
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. οικ. 18657/370 
Τροποποίηση της με αριθμ. οικ. 16073/287/

22-4-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδι-

κών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντι-

κά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνι-

σης κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1547 και Β’ 1841). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14/3/2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με 
το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),

2. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), 
όπως ισχύει,

3. τον 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 άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π. δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα (Α΄ 98)», και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133),

5. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π. δ. 80/2016 «Ανά-
ληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145), όπως 
ισχύει,

6. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α΄ 168), όπως ισχύει,

7. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181), όπως ισχύει,

8. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

9. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

10. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

11. την αριθμ. 340/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλα-
κάκη» (Β’ 3051),

12. την αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-09-2019 απόφα-
ση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής 
εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει,

13. την αριθμ. οικ. 12997/231/23-3-2020 απόφαση 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μη-
χανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζο-
μένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993) όπως 
ισχύει,

14. την αριθμ. 12998/232/23-3-2020 «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 δρα-
στηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων 
εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο 
Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
του κορωνοϊού COVID- 19» (Β’ 1078) κοινής υπουργικής 
απόφασης,

15. την αριθμ. οικ. 16073/287/22-4-2020 «Μέτρα στή-
ριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήτ-
τονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19» (Β’ 1547 και Β’ 1841) 
κοινής υπουργικής απόφασης,

16. την αριθμ. οικ. 17711/3394/7-5-2020 εισήγηση της 
Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

17. την ανάγκη διεύρυνσης των δικαιούχων των μέ-
τρων στήριξης εργαζομένων που πλήττονται σημαντικά 
από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού 
COVID-19, σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων οι οποί-
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οι είτε εργάζονται σε πολλαπλούς εργοδότες είτε λόγω 
της φύσεως του επαγγέλματος ασφαλίζονται με ειδικές 
διατάξεις,

18. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που έχει προ-
βλεφθεί στη με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 (Β΄ 1078) 
κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αριθμ. οικ. 16073/287/
22-4-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατη-
γοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνη-
τικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19»
(Β’ 1547 και Β’ 1841) κοινής υπουργικής απόφασης ως 
εξής:

Α. Στο άρθρο 1:
1. Η περίπτωση ζ) αντικαθίσταται και έχει ως εξής:
«ζ) Οι αποκλειστικές/οι νοσοκόμοι, που είναι εγγε-

γραμμένες/οι στο μητρώο αποκλειστικών νοσοκόμων, 
που τηρείται στις Διοικήσεις των επτά (7) Υγειονομικών 
Περιφερειακών (ΔΥΠΕ) του Υπουργείου Υγείας και έχουν 
αποδώσει ασφαλιστικές εισφορές στον e – ΕΦΚΑ (πρώην 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) λόγω απασχόλησής τους με την ανωτέρω ιδι-
ότητα κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου 1/1/2019 
έως και 22/4/2020.».

2. Η περίπτωση θ) αντικαθίσταται και έχει ως εξής:
«θ) Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται σε πάνω 

από έναν εργοδότη και κάποιος/οι εξ αυτών δεν έχουν 
θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας τους και 
εφόσον οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησής τους δεν 
ξεπέρασαν το 50% των συνολικών ωρών εργασίας τους 
με βάση τις συμβάσεις εργασίας τους, από 15/3/2020 
έως και 20/4/2020.».

3. Η περίπτωση ι) απαλείφεται.
4. Προστίθενται οι κάτωθι περιπτώσεις:
 «κ) Εργαζόμενοι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελ-

ματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού με επαγγέλματα 
βάσει της στατιστικής ταξινόμησης των επαγγελμάτων 
κατά ΣΤΕΠ92 που καταγράφονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, οι 
οποίοι απασχολήθηκαν:

αα) με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου 
χρόνου με συμβατικό χρόνο λήξης εντός του χρονικού 
διαστήματος από 15/2/2020 έως και 20/3/2020, που είτε 
έληξαν πρόωρα είτε έληξαν αφού παρήλθε ο συμφω-
νημένος χρόνος, σε επιχειρήσεις – εργοδότες που υπά-
γονται σε έναν από τους ΚΑΔ 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 
58.11, 59.11, 59.12, 59.13, 59.14,59.20 85.52, 7810.1101 ή

ββ) με βραχυχρόνιες συμβάσεις εξαρτημένης εργα-
σίας ορισμένου χρόνου (όπως συμβάσεις μιας ή δύο 
ημερών) με συμβατικό χρόνο έναρξης και λήξης εντός 
του ιδίου ως άνω χρονικού διαστήματος σε μία ή σε πε-
ρισσότερες επιχειρήσεις – εργοδότες.

Εξαιρούνται όσοι εξ αυτών είναι: ι) δικαιούχοι και 
έλαβαν ή λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας εντός 
του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020, 
ιι) δικαιούχοι των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης του 
άρθρου όγδοου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), όπως 
ισχύει, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυ-
τοαπασχολούμενους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 
2 του ν. 4387/2016 (Α’ 85),όπως ισχύει ιιι) δικαιούχοι της 
οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης ειδικού σκοπού 

της αριθμ. οικ. 16604/3224/27-4-2020 (Β’ 1629) κοινής 
υπουργικής απόφασης.

λ) Εργαζόμενοι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελ-
ματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού που υπάγονται σε 
έναν από τους κωδικούς ειδικοτήτων σύμφωνα με τον 
e- ΕΦΚΑ, απασχολήθηκαν σε μία ή σε περισσότερες επι-
χειρήσεις – εργοδότες και έχουν ασφαλιστική ικανότητα 
σε ισχύ κατά τη δημοσίευση της παρούσας.

Εξαιρούνται όσοι εξ αυτών είναι: ι) δικαιούχοι και 
έλαβαν ή λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας εντός 
του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020, 
ιι) δικαιούχοι των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης του 
άρθρου όγδοου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), όπως 
ισχύει, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυ-
τοαπασχολούμενους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 
2 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), όπως ισχύει ιιι) δικαιούχοι της 
οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης ειδικού σκοπού 
της αριθμ. οικ. 16604/3224/27-4-2020 (Β’ 1629) κοινής 
υπουργικής απόφασης.

μ) Εργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται για λογαριασμό 
περισσοτέρων του ενός εργοδοτών – φυσικών προσώ-
πων (συναπασχόληση) που δεν έχουν συστήσει Νομικό 
Πρόσωπο και δεν αποτελούν κοινωνία και υπάγονται 
στις εξαιρέσεις της παρ. 14.1 του άρθρου 14 της υπουρ-
γικής απόφασης με αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 
(Β’ 3520) όπως ισχύει, και έχουν ημέρες ασφάλισης e – 
ΕΦΚΑ από 1/12/2019 έως και 29/2/2020.

Εξαιρούνται όσα μέλη είναι: ι) δικαιούχοι και έλαβαν 
επίδομα τακτικής ανεργίας ή βοήθημα αυτοτελώς και 
ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφαλισμένων του 
ΕΦΚΑ- τ.Ο.Α.Ε.Ε. εντός του διαστήματος από 1/1/2020 
μέχρι και 30/4/2020, ιι) δικαιούχοι των μέτρων οικονο-
μικής ενίσχυσης του άρθρου όγδοου της από 20/3/2020 
ΠΝΠ (Α’ 68), όπως ισχύει, για τους ελεύθερους επαγγελ-
ματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, όπως αυτοί ορί-
ζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) όπως ισχύει, 
ιιι) δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης 
ειδικού σκοπού της αριθμ. οικ. 16604/3224/27-4-2020 
(Β’1629) κοινής υπουργικής απόφασης.

ν) Ενεργά μέλη των συνεταιρισμών εργαζομένων του 
ν. 4430/2016, που είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Μη-
τρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα ανεστά-
λη με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Υπουργείου Οι-
κονομικών.

Εξαιρούνται όσα μέλη είναι: ι) δικαιούχοι και έλαβαν 
επίδομα τακτικής ανεργίας ή βοήθημα αυτοτελώς και 
ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφαλισμένων του 
ΕΦΚΑ- τ.Ο.Α.Ε.Ε. εντός του διαστήματος από 1/1/2020 
μέχρι και 30/4/2020, ιι) δικαιούχοι των μέτρων οικονο-
μικής ενίσχυσης του άρθρου όγδοου της από 20/3/2020 
ΠΝΠ (Α’ 68), όπως ισχύει, για τους ελεύθερους/επαγγελ-
ματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, όπως αυτοί ορί-
ζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) όπως ισχύει, 
ιιι) δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης 
ειδικού σκοπού της αριθμ. οικ. 16604/3224/27-4-2020 
(Β’ 1629) κοινής υπουργικής απόφασης.
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ξ) Προπονητές καλαθοσφαίρισης με άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος και ενεργά μέλη σωματείων του ερασι-
τεχνικού αθλητισμού, που είναι καταχωρημένοι στο 
μητρώο μελών του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών 
Καλαθοσφαίρισης (ΣΕΠΚ), με εξαίρεση όσους εξ αυτών 
είναι: ι) δικαιούχοι και έλαβαν επίδομα τακτικής ανερ-
γίας ή βοήθημα αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχο-
λουμένων-ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ-τ. Ο.Α.Ε.Ε. εντός 
του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020, 
ιι) είναι δικαιούχοι των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης 
του άρθρου όγδοου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), όπως 
ισχύει, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυ-
τοαπασχολούμενους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 
2 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) όπως ισχύει, ιιι) δικαιούχοι της 
οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης ειδικού σκοπού 
της αριθμ. οικ. 16604/3224/27-4-2020 (Β΄1629) κοινής 
υπουργικής απόφασης.».

Β. Στο άρθρο 2 η πρώτη παράγραφος τροποποιείται 
ως εξής:

«Οι εργαζόμενοι του άρθρου 1 είναι δικαιούχοι της 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους οκτακοσίων ευρώ 
(800€), εφόσον δεν έχουν λάβει ή δεν θα λάβουν:

α) την αποζημίωση ειδικού σκοπού που προβλέπε-
ται στη με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 (Β’ 1078) κοινή 
υπουργική απόφαση,

β) την οικονομική ενίσχυση του άρθρου όγδοου της 
από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), όπως ισχύει, για τους ελεύ-
θερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, 

όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 
(Α’ 85) όπως ισχύει,

γ) την οικονομική ενίσχυση – αποζημίωση ειδικού 
σκοπού της αριθμ. οικ. 16604/3224/27-4- 2020 (Β’ 1629) 
κοινής υπουργικής απόφασης.».

Γ. Στο άρθρο 3 η δεύτερη παράγραφος τροποποιείται 
ως εξής:

«2. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού 
πραγματοποιείται κατόπιν διασταύρωσης και ελέγχου 
των στοιχείων των δυνητικά δικαιούχων με τα στοιχεία 
που τηρούνται στα Π.Σ. του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων και σχετικά αρχεία λοιπών συ-
ναρμόδιων φορέων καθώς και των φορέων που κατα-
βάλουν αποζημιώσεις λόγω των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. οικ. 16073/287/
22-4-2020 (Β’ 1547 και Β’ 1841) κοινή υπουργική απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Μαΐου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εργασίας και 
Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ   




