
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ    ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1.    Τις διατάξεις της από 20/3/2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «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» (ΦΕΚ Α’ 68/2020) και ιδίως 

το άρθρο όγδοο, που κυρώθηκε µε τον ν.4683/2020 (ΦΕΚ Α’ 83) 

2.    Τις διατάξεις της από 13/4/2020 Πράξης Νοµοθετικού περιεχοµένου «Μέτρα για την 

αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 

και άλλες κατεπείγουσας διατάξεις» και ιδίως του άρθρου πρώτου 

3.    Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (α΄143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωµάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 

4.    Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία 

και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δηµόσιας 

διοίκησης», όπως ισχύει. 

5.    Τις διατάξεις του ν.4651/2019 (Α΄209) «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού 

οικονοµικού έτους 2020». 

6.    Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.∆. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 

7.    Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες». 

8.    Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α΄168) «Οργανισµός Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως ισχύει. 

9.    Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, µετονοµασία και 

κατάργηση Υπουργείων και καθορισµός των αρµοδιοτήτων τους – Μεταφορά 

υπηρεσιών και αρµοδιοτήτων µεταξύ Υπουργείων». 

10.    Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση 

Γενικών Γραµµατειών και Ειδικών Γραµµατειών/Ενιαίων ∆ιοικητικών Τοµέων 

Υπουργείων». 



11.    Την υπ’ αριθµ. 14507/86/2020 Γ∆2 εισήγηση του Αναπληρωτή  Γενικού ∆ιευθυντή 

της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων 

12.    Το γεγονός ότι µε την εφαρµογή της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη 

ύψους 120.000.000,00 Ευρώ περίπου για το έτος 2020 και βαρύνει τις πιστώσεις του 

ΑΛΕ 231098989 του Προϋπολογισµού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων ΕΦ-1033-501-0000000 

13.    Την ανάγκη παροχής οικονοµικής ενίσχυσης ως Αποζηµίωσης Ειδικού Σκοπού, 

στους ∆ικαιούχους - ωφελούµενους 

14.    Το γεγονός ότι  η ειδική εντολή πληρωµής του άρθρου 3 επέχει θέση απόφασης 

ανάληψης υποχρέωσης, αποφασίζουµε: 

 

Άρθρο 1 

Οικονοµική ενίσχυση-Αποζηµίωση Ειδικού Σκοπού 

 

1.Καταβάλλεται οικονοµική ενίσχυση-αποζηµίωση ειδικού σκοπού, ύψους εξακοσίων 

(600€)ευρώ, στους δικαιούχους επιστήµονες-ελεύθερους επαγγελµατίες ως αυτοί 

εξειδικεύονται στο άρθρο 2 της παρούσας, που έχουν πληγεί οικονοµικά λόγω της 

εµφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

 

2.Οι εν λόγω οικονοµικές ενισχύσεις είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες 

στα χέρια του ∆ηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, 

δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσµεύονται και δεν 

συµψηφίζονται µε βεβαιωµένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το ∆ηµόσιο εν 

γένει, τους δήµους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα και 

δεν υπολογίζονται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής 

κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. 

 

Άρθρο 2 

∆ικαιούχοι οικονοµικής ενίσχυσης-αποζηµίωσης ειδικού σκοπού 

 



∆ικαιούχοι της οικονοµικής ενίσχυσης-αποζηµίωσης ειδικού σκοπού είναι οι 

επιστήµονες-ελεύθεροι επαγγελµατίες οι οποίοι εντάσσονται στους έξι βασικούς 

επιστηµονικούς κλάδους της χώρας, βάσει ΚΑ∆ κύριας επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας, όπως αυτοί περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας και 

σύµφωνα µε την επιστηµονική-επαγγελµατική ιδιότητά τους βάσει ΑΦΜ. 

∆ικαιούχοι της παραπάνω οικονοµικής ενίσχυσης-αποζηµίωσης ειδικού σκοπού είναι 

όλοι όσοι αιτήθηκαν συµµετοχής στην υπ’ αριθ. πρωτ. 286/2-4-2020 πρόσκληση του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, χωρίς να χρειάζεται να προβούν σε 

οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. 

 

Όσοι από τους δικαιούχους είχαν αιτηθεί τη συµµετοχή τους στην υπ’ αριθ. πρωτ. 

286/2-4-2020 πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 

τους καταβλήθηκε το ποσό των 400 ευρώ ως προκαταβολή, τους καταβάλλεται το ποσό 

των 200 ευρώ για την αποπληρωµή του ποσού της οικονοµικής ενίσχυσης-

αποζηµίωσης ειδικού σκοπού των 600 ευρώ. 

 

Όσοι δικαιούχοι της οικονοµικής ενίσχυσης-αποζηµίωσης ειδικού σκοπού δεν είχαν 

λάβει µέρος στην παραπάνω πρόσκληση, δύνανται µέχρι τις 08.05.2020 να 

υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο περιβάλλον του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 

(supportemployees.services.gov.gr) για την καταβολή της ανωτέρω οικονοµικής 

ενίσχυσης-αποζηµίωσης ειδικού σκοπού, µε τη χρήση των κωδικών taxisnet που 

διαθέτουν. 

 

Σηµειώνεται ότι η κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης 

∆ήλωσης και ότι δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της µετά την υποβολή 

αυτής, στο περιβάλλον του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. 

 

Ο δικαιούχος της οικονοµικής ενίσχυσης-αποζηµίωσης ειδικού σκοπού οφείλει να 

συµπληρώσει τα στοιχεία του Τραπεζικού του λογαριασµού (IBAN, Τράπεζα) στον 

οποίον και θα καταβληθεί το ποσό της οικονοµικής ενίσχυσης-αποζηµίωσης. 

 

Ο δικαιούχος της οικονοµικής ενίσχυσης-αποζηµίωσης ειδικού σκοπού οφείλει να 

επιβεβαιώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του και να συµπληρώσει υποχρεωτικά τη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail). 



 

Άρθρο 3 

 

1.Για τη διαδικασία καταβολής της οικονοµικής ενίσχυσης-αποζηµίωσης ειδικού 

σκοπού, 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 κατά τα ανωτέρω 

υποβαλλόµενη αίτησή του. 

 

Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, εξάγεται σε ηλεκτρονική µορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, 

η οποία περιλαµβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθµό τραπεζικού λογαριασµού σε 

µορφή IBAN, το πιστωτικό Ίδρυµα στο οποίο τηρείται ο λογαριασµός και το ποσό της 

καταβολής, καθώς και το ΑΦΜ τους. 

 

2. Η ηλεκτρονική µορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιµη από την εταιρεία 

«∆ιατραπεζικά Συστήµατα ΑΕ» (∆ΙΑΣ ΑΕ) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης 

διαβιβάζεται στη ∆ΙΑΣ ΑΕ,  στην ∆ιεύθυνση Ένταξης στην Εργασία και στη ∆/νση 

Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 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 ∆ιεύθυνσης 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 

∆ιεύθυνσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης. 

 

4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται στη ∆ιεύθυνση 

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 Ε∆ No 200 «Ελληνικό ∆ηµόσιο -Συγκέντρωση 

Εισπράξεων- Πληρωµών», και την πίστωση, µε τη µεσολάβηση της ∆ΙΑΣ ΑΕ και των 

οικείων τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυµάτων, των τραπεζικών  λογαριασµών των 



δικαιούχων. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη ∆ιεύθυνση Προϋπολογισµού και 

∆ηµοσιονοµικών Αναφορών και στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, της Γενικής 

∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων και στη ∆ΙΑΣ Α.Ε. 

Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στον λογαριασµό του Ε∆ µε IBAN: 

GR7101000230000000000200211 και αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωµής 

της ∆ΙΑΣ ΑΕ και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισµού. 

Για τις αποτυχούσες πληρωµές η ∆ΙΑΣ ΑΕ ενηµερώνει το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων και το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειµένου να συµπεριληφθούν σε 

επόµενη πληρωµή. 

 

5. Για την πληρωµή της οικονοµικής ενίσχυσης-αποζηµίωσης ειδικού σκοπού , η ειδική 

εντολή πληρωµής της προηγούµενης παραγράφου επέχει θέση απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης. 

 

6. Η εµφάνιση των σχετικών πληρωµών στη δηµόσια ληψοδοσία, πραγµατοποιείται µε 

την έκδοση συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλµάτων από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικής 

∆ιαχείρισης της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων . 

 

7. Η ∆ιεύθυνση 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 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 

ΚΕ∆Ε. 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ    ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ 

Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ    

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΒΡΟΥΤΣΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ 

 

Πηγή : www.taxheaven.gr  φορολογική-λογιστική πύλη ενημέρωσης 

 


