφειλόταν σύμφωνα με τις διατάξεις της ελλη-
νικής φορολογικής νομοθεσίας, εάν ήταν φορολογικός 
κάτοικος ή διατηρούσε μόνιμη εγκατάσταση κατά την 
έννοια του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδή-
ματος στην Ελλάδα. 

Με βάση το πιο πάνω κριτήριο τα κράτη αυτά, για το 
φορολογικό έτος 2020, είναι τα ακόλουθα:

1 Άγιος Ευστάθιος St. Eustatius

2 Αλβανία Albania

3 Ανατολικό Τιμόρ Timor-Leste

4 Ανγκουίλα Anguilla

5 Ανδόρρα Andorra

6 Βανουάτου Vanuatu
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7 Βερμούδες Bermuda

8 Βόρεια 
Μακεδονία

North 
Macedonia

9 Βοσνία - 
Ερζεγοβίνη

Bosnia and 
Herzegovina

10 Βουλγαρία Bulgaria

11 Βρετανικές Παρθένοι 
Νήσοι

British Virgin 
Islands

12 Γιβραλτάρ Gibraltar

13 Γκέρνσεϋ Guernsey

14 Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα

United Arab 
Emirates

15 Ιρλανδία Ireland

16 Κατάρ Qatar

17 Κιργιστάν Kyrgyzstan

18 Κόσσοβο Kosovo

19 Κύπρος Cyprus

20 Λιχτενστάιν Liechtenstein

21 Μακάο Macau

22 Μαλδίβες Maldives

23 Μαυροβούνιο Montenegro

24 Μολδαβία Republic of 
Moldova

25 Μογγολία Mongolia

26 Μονακό Monaco

27 Μπαρμπάντος Barbados

28 Μπαχάμες Bahamas

29 Μπαχρέιν Bahrain

30 Μπελίζ Belize

31 Μποναίρ Bonaire

32 Νήσοι Κέϋμαν Cayman Islands

33 Νήσοι Μάρσαλ Marshall Islands

34 Νήσοι Τέρκς και 
Κάϊκος

Turks and 
Caicos Islands

35 Νήσος του Μάν Isle of Man

36 Ουγγαρία Hungary

37 Παραγουάη Paraguay

38 Σάμπα Saba

39 Σαουδική Αραβία Saudi Arabia

40 Σρι-Λάνκα Sri Lanka

41 Τζέρσεϋ Jersey

42 Τουρκμενιστάν Turkmenistan

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Αυγούστου 2021

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   
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*02038521808210004*

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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