
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 108115 
Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία 

των θέσεων εργασίας στις περιοχές της Περιφέ-

ρειας Κρήτης που επλήγησαν από τον σεισμό 

της 27ης.9.2021.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 201 του ν. 4855/2021 «Τροποποιήσεις του 

Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και 
άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 215).

2. 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), 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 κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση 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 «Ανάλη-
ψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

9. 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).

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

11. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

12. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

13. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

14. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 από-
φαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής 
εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β’ 3520).

15. Την υπ’ αρ. οικ. 12997/231/23-3-2020 απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχα-
νισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομέ-
νων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993).

16. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./16446/Α325/
06.10.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφο-
ρών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής 
συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια 
από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμ-
βρίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 
Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης» (Β’ 4646).

17. Την υπ’ αρ. 94080/23-11-2021 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

18. Την ανάγκη διασφάλισης και προστασίας των θέσε-
ων εργασίας στις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές ένε-
κα του καταστροφικού σεισμού της 27ης Σεπτεμβρίου 
2021 σε πληγείσες περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης κα-
θώς και της ενίσχυσης των εργαζομένων, των οποίων 
οι συμβάσεις εργασίας λύθηκαν με καταγγελία, κατά το 
χρονικό διάστημα από 27/9/2021 μέχρι και 12/11/2021.

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη ύψους έως ενός εκατομμυρίου 
(1.000.000,00) ευρώ περίπου, η οποία δεν υπερβαίνει 
αυτή που υπολογίστηκε κατά την ψήφιση της σχετικής 
διάταξης του άρθρου 201 του ν. 4855/2021, και βαρύνει 
τον τακτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 
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του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
ΕΦ 1033-5010000000, ΑΛΕ 2310989899, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό έκτακτων και επειγόντων μέτρων για 
την προστασία των θέσεων εργασίας στις πληγείσες από 
τον σεισμό της 27ης.9.2021, περιοχές της Περιφέρειας 
Κρήτης, ως εξής:

Άρθρο 1
Αναστολή Συμβάσεων Εργασίας

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, 
ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριό-
τητας σε περιοχές, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, που 
ανήκουν στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Κρήτης, 
που έπληξε ο σεισμός της 27ης.9.2021 και υπέστησαν 
υλικές ζημιές, όπως αυτές βεβαιώνονται από Δελτίο Επα-
νελέγχου, με το οποίο το κτίριο έχει κριθεί επικίνδυνο 
για χρήση ή προσωρινά ακατάλληλο για χρήση ή Δελ-
τίο Ταχείας Αυτοψίας, με την οποία το κτίριο έχει κριθεί 
μη κατοικήσιμο ή Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως 
Ετοιμόρροπου Κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών, μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συμ-
βάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων τους, 
οι οποίοι είχαν προσληφθεί μέχρι και την 26η.9.2021, 
από την ημερομηνία εκδήλωσης του σεισμού και κατ’ 
ανώτατο χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

2. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 μπορούν να 
εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων 
εργασίας σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζο-
μένων, μέχρι και του ποσοστού 100% αυτών, ανά υπεύ-
θυνη δήλωση της επιχείρησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Άρθρο 2
Ακυρότητα καταγγελίας συμβάσεων - 
Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας - 
Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας 
ορισμένου χρόνου

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του άρθρου 1 της πα-
ρούσας υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις 
προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας, 
για το χρονικό διάστημα που θέτουν τις συμβάσεις ερ-
γασίας των εργαζομένων τους σε αναστολή. Σε περί-
πτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές 
είναι άκυρες.

2. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του άρθρου 1 της παρού-
σας 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 και με το ίδιο είδος σύμβασης για χρονικό διάστη-
μα ίσο με εκείνο της αναστολής. Για τον υπολογισμό του 
ισόχρονου διαστήματος, σε περίπτωση που οι συμβάσεις 
εργασίας των εργαζομένων τίθενται σε αναστολή σε δια-
φορετικής διάρκειας χρονικά διαστήματα, λαμβάνεται υπό-
ψη το συνολικό διάστημα που οι επιχειρήσεις - εργοδότες 
έκαναν χρήση του μέτρου της αναστολής εντός του μήνα. 
Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται, όταν συντρέχει αντικει-
μενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις 
επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηρι-
ότητά τους, έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.

Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν 
συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από 
την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδό-
τησης ή θανάτου, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου 
χρόνου, των οποίων η σύμβαση εργασίας 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 ανα-
στολής, οι ανωτέρω συμβάσεις εργασίας συνεχίζο-
νται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται. 
Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται, όταν συντρέχει 
αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε 
περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το εί-
δος ή τη δραστηριότητά τους, έχουν συγκεκριμένο 
χρόνο λειτουργίας.

Άρθρο 3
Δικαιούχοι και Ύψος της Αποζημίωσης 
Ειδικού Σκοπού

1. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας 
τελεί σε αναστολή, σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρού-
σας, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, 
ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου δέκατου 
τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιε-
χομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του 
ν. 4682/2020 (Α’ 76). Η αποζημίωση ειδικού σκοπού ανέρ-
χεται σε ποσό ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων 
(534) ευρώ ανά μήνα, που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) 
ημέρες, κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της ανα-
στολής των συμβάσεων εργασίας τους.

2. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις - εργοδότες του άρ-
θρου 1 της παρούσας, των οποίων η σύμβαση εργασίας 
έχει λυθεί με καταγγελία, κατά το χρονικό διάστημα από 
27/9/2021 μέχρι και 12/11/2021, ημερομηνία δημοσίευ-
σης του ν. 4855/2021, καθίστανται δικαιούχοι της έκτακτης 
οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού 
του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρ-
θρο 3 του ν. 4682/2020, από την ημερομηνία λύσης της 
εργασιακής σχέσης τους και για χρονικό διάστημα όχι πέ-
ραν των τριών (3) μηνών. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού 
ανέρχεται σε ποσό ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων 
(534) ευρώ ανά μήνα, ποσό που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) 
ημέρες, εφόσον δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασί-
ας με άλλον εργοδότη ή δεν λαμβάνουν τακτική επιδότη-
ση ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού
 Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

3. Η αποζημίωση των παρ. 1 και 2 είναι αφορολόγητη, 
ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή 
τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάτα-
ξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή ει-
σφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), 
δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα 
χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν 
γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά τα-
μεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
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Άρθρο 4
Διαδικασία Λήψης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού
από τους εργαζόμενους, των οποίων 
η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή

Α. Υπεύθυνη δήλωση επιχειρήσεων - εργοδοτών για 
τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργα-
ζομένους τους, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί 
σε αναστολή κατά τον μήνα αναφοράς, σύμφωνα με το 
άρθρο 1 της παρούσας.

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να υπο-
βάλλουν ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/
1986 (Α’ 75) ανά μήνα, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, απολογιστικά, με 
την οποία δηλώνουν:

α. ότι επιχείρησή τους έχει υποστεί σημαντικές κατα-
στροφές από τον σεισμό της 27ης/9/2021 και

β. τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις ερ-
γασίας τελούν σε αναστολή κατά τον μήνα αναφοράς.

2. Στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ επίσης αναρτάται:
α. Το Δελτίο Επανελέγχου, με το οποίο το κτίριο έχει 

κριθεί επικίνδυνο για χρήση ή προσωρινά ακατάλληλο 
για χρήση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ή

β. Το Δελτίο Ταχείας Αυτοψίας, με την οποία το κτίριο 
έχει κριθεί μη κατοικήσιμο ή Πρωτόκολλο Αυτοψίας 
Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών.

3. Οι εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την 
ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση άμεσα στους εργαζομένους 
τους, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, 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

1. Μετά την γνωστοποίηση της υπεύθυνης δήλωσης 
από τους εργοδότες, οι δικαιούχοι - εργαζόμενοι της 
παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας, των οποίων η σύμ-
βαση εργασίας τελεί σε αναστολή, υποβάλλουν υποχρε-
ωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), μέσω 
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 
(gov.gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού 
στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.
gov.gr) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων. Για την είσοδο του αιτούντος στην ανωτέρω πλατ-
φόρμα, απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίησή του, 
με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020.

2. Στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβά-
νονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων και του 
αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δή-
λωσης του εργοδότη στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, τα οποία αντλού-
νται αυτόματα από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, και τα στοιχεία του 
προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), τα 
οποία διασταυρώνονται αυτόματα, σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), μέσω του 
Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Για την περίπτωση των εργαζομένων, των οποίων οι 
συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί κατά το παρελθόν σε 
αναστολή, ανεξαρτήτως προσώπου εργοδότη, δεν απαι-
τείται επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους εργα-
ζόμενους, εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων 
του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

Άρθρο 5
Διαδικασία Λήψης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού 
των εργαζομένων, των οποίων η σύμβαση εργα-
σίας έχει λυθεί με καταγγελία από επιχείρηση-
εργοδότη, από 27/9/2021 έως και 12/11/2021

1. Οι δικαιούχοι της παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας, 
υποβάλλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονική αίτηση -υπεύθυ-
νη δήλωση σε ειδικό έντυπο με τίτλο: «Αίτηση - Υπεύ-
θυνη Δήλωση εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες 
στις πληγείσες περιοχές από τον σεισμό 27ης/9/2021, 
των οποίων η σύμβαση εργασίας λύθηκε με καταγγε-
λία κατά το χρονικό διάστημα από 27/9/2021 έως και 
12/11/2021», σύμφωνα με το επισυναπτόμενο ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ ΙΙ, η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη 
δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), χωρίς να απαιτείται 
υπεύθυνη δήλωση εργοδότη. Η ανωτέρω αίτηση - υπεύ-
θυνη δήλωση υποβάλλεται ανά μήνα (στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργα-
ζομένων (supportemployees.services.gov.gr), μέσω της 
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του 
άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), η οποία τηρείται 
στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2. Στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1, οι δικαι-
ούχοι δηλώνουν τον ΑΦΜ, την επωνυμία και την έδρα/
υποκατάστημα της επιχείρησης-εργοδότη από την οποία 
λύθηκε η σύμβαση εργασίας τους με καταγγελία, τα προ-
σωπικά τους στοιχεία και τα στοιχεία του προσωπικού 
τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

3. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού της 
παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας, πραγματοποιείται 
κατόπιν διασταύρωσης και ελέγχου των στοιχείων που 
τηρούνται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και στον ΟΑΕΔ.

Άρθρο 6
Διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης 
ειδικού σκοπού

1. Για τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ει-
δικού σκοπού, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα, ορί-
ζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων. Η παραπάνω καταβολή γίνεται 
εφάπαξ με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του 
δικαιούχου. Από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε ηλεκτρονική 
μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, η οποία περι-
λαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού 
λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα, στο 
οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβολής 
και ο ΑΦΜ τους.

2. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι 
επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά συστήμα-
τα 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 
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ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει και τον αριθ-
μό των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της καταβολής 
ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτι-
κό ίδρυμα. Το ποσό της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται 
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 Κοινωνι-
κών Υποθέσεων εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης 
του συνολικού ποσού αυτής, μετά από εισήγηση της 
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.

4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση 
αποστέλλεται, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου, στη Διεύ-
θυνση 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 ενδιά-
μεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ 
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 προς τους δικαιούχους και β) το ποσό, που αφο-
ρά στο συνολικό ανά συναλλαγή, κόστος προς τρίτους 
(ΔΙΑΣ Α.Ε.), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 109/12-03-2019 
Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τρά-
πεζας της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του 
ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους.

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαρια-
σμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), η οποία παρέχεται 
ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, χρεώνε-
ται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 
1220 698, προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους 
πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των 
τελικών δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στον λογαρια-
σμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, μεταφέρο-
νται με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος, από τη 
Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματι-
σμού του Γ.Λ.Κ., σε πίστωση του λογαριασμού με IBAN 
GR7101000230000000000200211 και λογιστικοποιού-
νται ως έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού.

Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση 
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 
και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενι-
κής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-

γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη 
ΔΙΑΣ Α.Ε.

5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέ-
φουν στο λογαριασμό του ΕΔ με ΙΒΑΝ: GR710100023
0000000000200211, 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 Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, 
προκειμένου ενημερωθούν οι δικαιούχοι και να συμπε-
ριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.

6. Για την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, 
η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 4 επέχει θέση από-
φασης ανάληψης υποχρέωσης.

7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια 
ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψη-
φιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση 
Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων.

8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προ-
γραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά 
πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλο-
γοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους 
υπαιτιότητα.

9. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση 
των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων είναι τα ακόλουθα:

α) Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων για την έκδοση του συμψηφιστικού χρημα-
τικού εντάλματος.

β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2.
γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελ-

λάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της 
Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.

Άρθρο 7
Αχρεωστήτως καταβληθέντα - 
αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέ-
πονται από άλλες διατάξεις στα φυσικά πρόσωπα που 
δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλ-
λονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη 
νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.

2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογί-
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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ

Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α) ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

- Δημοτικές Κοινότητες Αρχανών και Κάτω Αρχανών της Δημοτικής Ενότητας Αρχανών

- Δημοτικές Κοινότητες Καλυβίων, Λιγορτύνου, Τεφελίου και Χαρακίου της Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων

- Ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Νίκου Καζαντζάκη

- Δημοτικές Κοινότητες Αχεντριά, Εθιάς, Μεσοχωρίου, Παρανύμφων, Πραιτωρίων, Πύργου και Χάρακος της Δη-
μοτικής Ενότητας Αστερουσίων

Β) ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

- Δημοτικές Κοινότητες Αμιρά, Άνω Βιάννου, Αφρατίου, Εμπάρου, Κάτω Βιάννου, Μάρθας, Μιλλιαράδων, Ξενιάκου 
και Χόνδρου

Γ) ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

- Ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Αγίας Βαρβάρας

- Δημοτικές Κοινότητες Αγίων Δέκα, Αμπελούζου, Απεσωκαρίου, Βαγιονιάς, Γκαγκαλών, Μητροπόλεως, Πλατάνου, 
Πλώρας και Χουστουλιανών της Δημοτικής

Ενότητας Γόρτυνας

- Δημοτικές Κοινότητες Άνω Ακρίων, Ασημίου, Σοκαρά και Στόλων της Δημοτικής Ενότητας Κοφινά

- Ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Ρούβα

Δ) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

- Ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Τεμένους

Ε) ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

ΣΤ) ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

- Δημοτική Κοινότητα Αηδονοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Τύλισου

Ζ) ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

- Δημοτική Κοινότητα Βοριζίων της Δημοτικής Ενότητας Ζαρού

- Δημοτικές Κοινότητες Τυμπακίου και Καμαρών της Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου

Η) ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

- Ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Γουβών

- Ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Επισκοπής

- Δημοτική Κοινότητα Χερσονήσου της Δημοτικής Ενότητας Χερσονήσου

II.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

- Δημοτικές Κοινότητες Αγίου Γεωργίου Λασιθίου, Καμινακίου, Κάτω Μετοχίου, Λαγού, Μαρμακέτου, Τζερμιάδου
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2021
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*02062972912210008*

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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