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Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Θέμα: Έγκριση πίστωσης της πληρωμής αποζημίωσης ειδικού σκοπού – Δικαιούχοι 

μισθωτοί Ιδιωτικού τομέα    
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
 

1. Έχοντας υπόψη :  Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11-3-2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.)(Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 

(Α’ 76), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο όγδοο της από 22.08.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 161), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 21 του ν. 

4722/2020 (Α’ 177). 

2.   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 τον ν. 4682/2020 (Α’ 76).  

3.  Το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των 

ανέργων (Α΄ 235). 

4.      Το άρθρο 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 COVID- 19, στήριξης της 

αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 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). 

5. Το άρθρο 121 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις 

συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-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), όπως 

ισχύει. 
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6. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143). 

7. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).  

8. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α’ 145). 

9. 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). 

10. Τις διατάξεις του το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).  

11. 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). 

12. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121). 

13. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»  (Α’ 2). 

14. Τις διατάξεις της με 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). 

15. Τις διατάξεις της με αριθμ. 39363/1537/30-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης ως προς τη 

διάρκεια εφαρμογής των μέτρων των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 

11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55) (Β’4262), όπως ισχύει. 

16. Τις διατάξεις της με 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), όπως ισχύει. 

17. Τις διατάξεις της με αριθμ. οικ. 49989/1266/4-12-2020 κοινής υπουργικής απόφασης 

«Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού 

τομέα κατά τον μήνα Δεκέμβριο» (Β’ 5391), όπως ισχύει. 

18. Τις διατάξεις της με αριθμ. 28631/14-5-2021 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων 

σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Μάιο 2021» (Β’ 2012). 

19. Τη με αριθμ. οικ. 43110/1078/21.10.2020  κοινή υπουργική απόφαση "Μέτρα στήριξης 

επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών" (Β' 4702). 

20. Τις διατάξεις της με αριθμ. 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 & Β΄401), όπως  ισχύει.  

21. Τι διατάξεις της με αριθμ. 11956/369/18-3-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα 

στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών» (Β’ 1067). 

22. Το με αριθμ. 35912/4-6-2021 έγγραφο 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. 

23. Την υπ’ αρ. 35920/4-6-2021  (ΑΔΑ: Ω3ΣΤ46ΜΤΛΚ-ΖΤΤ) απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας για 

την καταβολή της πληρωμής αποζημίωσης ειδικού σκοπού. 

 

                                        

                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Εγκρίνουμε τη μεταφορά πίστωσης ύψους ογδόντα εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων 
εννιακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και πενήντα λεπτών  (80.949.991,50 €) από τον Ε.Φ. 1033-501-
0000000, ΑΛΕ 2310989899 οικ. έτους 2021, για πληρωμές δικαιούχων, που αφορούν σε 202.741 
πληρωμές δικαιούχων,  που αφορούν αναλυτικά:  
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α) Σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον μήνα Μάιο 2021 προκειμένου για την 
πληρωμή  αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους ογδόντα εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα τριών 
χιλιάδων και είκοσι δύο ευρώ (80.783.022 €) για  συνολικά 202. 431 πληρωμές δικαιούχων.  
 
β) Σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020,  σε 
μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού μηνών Σεπτεμβρίου 
2020 έως και Φεβρουαρίου 2021 και ειδικών κατηγοριών εργαζομένων μηνών Ιανουαρίου και 
Φεβρουαρίου 2021, προκειμένου για την πληρωμή  αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους εκατόν 
εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων, εννιακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (166.969,50 €) για 
συνολικά  310 πληρωμές δικαιούχων. 
 

Valeur πίστωσης: 07/06/2021, στους δικαιούχους: 07/06/2021.    

 

 

                                                                                       

 

 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
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