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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Απριλίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/
31.7.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 3240).

2

Αποζημίωση διανομέων αντί παροχής προστατευτικού κράνους και χρήσης ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/99232/ΔΠΓΚ
(1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/
31.7.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 3240).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 55 και των παρ. 3 και 4
του άρθρου 156 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α’ 143),
β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης»
(Α’ 133),
γ) των παρ. 1, 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 50 του
ν. 4530/2018 «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες
διατάξεις» (Α’ 59),
δ) των παρ. 2 και 3 του άρθρου 54 του ν. 4765/2021
«Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον
δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου
Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις»
(Α’ 6).

Αρ. Φύλλου 1542

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
3. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
4. Tο π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
5. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).
6. Το π.δ. 19/2022 «Σύσταση Ειδικής Γραμματείας
Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού και κατάργηση Ειδικής
Γραμματείας Ο.Π.Σ. Παρακολούθησης και Αξιολόγησης
του Κυβερνητικού Έργου» (Α’ 54).
7. Την υπ’ αρ. 277361/11.10.2021 κοινή απόφαση των
Υφυπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός της διαδικασίας επιβολής της διοικητικής κύρωσης της αναστολής ή ακύρωσης του ορισμού
της Τεχνικής Υπηρεσίας και του οργάνου επιβολής της,
της διαδικασίας επιβολής προστίμων και των οργάνων
είσπραξής τους, επί παραβάσεων των παρ. 1, 2, 3 και 6
του άρθρου 50 του ν. 4530/2018 (Α’ 59), για εγκρίσεις
τύπου οχημάτων, αναπροσαρμογής των ποσών αυτών,
καθώς και κάθε άλλου σχετικού θέματος» (Β’ 5126).
8. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
9. Την υπό στοιχεία 98261 ΕΞ 2020/7.9.2020 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής “Με εντολή Αναπληρωτή
Υπουργού” στον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής
Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 3777).
10. Το από 16.03.2022, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αίτημα της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού, Οικονομικής Διαχείρισης και Μέριμνας της Προεδρίας της
Κυβέρνησης.
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11. Το υπ’ αρ. 38298/09-02-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
12. Το υπ’ αρ. 487/72666/17-03-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
13. Το από 21.02.2022, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αίτημα του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής
Παρακολούθησης και Πληρωμών Δαπανών Α.Σ.Ε.Π. του Α.Σ.Ε.Π.
14. Το από 25.02.2022, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αίτημα του Β’ της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής
Κυβέρνησης.
15. Τα από 16.3.2022 και 18.3.2022, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αιτήματα του Δ’ Τμήματος της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης.
16. Τις από 28.02.2022, 17.3.2022 και 21.3.2022 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γνώμες της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης.
17. Την ανάγκη ορθής αποτύπωσης της οικονομικής και διοικητικής ταξινόμησης του κρατικού προϋπολογισμού.
18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Α. Στο σκέλος των εσόδων του Παραρτήματος Α «Αναλυτική Οικονομική Ταξινόμηση κρατικού προϋπολογισμού Έσοδα» της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31.7.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 3240), με το οποίο καθορίζεται η αναλυτική
οικονομική ταξινόμηση εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ως και τον έκτο βαθμό ανάλυσης:
α) εγγράφονται νέοι αναλυτικοί λογαριασμοί εσόδων, ως ακολούθως:
1ος
2ος
3ος
4ος
5ος
βαθμός βαθμός βαθμός βαθμός βαθμός

1

14

Παλαιός
Παλαιός
Κωδικός
Κωδικός
Τακτικού Π/Υ
ΠΔΕ

6ος
βαθμός

Περιγραφή

142

14209 1420903

1420903

Έσοδα από τη διενέργεια
διαγωνιστικών διαδικασιών
για την πλήρωση
θέσεων ή την πρόσληψη
προσωπικού των φορέων
εκτός Γενικής Κυβέρνησης

3919 Μ

3919 Μ

ΝΕΟΣ

1

14

142

Έσοδα από τη διενέργεια
διαγωνιστικών διαδικασιών
για την πλήρωση
14209 1420903 1420903001
θέσεων ή την πρόσληψη
προσωπικού των φορέων
εκτός Γενικής Κυβέρνησης

1

15

156

Πρόστιμα στο πλαίσιο
15609 1560923 1560923002 των διαδικασιών έγκρισης
τύπου

ΝΕΟΣ

β) τροποποιείται η ονομασία του κάτωθι εκτοβάθμιου λογαριασμών εσόδων, ως ακολούθως:
1ος
2ος
3ος
4ος
5ος
βαθμός βαθμός βαθμός βαθμός βαθμός

1

15

156

6ος
βαθμός

Περιγραφή

Πρόστιμα στο πλαίσιο
των διαδικασιών έγκρισης
τύπου οχημάτων των
15609 1560923 1560923001
περ. α και β της παρ. 1
του άρθρου 50 του
ν. 4530/2018

Παλαιός
Παλαιός
Κωδικός
Κωδικός
Τακτικού Π/Υ
ΠΔΕ

ΝΕΟΣ

ΝΕΟΣ

Β. Στο σκέλος των εξόδων του Παραρτήματος Α «Αναλυτική Οικονομική Ταξινόμηση κρατικού προϋπολογισμού Έξοδα» της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 3240), με το οποίο καθορίζεται η αναλυτική
οικονομική ταξινόμηση εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού ως και τον έκτο βαθμό ανάλυσης, εγγράφονται νέοι
αναλυτικοί λογαριασμοί εξόδων, ως ακολούθως:
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1ος
2ος
3ος
4ος
5ος
βαθμός βαθμός βαθμός βαθμός βαθμός

6ος
βαθμός
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Παλαιός
Παλαιός
Κωδικός
Κωδικός
Τακτικού Π/Υ
ΠΔΕ

Περιγραφή

2

23

231

Επιχορήγηση στον
Οργανισμό Ελληνικών
23108 2310802 2310802068
Γεωργικών Ασφαλίσεων
(ΕΛ.Γ.Α.)

2

27

274

27402 2740201

2

27

274

27402 2740201 2740201001

2740201

ΝΕΟΣ

ΝΕΟΣ

Φορολογικά πρόστιμα και
προσαυξήσεις

ΝΕΟΣ

ΝΕΟΣ

Φορολογικά πρόστιμα και
προσαυξήσεις

ΝΕΟΣ

ΝΕΟΣ

Γ. Το Παράρτημα Β «Διοικητική Ταξινόμηση κρατικού προϋπολογισμού» της ως άνω υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/
31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού», το οποίο καθορίζει τη διοικητική ταξινόμηση ανά φορέα Κεντρικής Διοίκησης, τροποποιείται
ως ακολούθως:
Καταργείται ο ειδικός φορέας 1004-205-0000000 «Ειδική Γραμματεία Ο.Π.Σ. Παρακολούθησης και Αξιολόγησης
Κυβερνητικού Έργου» του φορέα 1004 «Προεδρία της Κυβέρνησης» και εγγράφεται νέος ειδικός φορέας ως εξής:
1004 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

1004

206

0000000

Ονομασία
Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2022
Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης

Χ. ΤΖΩΡΤΖΗΣ
Ι

Αριθμ. 29510

(2)

Αποζημίωση διανομέων αντί παροχής προστατευτικού κράνους και χρήσης ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4808/2021 «Για
την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης
Αρχής “Επιθεώρηση Εργασίας” - Κύρωση της Σύμβασης
190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη
της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και
της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας
(ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία
μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 101),
και, ιδίως, της παραγράφου 2 αυτού.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 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).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1 – Σκοπός
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός,
σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 71 του
ν. 4808/2021 (Α’ 101), του ποσού που αποδίδεται για το
προστατευτικό κράνος και του ποσού που αντιστοιχεί
στο 15% επί του νομοθετημένου κατώτατου μισθού σε
περίπτωση χρήσης ιδίου μέσου.
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Άρθρο 2 – Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται σε
ψηφιακές πλατφόρμες του άρθρου 68 του ν. 4808/2021,
με τις οποίες οι διανομείς - πάροχοι υπηρεσιών συνδέονται με συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου.
Άρθρο 3 – Προσαύξηση αντί της παροχής
προστατευτικού κράνους
1. H ψηφιακή πλατφόρμα υποχρεούται να παρέχει
προς τον διανομέα - πάροχο υπηρεσιών το προστατευτικό κράνος που είναι απαραίτητο για την εργασία του.
Εναλλακτικώς, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
της σχέσης μεταξύ παρόχου υπηρεσιών και ψηφιακής
πλατφόρμας, αν ο διανομέας - πάροχος υπηρεσιών
συμφωνεί να κάνει χρήση δικού του προστατευτικού
κράνους, η ψηφιακή πλατφόρμα, εφόσον διαπιστώσει
ότι διαθέτει κατάλληλο κράνος, υποχρεούται να του
αποδώσει ορισμένο χρηματικό ποσό, υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. Το περιεχόμενο της μεταξύ των μερών συμφωνίας περιλαμβάνεται στη μεταξύ
των μερών σύμβαση, όπου προσαρτάται και υπεύθυνη
δήλωση του διανομέα ότι διαθέτει τέτοιο κράνος.
2. Το ποσό που καταβάλλεται, σύμφωνα με την παρ. 1,
αντί της παροχής του προστατευτικού κράνους, ορίζεται
σε εκατόν είκοσι (120) ευρώ. Το ποσό αυτό αποδίδεται
τμηματικά, σε 12 ισόποσες δόσεις, και συγκεκριμένα καταβάλλεται από την πλατφόρμα προς τον διανομέα - πάροχο υπηρεσιών, κάθε μήνα, το 1/12 του ως άνω ποσού
και για όσο χρόνο διαρκεί η μεταξύ των μερών σύμβαση
ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου, κατά μέγιστο μέχρις
απόδοσης του συνόλου του ποσού της παρούσας παραγράφου.
3. Το ποσό της παρ. 2 δεν υπόκειται σε κρατήσεις
ασφαλιστικών εισφορών, αποτυπώνεται διακριτά στα
σχετικά παραστατικά αμοιβής και εξόφλησης ή σε διακριτό παραστατικό και καταβάλλεται στον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό, όπως και η αμοιβή του δικαιούχου,
αποκλειστικά αντί της παροχής του προστατευτικού
κράνους.
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Άρθρο 4 – Προσαύξηση σε περίπτωση χρήσης
ιδίου μέσου
1. Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών χρησιμοποιούν μοτοσικλέτα ή μοτοποδήλατο δικής τους ιδιοκτησίας, νομής
ή κατοχής, οι ψηφιακές πλατφόρμες αποδίδουν στους
παρόχους ανά μήνα πρόσθετη αποζημίωση χρήσης και
συντήρησης του οχήματος, η οποία ανέρχεται κατά μέγιστο σε ποσοστό 15% επί του νομοθετημένου κατώτατου μισθού, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2. Η
εν λόγω προσαύξηση αποδίδεται κάθε μήνα, και για όσο
χρόνο διαρκεί η μεταξύ των μερών σύμβαση.
2. Η πρόσθετη αποζημίωση χρήσης και συντήρησης
του οχήματος ανέρχεται σε 15% επί του νομοθετημένου
κατώτατου μισθού, εφόσον ο διανομέας - πάροχος υπηρεσιών πραγματοποιήσει τουλάχιστον τριακόσιες (300)
διανομές ή μεταφορές εντός του ίδιου ημερολογιακού
μήνα και για την ίδια ψηφιακή πλατφόρμα. Σε περίπτωση πραγματοποίησης μικρότερου αριθμού διανομών ή
μεταφορών, το ως άνω ποσό της πρόσθετης αποζημίωσης χρήσης και συντήρησης του οχήματος μειώνεται
αναλογικώς (pro rata).
3. Η πρόσθετη αποζημίωση χρήσης και συντήρησης
του οχήματος δεν υπόκειται σε κρατήσεις ασφαλιστικών
εισφορών, αποτυπώνεται διακριτά στα σχετικά παραστατικά αμοιβής και εξόφλησης ή σε διακριτό παραστατικό,
καταβάλλεται στον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό, όπως και
η αμοιβή του δικαιούχου, αποκλειστικά για την κάλυψη
των αναγκών συντήρησης και χρήσης του μεταφορικού
μέσου του παρόχου και δεν περιλαμβάνει τα έξοδα κίνησης του μέσου.
Άρθρο 5 – Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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