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Α Π Ο Φ Α  Η 

 

Θέμα: Ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ για τθν καταβολι τθσ πλθρωμισ αποηθμίωςθσ ειδικοφ ςκοποφ  

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ  

 

Ζχοντασ υπόψθ : 

1. Σισ διατάξεισ του άρκρου δζκατου τρίτου τθσ από 14/3/2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ 

Περιεχομζνου (Α’ 64) «Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ 

τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19», που κυρϊκθκε με τον ν. 4682/2020 (Α’ 

76).  

2. Σισ διατάξεισ του άρκρου ενδζκατου τθσ από 20/3/2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ 

Περιεχομζνου «Κατεπείγοντα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν του 

κινδφνου διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19, τθ ςτιριξθ τθσ κοινωνίασ και τθσ 

επιχειρθματικότθτασ και τθ διαςφάλιςθσ τθσ ομαλισ λειτουργίασ τθσ αγοράσ κα τθσ 

δθμόςιασ διοίκθςθσ» (Α’ 68), που κυρϊκθκε με τον νόμο 4683/2020 (Α’ 83), 
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3. Σισ διατάξεισ του ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 

(ενςωμάτωςθ τθσ οδθγίασ 2011/85/ΕΕ)- δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 

143). 

4. Σισ διατάξεισ του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτοσ: Οργάνωςθ, λειτουργία και 

διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ» (Α’ 133).  

5. Σισ διατάξεισ του π.δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ (Α’ 145). 

6. Σισ διατάξεισ του άρκρου 90 του «Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα 

Κυβερνθτικά Όργανα», που κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), 

7. Σισ διατάξεισ του το π.δ. 134/2017 «Οργανιςμόσ Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ» (Α’ 168),  

8. Σισ διατάξεισ του π.δ. 81/2019  «φςταςθ, ςυγχϊνευςθ, μετονομαςία και κατάργθςθ 

Τπουργείων και κακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων τουσ-Μεταφορά υπθρεςιϊν και 

αρμοδιοτιτων μεταξφ Τπουργείων» (Α’ 119). 

9. Σισ διατάξεισ του π.δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν, 

Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν» (Α’ 121). 

10. Σθν αρικμ. 12642/Δ1.4472/17-3-2020 υπουργικι απόφαςθ «Κακοριςμόσ δαπανϊν 

για τισ οποίεσ ορίηει ο Τπουργόσ Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων διατάκτθ τον 

ίδιο ι άλλο όργανο, οριςμόσ δευτερευόντων διατακτϊν για αντίςτοιχεσ δαπάνεσ, 

οριςμόσ αποφαινόμενου οργάνου» ( Β’ 1033). 

11. Σισ διατάξεισ τθσ αρικμ. 12997/231/23-3-2020 υπουργικισ απόφαςθσ με κζμα: 

«Μθχανιςμόσ εφαρμογισ των μζτρων ςτιριξθσ των εργαηομζνων με εξαρτθμζνθ 

εργαςία για τθν αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων του κορωνοϊοφ COVID-19» (Β’ 993), 

όπωσ ιςχφει. 

12. Σισ διατάξεισ τθσ αρικμ. 12998/232/23-3-2020 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ με 

κζμα: «Μζτρα ςτιριξθσ εργαηομζνων επιχειριςεων-εργοδοτϊν του ιδιωτικοφ τομζα, 

που ζχουν αρικμό μθτρϊου εργοδότθ (ΑΜΕ) ςτον e- ΕΦΚΑ, των οποίων ι ζχει 

αναςταλεί θ επιχειρθματικι τουσ δραςτθριότθτα, βάςει ΚΑΔ, με εντολι δθμόςιασ 

αρχισ ι πλιττονται ςθμαντικά βάςει ΚΑΔ κφριασ δραςτθριότθτασ ι δευτερεφουςασ 

βάςει των ακακάριςτων εςόδων ζτουσ 2018, όπωσ ορίηονται από το Τπουργείο 

Οικονομικϊν, για τθν αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων του κορωνοϊοφ COVID-19» (Β’ 

1078). 
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13. Σθν αρικμ. οικ. 16073/287/22-4-2020 κοινι υπουργικι απόφαςθ «Μζτρα ςτιριξθσ 

εργαηομζνων ειδικϊν κατθγοριϊν, οι οποίοι πλιττονται ςθμαντικά λόγω των 

αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ κορωνοϊοφ COVID -19» (Β’ 1547 και Β’ 1841) 

όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρικμ. οικ. 18657/370/15-5-2020 (Βϋ1863) όμοιά τθσ. 

14. Σο αρικμ. 26886/102/2-7-2020 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Ηλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ και Εξυπθρζτθςθσ του Πολίτθ, του Τπουργείου Εργαςίασ και 

Κοινωνικϊν Τποκζςεων, με το οποίο διαβιβάςτθκε το θλεκτρονικό αρχείο που 

εξιχκθ  από το  Π.. ΕΡΓΑΝΗ. 

                         ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 

 

Εγκρίνουμε τθ μεταφορά πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ φψουσ ζξι εκατομμυρίων διακοςίων 

εξιντα οκτϊ χιλιάδων ευρϊ (6.268.000 ευρϊ) από τον Ε.Φ. 1033-501-0000000, ΑΛΕ 

2310989899 οικ. ζτουσ 2020, προκειμζνου να προχωριςει θ πλθρωμι αποηθμίωςθσ ειδικοφ 

ςκοποφ ςτουσ δικαιοφχουσ ειδικϊν κατθγοριϊν,  το ςφνολο των οποίων ανζρχεται ςτουσ επτά 

χιλιάδεσ οκτακόςιουσ τριάντα πζντε (7.835) δικαιοφχουσ.           

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

 

ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΤΣΗ 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΕΕΞ46ΜΤΛΚ-3ΔΔ



4 
 

Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο κ. Τπουργοφ 

2. Γραφείο κ. Γενικισ Γραμματζωσ Εργαςίασ 

3. Γραφείο κ. Τπθρεςιακισ Γραμματζωσ 

4. Γραφείο κ. Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ Εργαςιακϊν χζςεων, Τγείασ και 

Αςφάλειασ ςτθν Εργαςία και Ζνταξθσ ςτθν Εργαςία 
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