
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. οικ. 23102/477 
Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζο-

μένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζο-

μένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτι-

κού τομέα που πλήττονται σημαντικά. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 32, 33 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 κο-
ρωνοϊού 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» (A’ 90) και 
άλλες διατάξεις» (A’ 104),

2. τα άρθρα δέκατο και δωδέκατο της από 1.5.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα 
για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο 
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (A’ 90), 
όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 
(A’ 104),

3. το άρθρο ενδέκατο της από 20.3.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 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» 
(A’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 
(A’ 83),

4. 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» (A’ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με 
το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A’ 76),

5. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (A’ 133),

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

7. τον ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από 
την ανεργία και άλλες διατάξεις» (A’ 91),

8. τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες 
διατάξεις» (A’ 258),

9. την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 219/1973 «Έλεγχος 
δαπανών ΝΠΔΔ και Οργανισμών υπό εποπτεία» (A’ 200),

10. 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 όρ-
γανα» (A’ 98), όπως ισχύει και διατηρήθηκε σε ισχύ με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (A’ 133),

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

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

13. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (A’ 181), όπως ισχύει,

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

15. το π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (A’ 121),

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

17. την υπ’ αρ. 340/2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β’ 3051),

18. την υπ’ αρ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019 απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
«Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύ-
πων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ», όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει,

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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19. την υπ’ αρ. οικ. 12997/231/23.3.2020 απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχα-
νισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομέ-
νων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993), όπως 
ισχύει,

20. την υπ’ αρ. οικ. 17788/346/8.5.2020 κοινή υπουργι-
κή απόφαση «Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων 
και επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για 
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την σταδιακή 
επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας» (Β’ 1779), όπως 
ισχύει,

21. την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 34439/3.6.2020 «Επιβολή 
του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 
επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 
συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το 
χρονικό διάστημα από 5.6.2020 έως και 14.6.2020, προς 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 
(Β’ 2146),

22. την υπ’ αρ. οικ.21496/73/4.6.2020 εισήγηση της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

23. την ανάγκη στήριξης των εργαζομένων που 
απασχολούνται κατ’ επάγγελμα σε κύρια και μη κύ-
ρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα εποχι-
κής λειτουργίας καθώς και των οδηγών τουριστικών 
λεωφορείων, για τους οποίους υπάρχει υποχρέωση 
επαναπρόσληψης κατά την τρέχουσα τουριστική πε-
ρίοδο, οι οποίοι ωστόσο, ένεκα των νέων οικονομικών 
συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω τουριστικές 
επιχειρήσεις, πλήττονται σημαντικά από τις δυσμενείς 
συνέπειες των μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού 
COVID-19,

24. την ανάγκη στήριξης των εργαζομένων που απα-
σχολούνται κατ’ επάγγελμα σε επιχειρήσεις του τουρι-
σμού και επισιτισμού που λειτουργούν εποχικά και για 
τους οποίους αφενός δεν υπάρχει υποχρέωση επανα-
πρόσληψης κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο, 
αφετέρου ένεκα των νέων οικονομικών συνθηκών που 
αντιμετωπίζουν οι εν λόγω τουριστικές επιχειρήσεις, 
πλήττονται σημαντικά από τις δυσμενείς συνέπειες των 
μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,

25. την επιτακτική ανάγκη στήριξης εργαζομένων επι-
χειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που ανή-
κουν στους κλάδους της εστίασης, του τουρισμού, των 
μεταφορών, του πολιτισμού και αθλητισμού, οι οποίοι 
πλήττονται σημαντικά από τις δυσμενείς συνέπειες της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19,

26. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται δαπάνη μέχρι ύψους τετρακοσίων είκοσι εν-
νέα εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων 
εξακοσίων ενενήντα ευρώ (429.789.690,00 €) η οποία 
βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 
2020, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
ΕΦ 1033-5010000000, ΑΛΕ 2310989899.

Ειδικότερα,
α) από την εφαρμογή του κεφαλαίου Α προκαλείται 

δαπάνη ύψους έως 138.840.000,00 ευρώ,

β) από την εφαρμογή του κεφαλαίου Β προκαλείται 
δαπάνη ύψους έως 52.500.000,00 ευρώ, η οποία θα πλη-
ρωθεί από τον ΟΑΕΔ με ισόποση επιχορήγηση από τον 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων,

γ) από την εφαρμογή του κεφαλαίου Γ προκαλείται δα-
πάνη ύψους έως 238.449.690, 00 ευρώ, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-
εργοδοτών κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών 
και τουριστικών καταλυμάτων εποχικής 
λειτουργίας, καθώς και επιχειρήσεων-εργοδοτών 
τουριστικών λεωφορείων

Άρθρο 1
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων 
με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης 
σε επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις, εποχικής 
λειτουργίας, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 
2020

1. Οι εργοδότες-επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων 
ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και του-
ριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, δύνανται 
να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέ-
ρους ή του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησής 
τους, κατά το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως και 
30/9/2020: α) για εργαζόμενους που προσλήφθηκαν ή 
θα επαναπροσληφθούν υποχρεωτικά, σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του ν. 1346/1983 (A’ 46), σε συνδυασμό με τους 
όρους κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που 
είναι σε ισχύ, και β) για εργαζόμενους που προσλήφθη-
καν ή θα επαναπροσληφθούν υποχρεωτικά, σύμφωνα 
με την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 1836/1989 (A’ 79), 
σε συνδυασμό με τους όρους συλλογικών συμβάσεων 
εργασίας που είναι σε ισχύ.

Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδό-
τες υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν, κατά τη θερινή 
τουριστική περίοδο του έτους 2020: για την περίπτωση 
α) της παρούσας παραγράφου, τον ίδιο αριθμό εργαζο-
μένων που είχαν κατά μέσο όρο τα δύο προηγούμενα 
έτη (2018-2019) και κατά προτεραιότητα τους εργαζο-
μένους, οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά τη θερινή του-
ριστική περίοδο του έτους 2019 και για την περίπτωση 
β) τους ίδιους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν κατά 
τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2019.

2. Οι εργαζόμενοι της παρ. 1, των οποίων οι συμβά-
σεις εργασίας τίθενται σε αναστολή, είναι δικαιούχοι 
της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου 
άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περι-
εχομένου (A’ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 
του ν. 4682/2020 (A’ 76).

3. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες που κάνουν 
χρήση των ρυθμίσεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, 
υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπι-
κού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας κατά το 
χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως 30/9/2020 και σε 
περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές 
είναι άκυρες.
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Άρθρο 2
Εργαζόμενοι με δικαίωμα υποχρεωτικής 
επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις εποχικής 
λειτουργίας, που δεν θα επαναλειτουργήσουν 
κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020

Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις -εργοδότες κύριων και 
μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων 
και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, που 
δεν θα επαναλειτουργήσουν κατά τη θερινή τουριστική 
περίοδο 2020, με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσλη-
ψης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1346/1983 (A’ 46), 
την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 1836/1989 (A’ 79), σε 
συνδυασμό με τους σχετικούς όρους συλλογικών συμ-
βάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ, είναι δικαιούχοι της 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού, για το χρονικό διάστημα 
από 1/6/2020 έως 30/9/2020.

Άρθρο 3
Αποζημίωση ειδικού σκοπού

1. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τε-
λεί σε αναστολή, σε επιχειρήσεις- εργοδότες των άρθρων 
1 και 2 του παρόντος κεφαλαίου, είναι δικαιούχοι απο-
ζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους πεντακοσίων τριάντα 
τεσσάρων (534) ευρώ, ανά μήνα, για το χρονικό διάστημα 
από 1/6/2020 έως 30/9/2020, εφόσον δεν έχουν σύμβαση 
εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη. Σε περίπτωση 
κατά την οποία η αναστολή σύμβασης εργασίας ανα-
κληθεί οριστικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 
του παρόντος κεφαλαίου, η αποζημίωση ειδικού σκοπού 
υπολογίζεται κατ’ αναλογία των ημερών αναστολής.

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

Άρθρο 4
Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Α. Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού 
εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσλη-
ψης σε επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις κατά τη θερινή 
τουριστική περίοδο 2020

1) Υπεύθυνη δήλωση επιχειρήσεων-εργοδοτών για 
τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργα-
ζόμενους

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 
του παρόντος κεφαλαίου υποχρεούνται να υποβάλλουν 
υπεύθυνη δήλωση στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δη-
λώνουν:

α) τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις ερ-
γασίας τους τελούν σε αναστολή και β) τα στοιχεία του 
εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, εφόσον έχουν 
επαγγελματική μίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση 
της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

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».

2) Υπεύθυνη δήλωση των εργαζομένων για τη λήψη 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού

1. Οι εργαζόμενοι υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη 
δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στην ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομέ-
νων (supportemployees.services.gov.gr) του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

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 ακι-
νήτου, προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης ενοικίου, σύμ-
φωνα με τις οικείες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.

Β. Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού 
εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρό-
σληψης σε επιχειρήσεις- εργοδότες, που δεν θα επα-
ναλειτουργήσουν, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 
2020 - υπεύθυνη δήλωση των εργαζομένων για τη λήψη 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

1. Οι εργαζόμενοι του άρθρου 2 του παρόντος κε-
φαλαίου υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση 
του ν. 1599/1986 (A’ 75), στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων 
(supportemployees.services.gov.gr), χωρίς να απαιτείται 
υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.

2. Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός 
των προσωπικών τους στοιχείων και των στοιχείων του 
εργοδότη τους που ήταν εργαζόμενοι και δεν επανα-
λειτούργησε, στοιχεία που 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 ακι-
νήτου, προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης, σύμφωνα 
με τις οικείες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού πραγ-
ματοποιείται κατόπιν διασταύρωσης και ελέγχου των 
στοιχείων των δυνητικά δικαιούχων με τα στοιχεία που 
τηρούνται στα ΠΣ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων και σχετικά αρχεία e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ 
και λοιπών συναρμόδιων φορέων.

Άρθρο 5
Υποχρέωση ανάκλησης αναστολών συμβάσεων 
εργασίας και λοιπές ρυθμίσεις

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες κύριων και μη κύριων 
ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και των 
τουριστικών λεωφορείων του άρθρου 1 υποχρεούνται 
να προβούν σε οριστική ανάκληση της αναστολής των 
συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργα-
ζομένων, με βάση το ποσοστό πληρότητας της επιχεί-
ρησης, σταδιακά ως εξής:

i) με τη συμπλήρωση 20% της πληρότητας, οριστική 
ανάκληση της αναστολής τουλάχιστον του 1/3 των συμ-
βάσεων εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων,
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ii) με τη συμπλήρωση 50% της πληρότητας, οριστική 
ανάκληση αναστολής τουλάχιστον του 2/3 των συμβά-
σεων εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων,

iii) με τη συμπλήρωση 80% της πληρότητας, οριστική 
ανάκληση αναστολής όλων των συμβάσεων εργασίας 
των ανωτέρω εργαζομένων.

2. Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων των οποί-
ων ανακαλείται οριστικά η αναστολή δεν δύναται να τε-
θούν εκ νέου σε αναστολή.

3. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες δύνανται να 
κάνουν χρήση του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρ-
θρου 31 του ν. 4690/2020 (A’ 104), δηλαδή να υπαγάγουν 
στον εν λόγω μηχανισμό τους εργαζόμενους, των οποίων 
η αναστολή των συμβάσεων εργασίας έχει ανακληθεί 
οριστικά και οι συμβάσεις εργασίας τους είναι πλήρους 
απασχόλησης έως 30/9/2020, με την επιφύλαξη των 
οριζόμενων στην κοινή υπουργική απόφαση εφαρμο-
γής του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 αναφορικά με τη 
διαδικασία ένταξης στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και 
των δηλώσεων οριστικών ανακλήσεων των αναστολών 
των συμβάσεων εργασίας.

4. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου υποχρεούνται να δηλώσουν την οριστική ανά-
κληση των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους 
στο ειδικά διαμορφωμένο έντυπο στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Πίνακας 1 (υπεύθυνες δηλώσεις άρθρου 1)
1. Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων - 

εργοδοτών του άρθρου 1 του παρόντος μπορούν να 
υποβάλλονται για τον μήνα Ιούνιο συγκεντρωτικά από 
1/7/2020 έως και 7/7/2020. Οι δε εργαζόμενοι σε αυτές 
μπορούν να υποβάλλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις τους, 
εφόσον απαιτείται ή να τις τροποποιήσουν από 1/7/2020 
έως και 8/7/2020. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδι-
κού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από 13/7/2020 έως 
και 14/7/2020.

2. Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος για 
τον μήνα Ιούλιο μπορούν να υποβάλλονται συγκεντρωτι-
κά από 1/8/2020 έως και 7/8/2020. Οι δε εργαζόμενοι σε 
αυτές μπορούν να υποβάλλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις 
τους, εφόσον απαιτείται ή να τις τροποποιήσουν από 
1/8/2020 έως και 8/8/2020. Η καταβολή της αποζημίω-
σης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από 10/8/2020 
έως και 12/8/2020.

3. Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος για 
τον μήνα Αύγουστο μπορούν να υποβάλλονται συγκε-
ντρωτικά από 1/9/2020 έως και 7/9/2020. Οι δε εργαζό-
μενοι σε αυτές μπορούν να υποβάλλουν τις υπεύθυνες 
δηλώσεις τους, εφόσον απαιτείται ή να τις τροποποιή-
σουν από 1/9/2020 έως και 8/9/2020. Η καταβολή της 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από 
10/9/2020 έως και 11/9/2020.

4. Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος για 
τον μήνα Σεπτέμβριο μπορούν να υποβάλλονται συγκε-
ντρωτικά από 1/10/2020 έως και 7/10/2020. Οι δε εργα-
ζόμενοι σε αυτές μπορούν να υποβάλλουν τις υπεύθυνες 
δηλώσεις τους, εφόσον απαιτείται ή να τις τροποποιή-
σουν από 1/10/2020 έως και 8/10/2020. Η καταβολή της 

αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από 
12/10/2020 έως και 14/10/2020.

Πίνακας 2 (υπεύθυνες δηλώσεις άρθρου 2)
1. Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των εργαζομένων 

του άρθρου 2 του παρόντος μπορούν να υποβάλλονται 
για τον μήνα Ιούνιο από 1/7/2020 έως και 7/7/2020. Η 
καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγμα-
τοποιηθεί από 13/7/2020 έως και 14/7/2020.

2. Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των εργαζομένων 
του άρθρου 2 του παρόντος για τον μήνα Ιούλιο μπο-
ρούν να υποβάλλονται από 1/8/2020 έως και 7/8/2020. 
Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγ-
ματοποιηθεί από 10/8/2020 έως και 12/8/2020.

3. Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των εργαζομένων 
του άρθρου 2 του παρόντος για τον μήνα Αύγουστο μπο-
ρούν να υποβάλλονται από 1/9/2020 έως και 7/9/2020. 
Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγ-
ματοποιηθεί από 10/9/2020 έως και 11/9/2020.

4. Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των εργαζομέ-
νων του άρθρου 2 του παρόντος για τον μήνα Σεπτέμ-
βριο μπορούν να υποβάλλονται από 1/10/2020 έως 
και 7/10/2020. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού 
σκοπού θα πραγματοποιηθεί από 12/10/2020 έως και 
14/10/2020.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων 
χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης

Άρθρο 1
Χορήγηση έκτακτης αποζημίωσης εποχικά 
εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού 
κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής 
επαναπρόσληψης

1. Εγκρίνουμε τη χορήγηση μηνιαίας έκτακτης απο-
ζημίωσης σε κάθε εποχικά εργαζόμενο του τουριστικού 
και επισιτιστικού κλάδου που πληροί σωρευτικά τις ακό-
λουθες προϋποθέσεις:

α) απασχολήθηκε κατά το έτος 2019, με πλήρη ή με-
ρική απασχόληση χωρίς να υπάρχει υποχρέωση επανα-
πρόσληψης κατά τις ισχύουσες διατάξεις,

β) επιδοτείται με βάση την περ. β’ της παρ. 2 του άρ-
θρου 4, σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 6 του 
ν. 1545/1985 (A’ 91) και έλαβε:

i. τακτική επιδότηση ανεργίας, διάρκειας τριών (3) μη-
νών και πέντε (5) ημερών κατά το χρονικό διάστημα από 
τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020 ή

ii. τακτική επιδότηση ανεργίας, της οποίας η διάρκεια 
σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 επι-
μηκύνθηκε κατά έναν (1) μήνα κατά το χρονικό διάστημα 
από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020.

2. Η έκτακτη αποζημίωση ανέρχεται στο ύψος του 
τελευταίου μηνιαίου επιδόματος ανεργίας που έλαβε ο 
εποχικά εργαζόμενος της παρ. 1 και καταβάλλεται μηνι-
αία για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2020 στον 
δικαιούχο, εφόσον παραμένει εγγεγραμμένος άνεργος 
στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για το ανωτέρω χρονικό 
διάστημα.
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3. Η έκτακτη αποζημίωση απαλλάσσεται από κάθε 
φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή 
τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (A’ 152), 
δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη 
προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δι-
καίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα 
νομικά πρόσωπα των τελευταίων και τα ασφαλιστικά 
ταμεία, όπως επίσης δεν κατάσχεται από πιστωτικά 
ιδρύματα για οφειλές προς αυτά ούτε συμψηφίζεται με 
οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν προσμετράται 
στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό 
εισόδημα.

Άρθρο 2
Διαδικασία καταβολής της έκτακτης 
αποζημίωσης

1. Η καταβολή της έκτακτης αποζημίωσης του άρθρου 
1 του παρόντος κεφαλαίου πραγματοποιείται από τον 
ΟΑΕΔ κατόπιν έγκρισης από το ΔΣ του Οργανισμού, μετά 
από οίκοθεν έλεγχο στο μητρώο εγγεγραμμένων ανέρ-
γων και σχετική εισήγηση των αρμοδίων Διευθύνσεων 
του Οργανισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 
του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου.

2. Από τον οίκοθεν έλεγχο του ΟΑΕΔ διαπιστώνονται 
για κάθε δικαιούχο τα παρακάτω στοιχεία:

α) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώ-
νυμο,

β) ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή ο αριθμός 
διαβατηρίου προκειμένου περί αλλοδαπών,

γ) ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (AMΚΑ), 
δ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),
ε) η έναρξη και η λήξη της επιδότησης στο χρονικό 

διάστημα από Σεπτέμβριο 2019 έως και Φεβρουάριο 
2020, με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 1,

στ) ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογα-
ριασμού, καθώς και ο διεθνής αριθμός του τραπεζικού 
λογαριασμού (IBAN).

3. Οι δικαιούχοι οφείλουν να επικαιροποιήσουν τα ως 
άνω στοιχεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ 
εντός χρονικού διαστήματος που θα ορίσει ο ΟΑΕΔ και 
να δηλώσουν με προτυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση 
ότι παραμένουν άνεργοι, ότι από την σύμβασή τους δεν 
υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά τις ισχύου-
σες διατάξεις και σε περίπτωση ανάληψης εργασίας θα 
ενημερώσουν άμεσα τον Οργανισμό.

4. Η καταβολή στους δικαιούχους της μηνιαίας απο-
ζημίωσης πραγματοποιείται το πρώτο δεκαήμερο κάθε 
επόμενου μήνα από τους μήνες αναφοράς, Ιούνιο, Ιούλιο 
και Αύγουστο και καταβάλλεται για κάθε πλήρη συνεχό-
μενο μήνα εγγεγραμμένης ανεργίας εντός του ανωτέρω 
χρονικού διαστήματος.

Άρθρο 3
Αχρεωστήτως καταβληθέντα

Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογί-
ζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση 
του ΔΣ του ΟΑΕΔ και εισπράττονται κατά τις διατάξεις 
του ΚΕΔΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων 
για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο

Άρθρο 1
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων 
των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού 
τομέα που ανήκουν στον κλάδο της εστίασης και 
πλήττονται σημαντικά, για τον μήνα Ιούνιο

1. Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που 
ανήκουν στον κλάδο της εστίασης και πλήττονται ση-
μαντικά βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οι-
κονομικών σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας, 
για τον μήνα Ιούνιο 2020, δύνανται:

α) να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων ερ-
γασίας των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε 
αναστολή κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που 
αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύ-
νου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ή και

β) να θέσουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις 
εργασίας, μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, 
κατ’ ανώτατο συνεχόμενο χρονικό διάστημα έως τριάντα 
(30) ημερών από 1/6/2020 και πάντως όχι πέραν της 30ης 
Ιουνίου 2020.

2. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του παρόντος μπορούν 
να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων 
εργασίας εντός του μηνός Ιουνίου σταδιακά και για δια-
φορετικό αριθμό εργαζομένων, μέχρι και του ποσοστού 
100% αυτών, ανά υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης 
στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Άρθρο 2
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων 
των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού 
τομέα που ανήκουν στους κλάδους τουρισμού, 
μεταφορών, πολιτισμού και αθλητισμού και 
πλήττονται σημαντικά, για τους μήνες Ιούνιο και 
Ιούλιο

1. Η αναστολή των συμβάσεων των εργαζομένων 
σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των 
οποίων είχε παραταθεί η αναστολή λειτουργίας τους 
με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο και η 
εντολή αυτή συνεχίζεται και κατά τον μήνα Ιούνιο 2020, 
βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών 
σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας, παρατεί-
νεται μέχρι την ημερομηνία της άρσης της αναστολής 
λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής.

2. Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που 
ανήκουν στους κλάδους τουρισμού, μεταφορών, πολι-
τισμού και αθλητισμού και πλήττονται σημαντικά βάσει 
ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών σύμ-
φωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας, για τους μήνες 
Ιούνιο και Ιούλιο 2020, δύνανται:

α) να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων 
εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίες έχουν ήδη 
τεθεί σε αναστολή κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατά-
ξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών 
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 
ή και
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β) να θέσουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις 
εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, 
κατ’ ανώτατο συνεχόμενο χρονικό διάστημα έως τριά-
ντα (30) ημέρες ανά μήνα, από 1/6/2020 και πάντως όχι 
πέραν της 31ης Ιουλίου 2020.

3. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες μπορούν να 
εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων 
εργασίας για κάθε μήνα σταδιακά και για διαφορετικό 
αριθμό εργαζομένων, μέχρι και του ποσοστού 100% 
αυτών, ανά υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης στο ΠΣ 
ΕΡΓΑΝΗ.

Άρθρο 3
Ακυρότητα καταγγελίας συμβάσεων- Ρήτρα 
διατήρησης θέσεων εργασίας - Συμβάσεις 
εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου - 
Ανάκληση αναστολών συμβάσεων εργασίας

1. α. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 
2 του παρόντος κεφαλαίου, για όσο χρονικό διάστημα 
διατηρείται η αναστολή της λειτουργίας τους με εντο-
λή δημόσιας αρχής, υποχρεούνται να μην προβούν σε 
μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων 
εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι 
καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

β. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του άρθρου 1 και της 
παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος κεφαλαίου, για όσο 
χρονικό διάστημα κάνουν χρήση του μέτρου της ανα-
στολής των συμβάσεων εργασίας, υποχρεούνται να μην 
προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των 
συμβάσεων εργασίας και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 
30η Ιουνίου για τις επιχειρήσεις - εργοδότες του άρθρου 
1 και μέχρι την 31η Ιουλίου για τις επιχειρήσεις της παρ. 2 
του άρθρου 2 του παρόντος κεφαλαίου. Σε περίπτωση 
πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του άρθρου 1 και της 
παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος κεφαλαίου, που κά-
νουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων 
εργασίας, υποχρεούνται, μετά από τη λήξη του χρονικού 
διαστήματος της αναστολής των συμβάσεων εργασίας 
των εργαζομένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό 
διάστημα τριάντα (30) ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων 
εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας. Στην 
έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπε-
ριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την 
εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, 
καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων 
η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του 
ανωτέρω χρονικού διαστήματος των 30 ημερών.

3. α. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου 
χρόνου εργαζομένων στις επιχειρήσεις - εργοδότες της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος κεφαλαίου που έχουν 
ήδη τεθεί σε αναστολή, παρατείνονται.

β. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου 
χρόνου εργαζομένων στις επιχειρήσεις - εργοδότες του 
άρθρου 1 και της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος 
κεφαλαίου που είχαν τεθεί σε αναστολή, δύνανται να 
παραταθούν. Επίσης, δύνανται να τεθούν για πρώτη 
φορά σε αναστολή συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας 
ορισμένου χρόνου.

Σε κάθε περίπτωση μετά το πέρας του διαστήματος 
της αναστολής ή της παράτασης της αναστολής, οι ανω-
τέρω συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον συμφω-
νηθέντα χρόνο που υπολείπεται.

4. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που επαναλειτουργούν 
μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους με εντο-
λή δημόσιας αρχής ή που πλήττονται σημαντικά βάσει 
ΚΑΔ και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας 
μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, δύνανται 
να προβαίνουν σε οριστική ανάκληση των αναστολών. 
Οι συμβάσεις των οποίων ανακαλείται η αναστολή δεν 
δύνανται να τεθούν εκ νέου σε αναστολή.

5. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες δύνανται να:
α. προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής 

συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη 
έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών 
αναγκών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορωνοϊού 
COVID-19, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο δωδέκατο της 
από 1/5/2020 Π.Ν.Π. (A’ 90),

β. εφαρμόζουν το άρθρο 4 «Τηλεργασία και αναστο-
λή συμβάσεων εργασίας - Καταβολή ποσού πλέον της 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού» του υποκεφαλαίου Α.2 
της υπ’ αρ. 12998/232/23-3-2020 κοινής υπουργικής 
απόφασης (Β’ 1078),

γ. κάνουν χρήση του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» των 
διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (A’ 104) για 
μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων τους που δεν 
τελούν σε αναστολή ή για εργαζόμενους, των οποίων οι 
συμβάσεις εργασίας είχαν τεθεί σε αναστολή υπό την προ-
ϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί οριστική ανάκληση αυτής.

Άρθρο 4
Αποζημίωση ειδικού σκοπού

1. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις - εργοδότες των άρ-
θρων 1 και 2, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν 
σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού 
σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A’ 64), όπως αυτή 
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A’ 76), κατ’ 
αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των 
συμβάσεων εργασίας με βάση υπολογισμού το ποσό 
των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ που 
αντιστοιχεί στις τριάντα (30) ημέρες.

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

Άρθρο 5
Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του παρόντος κεφα-
λαίου προβαίνουν είτε σε αρχική δήλωση των εργαζο-
μένων τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν 
σε αναστολή για πρώτη φορά, είτε βεβαιώνουν ότι πα-
ρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των 
εργαζομένων τους, για τον μήνα Ιούνιο ή και για τον μήνα 
Ιούλιο, ανά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
άρθρα 1 και 2, καθώς και τα στοιχεία που αφορούν τη 
μίσθωση ακινήτων επαγγελματικής στέγης. Επίσης, οι 
επιχειρήσεις - εργοδότες δηλώνουν τους εργαζόμενους 
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των οποίων η αναστολή συμβάσεων εργασίας τους ανα-
καλείται οριστικά.

2. Για την περίπτωση των εργαζομένων των οποίων πα-
ρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους, 
δεν απαιτείται επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από 
τους εργαζόμενους, εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση 
στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή 
στοιχείων της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους.

Για την περίπτωση των εργαζομένων που τίθενται για 
πρώτη φορά οι συμβάσεις εργασίας τους σε αναστολή, 
αυτοί προβαίνουν σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο 
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

3. Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις  - εργοδότες 
υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύ-
θυνη δήλωσή τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυ-
δρομείο, στους εργαζομένους τους, δηλώνοντάς τους 
και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης 
τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Πίνακας 3 (υπεύθυνες δηλώσεις-άρθρων 1 και 2)
1. Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων - 

εργοδοτών του παρόντος κεφαλαίου μπορούν να υπο-
βάλλονται για τον μήνα Ιούνιο συγκεντρωτικά από την 
1/7/2020 έως και 7/7/2020. Οι δε εργαζόμενοι σε αυτές, 
μπορούν να υποβάλλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις τους, 
εφόσον απαιτείται ή να τροποποιήσουν από 1/7/2020 
έως και 8/7/2020. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδι-
κού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από 13/7/2020 έως 
και 14/7/2020.

2. Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων 
εργοδοτών του παρόντος μπορούν να υποβάλλονται 
για τον μήνα Ιούλιο συγκεντρωτικά από την 1/8/2020 
έως και 7/8/2020. Οι δε εργαζόμενοι σε αυτές, μπορούν 
να υποβάλλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις τους, εφόσον 
απαιτείται ή να τροποποιήσουν από 1/8/2020 έως και την 
8/8/2020. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού 
θα πραγματοποιηθεί από 10/8/2020 έως και 12/8/2020.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1

1. Για τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδι-
κού σκοπού, όπως αυτή ορίζεται στα Α και Γ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
της παρούσας, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουρ-
γείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η παραπάνω 
καταβολή γίνεται εφάπαξ με πίστωση του τραπεζικού 
λογαριασμού του δικαιούχου - εργαζομένου, ο οποίος 
υποδεικνύεται στην υποβαλλόμενη αίτησή του. Από το 
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική 
κατάσταση δικαιούχων - εργαζομένων, η οποία περιλαμ-
βάνει 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 συστήμα-
τα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης, 
διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε. στη Διεύθυνση Ένταξης στην 
Εργασία και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

συγκεντρωτική 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 πίστωσης 
του συνολικού ποσού αυτής μετά από εισήγηση της Δι-
εύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.

4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση 
αποστέλλεται στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμει-
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 Ελληνικού Δημοσίου Νο200 «Ελληνικό 
Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών», και 
την πίστωση με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ Α.Ε. και των 
οικείων τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων, των τρα-
πεζικών λογαριασμών των δικαιούχων εργαζομένων. Η 
ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπο-
λογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και στη Διεύ-
θυνση Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.

5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επι-
στρέφουν στο λογαριασμό του ΕΔ με ΙΒΑΝ: 
GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία κί-
νησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ Α.Ε. και 
λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. 
Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει 
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να συμπεριληφθούν στην 
επόμενη πληρωμή.

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

7. 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.

8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προ-
γραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά 
πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπάλλη-
λοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική 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.
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2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται 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.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Ιουνίου 2020

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Υφυπουργός Οικονομικών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ   

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