
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. οικ. 39436/994 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 16073/287/ 

22.4.2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδι-

κών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά 

λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1547 και Β’1841), κοι-

νής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.

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), η οποία 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 Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, το οποίο 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. το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

12. την υπό στοιχεία Υ 44/5.8.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299),

13. την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.09.2019 από-
φαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής 
εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β’ 3520), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,

14. την υπό στοιχεία οικ. 12997/231/23.3.2020 από-
φαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
«Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των ερ-
γαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπι-
ση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993), 
όπως ισχύει,

15. την υπ’ αρ. 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 επιχει-
ρηματική 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 την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID- 19» (Β’ 1078) κοινή 
υπουργική απόφαση,

16. την υπό στοιχεία οικ. 16073/287/22.4.2020 «Μέτρα 
στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι 
πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19» (Β’ 1547 και Β’ 1841) 
κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις 
υπό στοιχεία οικ. 18657/370/15.05.2020 (Β’ 1863) και με 
υπό στοιχεία οικ. 33272/816/2020 (Β’ 3472) όμοιές της,
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17. την υπό στοιχεία οικ. 35427/1921/8.9.2020 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

18. την ανάγκη διεύρυνσης της ειδικής κατηγορίας των 
καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών της τέχνης 
και του πολιτισμού, δικαιούχων των μέτρων στήριξης 
εργαζομένων που πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα 
μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,

19. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που έχει 
προβλεφθεί στην υπ’ αρ. 12998/232/23.3.2020 (Β’ 1078) 
κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της την υπό στοιχεία 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) κοινή υπουργική απόφαση, όπως 
ισχύει, ως εξής:

Στο άρθρο 1, μετά την περίπτωση λ) προστίθεται υπο-
περίπτωση λ1), έως εξής:

«λ 1) Εργαζόμενοι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγ-
γελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού που είναι εγγε-
γραμμένοι έως την 15η/10/2020 στην ειδική ηλεκτρο-

νική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.
gov.gr στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων.

Εξαιρούνται όσοι εξ αυτών:
i) ήταν δικαιούχοι τακτικής επιδότησης ανεργίας στο 

χρονικό διάστημα από 1/1/2020 έως και 31/5/2020
ii) είναι δικαιούχοι και έχουν ήδη λάβει ή θα λάβουν την 

αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους οκτακοσίων ευρώ 
(800 €), που προβλέπεται στην παρούσα, όπως ισχύει».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία οικ. 16073/287/ 
22.4.2020 (Β’ 1547 και Β’ 1841) κοινή υπουργική απόφα-
ση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.   

 Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και
Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων
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