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Αριθμ. οικ. 43110/1078 
ΦΕΚ B’ 4702/23.10.2020 
Μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, 
ξεναγών και τουριστικών συνοδών. 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το άρθρο 20 του ν. 4722/2020 «Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων 
αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του 
κορωνοϊού COVID19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών 
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη 
προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών 
επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας 
που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α’ 161) και 
άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων» (Α’ 177). 
 
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), η οποία 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 κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133). 
 
4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
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(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. Την παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 219/1973 «Έλεγχος δαπανών ΝΠΔΔ και 
Οργανισμών υπό εποπτεία» (Α’ 200). 
 
8. Τα στοιχεία γ και ε της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.»). 
 
9. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). 
 
10. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145), όπως ισχύει. 
 
11. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως ισχύει. 
 
12. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει. 
 
13. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119). 
 
14. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) και το π.δ. 62/2020 
«Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155). 
 
15. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123). 
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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 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, 
 
19. Την υπ’ αρ. οικ. 16073/287/22-4-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μέτρα στήριξης 
εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19» (Β’ 1547 και Β’ 1841 
διόρθωση σφάλματος) , όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. οικ. 18657/370/15-05-
2020 (Β’ 1863), υπ’ αρ. οικ. 33272/816/19-8-2020 (Β’ 3472) και υπ’ αρ. οικ. 
39436/994/30-9-2020 (Β’ 4270) όμοιες. 
 
20. Την υπ’ αρ. οικ. 23102/477/12-6-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μέτρα οικονομικής 
ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων 
των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά» 
(Β’ 2268), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. οικ. 27039/617/3-7-2020 (Β’ 2783), 
όμοια. 
 
21. Την υπό στοιχεία οικ. 38664/2111/29-9-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
 
22. Την ανάγκη στήριξης των καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών της 
τέχνης και του πολιτισμού, καθώς και των ξεναγών και των τουριστικών συνοδών, 
καθώς τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 επέφεραν σημαντικό 



 

 
Σελίδα 4 από 7  

πλήγμα στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού της χώρας και οι εργαζόμενοι 
αυτοί βρέθηκαν ή θα βρεθούν χωρίς αντικείμενο εργασίας. 
 
23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη, αποφασίζουμε: 
 
Τους όρους και προϋποθέσεις ένταξης στα μέτρα στήριξης, επαγγελματιών της 
τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών, ως εξής: 
 
Άρθρο 1 
 
Αποζημίωση ειδικού σκοπού 
 
Τα πρόσωπα του άρθρου 20 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) είναι δικαιούχοι 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534 €) 
ανά μήνα, επί του οποίου ποσού παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, για τους 
μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020, εφόσον: 
 
α) δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κάποιον εργοδότη, κατά τη 
διάρκεια του ανωτέρω επιδοτούμενου χρονικού διαστήματος, 
 
β) δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για το ανωτέρω χρονικό διάστημα. 
 
Άρθρο 2 
 
Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού 
 
1. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 υποβάλλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονική αίτηση - 
υπεύθυνη δήλωση στο ειδικό έντυπο του Παραρτήματος, με τίτλο: «Αίτηση - 
Υπεύθυνη Δήλωση επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και 
τουριστικών συνοδών για τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού βάσει 
του άρθρου 20 του ν. 4722/2020», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη 
δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), ανά μήνα και απολογιστικά στις αρχές του 
επόμενου μήνα, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης 
των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του Υπουργείου Εργασίας 
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και Κοινωνικών Υποθέσεων, χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη. 
 
2. Στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση οι δικαιούχοι δηλώνουν τα προσωπικά τους 
στοιχεία, τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) και 
την κατηγορία στην οποία υπάγονται. 
 
3. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου 1 της παρούσας, 
πραγματοποιείται κατόπιν διασταύρωσης και ελέγχου των ακόλουθων στοιχείων 
που τηρούνται: 
 
α. στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandculture 
professionals.services.gov.gr, για την περίπτωση των καλλιτεχνών, δημιουργών 
και επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, 
 
β. στον e-ΕΦΚΑ, για την περίπτωση των ξεναγών, 
 
γ. στα τηρούμενα Μητρώα των δικαιούχων της αποζημίωσης ειδικού σκοπού της 
υπ’ αρ. οικ. 16073/287/ 22.4.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1547 και 
 
Β’ 1841 διόρθωση σφάλματος), όπως ισχύει, του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, 
 
δ. στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, στον ΟΑΕΔ και στους συναρμόδιους φορείς. 
 
4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Α της υπ’ αρ. οικ. 
23102/477/12-6-2020 (Β’ 2268) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει. 
 
Άρθρο 3 
 
Διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού 
 
1. Για τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, όπως αυτή 
ορίζεται στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων. Η παραπάνω καταβολή γίνεται εφάπαξ με πίστωση του 
τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, ο οποίος υποδεικνύεται στην 
υποβαλλόμενη αίτησηυπεύθυνη δήλωσή του. Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε 
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ηλεκτρονική μορφή, αναλυτική κατάσταση, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη 
στοιχεία των δικαιούχων, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, 
το πιστωτικό ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός και 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. 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 Νο 200 
«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 ΕΔ με 
ΙΒΑΝ: GR710100023 0000000000200211, με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό 
κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του 
προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ ΑΕ ενημερώνει το 
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Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το ΠΣ 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 
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 4 
 
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 δήλωσης. 
 
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. 
 
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 . 
 
 


