
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 17045/319 
   Τροποποίηση της αριθμ. 12997/231/23-3-2020 

«Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης 

των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β’ 993). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), όπως κυρώθηκε με 
το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),

2. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), 
όπως ισχύουν,

3. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

4. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτή-
ρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων/ ΓΚΠΔ),

5. τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’137),

6. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π. δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύει,

7. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α΄ 168), όπως ισχύει,

8. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

9. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

10. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123),

11. την αριθμ. οικ. 12997/231/23.3.2020 απόφαση 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μη-
χανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζο-
μένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993),

12. την αριθμ. οικ. 12998/232/23.3.2020 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων «Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσε-
ων εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό 
Μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e-ΕΦΚΑ, των οποίων 
ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότη-
τα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται 
σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευ-
τερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 
2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, 
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού 
COVID-19» (Β΄ 1078),

13. την αριθμ. οικ. 16073/287/22.4.2020 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κα-
τηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρ-
νητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19» 
(Β’ 1547), όπως ισχύει,

14. την αριθμ. οικ. 17046/960/30.4.2020 εισήγηση του 
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων,

15. την επιτακτική ανάγκη στήριξης των εργαζομένων 
ειδικών κατηγοριών που πλήττονται σημαντικά από τα 
έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, 
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οι οποίοι είτε εργάζονται σε πολλαπλούς εργοδότες είτε 
λόγω της φύσεως του επαγγέλματος ασφαλίζονται με 
ειδικές διατάξεις,

16. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋ-
πολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αριθμ. 12997/231/23-3-2020 
(Β’ 993) υπουργικής απόφασης, ως εξής:

Προστίθεται άρθρο 5 ως εξής:

«Άρθρο 5
Εργαζόμενοι – δικαιούχοι της αποζημίωσης 
ειδικού σκοπού που εντάσσονται 
σε ειδικές κατηγορίες

Εργαζόμενοι – δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού 
σκοπού που εντάσσονται σε μία εκ των προβλεπόμε-
νων ειδικών κατηγοριών στην με αριθμ. οικ. 16073/287/
22- 4-2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄1547) υποβάλ-
λουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως το 
συνημμένο Παράρτημα Ι, με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση 

Εργαζόμενων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται 
σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνι-
σης κορωνοϊού COVID -19, για τη χορήγηση έκτακτης 
οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκο-
πού βάσει της με αριθμ. οικ.16073/287/22-4-2020 κοι-
νής υπουργικής απόφασης (Β΄1547), όπως ισχύει», στην 
ειδική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των 
εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr).».

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 12997/231/23-3-2020 
(Β’993) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων ειδι-
κών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού 
COVID -19, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενί-
σχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού βάσει της με 
αριθμ. οικ.16073/287/22-4-2020 κοινής υπουργικής 
απόφασης (Β΄1547), όπως ισχύει».
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Απριλίου 2020

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ   
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*02016940405200004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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