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  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 129 του ν. 4808/2021 «Για την Προστασία 

της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώ-
ρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διε-
θνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας 
και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση 
της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 
για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας 
στην Εργασία -Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγ-
γελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 101).

2. 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).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

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

5. Τον ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από 
την ανεργία και άλλες διατάξεις» (Α’ 91).

6. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 258).

7. Τα στοιχεία γ’ και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κα-
νονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.»).

8. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» - Α’  98), όπως ισχύει και δια-
τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133).

9. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάλη-
ψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

10. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

11. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

12. 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).

13. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

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

15. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

16. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

17. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Οικονομικών, 
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

18. Την υπ’ αρ. 44566/29-6-2021 εισήγηση της Γενικής 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
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19. Την ανάγκη στήριξης των εργαζομένων που απα-
σχολούνται κατ’ επάγγελμα σε κύρια και μη κύρια ξενο-
δοχειακά και τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουρ-
γίας καθώς και των οδηγών τουριστικών λεωφορείων, 
για τους οποίους υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσλη-
ψης κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο, 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,

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται δαπάνη μέχρι ύψους πενήντα τριών εκατομμυρί-
ων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (53.400.000,00 €) η οποία 
βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 
2021, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
ΕΦ 1033-5010000000, ΑΛΕ 2310989899, αποφασίζουμε:

Τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε εποχικά 
εργαζόμενους με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρό-
σληψης για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2021, ως εξής:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι ένταξης στον ειδικό μηχανισμό
στήριξης εργαζομένων

Οι εποχικά εργαζόμενοι, με δικαίωμα υποχρεωτι-
κής επαναπρόσληψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
ν. 1346/1983 (Α’ 46) και με την παρ. 5 του άρθρου 38 
του ν. 1836/1989 (Α’ 79), σε συνδυασμό με ευνοϊκότε-
ρες διατάξεις που ισχύουν με βάση νόμους, διατάγματα, 
συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις ή κοινές 
υπουργικές αποφάσεις, σε κύρια και μη κύρια ξενοδο-
χειακά και τουριστικά καταλύματα ή σε επιχειρήσεις 
τουριστικών λεωφορείων ως οδηγοί τουριστικών λε-
ωφορείων, οι οποίοι δεν επαναπροσλαμβάνονται και 
δεν απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε 
οποιονδήποτε εργοδότη εντάσσονται στον ειδικό μηχα-
νισμό στήριξης των εργαζομένων του δέκατου τρίτου 
άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιε-
χομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 
4682/2020 (Α’ 76). Οι εν λόγω εργαζόμενοι προκειμένου 
να είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού 
του άρθρου 2 δεν δύνανται ταυτόχρονα να λαμβάνουν 
τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό Απα-
σχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κατά τους μήνες 
Μάιο και Ιούνιο 2021.

Άρθρο 2
Ύψος αποζημίωσης ειδικού σκοπού

1. Στους δικαιούχους - εργαζόμενους του άρθρου 1 
της παρούσας καταβάλλεται αποζημίωση ειδικού σκο-
πού, η οποία ανέρχεται σε πεντακόσια τριάντα τέσσερα 
(534) ευρώ, που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημέρες, για 
κάθε έναν από τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2021, που 
αυτοί δεν απασχολούνται. Για μικρότερη περίοδο απα-
σχόλησης, καταβάλλονται αναλογία της αποζημίωσης 
ειδικού σκοπού.

2. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού της παρ. 1 είναι αφο-
ρολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του 
Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και 
ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κρά-

τηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της 
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του 
ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφί-
ζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση 
και το Δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφα-
λιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Άρθρο 3
Διαδικασία Λήψης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού

1. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 για την ένταξη τους 
στον ειδικό μηχανισμό στήριξης των εργαζομένων του 
δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και για τη χορήγηση της 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου 2, υποβάλ-
λουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά υπεύθυνη δήλωση στο 
ειδικό έντυπο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ με τίτλο: «Υπεύθυνη 
Δήλωση Εργαζόμενων με δικαίωμα επαναπρόσληψης 
σε επιχειρήσεις - εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενο-
δοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστι-
κών λεωφορείων ως οδηγοί για τη χορήγηση έκτακτης 
οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκο-
πού») ανά μήνα, για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2021, 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού 
στήριξης των εργαζομένων (supportemployeesservices.
gov.gr) του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία συνιστά ταυτοχρόνως 
και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), 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, στοιχεία που 
αντλούνται αυτόματα από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, και τα στοι-
χεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού 
(ΙΒΑΝ).

3. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού πραγ-
ματοποιείται κατόπιν διασταύρωσης και ελέγχου των 
στοιχείων των δυνητικά δικαιούχων με τα στοιχεία που 
τηρούνται στα Π.Σ. του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων και σχετικά αρχεία συναρμόδιων 
φορέων.

Άρθρο 4
Διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης
ειδικού σκοπού

1. Για τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ει-
δικού σκοπού, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα, ορί-
ζεται 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 
υποβαλλόμενη αίτηση του. Από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ εξάγε-
ται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαι-
ούχων - εργαζομένων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη 
στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε 
μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο 
λογαριασμός, το ποσό της καταβολής και το ΑΦΜ τους.

2. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι 
επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά συστήμα-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37689Τεύχος B’ 2892/02.07.2021

τα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ ΑΕ) 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 τον 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 απο-
στέλλεται μέσω της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων στη Διεύθυνση Λογαριασμών 
και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστη-
ρίου του Κράτους (ΓΛΚ) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, 
εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του 
λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου No 200 «Ελληνι-
κό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών», 
και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελ-
ληνικού Δημοσίου με IBAN GR22 0100 0230 0000 0242 
1220 698 με ονομασία «πληρωμές ΕΔ» με τη μεσολάβη-
ση της ΔΙΑΣ ΑΕ που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος 
με: α) το συνολικό ποσό ανά δικαιούχο -εργαζόμενο 
και β) με το ποσό που αφορά το ανά συναλλαγή κόστος 
προς τρίτους, σύμφωνα με την 109/12-3-2019 Πράξη 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της 
Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλ-
λαγή κόστους προς τρίτους. Ύστερα από την έγκριση της 
Δ/νσης Λογαριασμών και Ταμ. Προγραμματισμού του 
ΓΛΚ, η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυα-
κής εφαρμογής, χρεώνεται ο λογαριασμός με IBAN GR22 
0100 0230 0000 0242 1220 698, προκειμένου να διοδευ-
θούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπεζικούς 
λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα 
στον λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής 
μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος 
από τη Δ/νση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμμα-
τισμού του Γ.Λ.Κ. σε πίστωση του λογαριασμού με IBAN 
GR7101000230000000000200211 και λογιστικοποιού-
νται ως έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού.

Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση 
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και 
στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣΑ.Ε.

5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέ-
φουν στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με 
IBAN: GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία 
κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και 
λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. 
Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει 
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να συμπεριληφθούν στην 
επόμενη πληρωμή.

6. Για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η 
ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 4 του παρόντος άρ-
θρου 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 υπόλο-
γοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους 
υπαιτιότητα.

9. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρη-
ματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων για την έκδοση του συμψηφιστικού 
χρηματικού εντάλματος.

β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2 του παρό-
ντος άρθρου.

γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελ-
λάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της 
Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού No 200.

Άρθρο 5
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 αίτηση 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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 

ΑΦΜ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ   ΑΜΚΑ   

ΕΠΩΝΥΜΟ   ΟΝΟΜΑ   

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ   ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ  EMAIL  

ΤΙΤΛΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ IBAN 

ΤΡΑΠΕΖΑ  ΚΩΔ  

IBAN GR 

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως υπεύθυνος  επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ενημερώνει σύμφωνα 
με το αρ.13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (679/2016/ΕΕ), ότι είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο. Σκοπός επεξεργασίας είναι εφαρμογή κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19. Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων αυτών είναι η άσκηση δημόσιας 
εξουσίας που έχει ανατεθεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά την κείμενη νομοθεσία. Τα ανωτέρω δεδομένα 
διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού επεξεργασίας και στη συνέχεια 
αρχειοθετούνται προς το δημόσιο συμφέρον. Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού, εναντίωσης και καταγγελίας 
στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και δικαίωμα επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του 
ΥΠΕΚΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@yeka.gr 

Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις – εργοδότες   κύριων ή μη κύριων 
ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων ως οδηγοί για τη χορήγηση έκτακτης 
οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Ιουλίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και
Οικονομικων Κοινωνικών Υποθέσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

I

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΗΣ 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/19861, με την παρούσα δηλώνω ότι: 

α)  απασχολήθηκα κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του 2019 ή του 2020 και έχω δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχείρηση – 
εργοδότη κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων (ως οδηγός τουριστικών 
λεωφορείων), εποχικής λειτουργίας, με: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:                                                        ΑΦΜ:                                             Α.Μ.Ε.:                       , 

 

β) δεν έχω επαναπροσληφθεί από τον ανωτέρω εργοδότη εντός του μηνός:                                                  

ή επαναπροσλήφθηκα στις: 

ή η επιχείρηση – εργοδότης διέκοψε οριστικά τη λειτουργία της (λόγω συνεπειών 

του COVID-19) στις:   

γ) πληρώ τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση της αποζημίωσης  

και αιτούμαι την υπαγωγή μου στην αποζημίωση ειδικού σκοπού για τον μήνα:                  και το έτος: 2021 

Με την υποβολή της παρούσας παρέχω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ/679/2016 και την 
ισχύουσα νομοθεσία τη ρητή συγκατάθεσή μου στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και αποδέχομαι τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση 
προσωπικών μου  δεδομένων για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 

1. «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά  με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του  άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή 
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών» 

    Aριθμ. ΔΔ/23645/11.06.2021 (2)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των Υπαλ-

λήλων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., B’ εξαμήνου έτους 2021. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) «Οργάνωση και 

λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης 
και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».

2. Την υπό στοιχεία 132837/Γ4 (ΥΟΔΔ 634/2019) από-
φαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με 
τίτλο «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίη-
σης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και ορισμός νέου - Αποδοχή παραιτήσεων 
και λήξη θητείας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ορισμός νέων».

3. Την υπό στοιχεία 175054/Γ4/2019 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ορισμός Διευ-
θύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Οργανισμού Πιστο-
ποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατο-
λισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 949).

4. Την υπό στοιχεία 48077/Υ2/2018 απόφαση με θέμα: 
«Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πι-
στοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανα-
τολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)» (Β’ 1133).

5. Την υπό στοιχεία ΔΔ/33554/06-08-2018 από-
φαση της 326/03-08-2018 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα: 6: «Κατάταξη του αριθμού των θέσεων 
του προσωπικού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά κατηγορία, κλάδο 
και Διεύθυνση, σύμφωνα με το άρθρο 12 της υπό στοι-
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χεία 48077/Υ2/22-03-2018 απόφασης του Υφυπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: Κανονι-
σμός Λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.».

6. Την υπό στοιχεία ΓΠ/61336/23-12-2019 απόφα-
ση της 387ης/20-12-2019 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα: 33ο: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 
ΔΔ/33554/06-08-2018 απόφασης της 326ης Συνεδρία-
σης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα: 6ο: «Κατάταξη του 
αριθμού των θέσεων του προσωπικού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
κατά κατηγορία, κλάδο και Διεύθυνση, σύμφωνα με 
το άρθρο 12 της υπό στοιχεία 48077/Υ2/22-03-2018 
απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων με θέμα: Κανονισμός Λειτουργίας του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176), όπου αναφέρεται ότι 
«Για το προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέρωσης 
υπερωριών εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο…».

8. Την Εγκύκλιο του ν. 4354/2015 του Υπουργείου Οι-
κονομικών υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ//6.05.2016 (Θέμα: 
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 
Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

9. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρό-
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 
2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 
και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013- 2016» (Α΄ 222).

10. Την υπό στοιχεία οικ.2/7093/0022/5-4-2004 κοι-
νή υπουργική απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του 
ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και 
ΟΤΑ (Β΄ 215).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 4261/2014 
«Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυ-
μάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων 
και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγί-
ας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες 
διατάξεις.

12. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνε-
ται απαραίτητη για την κάλυψη πάγιων και επειγουσών 
αναγκών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προ-
σόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, λαμβά-
νοντας υπόψη:

α) τη μη υλοποίηση εξεταστικών διαδικασιών κατά την 
περίοδο της πανδημίας.

β) την αύξηση των υπηρεσιακών αναγκών και του 
όγκου της εργασίας λόγω των υλοποιούμενων έργων 

στους τομείς που αφορούν τις αρμοδιότητές μας το Β’ 
εξάμηνο του έτους 2021.

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη που θα προκύψει από την εκτέλεση των εγκεκρι-
μένων ωρών εργασίας, ποσού 25.000,00 ευρώ περίπου 
για το Β’ εξάμηνο του οικονομικού έτους 2021. Η δαπά-
νη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα εγγραφούν 
στην κατηγορία εξόδων -60- του προϋπολογισμού του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για το οικονομικό έτος 2021.

14. Την ύπαρξη σχετικής πίστωσης και τη δέσμευ-
ση ισόποσης πίστωσης στον προϋπολογισμό του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., έτους 2021.

15. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 
για το οικονομικό έτος 2021, σύμφωνα με την υπό στοι-
χεία 11508/B2/1-2-2021 απόφαση της Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 396).

16. Το από 08/06/2021 σχέδιο εισήγησης της Διεύθυν-
σης Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών.

17. Την από 11/06/2021 εισήγηση της Διευθύνουσας 
Συμβούλου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αποφασίζει:

1. Την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης πέραν 
των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας για 70 υπαλλή-
λους και μέχρι τις εκατόν είκοσι (120) ώρες, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2016 κατά 
το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2021, για κάθε υπάλληλο 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Οργανισμού, 
προκειμένου να καλυφθούν εποχιακές, επείγουσες και 
έκτακτες ανάγκες του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίη-
σης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Η αποζημίωση για την προαναφερθείσα 
εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου 
θα γίνεται σύμφωνα με τον Πίνακα 3 «Ωρομίσθιο Υπε-
ρωριακής Εργασίας» της Εγκυκλίου του ν. 4354/2015 
του Υπουργείου Οικονομικών υπό στοιχεία 2/31029/
ΔΕΠ//6.05.2016 (Θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρ-
μογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 
(Α΄ 176).

2. Η ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση ισχύει για το 
Β’ εξάμηνο του έτους 2021.

3. Η κατανομή των ωρών ανά εργαζόμενο, Διεύθυνση 
και Τμήμα θα υλοποιείται με απόφαση της Διευθύνουσας 
Συμβούλου ή της Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

4. Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή, 
δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί, σε ετήσια 
βάση το ποσό των 50.000,00 ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Η Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ   
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*02028920207210008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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