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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Μαρτίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 11956/369
Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. 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).
2. Το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 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. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
5. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α΄ 98), όπως ισχύει και διατηρήθηκε σε ισχύ με την
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
6. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).
7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168).
8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
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αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
11. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
12. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
13. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
14. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Οικονομικών,
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
15. Την υπ’ αρ. οικ. 12997/231/23-3-2020 απόφαση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
«Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των
εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19»
(Β’ 993), όπως ισχύει.
16. Την υπ’ αρ. οικ. 3419/174/29-1-2021 εισήγηση της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
17. Την ανάγκη στήριξης ειδικών κατηγοριών εργαζομένων, οι οποίοι είτε εργάζονται σε πολλαπλούς
εργοδότες είτε λόγω της φύσεως του επαγγέλματος
ασφαλίζονται με ειδικές διατάξεις, οι οποίοι πλήττονται
σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19.
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,
το ύψος της οποίας εκτιμάται έως το ποσό του ποσού
των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000 €), αποφασίζουμε:
καθορίζουμε τις ειδικές κατηγορίες εργαζόμενων, δικαιούχων της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, τις προϋποθέσεις χορήγησης της αποζημίωσης, το ύψος και τη
διαδικασία καταβολής της, ως εξής:
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Άρθρο 1
Δικαιούχοι Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού
Δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του
άρθρου δεκάτου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε
με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), για τους μήνες
Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 είναι οι κάτωθι κατηγορίες εργαζομένων:
α) Οι φορτοεκφορτωτές, που είναι εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο Β΄ Φορτοεκφορτωτών, Λιμένα και Ξηράς του
Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (ΕΜΦ), καθώς
και οι φορτοεκφορτωτές που είναι εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο Α΄ (ΕΜΦ).
β) Τα ενεργά μέλη των συνεταιρισμών εργαζομένων
του ν. 4430/2016 (Α’ 205), που είναι εγγεγραμμένοι στο
Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.
γ) Οι προπονητές καλαθοσφαίρισης και ποδοσφαίρου
με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και ενεργά μέλη σωματείων του ερασιτεχνικού αθλητισμού, που είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο μελών του Συνδέσμου Ελλήνων
Προπονητών Καλαθοσφαίρισης (ΣΕΠΚ) και της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ).
δ) Οι δασεργάτες - ρητινοσυλλέκτες που δεν έλαβαν το
ειδικό εποχικό βοήθημα του άρθρου 22 του ν. 1836/1989
(Α’ 79) για το έτος 2020.
ε) Οι Πωλητές Λαϊκού Λαχείου, μέλη Ασφαλιστικών
Συνεταιρισμών οι οποίοι ασφαλίζονται σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 90-95 του Κεφ. ΙΓ΄ της υπουργικής
απόφασης 55575/Ι.479/1965 «Περί τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως διατάξεως Κανονισμών Ι.Κ.Α. περί υπαγωγής εις την ασφάλισιν και εισπράξεως εισφορών ως
και κωδικοποιήσεως τούτων» (Β’ 816), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4331/2015
«Ασφάλιση Πωλητών Λαϊκών Λαχείων» (Α’ 69) και με
την υπό στοιχεία Φ.11321/31042/1232/2016 (Β’ 3196)
απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και πληρούν τις προϋποθέσεις για ασφαλιστική ικανότητα κατά τη δημοσίευση
της παρούσας.
στ) Οι Αναβάτες Δρομώνων Ίππων Ιπποδρόμου που
διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος από την Φίλιππο Ένωση Ελλάδας.
ζ) Οι εργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται για λογαριασμό περισσοτέρων του ενός εργοδοτών - φυσικών
προσώπων (συναπασχόληση) που δεν έχουν συστήσει
Νομικό Πρόσωπο και δεν αποτελούν κοινωνία και υπάγονται στις εξαιρέσεις της παρ. 14.1 του άρθρου 14 της
υπουργικής απόφασης με υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/
13-9-2019 (Β’ 3520) όπως ισχύει, και έχουν ημέρες ασφάλισης στον e - ΕΦΚΑ κατά το χρονικό διάστημα από
1-1-2020 έως και 31-12-2020.
η) Οι πωλητές υπαίθριου εμπορίου, πλην αδειούχων
πωλητών λαϊκών αγορών στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου, των οποίων η δραστηριότητα τελούσε σε αναστολή με εντολή δημόσιας αρχής, εφόσον προσκομίσουν
τη βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου
ετήσιας διάρκειας του άρθρου 38 του ν. 4497/2017 για
το έτος 2020.
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θ) Οι διανομείς του περιοδικού δρόμου «ΣΧΕΔΙΑ», οι
οποίοι αμείβονται με παραστατικά αμειβόμενων υπηρεσιών (τίτλος κτήσης) και για τους οποίους έχουν αποδοθεί ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ για το έτος
2020.
ι) Οι εργαζόμενοι στην περιοχή του Αγίου Όρους για
λογαριασμό της Ιερής Κοινότητας, Ιερών Μονών και των
εξαρτημάτων τους που είναι υπόχρεοι καταβολής εισφορών στον e - ΕΦΚΑ Ουρανούπολης και Πολυγύρου.
Άρθρο 2
Ύψος, διάρκεια και Προϋποθέσεις
Λήψης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού
Τα πρόσωπα του άρθρου 1 είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534 €) ανά μήνα, για τους μήνες Ιανουάριο
και Φεβρουάριο του 2021 εφόσον:
α) δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κάποιον εργοδότη, κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος,
β) δεν είναι δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα
λάβουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για το ανωτέρω χρονικό διάστημα,
γ) δεν λαμβάνουν την αποζημίωση εδικού σκοπού από
οποιαδήποτε αιτία.
Άρθρο 3
Διαδικασία Λήψης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού
1. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 για τη χορήγηση της
αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου 2, υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986
(Α΄ 75) στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, στο ειδικό έντυπο του παραρτήματος, με τίτλο: «Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση εργαζόμενων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
κορωνοϊού COVID -19, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού», η
οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986 (Α’ 75), ανά μήνα, για τους μήνες Ιανουάριο
και Φεβρουάριο 2021, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων
(supportemployees.services.gov.gr) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, χωρίς να απαιτείται
υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.
2. Στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση οι δικαιούχοι δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία και τα στοιχεία του
προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).
3. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού πραγματοποιείται κατόπιν διασταύρωσης και ελέγχου των
στοιχείων των δυνητικά δικαιούχων με τα στοιχεία που
τηρούνται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, στον ΟΑΕΔ, στο Μητρώο
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και σχετικά
αρχεία λοιπών συναρμόδιων φορέων, σε σχέση με τις
υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις.
Άρθρο 4
Διαδικασία Καταβολής Αποζημίωσης
Ειδικού Σκοπού
1. Για τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα, ορίζεται
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ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η παραπάνω καταβολή γίνεται
εφάπαξ με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του
δικαιούχου. Από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε ηλεκτρονική
μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, 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 συστήματα 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 σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της καταβολής
ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Το ποσό της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται
από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της
Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης
του συνολικού ποσού αυτής, μετά από εισήγηση της
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.
4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει, βάσει
αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200
«Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του
Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242
1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση
της ΔΙΑΣ Α.Ε.» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος
με: α) το συνολικό ποσό προς τους δικαιούχους και β) με
το ποσό που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος
προς τρίτους (ΔΙΑΣ Α.Ε.), σύμφωνα με την 109/12-03-2019
Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζας της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του
ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους.
Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) η οποία παρέχεται
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ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, χρεώνεται
ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220
698 προκειμένου να διοδευθούν 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 Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους σε πίστωση του λογαριασμού
με IBAN GR7101000230000000000200211 και λογιστικοποιούνται 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 ΔΙΑΣ Α.Ε.
5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με
ΙΒΑΝ: GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία
κίνησης 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
Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου ενημερωθούν οι δικαιούχοι
και να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.
6. Για την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού,
η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 4 επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια
ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση
Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά
πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους
υπαιτιότητα.
9. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος.
β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2.
γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της
Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.
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ƵƩƶƩƶƸƭƱƩ
ƩǂĳǇĲǇ- ƹȷıǙǈǒǍǇ ©ǁǋǕĲǇ ƫǐǅįǆǘǌıǍǕǍ ıǉİǉǊǚǍ ǊįĳǇǅǏǐǉǚǍ, Ǐǉ ǏȷǏǂǏǉ ȷǋǁĳĳǏǍĳįǉ ĲǇǌįǍĳǉǊƿ
ǋǘǅǕ ĳǕǍ įǐǍǇĳǉǊǚǍ ĲǒǍıȷıǉǚǍ ĳǇǑ ıǌĴƿǍǉĲǇǑ ǊǏǐǕǍǏǖǏǙ COVID -19, ǅǉį ĳǇ ǓǏǐǁǅǇĲǇ ǀǊĳįǊĳǇǑ
ǏǉǊǏǍǏǌǉǊǁǑ ıǍǂĲǓǒĲǇǑ, ǕǑ įȷǏǆǇǌǂǕĲǇ ıǉİǉǊǏǙ ĲǊǏȷǏǙ
Ʃƶ. ƵƶƼƸ.:

ƭƱƫƶƴƱƭƲƮƩ

Ʃ. ƷƸƴƮƺƫƮƩ ƫƶĬƩƬƴƱƫƲƴƹ
ƩĮƱ ƫƶĬƩƬƴƱƫƲƴƹ

ƩƱƯƩ

ƫƵƼƲƹƱƴ

ƴƲƴƱƩ

ƴƲƴƱƩ ƵƩƸƶƴƷ

ƴƲƴƱƩ ƱƭƸƶƴƷ

ƷƸƴƮƺƫƮƩ ƫƵƮƯƴƮƲƼƲƮƩƷ
EMAIL

ƸƭưƫĮƼƲƴ ƯƮƲƭƸƴ

ƸƮƸưƴƷ, ƯƼ©ƮƯƴƷ ƸƶƩƵƫƬƩƷ ƯƩƮ ƩƶƮĭƱƴƷ ưƴĬƩƶƮƩƷƱƴƹ IBAN
ƸƶƩƵƫƬƩ

ƯƼ©

IBAN

GR

ƸǏ ƹȷǏǒǐǅıǂǏ ƫǐǅįĲǂįǑ Ǌįǉ ƯǏǉǍǕǍǉǊǚǍ ƹȷǏǈǀĲıǕǍ, ǕǑ ǒȷıǙǈǒǍǏǑ ıȷıǎıǐǅįĲǂįǑ İıİǏǌǀǍǕǍ ȷǐǏĲǕȷǉǊǏǙ ǓįǐįǊĳǁǐį ĲįǑ ıǍǇǌıǐǚǍıǉ ĲǙǌĴǕǍį
ǌı ĳǏ įǐ.13 ĳǏǒ ĬıǍǉǊǏǙ ƯįǍǏǍǉĲǌǏǙ ƵǐǏĲĳįĲǂįǑ ©ıİǏǌǀǍǕǍ (679/2016/ƫƫ), ǘĳǉ ıǂǍįǉ Ǐ ǒȷıǙǈǒǍǏǑ ıȷıǎıǐǅįĲǂįǑ ĳǕǍ İıİǏǌǀǍǕǍ ȷǐǏĲǕȷǉǊǏǙ
ǓįǐįǊĳǁǐį ȷǏǒ ȷıǐǉǋįǌǄƿǍǏǍĳįǉ ĲĳǏ ȷįǐǘǍ ǀǍĳǒȷǏ. ƷǊǏȷǘǑ ıȷıǎıǐǅįĲǂįǑ ıǂǍįǉ ıĴįǐǌǏǅǁ ǊįĳıȷıǉǅǘǍĳǕǍ ǌǀĳǐǕǍ įǍĳǉǌıĳǚȷǉĲǇǑ ĳǕǍ
įǐǍǇĳǉǊǚǍ ĲǒǍıȷıǉǚǍ ĳǇǑ ıǌĴƿǍǉĲǇǑ ĳǏǒ ǊǏǐǕǍǏǖǏǙ COVID-19.ƭ ǍǘǌǉǌǇ ǄƿĲǇ ıȷıǎıǐǅįĲǂįǑ ĳǕǍ İıİǏǌǀǍǕǍ įǒĳǚǍ ıǂǍįǉ Ǉ ƿĲǊǇĲǇ İǇǌǘĲǉįǑ
ıǎǏǒĲǂįǑ ȷǏǒ ǀǓıǉ įǍįĳıǈıǂ ĲĳǏ ƹȷǏǒǐǅıǂǏ ƫǐǅįĲǂįǑ Ǌįǉ ƯǏǉǍǕǍǉǊǚǍ ƹȷǏǈǀĲıǕǍ, Ǌįĳƿ ĳǇǍ ǊıǂǌıǍǇ ǍǏǌǏǈıĲǂį. Ƹį įǍǕĳǀǐǕ İıİǏǌǀǍį
İǉįĳǇǐǏǙǍĳįǉ ǅǉį ĳǏ ǓǐǏǍǉǊǘ İǉƿĲĳǇǌį ȷǏǒ ıǂǍįǉ įǍįǅǊįǂǏ ǅǉį ĳǇǍ ıǊȷǋǁǐǕĲǇ ĳǏǒ įǍǕĳǀǐǕ ĲǊǏȷǏǙ ıȷıǎıǐǅįĲǂįǑ Ǌįǉ ĲĳǇ ĲǒǍǀǓıǉį
įǐǓıǉǏǈıĳǏǙǍĳįǉ ȷǐǏǑ ĳǏ İǇǌǘĲǉǏ ĲǒǌĴǀǐǏǍ. ƢǓıĳı İǉǊįǂǕǌį ıǍǇǌǀǐǕĲǇǑ, ȷǐǘĲǄįĲǇǑ, İǉǘǐǈǕĲǇǑ, ȷıǐǉǏǐǉĲǌǏǙ, ıǍįǍĳǂǕĲǇǑ Ǌįǉ ǊįĳįǅǅıǋǂįǑ
ĲĳǇǍ ƩǐǓǁ ƵǐǏĲĳįĲǂįǑ ©ıİǏǌǀǍǕǍ ƵǐǏĲǕȷǉǊǏǙ ƺįǐįǊĳǁǐį ǊįǈǚǑ Ǌįǉ İǉǊįǂǕǌį ıȷǉǊǏǉǍǕǍǂįǑ ǌı ĳǏǍ ƹȷıǙǈǒǍǏ ƵǐǏĲĳįĲǂįǑ ©ıİǏǌǀǍǕǍ ĳǏǒ
ƹƵƫƯƹ ĲĳǇǍ ǇǋıǊĳǐǏǍǉǊǁ İǉıǙǈǒǍĲǇ: dpo@yeka.gr

ƪ. ƵƫƶƮƫƺƴƱƫƲƴ ©ƭưƼƷƭƷ
Ʊı įĳǏǌǉǊǁ ǌǏǒ ıǒǈǙǍǇ Ǌįǉ ǅǍǕǐǂǆǏǍĳįǑ ĳǉǑ ǊǒǐǚĲıǉǑ ȷǏǒ ȷǐǏǄǋǀȷǏǍĳįǉ įȷǘ ĳǉǑ İǉįĳƿǎıǉǑ ĳǇǑ ȷįǐ. 6 ĳǏǒ ƿǐǈǐǏǒ
1
22 ĳǏǒ Ʋ. 1599/1986 , ǌı ĳǇǍ ȷįǐǏǙĲį İǇǋǚǍǕ ǘĳǉ ȷǋǇǐǚ ĳǉǑ ȷǐǏǗȷǏǈǀĲıǉǑ ȷǏǒ ǏǐǂǆǏǍĳįǉ ĲĳǇ ĲǓıĳǉǊǁ ƯƹƩ Ǌįǉ:
į) ǒȷƿǅǏǌįǉ Ĳı ǌǂį įȷǘ ĳǉǑ įǊǘǋǏǒǈıǑ ıǉİǉǊǀǑ ǊįĳǇǅǏǐǂıǑ:
ƫƮ©ƮƯƭ ƯƩƸƭĬƴƶƮƩ:
Ǆ) ƯıǂǌıǍǏ İǁǋǕĲǇǑ:
Ǌįǉ įǉĳǏǙǌįǉ ĳǇǍ ǒȷįǅǕǅǁ ǌǏǒ ĲĳǇǍ įȷǏǆǇǌǂǕĲǇ ıǉİǉǊǏǙ ĲǊǏȷǏǙ ǅǉį ĳǏǍ ǌǁǍį:

1.
«ƥȷǏǉǏǑ ıǍ ǅǍǚĲıǉ ĳǏǒ İǇǋǚǍıǉ ǔıǒİǁ ǅıǅǏǍǘĳį ǁ įǐǍıǂĳįǉ ǁ įȷǏǊǐǙȷĳıǉ ĳį įǋǇǈǉǍƿ ǌı ǀǅǅǐįĴǇ ǒȷıǙǈǒǍǇ İǁǋǕĲǇ ĳǏǒ ƿǐǈǐǏǒ 8 ĳǉǌǕǐıǂĳįǉ
ǌı ĴǒǋƿǊǉĲǇ ĳǏǒǋƿǓǉĲĳǏǍ ĳǐǉǚǍ ǌǇǍǚǍ. ƫƿǍ Ǐ ǒȷįǂĳǉǏǑ įǒĳǚǍ ĳǕǍ ȷǐƿǎıǕǍ ĲǊǘȷıǒı Ǎį ȷǐǏĲȷǏǐǂĲıǉ ĲĳǏǍ ıįǒĳǘǍ ĳǏǒ ǁ Ĳı ƿǋǋǏǍ ȷıǐǉǏǒĲǉįǊǘ
ǘĴıǋǏǑ ǄǋƿȷĳǏǍĳįǑ ĳǐǂĳǏǍ ǁ ĲǊǘȷıǒı Ǎį Ǆǋƿǔıǉ ƿǋǋǏǍ, ĳǉǌǕǐıǂĳįǉ ǌı ǊƿǈıǉǐǎǇ ǌǀǓǐǉ 10 ıĳǚǍ»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Μαρτίου 2021
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