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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Νοεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 46153/1151
Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία
των θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές
από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα
«Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της
18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 5 του ν. 4728/2020 «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών
από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα “Ιανός”, περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 186).
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» (Α΄ 143),
όπως ισχύει.
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 (Α΄ 98), όπως 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), όπως
ισχύει.
7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168), όπως ισχύει.
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8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.
9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
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. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).
14. 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.
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 ανάγκη διασφάλισης των θέσεων εργασίας στις
επιχειρήσεις των πληγεισών περιοχών από τις φυσικές
καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του
μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες
πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020.
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που προκλήθηκε από τις διατάξεις του ν. 4728/2020 (Α΄ 186),
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές
από τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από
την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις
συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, ως εξής:
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Άρθρο 1
Αναστολή συμβάσεων εργασίας
Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας,
που επλήγησαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός»
και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης
Σεπτεμβρίου 2020 στις περιοχές:
1. Δήμος Καρδίτσας
2. Δήμος Μουζακίου
3. Δήμος Σοφάδων
4. Δήμος Παλαμά
5. Δήμος Πλαστήρα
6. Δήμος Αργιθέας
7. Δήμος Φαρσάλων
8. Δήμος Ληξουρίου
9. Δήμος Ιθάκης
10. Δήμος Αργοστολίου
11. Δήμος Σάμης
12. Δήμος Ζακύνθου
13. Δήμος Λευκάδας
- Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων στο σύνολό της
- Κοινότητα Πόρου της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου
- Κοινότητα Φτερνού της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου
- Δημοτική Ενότητα Καλάμου
- Δημοτική Ενότητα Καστού
14. Δήμος Αλμυρού
- Δημοτική Ενότητα Αλμυρού στο σύνολό της
- Δημοτική Ενότητα Ανάβρας στο σύνολό της
- Κοινότητα Αμαλιόπολης και Βρύναννων της Δημοτικής Ενότητας Σούρπης
- Κοινότητα Πτελεού της Δημοτικής Ενότητας Πτελεού
15. Δήμος Λαμιέων
- Δημοτική Ενότητα Λιανοκλαδίου στο σύνολό της
- Κοινότητες Υπάτης, Λουτρών Υπάτης, Μεξιατών, Κομποτάδων, Αργυροχωρίου, Λαδικούς, Καστανέας, Νεοχωρίου Υπάτης της Δημοτικής Ενότητας Υπάτης
- Κοινότητες Ροδίτσης, Ανθήλης, Αγίας Παρασκευής,
Φραντζή, Λυγαριάς της Δημοτικής Ενότητας Λαμιέων
- Κοινότητες Μοσχοχωρίου και Γοργοποτάμου της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου
16. Δήμος Τρικαίων
- Δημοτική Ενότητα Μεγάλων Καλυβίων
17. Δήμος Μακρακώμης
- Κοινότητες Μεσοποταμίας, Κλωνίου και Αγ. Σώστη
της Δημοτικής Ενότητας Σπερχειάδας
- Κοινότητες Καστρίου (συμπεριλαμβανομένου του
οικισμού Παλισυρίου) και Γραμμένης της Δημοτικής Ενότητας Μακρακώμης
- Κοινότητα Πιτσιωτών της Δημοτικής Ενότητας Αγίου
Γεωργίου Τυμφρηστού
18. Δήμος Δομοκού
- Κοινότητα Αγίου Στεφάνου της Δημοτικής Ενότητας
Ξυνιάδος,
μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων τους, μέχρι την
αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί ένεκα
του ανωτέρω φαινομένου από 18 Σεπτεμβρίου 2020 και
εφεξής, και όχι πέραν των τριών (3) μηνών.
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Άρθρο 2
Ακυρότητα καταγγελίας συμβάσεων Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας
ορισμένου χρόνου
1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του άρθρου 1 της παρούσας για όσο χρονικό διάστημα κάνουν χρήση του
μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, 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 που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των
συμβάσεων εργασίας υποχρεούνται μετά από τη λήξη
του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας
του προσωπικού τους, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό
θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο
της αναστολής. 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.
3. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου
χρόνου εργαζομένων στις επιχειρήσεις - εργοδότες του
άρθρου 1 της παρούσας, δύνανται να τεθούν σε αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής,
οι ανωτέρω συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον
συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.
Άρθρο 3
Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού
1. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, σύμφωνα με την παρούσα, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης
ειδικού σκοπού, 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 αφορολόγητη,
ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή
τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος
ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με
βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και
το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα
ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
Άρθρο 4
Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού
Α. Υπεύθυνη δήλωση επιχειρήσεων ‐ εργοδοτών για
τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζομένους τους των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί
σε αναστολή, σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας.
1. Οι επιχειρήσεις ‐ εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ανά μήνα στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ»
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
συγκεντρωτικά εντός του επόμενου μήνα, με την οποία
δηλώνουν:
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α. ότι επιχείρησή τους έχει υποστεί σημαντικές καταστροφές από το καιρικό φαινόμενο «Ιανός» και πλήττονται σημαντικά λόγω των συνεπειών της καταστροφής
αυτής και
β. τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή.
2. Οι εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την
ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση άμεσα στους εργαζομένους
τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης
της πράξης τους στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».
Β. Υπεύθυνη δήλωση των εργαζομένων για τη λήψη
αποζημίωσης ειδικού σκοπού
Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις εργοδότες του άρθρου 1 της παρούσας των οποίων η σύμβαση εργασίας
τελεί σε αναστολή, υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη
δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός
των προσωπικών τους στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», τα οποία αντλούνται αυτόματα
από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», και τα στοιχεία του προσωπικού
τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).
Άρθρο 5
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 - εργαζόμενου, ο οποίος υποδεικνύεται στην
υποβαλλόμενη αίτησή του. Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται
σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση, 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 - εργαζόμενων
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει και
τον αριθμό των δικαιούχων - εργαζόμενων, 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 αρμόδιου διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής μετά
από εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.
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4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται μέσω της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων 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 IBAN 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 ανά δικαιούχο - εργαζόμενο και β) με το
ποσό που αφορά το ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 109/12.3.2019 πράξη του
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή
κόστους προς τρίτους. Οι πληρωμές που θα εκτελούνται
έως και την 31.12.2020 διενεργούνται χωρίς επιβάρυνση
για την Τράπεζα της Ελλάδος από την ΔΙΑΣ Α.Ε. και χωρίς
επιβάρυνση για το Ελληνικό Δημόσιο. Ύστερα από την
έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμ. Προγραμματισμού του ΓΛΚ, η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω
διαδικτυακής εφαρμογής, χρεώνεται ο λογαριασμός με
IBAN GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698, προκειμένου
να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων.
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:
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
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να ενημερωθούν οι δικαιούχοι
και 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.
9. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση του συμψηφιστικού
χρηματικού εντάλματος.
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β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της
Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.
Άρθρο 6
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 καταλογί-
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ζονται 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.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Nοεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
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