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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:

Αθήνα, 10/03/2021
Α.Π.: οικ. 11112/1910

ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: Έγκριση πίστωσης της πληρωμής αποζημίωσης ειδικού σκοπού – Δικαιούχοι
μισθωτοί Ιδιωτικού τομέα
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1.

2.

3.

4.

5.

Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του» (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τις διατάξεις του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14/3/2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 64) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.
4682/2020 (Α’ 76).
Τις διατάξεις των άρθρων ογδόου και ενδέκατου της από 20/3/2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της
αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4683/2020 (Α’ 83).
Τις διατάξεις των άρθρων 32 και 37 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020
Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από
1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική
και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» (Α’ 104), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4745/2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της
εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της
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7.

8.
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παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης,
τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» (Α’ 214).
Τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων
και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις
για την ενίσχυση των ανέργων» (Α’ 235).
Τις διατάξεις των άρθρων 115 και 121 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία
της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19, την
ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των
συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 256).
Τα άρθρο 19 και 20 του ν. 4722/2020 «Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών
του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας»
(A΄ 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα
για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής
προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη
στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της
Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020»
(Α΄ 161) και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων» (Α΄ 177).
Το άρθρο 5 του ν. 4728/2020 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των
καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός»,
περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄186).
Το άρθρο 124 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και(ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την
αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της
νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 148), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
πρώτο της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη
διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης
της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α' 157), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4722/2020 (Α' 177).

11. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινής υπουργικής απόφασης «Χορήγηση

επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα στους μισθωτούς όλης της χώρας που
απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου» (Β’ 742), όπως ισχύουν.
12.

Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’
143).
13. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133).
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19.
20.

Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α’ 145).
Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98),
Τις διατάξεις του το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),
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).
Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄
2).
Τις διατάξεις της αριθμ.12642/Δ1.4472/17.3.2020 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός
δαπανών για τις οποίες ορίζει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
διατάκτη τον ίδιο ή άλλο όργανο, ορισμός δευτερευόντων διατακτών για αντίστοιχες
δαπάνες, ορισμός αποφαινόμενου οργάνου» (Β’ 1033).

21. Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. οίκ. 51083/2612/11.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης

με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του επιδόματος εορτών
Χριστουγέννων 2020» (Β΄ 5515).
22. Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. οίκ.2248/291/27.1.2021 κοινής υπουργικής απόφασης με
θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 51083/2612/11.12.2020 κοινής υπουργικής
απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του επιδόματος εορτών
Χριστουγέννων 2020» (Β’ 5515)» (Β΄ 172)
23.

24.

25.

26.
27.

28.

Τις διατάξεις της αριθμ. 12997/231/23.3.2020 υπουργικής απόφασης «Μηχανισμός
εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993), όπως ισχύει.
Τις διατάξεις της αριθμ.οικ. 12998/232/23.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης
«Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που
έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η
επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή
πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των
ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για
τη αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1078), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τις διατάξεις της αριθμ.οικ. οικ.16073/287/22.4.2020 κοινής υπουργικής απόφασης
«Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά
λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19 (Β’ 1547), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τις διατάξεις της αριθμ.οικ. 16604/3224/27.4.2020 κοινής υπουργικής απόφασης
«Οικονομική Ενίσχυση - Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού» (Β’ 1629).
Τις διατάξεις της αριθμ.οικ. 17788/346/08.5.2020 κοινής υπουργικής απόφασης
«Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού
τομέα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και τη σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας» (Β’
1779), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τις διατάξεις της αριθμ.οικ 23102/477/12.06.2020 κοινής υπουργικής απόφασης
«Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που
πλήττονται σημαντικά» (Β’ 2268), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τις διατάξεις της αριθμ.οικ. 34236/860/01.09.2020 κοινής υπουργικής απόφασης
«Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες που
ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τους μήνες Αύγουστο και
Σεπτέμβριο 2020» (Β΄ 3770), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τις διατάξεις της αριθμ.οικ. 42774/1072/20.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης
«Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες που
ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τον μήνα Οκτώβριο» (Β’ 4706),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 48713/1232/26.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης
«Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Νοέμβριο» (Β΄ 5246).
Τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 49989/1266/4.12.2020 κοινής υπουργική απόφασης
«Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Δεκέμβριο» (Β’ 5391), όπως ισχύει.
Τις διατάξεις της αριθμ.οικ 43110/1078/21.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης
«Μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και
τουριστικών συνοδών» (Β’ 4702) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 1638/45/14.1.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «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).
Τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 39363/1537/30.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης
«Λεπτομέρειες εφαρμογής και χρόνος ισχύος των περ. β) έως και ε) της παρ. 2 του
άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως
ισχύει, για «ευπαθείς ομάδες εργαζομένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας»
(Β’ 4262), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τις διατάξεις της αριθμ.οικ. 3207/107/22.1.2021 «Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για
την προστασία των θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές των Περιφερειακών
Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, από τον σεισμό
της 30ής Οκτωβρίου 2020» (Β’ 233).
Τις διατάξεις της αριθμ.οικ. 46153/1151/9.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης
«Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις
πληγείσες περιοχές από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία
του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και
19ης Σεπτεμβρίου 2020» (Β’ 5007).
Τα αριθμ. οικ.11230/45/11-3-2021 και 11109/44/10-3-2021 έγγραφα της Διεύθυνσης
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, με το οποίο διαβιβάστηκε το ηλεκτρονικό αρχείο που
εξήχθη από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
Το από 11/3/2021 Πρακτικό της Ομάδας Κεντρικής Διαχείρισης της Ηλεκτρονικής
Πλατφόρμας του Ειδικού Μηχανισμού Στήριξης των εργαζομένων.

40. Τις υπ’ αρ. 11231/348/11-3-2021 (ΑΔΑ ΩΣΜΕ46ΜΤΛΚ-ΓΒΚ) και υπ. αρ.11110/688/10-3-

2021(ΑΔΑ 6ΓΘΧ46ΚΜΤΛΚ-ΨΝΚ)αποφάσεις έγκρισης σκοπιμότητας για την καταβολή της
πληρωμής αποζημίωσης ειδικού σκοπού .
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε τη μεταφορά πίστωσης ποσού ύψους δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων δώδεκα
χιλιάδων εξήντα έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (2.512.066,77€) από τον Ε.Φ. 1033-5010000000, ΑΛΕ 2310989899 οικ. έτους 2021, για έξι χιλιάδες εννιακοσίους σαράντα έναν (6.941)
δικαιούχους, που αφορούν, αναλυτικά: ,
α) Σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων (υπόλοιπα έτους 2020) προκειμένου για
την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους δύο εκατομμυρίων εκατόν τριάντα εννέα
χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα πέντε ευρώ (2.139.865 €) στους δικαιούχους, το σύνολο των
οποίων ανέρχεται στους τρείς χιλιάδες εννιακόσιους σαράντα δύο (3.942).
β) Σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής
επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις-εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και
τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και σε επιχειρήσεις-εργοδότες τουριστικών λεωφορείων όπως
και σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων (υπόλοιπα έτους 2020) προκειμένου για την πληρωμή
αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα τριών ευρώ
και ογδόντα επτά λεπτών (33.643,87 €), στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται
στους σαράντα (40).
γ) Σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού για
τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού
σκοπού ύψους δέκα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα έξι ευρώ (15.486 €), στους
δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους είκοσι εννέα (29).
δ) Σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού,
ξεναγών και τουριστικών συνοδών, προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού
σκοπού ύψους εννέα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ευρώ (9.540 €) στους δικαιούχους, το
σύνολο των οποίων ανέρχεται στους δέκα οκτώ (18).
ε) Σε εργαζομένους για την καταβολή του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020 που
καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ύψους τριακοσίων δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων
τριάντα ενός ευρώ και ενενήντα λεπτών ( (313.531,90 €), των οποίων το σύνολο δικαιούχων
ανέρχεται στους δύο χιλιάδες εννιακοσίους δώδεκα (2.912).

Valeur πίστωσης: 12/03/2021, στους δικαιούχους: 12/03/2021.
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