
  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 12998/232  
Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-

εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθ-

μό 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 ορί-

ζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού 

COVID-19.

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),

2. τα άρθρα ένατο, δέκατο και ενδέκατο της από 
20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατε-
πείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη 
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και 
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 
της δημόσιας διοίκησης» (Α’68),

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

4. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133).

5. 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), όπως ισχύει,

6. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανά-

ληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145), όπως 
ισχύουν,

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

8. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181), όπως ισχύουν,

9. 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),

10. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

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

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

13. την αριθμ. A. 1053 /20-03-2020 «Καθορισμός 
των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 
11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α’), με την οποία λαμβάνονται 
κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συ-
νεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Β’949), 
όπως ισχύει,

14. την αριθμ. Α.1054 /20-03-2020 «Καθορισμός 
των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 
11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α’), με την οποία λαμβάνονται 
κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συ-
νεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Β’950), όπως 
ισχύει,

15. 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» (Β΄ 3520), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,

16. 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),
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17. την υπ’ αριθμ. 13117/779/2020 εισήγηση της Γε-
νικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

18. την επιτακτική ανάγκη στήριξης εργαζομένων επι-
χειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, των οποίων 
ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότη-
τα, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά 
από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού 
COVID-19,

19. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη ύψους δύο δισεκατομμυρίων ευρώ 
(2.000.000.000€) περίπου, η οποία βαρύνει τον προϋ-
πολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων και ειδικά του ΕΦ: 1033-501 -0000000, απο-
φασίζουμε:

Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδο-
τών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου ερ-
γοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει αναστα-
λεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με 
εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει 
ΚΑΔ κυρίας δραστηριότητας ή δευτερευουσας βάσει 
των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται 
από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Α.1. Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-
εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθ-
μό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e - ΕΦΚΑ, των 
οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δρα-
στηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής.

Άρθρο 1
Αναστολή συμβάσεων εργασίας

1. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις - εργοδότες που 
έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, 
των οποίων απαγορεύτηκε η επιχειρηματική τους δρα-
στηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής, δεν οφείλουν να 
παρέχουν την εργασία τους και οι επιχειρήσεις - εργοδό-
τες δεν οφείλουν αποδοχές, λόγω του ότι η απαγόρευση 
λειτουργίας της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, 
με εντολή δημόσιας αρχής, συνιστά γεγονός ανωτέρας 
βίας.

2. Στην περίπτωση αυτή, οι συμβάσεις εργασίας των 
εργαζομένων τελούν σε αναστολή, για όσο χρονικό δι-
άστημα ισχύει η εντολή της δημόσιας αρχής, για απαγό-
ρευση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

3. Ειδικότερα οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων 
με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου 
που λήγουν μετά την απαγόρευση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας των επιχειρήσεων - εργοδοτών της πα-
ραγράφου 1, τίθενται σε αναστολή κατά τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 2 του παρόντος. Μετά το πέρας του 
διαστήματος της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συ-
νεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.

4. Άδειες άνευ αποδοχών που έχουν συμφωνηθεί, με-
ταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεων- εργοδοτών, των 
οποίων η επιχειρηματική δράστηριότητά τους έχει ανα-
σταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, αίρονται αυτοδικαίως 
από δημοσιεύσεως της παρούσας. Οι συμβάσεις αυτών 

των εργαζομένων τελούν σε αναστολή και είναι δικαι-
ούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ως ορίζονται 
στην παρούσα.

Άρθρο 2
Ακυρότητα καταγγελίας σύμβασης

1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που τελούν σε αναστολή 
της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, με εντολή 
δημόσιας αρχής και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν 
τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, υπο-
χρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με 
καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση 
πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυ-
ρες.

2. Οι καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας που πραγ-
ματοποιήθηκαν από 18/3/2020 (ημερομηνία δημοσιο-
ποίησης του μέτρου) και εφεξής είναι άκυρες.

Άρθρο 3
Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού και λοιπά μέτρα

1) Αποζημίωση ειδικού σκοπού
1. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τε-

λεί σε αναστολή, σε επιχειρήσεις- εργοδότες, των οποίων 
αναστέλλεται η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με 
εντολή δημόσιας αρχής, βάσει ΚΑΔ, οριζόμενων από το 
Υπουργείο Οικονομικών, λαμβάνουν ως έκτακτη οικονο-
μική ενίσχυση, αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους οκτα-
κοσίων ευρώ (800€), η οποία καλύπτει χρονικό διάστη-
μα 45 ημερολογιακών ημερών, εφόσον δεν έχουν άλλη 
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη.

2. Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι απασχολού-
νταν σε περισσότερους του ενός εργοδότες, των οποί-
ων ανεστάλη η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με 
εντολή δημόσιας αρχής και κατ’ επέκταση οι συμβάσεις 
εργασίας τους τελούν σε αναστολή, οι εργαζόμενοι επι-
λέγουν αποκλειστικά έναν εργοδότη προκειμένου να 
γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

3. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, 
αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε 
οφειλή.

2) Ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων των οποίων 
οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή

1. Στους εργαζόμενους, επιχειρήσεων-εργοδοτών που 
έχει απαγορευτεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα 
με εντολή δημόσιας αρχής, των οποίων οι συμβάσεις 
τελούν σε αναστολή, παρέχεται πλήρης ασφαλιστική 
κάλυψη υπολογιζόμενη επί των ονομαστικών μισθών 
τους για χρονικό διάστημα 45 ημερών, η οποία καλύ-
πτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της προηγούμενης περί-
πτωσης, υποχρεούνται να υποβάλλουν τις Αναλυτικές 
Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) για τους εργαζόμενους, των 
οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή.

Άρθρο 4 
Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού

1) Υπεύθυνη Δήλωση των εργαζομένων για τη λήψη 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού

1. Οι εργαζόμενοι υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυ-
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νη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), με τίτλο «Υπεύθυνη 
Δήλωση Εργαζόμενων με εξαρτημένη εργασία σε Επι-
χειρήσεις - Εργοδότες των οποίων, είτε η επιχειρηματική 
δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας 
αρχής, οπότε οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι μείωσης 
μισθώματος κύριας κατοικίας, είτε πλήττονται σημαντικά, 
βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών 
ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης 
του κορωνοιού COVID-19, για τη χορήγηση έκτακτης οι-
κονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού» 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού 
στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.yeka.gr).

2. Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός 
των προσωπικών τους στοιχείων και του αριθμού πρωτο-
κόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργο-
δότη στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», τα οποία αντλούνται αυτόματα 
από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», και τα στοιχεία του προσωπικού 
τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

Επίσης, δηλώνουν και το αν μισθώνουν κύρια κατοικία, 
καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου 
ακινήτου, προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου δεύτερου της από 20/3/2020 
ΠΝΠ (Α’ 68).

3. Η ανωτέρω ηλεκτρονική πλατφόρμα τηρείται για το 
σκοπό αυτό, στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, 
Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην 
Εργασία της Γενικής Γραμματείας Εργασίας, του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

4. Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης πραγματοποιεί-
ται εντός του χρονικού διαστήματος από 1/4/2020 μέχρι 
και 10/4/2020, ως εξής :

Την 1/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 1 
Την 2/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2 
Την 3/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3 
Την 4/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4 
Την 5/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5 
Την 6/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6 
Την 7/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7 
Την 8/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8 
Την 9/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9 
Την 10/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0.

Το ανωτέρω χρονικό διάστημα δύναται να παραταθεί.
2) Υπεύθυνη Δήλωση επιχειρήσεων-εργοδοτών για 

τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργα-
ζόμενους

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες, των οποίων η επιχει-
ρηματική τους δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντο-
λή δημόσιας αρχής, υποχρεούνται να υποβάλλουν από 
24/3/2020 έως και 31/3/2020 υπεύθυνη δήλωση με τίτ-
λο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων - Εργοδοτών των 
οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά τους είτε έχει 
ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής οπότε είναι δικαι-
ούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, 
είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το 
Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμε-
τώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» στο 
Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, με την οποία δηλώνουν:

α) την αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστη-

ριότητας με εντολή δημόσιας αρχής βάσει ΚΑΔ, οριζό-
μενες από το Υπουργείο Οικονομικών, όπως ισχύουν 
κάθε φορά, 

β) τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, 
εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου προς 
εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που 
έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής,

γ) τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις ερ-
γασίας τους τελούν σε αναστολή και 

δ) τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση 
εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως και 20/3/2020, 
είτε με καταγγελία, είτε με οικειοθελή αποχώρηση.

2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να γνω-
στοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγρά-
φως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, από 24/3/2020 έως 
και 31/3/2020 στους εργαζόμενούς τους, δηλώνοντάς 
τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της 
πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

3. Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες δεν 
υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης 
1 της παρούσας παραγράφου, κηρύσσονται έκπτωτοι 
από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών 
δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής κα-
ταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς 
το Δημόσιο.

Άρθρο 6
Παράταση προθεσμίας καταβολής οφειλών 
δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων 
τμηματικής καταβολής από τους εργαζόμενους 
προς τα ασφαλιστικά ταμεία

Για τους εργαζόμενους των οποίων πάσης φύσεως 
οφειλές δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμημα-
τικής καταβολής προς στα ασφαλιστικά ταμεία λήγουν 
την 31/3/2020, η προθεσμία καταβολής τους παρατείνε-
ται για τρεις (3) μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.

A.2. Μέτρα στήριξης των εργαζομένων σε επιχει-
ρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν 
αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e - ΕΦΚΑ 
και πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα μέτρα 
αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, βάσει 
ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας 
βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως 
ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών

Άρθρο 1
Αναστολή συμβάσεων εργασίας-ακυρότητα 
καταγγελίας σύμβασης

1. Επιχειρήσεις-εργοδότες, που πλήττονται σημαντικά, 
λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κο-
ρωνοϊού-COVID 19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή 
δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 
2018, οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών, δύ-
νανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας, μέρους 
ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που εργάζονται 
σε αυτούς κατά την 21/3/2020 και για συνεχόμενο ανέκ-
κλητο χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερολο-
γιακών ημερών.

Ως «κύρια δραστηριότητα» ορίζεται τετραψήφιος ΚΑΔ 
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υπό τον οποίον συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγο-
ρίες του σε εξαψήφιο και οκταψήφιο ΚΑΔ. Στη δε περί-
πτωση που ορίζεται ως κύρια δραστηριότητα εξαψήφιος 
ΚΑΔ, συμπεριλαμβάνονται και όλες οι κατηγορίες των 
αντίστοιχων οκταψήφιών του.

Ως «δευτερεύουσα βάσει των ακαθάριστων εσόδων 
έτους 2018», ορίζεται ο δευτερογενής ΚΑΔ επιχείρησης - 
εργοδότη όπου τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού, κατά 
την 20/3/2020, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική 
δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, 
είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντι-
στοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020.

2. Συμβάσεις εργασίας εργαζομένων με σύμβαση 
εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που δεν έχουν 
λήξει μέχρι την 21/3/2020 μπορούν να τίθενται σε ανα-
στολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, 
η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα 
χρόνο που υπολείπεται μετά την ολοκλήρωση του χρό-
νου της αναστολής τους . Τα ανωτέρω εφαρμόζονται σε 
συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και 
αφορούν εργαζόμενους επιχειρήσεων - εργοδοτών της 
παραγράφου 1 της παρούσας.

3. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που αναστέλλουν τις 
συμβάσεις εργασίας μέρους των εργαζομένων τους, κατ’ 
εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος, δύνανται 
για τους υπόλοιπους εργαζόμενους να κάνουν χρήση 
των διατάξεων των άρθρων ένατου και δέκατου της 
από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), δηλαδή ορισμό προσωπικού 
ασφαλούς λειτουργίας ή και μεταφορά προσωπικού σε 
επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου.

4. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που κάνουν χρήση της 
ρύθμισης της παραγράφου 1 του παρόντος, απαγορεύ-
εται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων 
εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε 
περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

5. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που κάνουν χρήση της 
ανωτέρω ρύθμισης, υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρό-
νου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προ-
σωπικού τους, να διατηρήσουν, για χρονικό διάστημα 
ίσο με εκείνο της αναστολής (δηλαδή για 45 ημέρες), τον 
ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας που σημαίνει τους ίδιους 
εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας κατά 
την 21/3/2020, οπότε και μπορεί να κάνει χρήση του εν 
λόγω μέτρου. Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων 
εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες 
οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες 
λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορι-
σμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει 
μετά τη λήξη της αναστολής.

6. Η διάταξη της περίπτωσης α) της υποπαραγράφου 
2 Α του άρθρου ενδέκατου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α΄ 
68) εφαρμόζεται μόνο σε επιχειρήσεις-εργοδότες, που 
ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει ΚΑΔ 
κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των 
ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, ως πληττόμενες από 
την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19.

7. Το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, 
μπορεί να εφαρμοστεί από τις επιχειρήσεις - εργοδότες 
που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνε-
πειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19, μέχρι 

ένα (1) μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσής, της από 
20/3/2020 ΠΝΠ (Α’68), δηλαδή από 21/3/2020 μέχρι 
και την 20/4/2020, προκειμένου να προσαρμοστούν οι 
λειτουργικές ανάγκες τους στο δυσμενές περιβάλλον 
που δημιουργείται. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομέ-
νου, δύναται να παραταθεί ο χρόνος του προηγούμενου 
εδαφίου, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περίπτω-
σης α) της υποπαραγράφου 2Α του άρθρου ενδέκατου 
της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68).

8. Εντός του χρονικού διαστήματος της προηγουμένης 
παραγράφου, οι επιχειρήσεις - εργοδότες που πλήττο-
νται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαι-
νόμενου του κορωνοϊού-COVID 19, μπορούν να εφαρμό-
ζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας 
σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων.

Άρθρο 2 
Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού και λοιπά μέτρα 

1) Αποζημίωση ειδικού σκοπού
1. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας 

τελεί σε αναστολή, λόγω χρήσης από την επιχείρηση 
στην οποία εργάζονται της ρύθμισης της περίπτωσης 
α) της υποπαραγράφου 2Α του άρθρου ενδέκατου της 
από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), βάσει των οριζομένων από 
το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας 
ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 
2018, λαμβάνουν ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, 
αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους οκτακοσίων ευρώ 
(800€), η οποία καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημερο-
λογιακών ημερών, εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση 
εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη.

2. Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι απασχολού-
νται σε περισσότερες της μιας επιχειρήσεις - εργοδό-
τες, που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών 
συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID-19, 
βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών 
ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει 
των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, και τίθενται από 
περισσότερους εργοδότες σε αναστολή οι συμβάσεις 
εργασίας τους, οι εργαζόμενοι επιλέγουν αποκλειστικά 
έναν εργοδότη, προκειμένου να γίνουν δικαιούχοι της 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

3. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, 
αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε 
οφειλή.

2) Ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων των οποίων 
οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή

1. Για τους εργαζόμενους, επιχειρήσεων -εργοδοτών, 
που κάνουν χρήση της ρύθμισης της περίπτωσης α) της 
υποπαραγράφου 2Α του άρθρου ενδέκατου της από 
20/3/2020 ΠΝΠ (Α΄ 68), βάσει των οριζομένων από το 
Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή 
δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 
2018, και των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν 
σε αναστολή, παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, 
υπολογιζόμενη επί των ονομαστικών μισθών τους, για 
χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών, η οποία 
καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
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2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της προηγούμενης πε-
ρίπτωσης, υποχρεούνται να υποβάλλουν τις ΑΠΔ για 
τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις τελούν 
σε αναστολή.

Άρθρο 3 
Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού 

1) Υπεύθυνη Δήλωση των εργαζομένων για τη λήψη 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού

1. Οι εργαζόμενοι υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη 
δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με τίτλο «Υπεύθυνη 
Δήλωση Εργαζόμενων με εξαρτημένη εργασία σε Επι-
χειρήσεις - Εργοδότες των οποίων, είτε η επιχειρηματική 
δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας 
αρχής, οπότε οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι μείωσης μι-
σθώματος κύριας κατοικίας, είτε πλήττονται σημαντικά, 
βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών 
ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19, για τη χορήγηση έκτακτης 
οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού» 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού 
στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.yeka.gr).

2. Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης, μπορεί να γίνει 
από την 1/4/2020 μέχρι και την 30/4/2020 και σε κάθε 
περίπτωση, μετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν, της ανα-
στολής της σύμβασης εργασίας του.

3. Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός 
των προσωπικών τους στοιχείων και του αριθμού πρωτο-
κόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργο-
δότη στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», τα οποία αντλούνται αυτόματα 
από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», και τα στοιχεία του προσωπικού 
τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

4. Η ανωτέρω ηλεκτρονική πλατφόρμα τηρείται για τον 
σκοπό αυτό στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, 
Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην 
Εργασία, της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2) Υπεύθυνη Δήλωση επιχειρήσεων - εργοδοτών για 
τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργα-
ζόμενους

1 .Οι επιχειρήσεις - εργοδότες, που κάνουν χρήση της 
ρύθμισης της περ. α) της υποπαραγράφου 2Α, του άρ-
θρου ενδέκατου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), βάσει 
των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, 
κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των 
ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, υποχρεούνται να υπο-
βάλλουν, από 24/3/2020 έως και 20/4/2020, υπεύθυνη 
δήλωση με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων - Ερ-
γοδοτών των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά 
τους είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής οπό-
τε είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών 
μισθώσεων, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των ορι-
ζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των 
μέτρων αντιμετώπιση της μετάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19» στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία δηλώνουν: 

α) ότι πλήττονται σημαντικά,
β) τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργα-

σίας τελούν σε αναστολή,
γ) τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση 

εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως και 20/3/2020, 
είτε με καταγγελία, είτε με οικειοθελή αποχώρηση.

2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να γνω-
στοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγρά-
φως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αυθημερόν στους 
εργαζόμενούς τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό 
πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ 
«ΕΡΓΑΝΗ».

3. Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες δεν 
υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης 
1 της παρούσας παραγράφου, κηρύσσονται έκπτωτοι 
από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών 
δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής κα-
ταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς 
το Δημόσιο.

4. Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που 
πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών 
του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19 και δεν κά-
νουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων 
εργασίας, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου πρώτου του παρόντος Κεφαλαίου, υπάγονται 
στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή 
διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους 
βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.

Άρθρο 4
Τηλεργασία και αναστολή συμβάσεων
εργασίας- Καταβολή ποσού πλέον της 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού

1. Εργαζόμενοι με τηλεργασία σε επιχειρήσεις - εργο-
δότες που πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών 
συνεπειών του φαινομένου του κορωνοϊού COVID -19, 
βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας 
βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, δεν είναι 
δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

2. Επιχειρήσεις - εργοδότες δύνανται να καταβάλλουν 
στους εργαζόμενούς τους δικαιούχους της αποζημίωσης 
ειδικού σκοπού, επιπλέον ποσό, και σε κάθε περίπτωση 
μέχρι του ποσού των μεικτών καταβαλλόμενων αποδο-
χών τους, εξ ελευθεριότητας . Για το επιπλέον ποσό αυτό, 
υποβάλλεται ΑΠΔ και καταβάλλονται οι ασφαλιστικές 
εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό αυτό, οι 
οποίες αφαιρούνται από την υποχρέωση κάλυψής τους 
από τον κρατικό προϋπολογισμό.

3. Κατ’ εξαίρεση οι επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήτ-
τονται σημαντικά βάσει των οριζομένων στο άρθρο 1 
του παρόντος κεφαλαίου, δύνανται να συμφωνήσουν 
με τους εργαζόμενούς τους, των οποίων οι συμβάσεις 
εργασίας τους τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού, την παροχή εργασίας με 
τηλεργασία, μόνο για πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρη-
σης. Η παρεχόμενη αυτή εργασία, με τηλεργασία, πρέπει 
πριν την έναρξη πραγματοποίησης της να δηλωθεί στο 
έντυπο ειδικού σκοπού για την εξ αποστάσεως εργασία 
που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και να είναι αμειβόμενη από 
τον εργοδότη αναλογικά, με βάση τις καταβαλλόμενες 
μικτές αποδοχές του εργαζομένου του. Στην περίπτωση 
που δεν δηλωθεί, ως ανωτέρω, επιβάλλονται οι κυρώσεις 
του άρθρου 24 του νόμου 3996/2011, όπως ισχύει.

Το ποσό των καταβαλλόμενων αποδοχών για την ερ-
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γασία αυτή, μπορεί να φθάνει έως το ύψος των αποδο-
χών για την νομίμως παρεχόμενη εργασία τους, αφαι-
ρουμένου του ποσού της δικαιούμενης αποζημίωσης 
ειδικού σκοπού.

Για τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην παροχή της 
ανωτέρω εργασίας υποβάλλεται ΑΠΔ και οι ασφαλιστικές 
εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό καλύπτο-
νται από τον εργοδότη και αφαιρούνται από την υπο-
χρέωση κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 5 
Παράταση προθεσμίας καταβολής οφειλών 
δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων 
τμηματικής καταβολής από τους εργαζόμενους 
προς στα ασφαλιστικά ταμεία

Για τους εργαζόμενους των οποίων πάσης φύσεως 
οφειλές δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμημα-
τικής καταβολής προς στα ασφαλιστικά ταμεία λήγουν 
την 31/3/2020, η προθεσμία καταβολής τους παρατείνε-
ται για τρεις (3) μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.

Άρθρο 6
Μέτρα στήριξης των εργαζομένων σε ατομικές 
επιχειρήσεις, επιστήμονες-ελεύθεροι 
επαγγελματίες (γιατρούς, δικηγόρους, 
μηχανικούς, οικονομολόγους/λογιστές, 
ερευνητές, εκπαιδευτικούς) και ελεύθερους 
επαγγελματίες/επιτηδευματίες (όπως 
υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους)

Οι εργαζόμενοι με εξαρτημένη εργασία σε ατομικές επι-
χειρήσεις, σε επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες (για-
τρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους/λογιστές, 
ερευνητές, εκπαιδευτικούς) και σε ελεύθερους επαγγελμα-
τίες/επιτηδευματίες (όπως υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους) 
είναι δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ως 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού, εφόσον τεθούν σε αναστο-
λή οι συμβάσεις εργασίας από τους ανωτέρω εργοδότες 
τους και εφόσον των συγκεκριμένων εργοδοτών ο Κωδι-
κός Αριθμός δραστηριότητας ΚΑΔ συμπεριλαμβάνεται 
στους πληττόμενους κλάδους σύμφωνα με τα οριζόμενα 
από το Υπουργείο Οικονομικών. Η διαδικασία και οι λοιπές 
προβλέψεις είναι σύμφωνες με το σύνολο των ανωτέρω 
άρθρων του Κεφαλαίου Α2 της παρούσας.

Α.3. Μέτρα στήριξης των εργαζομένων των επιχει-
ρήσεων-εργοδοτών που έχουν αριθμό μητρώου 
εργοδότη (ΑΜΕ) στον e - ΕΦΚΑ και που ανέσταλη η 
επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δη-
μόσιας αρχής ή που πλήττονται σημαντικά βάσει 
των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών 
ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βά-
σει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, και των 
οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους έχουν λυθεί, 
είτε με οικειοθελή αποχώρηση, είτε με καταγγελία 
εντός του χρονικού διαστήματος από 1/3/2020 έως 
και 20/3/2020

Άρθρο 1
Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού

1. Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων-εργοδοτών που 

ανεστάλη η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με 
εντολή δημόσιας αρχής ή που πλήττονται σημαντικά 
βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών 
ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει 
των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, και των οποίων 
η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί, εντός του χρονικού 
διαστήματος από 1/3/2020 έως και 20/3/2020, είτε με 
οικειοθελή αποχώρηση, είτε με καταγγελία, λαμβάνουν 
ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αποζημίωση ειδικού 
σκοπού ύψους οκτακοσίων ευρώ (800€), με τη διαδικα-
σία που ορίζεται στα άρθρα των κεφαλαίων Α1 και Α2 
της παρούσης, εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρ-
τημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη.

2. Οι εργαζόμενοι της προηγούμενης παραγράφου, 
είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ανε-
ξάρτητα από το αν είναι δικαιούχοι του επιδόματος τα-
κτικής ανεργίας.

3. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, 
αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε 
οφειλή.

Α.4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1

1. Για τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδι-
κού σκοπού (των 800 €), ορίζεται ως αρμόδιος φορέας 
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η 
παραπάνω καταβολή γίνεται εφάπαξ με πίστωση του 
τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου - εργαζομένου, 
ο οποίος υποδεικνύεται στην κατά τα ανωτέρω υποβαλ-
λόμενη αίτησή του .

Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή 
αναλυτική κατάσταση δικαιούχων - εργαζομένων, η 
οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό 
τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό 
Ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός και το ποσό 
της καταβολής .

2. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι 
επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά συστή-
ματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται . Επί-
σης διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε. στην Δ/νση Ένταξης στην 
Εργασία και στη Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συ-
γκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων εργαζόμενων σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει και 
τον αριθμό των δικαιούχων εργαζομένων το συνολικό 
ποσό της καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς, ανά 
τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Οι ανωτέρω καταστάσεις 
εγκρίνονται από το αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισή-
γηση της Διεύθυνσης ένταξης στην Εργασία.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωση του 
συνολικού ποσού αυτής και η αποστολή του σχετικού 
αιτήματος στο ΓΛΚ (24η Δ/νση),μετά από εισήγηση της 
Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης.

4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση 
αποστέλλεται στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμει-
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ακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει , βάσει αυτής ,ειδική 
εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του 
λογαριασμού του Δημοσίου 200 «Ελληνικό Δημόσιο - 
Συγκέντρωση Εισπράξεων- Πληρωμών », με πίστωση 
των τραπεζικών λογαριασμών των οικείων τραπεζών ή 
πιστωτικών ιδρυμάτων , μέσω των οποίων διενεργούνται 
οι πληρωμές των δικαιούχων εργαζομένων . Η ανωτέρω 
εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού 
και Δημοσιονομικών Αναφορών και στη Διεύθυνση 
Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.

5. Για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού , η ει-
δική εντολή πληρωμής της προηγούμενης παραγράφου 
επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

6. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια 
ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψη-
φιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση 
Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας Και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων .

7. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμ-
ματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πι-
στωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπάλλη-
λοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δικής τους 
υπαιτιότητα.

Άρθρο 2 
Αχρεωστήτως καταβληθέντα -αναδρομικότητα 
και συμψηφισμός πληρωμών.

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέ-
πονται από άλλες διατάξεις στα φυσικά πρόσωπα που 
δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλ-
λονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη 
νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.

2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογί-
ζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή 
του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και 
εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός κι αν άλλως 
ορίζεται στις ανωτέρω διατάξεις της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2020

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Υφυπουργός Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ




