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ΑΝΜΦΑΟΕ

Πηλ. : 2131516-596, -093, -442, -384, -485
ΘΓΙΑ: Ιέηπα ζηήπιξηρ επγαζομένυν ειδικών καηηγοπιών, οι οποίοι πλήηηονηαι
ζημανηικά λόγυ ηυν απνηηικών ζςνεπειών ηηρ εμθάνιζηρ κοπυνοφού COVID -19

ΜΖ ΡΝΜΡΞΓΜΖ
ΓΞΓΑΟΖΑΟ ΗΑΖ ΗΜΖΚΩΚΖΗΩΚ ΡΝΜΘΓΟΓΩΚ ΗΑΖ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΩΚ

Έρνληαο ππόςε:
1.

ην άξζξν δέθαην ηξίην ηεο από 14/3/2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ
«Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηαζπνξάο ηνπ
θνξσλντνύ COVID-19» (Α’ 64),

2.

ηνλ λ. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο
Οδεγίαο 2011/85/ΓΓ) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 143), όπσο ηζρύνπλ,

3.

ηνλ λ. 4622/2019 «Γπηηειηθό Κξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηαθάλεηα ηεο
Κπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθώλ νξγάλσλ θαη ηεο θεληξηθήο δεκόζηαο δηνίθεζεο» (Α’
133),

4.

ην άξζξν 90 ηνπ Κώδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα,
πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ π. δ. 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα
ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά όξγαλα (Α΄ 98), όπσο ηζρύνπλ,

5.

ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ π. δ. 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο
δηαηάθηεο» (Α΄ 145), όπσο ηζρύνπλ,
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6.

ην π.δ. 134/2017 «Οξγαληζκόο Τπνπξγείνπ Γξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο» (Α΄ 168), όπσο ηζρύνπλ,

7.

ην π.δ. 142/2017 «Οξγαληζκόο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ» (Α’ 181), όπσο ηζρύνπλ,

8.

ην π.δ. 81/2019 «ύζηαζε, ζπγρώλεπζε, κεηνλνκαζία θαη θαηάξγεζε Τπνπξγείσλ θαη
θαζνξηζκόο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο - Μεηαθνξά ππεξεζηώλ θαη αξκνδηνηήησλ κεηαμύ
Τπνπξγείσλ» (Α’ 119),

9.

ην π.δ. 83/2019 «Δηνξηζκόο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγώλ, Αλαπιεξσηώλ
Τπνπξγώλ θαη Τθππνπξγώλ» (Α’ 121),

10. ην π.δ. 84/2019 «ύζηαζε θαη θαηάξγεζε Γεληθώλ Γξακκαηεηώλ θαη Γηδηθώλ
Γξακκαηεηώλ/Γληαίσλ Δηνηθεηηθώλ Σνκέσλ Τπνπξγείσλ» (Α΄ 123),
11. ηε κε αξηζκ. 340/2019 απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ θαη ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
«Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγό Οηθνλνκηθώλ, Θεόδσξν θπιαθάθε» (Β’
3051),
12. ηελ

αξηζκ.

40331/Δ1.13521/13-09-2019

απόθαζε

ηνπ Τπνπξγνύ

Γξγαζίαο

θαη

Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ «Γπαλαθαζνξηζκόο όξσλ ειεθηξνληθήο ππνβνιήο εληύπσλ
αξκνδηόηεηαο ΓΠΓ θαη ΟΑΓΔ» όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη,
13. ηελ αξηζκ. νηθ. 12997/231/23/3/2020 απόθαζε Τπνπξγνύ Γξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ
Τπνζέζεσλ «Μεραληζκόο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ ζηήξημεο ησλ εξγαδνκέλσλ κε
εμαξηεκέλε εξγαζία γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ επηπηώζεσλ ηνπ θνξσλντνύ COVID-19»
(Β’ 993),
14. ηελ αξηζκ. 12998/232/23-3-2020 θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο κε ζέκα: «Μέηξα
ζηήξημεο εξγαδνκέλσλ επηρεηξήζεσλ-εξγνδνηώλ ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα, πνπ έρνπλ
αξηζκό κεηξώνπ εξγνδόηε (ΑΜΓ) ζηνλ e- ΓΦΚΑ, ησλ νπνίσλ ή έρεη αλαζηαιεί ε
επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα, βάζεη ΚΑΔ, κε εληνιή δεκόζηαο αξρήο ή
πιήηηνληαη ζεκαληηθά βάζεη ΚΑΔ θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ή δεπηεξεύνπζαο βάζεη ησλ
αθαζάξηζησλ εζόδσλ έηνπο 2018, όπσο νξίδνληαη από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, γηα
ηελ αληηκεηώπηζε ησλ επηπηώζεσλ ηνπ θνξσλντνύ COVID-19» (Β’ 1078).
15. ηελ αξηζκ. 15928/922/22-4-2020 εηζήγεζε ηεο Γεληθήο Δ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ
ηνπ Τπνπξγείνπ Γξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ,
16. ηελ αλάγθε δηεύξπλζεο ησλ δηθαηνύρσλ ησλ κέηξσλ ζηήξημεο εξγαδνκέλσλ πνπ
πιήηηνληαη ζεκαληηθά από ηα έθηαθηα κέηξα αληηκεηώπηζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19,
ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ νη νπνίνη είηε εξγάδνληαη ζε πνιιαπινύο εξγνδόηεο
είηε ιόγσ ηεο θύζεσο ηνπ επαγγέικαηνο αζθαιίδνληαη κε εηδηθέο δηαηάμεηο,
18. ην γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο δελ πξνθαιείηαη επηπιένλ δαπάλε πέξαλ
απηήο πνπ έρεη πξνβιεθζεί ζηε κε αξηζκ. 12998/232/23-3-2020 θνηλή ππνπξγηθή
απόθαζε (Β΄ 1078).
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ΑΝΜΦΑΟΖΔΜΡΙΓ
Μέηξα ζηήξημεο εξγαδνκέλσλ εηδηθώλ θαηεγνξηώλ, νη νπνίνη πιήηηνληαη ζεκαληηθά ιόγσ
ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο θνξσλντνύ COVID -19, σο εμήο:
Άπθπο 1
Νεδίο εθαπμογήρ
1.

ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο εκπίπηνπλ:

α.i) Οη εξγαδόκελνη, νη νπνίνη παξέρνπλ εξγαζία ζηελ Γιιάδα, ππάγνληαη ππνρξεσηηθά
ζηελ αζθάιηζε ηνπ e - ΓΦΚΑ, αζθνύλ έλα από ηα επαγγέικαηα ηνπ παξαθάησ πίλαθα θαη
έιαβαλ εηδηθό επνρηθό βνήζεκα ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 1836/1989 θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα
επηεκβξίνπ 2019 - Ννεκβξίνπ 2019.
ΠΙΝΑΚΑ ΓΠΑΓΓΓΛΜΑΣΩΝ
Λαηόκνη, αζβεζηνπνηνί
κπξηδνξύθηεο
Δαζεξγάηεο - ξεηηλνζπιιέθηεο
Καπλεξγάηεο
Αγγεηνπιάζηεο – θεξακνπνηνί - πιηλζνπνηνί
Μηζζσηνί λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο δώλεο
Μνπζηθνί-ηξαγνπδηζηέο κέιε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνύ ζσκαηείνπ
Ηζνπνηνί
Τπνδεκαηεξγάηεο
Υεηξηζηέο-βνεζνί ρεηξηζηώλ θηλεκαηνγξάθνπ
Γιεγθηέο θηλεκαηνγξάθνπ -ζεάηξνπ
Σακίεο θηλεκαηνγξάθνπ -ζεάηξνπ
Σερληθνί- θηλεκαηνγξάθνπ & ηειεόξαζεο
Σαμηζέηεο ζεάηξνπ - θηλεκαηνγξάθνπ
Υεηξηζηέο εθζθαπηηθώλ αλπςσηηθώλ νδνπνηεηηθώλ θ.ι.π. κεραλεκάησλ
Μηζζσηνί ηνπξηζηηθνύ – επηζηηηζηηθνύ θιάδνπ
Υνξεπηέο - κέιε ησλ νηθείσλ θιαδηθώλ ή νκνηνεπαγγεικαηηθώλ ζσκαηείσλ
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Σερληθνί απαζρνινύκελνη ζε δσληαλέο νπηηθναθνπζηηθέο εθδειώζεηο κέινπο ησλ νηθείσλ
θιαδηθώλ ή νκνηνεπαγγεικαηηθώλ ζσκαηείσλ
α.ii) Από ηνπο αλσηέξσ εξγαδόκελνπο εμαηξνύληαη όζνη είλαη ζηε ζπλέρεηα δηθαηνύρνη θαη
έιαβαλ ή ιακβάλνπλ ή ζα ιάβνπλ επίδνκα ηαθηηθήο αλεξγίαο εληόο ηνπ δηαζηήκαηνο από
1/1/2020 κέρξη θαη 30/4/2020.
β) Οη κηζζσηνί ηνπ ηνπξηζηηθνύ - επηζηηηζηηθνύ θιάδνπ, ησλ νπνίσλ ε ηαθηηθή επηδόηεζε
αλεξγίαο πνπ έιαβαλ κε βάζε ηελ πεξ. β ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.1545/1985 (Α΄91),
όπσο ηζρύεη, έιεμε ηνλ Δεθέκβξην ηνπ έηνπο 2019.
γ) Οη νηθνδόκνη, δηθαηνύρνη ηνπ δσξνζήκνπ Πάζρα 2020, κε εμαίξεζε όζνπο εμ απηώλ είλαη
δηθαηνύρνη θαη έιαβαλ ή ιακβάλνπλ ή ζα ιάβνπλ επίδνκα ηαθηηθήο αλεξγίαο εληόο ηνπ
δηαζηήκαηνο από 1/1/2020 κέρξη θαη 30/4/2020.
δ) Οη θνξηνεθθνξησηέο, πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξών Β΄ Φνξηνεθθνξησηώλ,
Ληκέλα θαη Ξεξάο ηνπ Γζληθνύ Μεηξώνπ Φνξηνεθθνξησηώλ (ΓΜΦ), θαζώο θαη νη
θνξηνεθθνξησηέο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξών Α΄ (ΓΜΦ), εθόζνλ πξνζθνκίζνπλ
Λνγαξηαζκό Αζθαιηζκέλνπ ή Βεβαίσζε Αζθαιηζκέλνπ από ηνλ e-ΓΦΚΑ, κε ηελ νπνία
βεβαηώλεηαη ε αζθάιηζή ηνπο ζηνλ αληίζηνηρν θσδηθό εηδηθόηεηαο ηνπ εθθνξησηή ιηκέλα ή
μεξάο, γηα ην πξνγελέζηεξν ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ έθδνζε ηεο παξνύζαο.
ε) Σα πξόζσπα πνπ αζθνύλ ην επάγγεικα ηνπ μελαγνύ θαη είλαη ππόρξεα θαηαβνιήο
εηζθνξώλ ζηνλ e - ΓΦΚΑ Πι. πληάγκαηνο. Γμαηξνύληαη όζνη είηε είλαη δηθαηνύρνη ηεο
παξάηαζεο ηεο ηαθηηθήο επηδόηεζεο αλεξγίαο ηνπ άξζξνπ έβδνκνπ ηεο από 20/3/2020
ΠΝΠ (Α’ 68) όπσο ηζρύεη, είηε είλαη δηθαηνύρνη ησλ κέηξσλ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηνπ
άξζξνu όγδννπ ηεο από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), όπσο ηζρύεη, γηα ηνπο ειεύζεξνπο
επαγγεικαηίεο θαη ηνπο απηναπαζρνινύκελνπο, όπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ
λ.4387/2016 (Α’ 85) όπσο ηζρύεη.
ζη) Οη ηνπξηζηηθνί ζπλνδνί, πνπ εξγάδνληαη κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζε ηνπξηζηηθέο
επηρεηξήζεηο όιεο ηεο ρώξαο, θαηαρσξεκέλνη ζην κεηξών κειώλ ηνπ παλειιήληνπ
ζσκαηείνπ ηνπξηζηηθώλ ζπλνδώλ, εθόζνλ πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ κεηξώνπ κειώλ
ηνπ νηθείνπ ζσκαηείνπ πεξί ηεο εγγξαθήο ηνπο σο κέινο κέρξη ην έηνο 2019, κε εμαίξεζε
όζνπο εμ απηώλ είλαη δηθαηνύρνη θαη έιαβαλ ή ιακβάλνπλ ή ζα ιάβνπλ επίδνκα ηαθηηθήο
αλεξγίαο εληόο ηνπ δηαζηήκαηνο από 1/1/2020 κέρξη θαη 30/4/2020.
δ) Οη απνθιεηζηηθέο/νί λνζνθόκνη, νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην
Μεηξών
απνθιεηζηηθώλ λνζνθόκσλ, πνπ ηεξείηαη ζηηο Δηνηθήζεηο ησλ 7 Τγεηνλνκηθώλ Πεξηθεξεηώλ
(ΔΤΠΓ) ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. θαη δελ είλαη ππόρξενη ππνβνιήο ΑΠΔ ζηνλ e- ΓΦΚΑ.
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ε) Οη εξγαδόκελνη ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Όξνπο γηα ινγαξηαζκό ηεο Ιεξήο Κνηλόηεηαο,
Ιεξώλ Μνλώλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο θαη είλαη ππόρξενη θαηαβνιήο εηζθνξώλ ζηνλ e ΓΦΚΑ Οπξαλνύπνιεο θαη Πνιπγύξνπ.
ζ) Οη εξγαδόκελνη, νη νπνίνη απαζρνινύληαη ζε πάλσ από έλαλ εξγνδόηε θαη θάπνηνο/νη
εμ απηώλ δελ έρνπλ ζέζεη ζε αλαζηνιή ηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηνπο θαη εθόζνλ νη ώξεο
εβδνκαδηαίαο απαζρόιεζήο ηνπο δελ μεπέξαζαλ ην 30% ησλ ζπλνιηθώλ σξώλ εξγαζίαο
ηνπο κε βάζε ηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηνπο, από 15/3/2020 έσο θαη 20/4/2020.
η) Οη εξγαδόκελνη ζηε ΔΓΘ - HELEXPO ΑΓ, εθόζνλ δελ είλαη δηθαηνύρνη θαη δελ έιαβαλ ή δελ
ιακβάλνπλ ή δελ ζα ιάβνπλ επίδνκα ηαθηηθήο αλεξγίαο εληόο ηνπ δηαζηήκαηνο από
1/1/2020 κέρξη θαη 30/4/2020.

Άπθπο 2
Αποζημίυζη Γιδικού Οκοπού και λοιπά μέηπα
Οη εξγαδόκελνη ηνπ άξζξνπ 1 είλαη δηθαηνύρνη ηεο απνδεκίσζεο εηδηθνύ ζθνπνύ ύςνπο
νθηαθνζίσλ επξώ (800€) εθόζνλ δελ έρνπλ ήδε ιάβεη ηελ απνδεκίσζε εηδηθνύ ζθνπνύ πνπ
πξνβιέπεηαη ζηε κε αξηζκ. 12998/232/23-3-2020 (Β’ 1078) ΚΤΑ. Η απνδεκίσζε εηδηθνύ
ζθνπνύ είλαη αθαηάζρεηε, αθνξνιόγεηε θαη δελ ζπκςεθίδεηαη κε νπνηαδήπνηε νθεηιή.

Άπθπο 3
Διαδικαζία λήτηρ ηηρ αποζημίυζηρ ειδικού ζκοπού
1. Οη δηθαηνύρνη ηνπ άξζξνπ 1 γηα ηε ρνξήγεζε ηεο απνδεκίσζεο εηδηθνύ ζθνπνύ ηνπ
άξζξνπ 2, ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά ππεύζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75) ζην Π.
ΓΡΓΑΝΗ.
2. Η θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο εηδηθνύ ζθνπνύ πξαγκαηνπνηείηαη θαηόπηλ δηαζηαύξσζεο
θαη ειέγρνπ ησλ ζηνηρείσλ ησλ δπλεηηθά δηθαηνύρσλ κε ηα ζηνηρεία πνπ ηεξνύληαη ζηα Π.
ηνπ Τπνπξγείνπ Γξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ θαη ζρεηηθά αξρεία ινηπώλ
ζπλαξκόδησλ θνξέσλ.
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Η ηζρύο ηεο παξνύζαο αξρίδεη από ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Γθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Γθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

ΜΖ ΡΝΜΡΞΓΜΖ

ΓΞΓΑΟΖΑΟ ΗΑΖ ΗΜΖΚΩΚΖΗΩΚ

ΡΦΡΝΜΡΞΓΜΟ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΩΚ

ΡΝΜΘΓΟΓΩΚ

ΘΓΜΔΩΞΜΟ ΟΗΡΘΑΗΑΗΕΟ
ΖΩΑΚΚΕΟ ΒΞΜΡΠΟΕΟ
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ΑΔΑ: 6ΙΩ946ΜΤΛΚ-ΨΦΗ

ΗΜΖΚΜΝΜΖΕΟΕ:
1. Γζληθό Σππνγξαθείν (Γηα δεκνζίεπζε)
ΓΟΩΠΓΞΖΗΕ ΔΖΑΚΜΙΕ:
1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ
2. Γξαθείν θαο Γελ. Γξακκαηέσο Γξγαζίαο
3. Γξαθείν θ. Γελ. Δ/ληή
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