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Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ. 34236/860 
ΦΕΚ 3770/Β/7-9-2020 
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες που 
ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τους μήνες Αύγουστο και 
Σεπτέμβριο 2020. 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1.Το άρθρο 124 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της 
αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική 
νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την 
αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών 
της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α' 148), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο πρώτο της από 10/8/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) 
«Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, 
στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» 
(Α' 157), 
 
2.το άρθρο 37 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13-4-2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα 
για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A' 84) και β) της από 1-5-2020 
Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών 
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και 
οικονομική κανονικότητα» (Α' 90) και άλλες διατάξεις» (Α' 104), 
 
3.το άρθρο δωδέκατο της από 1-5-2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α' 90), 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α' 104), 
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4.το άρθρο ενδέκατο της από 20-3-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 
τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της 
ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α' 68), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), 
 
5.το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14-3-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-
19» (Α' 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76), 
 
6.τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α' 133), 
 
7.τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/ 85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α' 143), όπως ισχύει, 
 
8.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), 
 
9.την παρ. 2 του άρθρου 12 και την παρ. 3 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 
«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145), όπως ισχύει, 
 
10.το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α' 168), όπως ισχύει, 
 
11.το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), όπως ισχύει, 
 
12.το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119), 
 
13.το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 



 

 
Σελίδα 3 από 15  

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121), 
 
14.το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123), 
 
15.το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 
155), 
 
16.την υπό στοιχεία Υ44/6-8-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β' 3299), 
 
17.την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής 
εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β' 3520), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, 
 
18.την υπό στοιχεία 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, 
 
19.την υπό στοιχεία οικ. 23102/477/12-6-2020 «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης 
εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των 
επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά» (Β' 
2268), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία οικ.27039/617/3-7-2020 (Β' 
2783), όμοιά της, 
 
20.την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.47419/25-7-2020 κοινή υπουργική απόφαση, με 
θέμα: «Παράταση ισχύος της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.44074/11-7-2020 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών "Επιβολή του 
μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών 
επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της 
Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 13-7-2020 έως και 26-7-2020, προς 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19" (Β' 2797) έως και την 31-8-
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2020» (Β' 3098), 
 
21.την υπό στοιχεία οικ. 32414/1797/7-8-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
 
22.την επιτακτική ανάγκη στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του 
ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά από τις δυσμενείς συνέπειες της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, 
των αεροπορικών, ακτοπλοϊκών μεταφορών και χερσαίων μεταφορών επιβατών, 
του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλου 
κλάδου που πλήττεται σημαντικά, 
 
23.το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη μέχρι 
ύψους τριακοσίων ενενήντα εκατομμυρίων ευρώ (390.000.000,00 €), η οποία 
βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020, Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ΕΦ 1033-5010000000, ΑΛΕ 2310989899, 
αποφασίζουμε: 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
 
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τους μήνες Αύγουστο και 
Σεπτέμβριο 2020 
  
 
Α1. Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του 
ιδιωτικού τομέα, των οποίων συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή 
δημόσιας αρχής και για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020 
 
  
Άρθρο 1 
 
1.Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις - 
εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των οποίων είχε παραταθεί η αναστολή 
λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Ιούλιο και η εντολή 
αυτή συνεχίζεται και κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, βάσει ΚΑΔ 
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που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, παρατείνεται μέχρι την 
ημερομηνία της άρσης της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής. 
 
2.Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων σε 
επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος, που λήγουν μετά την 
απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων - 
εργοδοτών, τίθενται σε αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της 
αναστολής, οι συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που 
υπολείπεται. 
 
3.Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος υποχρεούνται να μην 
προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε 
περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες. 
  
Α2. Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του 
ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά, για τους μήνες Αύγουστο και 
Σεπτέμβριο 2020 
  
Άρθρο 1 
 
1.Επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά και 
ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας, των 
αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών και χερσαίων μεταφορών επιβατών, 
του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού καθώς και κάθε άλλου 
κλάδου που πλήττεται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ, όπως αυτοί ορίζονται από το 
Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας, δύνανται: 
 
α. να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας 
των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ' εφαρμογή των 
σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ή και 
 
β. να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους. 
 
Τα ανωτέρω δύναται να εφαρμοστούν για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων 
τους, που έχουν προσληφθεί έως και την 10η Αυγούστου 2020, ημερομηνία 
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δημοσίευσης της από 10/8/2020 Π.Ν.Π. (Α' 157), για τους μήνες 
 
Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, κατ' ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) 
ημέρες ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 30ής.09.2020. 
 
2.Οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της 
αναστολής των συμβάσεων εργασίας για κάθε μήνα σταδιακά και για διαφορετικό 
αριθμό εργαζομένων, μέχρι και του ποσοστού 100% αυτών, ανά υπεύθυνη δήλωση 
της επιχείρησης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. 
 
3.Οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του παρόντος, 
οι οποίες είχαν τεθεί σε αναστολή πριν την 10η Αυγούστου 2020, ημερομηνία 
δημοσίευσης της από 10/8/2020 Π.Ν.Π. (Α' 157), και έχει ανακληθεί οριστικά η 
αναστολή τους, δύνανται να τίθενται εκ νέου σε αναστολή και πάντως όχι πέραν 
της 30ής.09.2020. 
 
 Άρθρο 2 
 
Ακυρότητα καταγγελίας συμβάσεων εργασίας - Ρήτρα διατήρησης θέσεων 
εργασίας - Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου - Ανάκληση 
αναστολών συμβάσεων εργασίας 
 
1.Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του άρθρου 1 του παρόντος υποκεφαλαίου, για όσο 
χρονικό διάστημα κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων 
εργασίας, και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30ή.09.2020, υποχρεούνται να μην 
προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε 
περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες. 
 
2.Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, που κάνουν χρήση 
του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, υποχρεούνται, μετά από τη 
λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των 
εργαζομένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών 
τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας. Η 
υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία 
εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις εποχικών επιχειρήσεων. 
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Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι 
αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω 
συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η 
σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού 
διαστήματος των 30 ημερών. 
 
3.Η αναστολή συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων 
σε επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος υποκεφαλαίου 
δύναται να παραταθεί κατ' ανώτατο όριο έως 30 ημέρες ανά μήνα και όχι πέραν 
της 30ής.09.2020. Επίσης, δύναται να τεθούν για πρώτη φορά ή εκ νέου σε 
αναστολή συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου. 
 
Σε κάθε περίπτωση μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής ή της 
παράτασης της αναστολής, οι ανωτέρω συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον 
συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν 
συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις 
εποχικών επιχειρήσεων. 
 
4.Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που επαναλειτουργούν μετά την άρση της 
αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής ή που πλήττονται 
σημαντικά βάσει ΚΑΔ και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας 
μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, δύνανται να προβαίνουν σε 
ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών. 
Μπορούν επίσης να θέτουν εκ νέου σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας 
εργαζομένων τους ανεξάρτητα από το αν έχει ανακληθεί οριστικά η αναστολή 
τους. Σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω ισχύουν έως και την 30ή.09.2020. 
 
5.Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του άρθρου 1 του παρόντος υποκεφαλαίου δύνανται 
να: α. προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας 
εργαζομένων τους για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και 
ανελαστικών αναγκών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο δωδέκατο της από 1-5-2020 Π.Ν.Π. (Α' 90), 
 
β. κάνουν χρήση του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» των διατάξεων του άρθρου 31 
του ν. 4690/2020 (Α' 104) για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων τους των 
οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν τελούν σε αναστολή ή για εργαζόμενους των 
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οποίων οι συμβάσεις εργασίας είχαν τεθεί σε αναστολή. 
 
Α3. Αποζημίωση ειδικού σκοπού - Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού 
σκοπού 
 
 Άρθρο 1 
 
Αποζημίωση ειδικού σκοπού 
 
1.Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις - εργοδότες των υποκεφαλαίων Α1 και Α2 του 
παρόντος κεφαλαίου, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, 
είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της 
από 14-3-2020 Π.Ν.Π. (Α' 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 
4682/2020 (Α' 76), κατ' αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των 
συμβάσεων εργασίας με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα 
τεσσάρων (534) ευρώ που αντιστοιχεί στις τριάντα (30) ημέρες. 
 
2.Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν 
συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. 
 
 Άρθρο 2 
 
Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού 
 
1.Οι επιχειρήσεις - εργοδότες των υποκεφαλαίων Α1 και Α2 του παρόντος 
κεφαλαίου προβαίνουν είτε σε αρχική δήλωση των εργαζομένων τους, των οποίων 
οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή για πρώτη φορά είτε σε εκ νέου 
δήλωση των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται εκ νέου σε 
αναστολή, είτε βεβαιώνουν ότι παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων 
εργασίας των εργαζομένων τους, για τον μήνα Αύγουστο ή και για τον μήνα 
Σεπτέμβριο, καθώς και τα στοιχεία που αφορούν τη μίσθωση ακινήτων 
επαγγελματικής στέγης. Επίσης, οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες δηλώνουν 
τους εργαζόμενους των οποίων η αναστολή συμβάσεων εργασίας τους 
ανακαλείται. 
 
2.Για την περίπτωση των εργαζομένων των οποίων παρατείνεται η αναστολή των 
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συμβάσεων εργασίας τους δεν απαιτείται επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από 
τους εργαζόμενους, εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού 
τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή στοιχείων της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους. 
 
Γ ια την περίπτωση των εργαζομένων που τίθενται για πρώτη φορά ή εκ νέου οι 
συμβάσεις εργασίας τους σε αναστολή, αυτοί προβαίνουν σε υποβολή υπεύθυνης 
δήλωσης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. 
 
3.Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να 
γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωσή τους, εγγράφως ή με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους εργαζομένους τους, δηλώνοντάς τους και τον 
αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ». 
 
4.Οι σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις των επιχειρήσεων - εργοδοτών και των 
εργαζομένων του παρόντος υποκεφαλαίου υποβάλλονται για κάθε μήνα 
συγκεντρωτικά στις αρχές κάθε επόμενου μήνα. 
 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
 Άρθρο 1 
 
1.Για τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού όπως αυτή 
ορίζεται στο υποκεφάλαιο Α3 της παρούσας, ορίζεται 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 αίτησή του. Από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ 
εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων - 
εργαζομένων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό 
τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα, στο οποίο 
τηρείται ο λογαριασμός και το ποσό της καταβολής. 
 
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 
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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 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 στη Διεύθυνση 
Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα 
της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο200 
«Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών», και την πίστωση 
με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ και των οικείων τραπεζών ή πιστωτικών 
ιδρυμάτων, των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων εργαζομένων. 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 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 επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 
 
7.Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, 
πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από 
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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. 
 
Άρθρο 2 
 
Αχρεωστήτως καταβληθέντα - αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών 
 
1.Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις στα 
φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται 
οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση 
υποβολής ψευδούς δηλώσεως. 
 
2.Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται 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. 
 
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
ΚΑΔ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ (τουρισμός, μεταφορές, 
πολιτισμός, αθλητισμός και εστίαση) 
ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ: 
• Δικαίωμα να θέσουν σε προσωρινή αναστολή εργασίας το 100% των 
εργαζομένων τους 
 
01.49.19.02 Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων) 

01.49.3 
Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και 
δερμάτων 

33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων 

47.78.89.04 Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης 

49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών 

49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α. 

50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών 

50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών 

51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών 

51.21 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων 

52.21.29.02 Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή) 

52.21.29.03 
Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, 
λιανικά 

52.21.29.04 
Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, 
χονδρικά 

52.21.29.05 
Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από 
τρίτους 

52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές 

52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές 

55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 

55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 
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55.30 
Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα 
οχήματα 

55.90.13 Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε Άλλα μεταφορικά μέσα 

55.90.19 Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α. 

56.10 

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις 
δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε 
πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση 
τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά 

56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 

56.29 

Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από 
στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01), Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες 
εργοστάσιων ή γραφείων (56.29.20.03), Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες 
(κυλικεία) (56.29.20.04), Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια 
(56.29.20.05) 

56.30 

Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή 
προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) 
στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά 

59.11 
Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων 

59.12 
Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών προγραμμάτων 

59.13 
Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων 

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 

77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 

77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών 

77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης 

77.34 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών 

77.35 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών 

77.39.13 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων 

77.39.19.03 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων 

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 

79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 
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79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 

82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 

85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση 

85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση 

88.10 

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και 
άτομα με αναπηρία, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή 
καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις 
Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11). 

90.01 Τέχνες του θεάματος 

90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος 

90.03 Καλλιτεχνική δημιουργία 

90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 

91.02 Δραστηριότητες μουσείων 

91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών 

92.00.11 Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού 

93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων 

93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων 

93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής 

93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες 

93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων 

93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 

94.99.16.01 Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων 

96.04 

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εκτός από υπηρεσίες διαιτολογίας 
(96.04.10.01) και Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού 
άσκησης, αισθητικής και δίαιτας) (96.04.10.02) 

96.09.19.16 
Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και Άλλες 
εκδηλώσεις) 

  

Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών 
μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως 
και τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια. 
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70.22 

Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 
για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και 
άλλων συμβουλών διαχείρισης αποκλειστικά προς και για ξενοδοχειακά καταλύματα 

 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2020 
 
The Capa Epsilon Business Support Team. ® 

B e   T  h  e  r  e .   B  e   E  v  e  r  y  w  h  e  r  e . 
 
 


