
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός των δαπανών του τελευταίου εδαφί-
ου της περ. δ) της παρ. 6 και της περ. α) της παρ. 7 
του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), για την 
παροχή κινήτρων για την πραγματοποίηση συ-
ναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών.

2 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης πέραν του 
υποχρεωτικού ωραρίου του συνόλου του προσω-
πικού του ΤΕΚΑ (10 άτομα) με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας για το έτος 2022

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 35565 ΕΞ 2022 (1)
Καθορισμός των δαπανών του τελευταίου εδα-

φίου της περ. δ) της παρ. 6 και της περ. α) της 

παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), 

για την παροχή κινήτρων για την πραγματοποίη-

ση συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. ζ’ της 

παρ. 6 και της περ. β’ της παρ. 7 του άρθρου 15 του 
ν. 4172/2013 (Α’ 167), που προστέθηκαν με τις παρ. 1 
και 3, αντίστοιχα, του άρθρου 50 του ν. 4876/2021, «Κί-
νητρα για την πραγματοποίηση δαπανών με ηλεκτρονι-
κά μέσα πληρωμής - Τροποποίηση του άρθρου 15 του 
ν. 4172/2013» (Α’ 251).

2. Την υπό στοιχεία Α.1163/2020 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών, «Εφαρμογή των διατάξεων της 
παρ. 6 του άρθρου 15 και της παρ. 4 του άρθρου 40 του 
ν. 4172/2013, οι οποίες προστέθηκαν με τις διατάξεις του 
άρθρου 7 του ν. 4646/2019, σχετικά με τις δαπάνες που 
αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής» (Β’ 3119).

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

4. Το π.δ. 83/2019, «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121) και το π.δ. 62/2020 «Διορισμός 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

5. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901).

6. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

7. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

8. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και 
ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και 
του άρθρου 41 του νόμου αυτού.

9. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1125859 ΕΞ 23.10.2020 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738).

10. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 Πράξη του Υπουργι-
κού Συμβουλίου, «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμ-
ματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ.  18), σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και την υπό στοιχεία 
5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οι-
κονομικών «Ανανέωση της Θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

11. Την από 21/02/2022 εισήγηση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 

αυτής προκαλείται απώλεια εσόδων που εξαρτάται από 
πραγματικά γεγονότα, ήτοι το εύρος χρήσης ηλεκτρονι-
κών μέσων πληρωμής για συγκεκριμένα είδη δαπανών, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Οι υποκατηγορίες δαπανών της Ομάδας 6 (Υγεία) του 

Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι οποίες 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περ. δ) της παρ. 6 
του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) υπολογίζονται 
στο διπλάσιο της αξίας τους για την κάλυψη του απαι-
τούμενου ποσού δαπανών της περ. β) της παρ. 6. του 
ίδιου άρθρου και νόμου, είναι οι ακόλουθες:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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COICOP5
ταξινόμηση Είδη – Υποομάδες – Ομάδες ΔΤΚ

0621 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

0622 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

06239 ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, λαμβάνο-

νται υπόψη δαπάνες των δικαιούχων προς επιχειρήσεις 
(φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες) που 
φέρουν, τους ακόλουθους Κωδικούς Κατηγορίας Εμπό-
ρου (Merchant CategoryCodes - MCC):

Κατηγορία 
Εμπόρου Περιγραφή δραστηριότητας

8011 Ιατροί

8021 Οδοντίατροι, Ορθοδοντικοί

8031 Οστεοπαθητικοί

8041 Χειροπράκτες

8041 Οφθαλμίατροι

8049 Χειροποδιστές, Ποδολόγοι

8099 Ιατρικές Υπηρεσίες
Κατά τα λοιπά για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας 

παραγράφου ισχύουν τα οριζόμενα στην Α. 1163/2020 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 3119).

Άρθρο 2
Ως δαπάνες λήψης υπηρεσιών που πραγματοποιούνται 

με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, για τις οποίες, σύμφωνα 
με την περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013, 
αφαιρείται αναλογικά ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό 
(30%) των δαπανών από το φορολογητέο εισόδημα του 
φυσικού προσώπου από μισθωτή εργασία και συντάξεις, 
επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία, 
αποκλειστικά και μόνο για τον υπολογισμό του φόρου 
εισοδήματος, ορίζονται οι δαπάνες λήψης υπηρεσιών 
που περιλαμβάνονται στις ακόλουθες υποομάδες του 
δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:

COICOP5
ταξινόμηση Είδη – Υποομάδες – Ομάδες ΔΤΚ

0432 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

05621 ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

05622 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

0562 ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

07322 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ

0935 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

09412 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

09425 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1211 ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

12401 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

COICOP5
ταξινόμηση Είδη – Υποομάδες – Ομάδες ΔΤΚ

12402 ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

12403 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ 
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

12702 ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (εξαιρούνται οι 
λογιστικές υπηρεσίες)

12703 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΔΕΙΩΝ
Το αφαιρούμενο ποσό εισοδήματος δεν υπερβαίνει το 

συνολικό πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία 
και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνη-
τη περιουσία του φυσικού προσώπου και περιορίζεται 
μέχρι και το ύψος του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) 
ευρώ ετησίως συνολικά για τα ως άνω εισοδήματα. Οι 
δαπάνες αφορούν αποκλειστικά τον φορολογούμενο και 
δεν δύναται το τυχόν πλεονάζον ποσό να χρησιμοποιη-
θεί από τον άλλο σύζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης.

Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, λαμβάνο-
νται υπόψη δαπάνες των δικαιούχων προς επιχειρήσεις 
(φυσικά και νομικά πρόσωπα και οντότητες) που φέ-
ρουν, τους ακόλουθους Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου 
(Merchant CategoryCodes - MCC):

Κατηγορία 
Εμπόρου Περιγραφή δραστηριότητας

0742 Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

1711 Εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, 
συντηρητή θέρμανσης

1731 Εργασίες ηλεκτρολόγου

1740 Εργασίες μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβα-
τίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων κ.τ.λ.

1750 Εργασίες ξυλουργού

1761 Εργασίας τοποθεσίας στέγης και 
παραθύρων, λαμαρίνας κ.τ.λ.

1771 Εργασίες σκυροδέματος

4121 Υπηρεσίες ταξί

7230 Κουρεία, κομμωτήρια και 
καταστήματα ομορφιάς

7261 Υπηρεσίες κηδειών

7297 Υπηρεσίες μασάζ

7298 Υπηρεσίες φυσικής ευεξίας

7349 Υπηρεσίες καθαρισμού και οικιακές 
υπηρεσίες

7395 Ανάπτυξη φωτογραφιών

7911 Σχολές χορού

7997 Γυμναστήρια και δραστηριότητες 
ελευθέρου χρόνου με συνδρομή

7999 Διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου

8050 Προσωπική φροντίδα και νοσηλεία (εξαι-
ρούνται νοσοκομειακές δραστηριότητες)
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Κατηγορία 
Εμπόρου Περιγραφή δραστηριότητας

8111 Νομικές υπηρεσίες

8351 Υπηρεσίες φροντίδας παιδιών
Οι δαπάνες του παρόντος άρθρου λαμβάνονται υπό-

ψη και για την εφαρμογή της περ. β) της παρ. 6 του άρ-
θρου 15 του ν. 4172/2013.

Ειδικά για τις δαπάνες που αφορούν στις υπηρεσί-
ες επισκευής και συντήρησης κατοικίας, δεν εφαρ-
μόζονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού, εφόσον το 
φυσικό πρόσωπο έχει τύχει εφαρμογής, μέσα στο ίδιο 
φορολογικό έτος, των διατάξεων του άρθρου 39Β του 
ν. 4172/2013.

Άρθρο 3
Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης η Α.Α.Δ.Ε. 

ζητά και λαμβάνει στοιχεία για τις δαπάνες με ηλεκτρο-
νικά μέσα πληρωμής ανά φορολογούμενο και ανά 
κατηγορία δαπάνης με βάση τον Κωδικό Κατηγορίας 
Εμπόρου (MerchantCategoryCodes - MCC) και κάθε 
άλλο απαιτούμενο στοιχείο αναγκαίο για την εφαρμο-
γή της παρούσας από τους παρόχους υπηρεσιών πλη-
ρωμών. Τα ποσά των δαπανών των άρθρων 1 και 2 της 
παρούσας, για τις οποίες παρέχονται κίνητρα για την 
πραγματοποίηση συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα 
πληρωμών, προσυμπληρώνονται με δυνατότητα με-
ταβολής στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, με 
βάση τα δεδομένα που παρέχουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
πληρωμών.

Άρθρο 4
Η παρούσα εφαρμόζεται για δαπάνες που πραγματο-

ποιούνται από τους δικαιούχους στα φορολογικά έτη 
2022 έως και 2025.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Μαρτίου 2022

O Αναπληρωτής Υπουργός O Υφυπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. 45 (2) 
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης πέραν του 

υποχρεωτικού ωραρίου του συνόλου του προ-

σωπικού του ΤΕΚΑ (10 άτομα) με οποιαδήποτε 

σχέση εργασίας για το έτος 2022 

 Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-

χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).

2. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία 2/1757/0026/12.01.2017 

υπουργική απόφαση για τον «Καθορισμό δικαιολογητικών 
για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτε-
ρινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία» (Β’ 17).

3. Τις διατάξεις του ν. 4826/2021 «Ασφαλιστική Με-
ταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποι-
ητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην 
επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία 
Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και 
άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 160).

4. Την υπ’ αρ. 73407/29.9.2021 (ΥΟΔΔ 830) απόφαση 
Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί 
Συγκρότησης Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του 
Τ.Ε.Κ.Α.

5. Τις διατάξεις της παρ.  ε’ του άρθρου 8 του 
ν.  4826/2021, σύμφωνα με τις οποίες το Ταμείο επιχορη-
γείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την κάλυψη της 
δαπάνης που αφορά στις πάσης φύσεως αποδοχές των 
οργάνων διοίκησης του Ταμείου και του προσωπικού 
που υπηρετεί σε αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

6. Την υπ’ αρ. 6964/27.01.2022 (Β’ 337) υπουργική από-
φαση σύμφωνα με την οποία ορίζεται η Γενική Γραμ-
ματέας Κοινωνικής Ασφάλισης ως διατάκτης δαπανών 
ανεξαρτήτως ποσού των ΑΛΕ του ΕΦ 1033-203-0000000 
που αφορούν στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητι-
κής Ασφάλισης και εμπίπτουν στις μείζονες κατηγορίες 
21, 24 23, 31.

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού στον ΑΛΕ 2120201001 ύψους 10.000€ του 
Ε.Φ. 1033-203-0000000 (σχετ. η υπ’ αρ. 107207/23.12.2021 
ΑΔΑ: ΩΖΣΩ46ΜΤΛΚ-ΖΕΔ δέσμευση πίστωσης).

8. Το γεγονός ότι για την εύρυθμη λειτουργία του Φο-
ρέα επιβάλλεται η πραγματοποίηση υπερωριακής απα-
σχόλησης των υπαλλήλων του Ταμείου, προκειμένου να 
διεκπεραιωθούν οι εξής εργασίες:

– H γραμματειακή υποστήριξη της ΠΔΕ.
– H επιμέλεια θεμάτων που αφορούν τη στέγαση, τον 

υλικοτεχνικό εξοπλισμό και τις ψηφιακές λειτουργίες του 
ΤΕΚΑ.

– O χειρισμός θεμάτων που αφορούν την ανάδειξη 
του πρώτου Δ.Σ. του ΤΕΚΑ.

– Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν τις απαραίτητες 
προπαρασκευαστικές ενέργειες για την πρόσληψη του 
πρώτου Διευθύνοντος Συμβούλου.

– Ο προγραμματισμός των αναγκών σε ανθρώπινο 
δυναμικό για τη στελέχωση του Ταμείου, καθώς και η 
κατάρτιση, αξιολόγηση και ο σχεδιασμός των περιγραμ-
μάτων καθηκόντων των θέσεων εργασίας.

– Η παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν τη σύντα-
ξη του προσχεδίου του Οργανισμού του Ταμείου, καθώς 
και των προσχεδίων των Κανονισμών που είναι αναγκαίοι 
για τη λειτουργία του.

– Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ημερίδων για την 
ενημέρωση των εργοδοτών, καθώς και των αυτοαπα-
σχολούμενων για τις λειτουργίες του Ταμείου.

– Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της ένταξης του ΤΕΚΑ 
στο ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο 1555, καθώς και η συνεχής 
ενημέρωση και επικαιροποίηση της γνωσιακής του βάσης.
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– Οι λειτουργικές βελτιώσεις της ιστοσελίδας teka.gov.
gr που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία των εφαρμογών 
από τους χρήστες, αποφασίζει:

Την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης πέραν του 
υποχρεωτικού ωραρίου του συνόλου του προσωπικού 
του ΤΕΚΑ (10 άτομα) με οποιαδήποτε σχέση εργασίας 
για το έτος 2022, η οποία δεν θα υπερβαίνει τις 120 ώρες 
απογευματινής απασχόλησης ανά υπάλληλο το εξάμηνο, 

για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Φορέα 
που αναφέρονται στο προοίμιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Μαρτίου 2022

H Πρόεδρος

ΠΑΥΛΙΝΑ ΚΑΡΑΣΙΩΤΟΥ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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