
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 34336 
   Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 1638/45/14-1-2021 

κοινής υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋπο-

θέσεις ένταξης στα μέτρα στήριξης επαγγελματι-

ών της τέχνης και του πολιτισμού για τους μήνες 

Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020» (Β’ 112 και Β’401 

διόρθωση σφάλματος), όπως ισχύει.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. 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 απο-
νομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατε-
πείγουσες διατάξεις» (Α’  256), όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 42 του ν. 4778/2021 «Μισθολόγιο, ζητήματα 
ανθρώπινου δυναμικού της Απεξάρτησης Αρχής δημο-
σίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’  26).

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), 
όπως ισχύουν.

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, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα (Α’ 98), και διατηρήθηκε 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 «Ανά-
ληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145), όπως 
ισχύει.

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

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. οικ.12997/231/23.3.2020 απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχανι-
σμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων 
με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώ-
σεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993).

19. Την υπ’ αρ. οικ. 1638/45/14-1-2021 κοινή υπουργι-
κή απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις ένταξης στα μέτρα 
στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού 
για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020» (Β’ 112 
και Β’401 διόρθωση σφάλματος), όπως τροποποιήθη-
κε με τις υπ’ αρ. 9501/323/2-3-2021 (Β’ 823) και 26618/
10-5-2021(Β’ 1894) όμοιές της.
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20. Την υπ’ αρ. 27888/12-5-2021 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

21. Την ανάγκη στήριξης των επαγγελματιών της τέ-
χνης και του πολιτισμού για επιπλέον ένα μήνα, καθώς 
τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 επέφε-
ραν σημαντικό πλήγμα στους τομείς του πολιτισμού της 
χώρας και οι εργαζόμενοι αυτοί βρέθηκαν ή θα βρεθούν 
χωρίς αντικείμενο εργασίας.

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη έως δέκα εκατομμυρίων εξακοσί-
ων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (10.680.000,00 €) η οποία 
βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων οικονομικού έτους 
2021 (ΕΦ 1033-501-0000000, ΑΛΕ 2310989899), απο-
φασίζουμε:

1. Την παράταση της χορήγησης της αποζημίωσης ει-
δικού σκοπού του άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) 
για τον μήνα Απρίλιο 2021.

2. Την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. οικ. 
1638/45/14-1-2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 112 
και Β’401 διόρθωση σφάλματος), όπως ισχύει, για τη χο-
ρήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου 
121 του ν. 4764/2020 στους καλλιτέχνες, δημιουργούς 
και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, για τον 
μήνα Απρίλιο 2021, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις 
που ορίζονται σε αυτό, ως εξής:

Μετά το άρθρο 1Β, προστίθεται άρθρο 1Γ, ως κατω-
τέρω:

«Άρθρο 1Γ
Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού 
για τον μήνα Απρίλιο 2021

Για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού 
στους καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέ-
χνης και του πολιτισμού, για τον μήνα Απρίλιο 2021, εφόσον 
πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 121 
του ν. 4764/2020, οι δικαιούχοι της παρούσας υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά αίτηση - υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 1».

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. οικ. 1638/45/14.1.2021 
κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 112 και Β’ 401 διόρθωση 
σφάλματος), όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Μαΐου 2021 

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας
Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων
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