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ΑΠΟΦΑΗ

ΘΕΜΑ: Μζτρα ςτιριξθσ επαγγελματιϊν τθσ τζχνθσ και του πολιτιςμοφ, ξεναγϊν και
τουριςτικϊν ςυνοδϊν

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σο άρκρο 20 του ν. 4722/2020 «Κφρωςθ: α) τθσ από 10.8.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ
Περιεχομζνου «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν του
Εκνικοφ υςτιματοσ Τγείασ, προςταςίασ από τθ διαςπορά του κορωνοϊοφ COVID19, ςτιριξθσ τθσ αγοράσ εργαςίασ και διευκόλυνςθσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ»
(Aϋ 157) και β) τθσ από 22.8.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου «Ζκτακτα
μζτρα για τθν ενίςχυςθ των αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν, τθν προμικεια μζςων ατομικισ
προςταςίασ και τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ κακαριότθτασ των ςχολικϊν μονάδων,
τθ ςτιριξθ των τουριςτικϊν επιχειριςεων και τθσ αγοράσ εργαςίασ και τθν ενίςχυςθ
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τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πολιτικισ Προςταςίασ προσ αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν
τθσ

πανδθμίασ

του

κορωνοϊοφ

COVID-19,

κακϊσ

και

τθ

ςτιριξθ

των

πλθμμυροπακϊν τθσ Εφβοιασ που επλιγθςαν κατά τισ πλθμμφρεσ τθσ 8θσ και
9θσ Αυγοφςτου 2020» (Αϋ 161) και άλλεσ διατάξεισ για τθν αντιμετϊπιςθ των
ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και άλλων επειγόντων
ηθτθμάτων» (Αϋ177).
2. Σο άρκρο δζκατο τρίτο τθσ από 14.3.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου
«Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διαςποράσ του
κορωνοϊοφ COVID-19» (Αϋ 64), όπωσ αυτι κυρϊκθκε με το άρκρο 3 του ν.
4682/2020 (Αϋ 76).
3. Σον ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια τθσ
Κυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» (Αϋ
133).
4. Σον ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ
τθσ Οδθγίασ 2011/85/ ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 143), όπωσ
ιςχφουν.
5. Σον ν.1545/1985 «Εκνικό ςφςτθμα προςταςίασ από τθν ανεργία και άλλεσ
διατάξεισ» (Α' 91).
6. Σον ν.2956/2001 «Αναδιάρκρωςθ Ο.Α.Ε.Δ. και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 258).
7. Σθν παρ.2 του άρκρου 1 του π.δ. 219/1973 «Ζλεγχοσ δαπανϊν ΝΠΔΔ και
Οργανιςμϊν υπό εποπτεία» (Αϋ200).
8. Σα ςτοιχεία γ και ε τθσ παρ. 1 του άρκρου 6 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 (Γενικόσ
Κανονιςμόσ για τθν Προςταςία Δεδομζνων, «Γ.Κ.Π.Δ.»).
9. Σο άρκρο 90 του κϊδικα νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα,
που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του π.δ. 63/2005 Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ
για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα (Αϋ 98), όπωσ ιςχφει και διατθρικθκε
ςε ιςχφ με τθν παρ. 22 του άρκρου 119 του ν.4622/2019 (Αϋ 133).
10. Σθν παρ.2 του άρκρου 12 του π.δ.80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ
διατάκτεσ» (Αϋ 145), όπωσ ιςχφει.
11. Σο π.δ.134/2017 «Οργανιςμόσ Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ» (Αϋ 168), όπωσ ιςχφει.
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12. Σο π.δ.142/2017 «Οργανιςμόσ Τπουργείου Οικονομικϊν» (Αϋ 181), όπωσ ιςχφει.
13. Σο π.δ. 81/2019 «φςταςθ, ςυγχϊνευςθ, μετονομαςία και κατάργθςθ Τπουργείων
και κακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων τουσ - Μεταφορά υπθρεςιϊν και αρμοδιοτιτων
μεταξφ Τπουργείων» (Αϋ 119).
14. Σο

π.δ.83/2019

«Διοριςμόσ

Αντιπροζδρου

τθσ

Κυβζρνθςθσ,

Τπουργϊν,

Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν» (Αϋ 121).
15. Σο π.δ.84/2019 «φςταςθ και κατάργθςθ Γενικϊν Γραμματειϊν και Ειδικϊν
Γραμματειϊν/Ενιαίων Διοικθτικϊν Σομζων Τπουργείων» (Αϋ 123).
16. Σθν υπό ςτοιχεία Τ44/6.8.2020 απόφαςθ Πρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων
ςτον Αναπλθρωτι Τπουργό Οικονομικϊν, Θεόδωρο κυλακάκθ» (Β’ 3299).
17. Σθν υπό ςτοιχεία 40331/Δ1.13521/13.9.2019 απόφαςθ του Τπουργοφ Εργαςίασ και
Κοινωνικϊν Τποκζςεων «Επανακακοριςμόσ όρων θλεκτρονικισ υποβολισ εντφπων
αρμοδιότθτασ ΕΠΕ και ΟΑΕΔ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
18. Σθν υπ’ αρικμ.οικ.12997/231/23.3.2020 απόφαςθ του Τπουργοφ Εργαςίασ και
Κοινωνικϊν Τποκζςεων «Μθχανιςμόσ εφαρμογισ των μζτρων ςτιριξθσ των
εργαηομζνων με εξαρτθμζνθ εργαςία για τθν αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων του
κορωνοϊοφ COVID-19» (Βϋ 993), όπωσ ιςχφει,
19. Σθν υπ’ αρικμ. οικ.16073/287/22-4-2020 «Μζτρα ςτιριξθσ εργαηομζνων ειδικϊν
κατθγοριϊν, οι οποίοι πλιττονται ςθμαντικά λόγω των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ
εμφάνιςθσ κορωνοϊοφ COVID -19» (Β’ 1547 και Β’ 1841) κοινι υπουργικι απόφαςθ,
όπωσ τροποποιικθκε με τισ αρικμ. πρωτ. οικ. 18657/370/15-05-2020 (Β’ 1863),
αρικμ. πρωτ. οικ. 33272/816/2020 (Βϋ 3472) και αρικμ.πρωτ.οικ.39436/994/30-92020 (Β’ 4270) όμοιζσ τθσ.
20. Σθν υπ’ αρικμ. οικ.23102/477/12-6-2020 «Μζτρα οικονομικισ ενίςχυςθσ εποχικά
εργαηομζνων - Αναςτολι ςυμβάςεων εργαςίασ εργαηομζνων των επιχειριςεων εργοδοτϊν του ιδιωτικοφ τομζα που πλιττονται ςθμαντικά» (Βϋ 2268),

όπωσ

τροποποιικθκε με τθ με αρικμ. πρωτ. οικ.27039/617/3-7-2020 (Βϋ 2783), όμοιά τθσ.
21. Σθν υπό ςτοιχεία οικ. 38664/2111/29-9-2020 ειςιγθςθ τθσ Γενικισ Δ/νςθσ
Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων.
22. Σθν ανάγκθ ςτιριξθσ των καλλιτεχνϊν, δθμιουργϊν και επαγγελματιϊν τθσ τζχνθσ
και του πολιτιςμοφ κακϊσ και των ξεναγϊν και των τουριςτικϊν ςυνοδϊν, κακϊσ τα
μζτρα αντιμετϊπιςθσ τθσ πανδθμίασ COVID-19 επζφεραν ςθμαντικό πλιγμα ςτουσ
3
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τομείσ του πολιτιςμοφ και τουριςμοφ τθσ χϊρασ και οι εργαηόμενοι αυτοί βρζκθκαν
ι κα βρεκοφν χωρίσ αντικείμενο εργαςίασ.
23. Σο γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ δεν προκαλείται πρόςκετθ δαπάνθ.

αποφαςίηουμε:
τουσ όρουσ και προχποκζςεισ ζνταξθσ ςτα μζτρα ςτιριξθσ επαγγελματιϊν τθσ τζχνθσ
και του πολιτιςμοφ, ξεναγϊν και τουριςτικϊν ςυνοδϊν ωσ εξισ:

Άρκρο 1
Αποηθμίωςθ ειδικοφ ςκοποφ
Σα πρόςωπα του άρκρου 20 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) είναι δικαιοφχοι αποηθμίωςθσ
ειδικοφ ςκοποφ, φψουσ πεντακοςίων τριάντα τεςςάρων ευρϊ (534 €) ανά μινα, επί του
οποίου ποςοφ παρζχεται πλιρθσ αςφαλιςτικι κάλυψθ, για τουσ μινεσ επτζμβριο και
Οκτϊβριο 2020, εφόςον:
α) δεν ζχουν ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ςε κάποιον εργοδότθ, κατά τθ διάρκεια
του ανωτζρω επιδοτοφμενου χρονικοφ διαςτιματοσ,
β) δεν λαμβάνουν τακτικι επιδότθςθ ανεργίασ από τον Οργανιςμό Απαςχόλθςθσ
Εργατικοφ Δυναμικοφ (ΟΑΕΔ) για το ανωτζρω χρονικό διάςτθμα.

Άρκρο 2
Διαδικαςία λιψθσ αποηθμίωςθσ ειδικοφ ςκοποφ
1. Οι δικαιοφχοι του άρκρου 1 υποβάλλουν υποχρεωτικά θλεκτρονικι αίτθςθ υπεφκυνθ διλωςθ ςτο ειδικό ζντυπο του Παραρτιματοσ, με τίτλο: «Αίτθςθ - Τπεφκυνθ
Διλωςθ επαγγελματιϊν τθσ τζχνθσ και του πολιτιςμοφ, ξεναγϊν και τουριςτικϊν
ςυνοδϊν για τθ χοριγθςθ τθσ αποηθμίωςθσ ειδικοφ ςκοποφ βάςει του άρκρου 20 του
ν.4722/2020», θ οποία ςυνιςτά ταυτοχρόνωσ και υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986
(Α’75), ανά μινα και απολογιςτικά ςτισ αρχζσ του επόμενου μινα, ςτθν θλεκτρονικι
πλατφόρμα

του

ειδικοφ

μθχανιςμοφ

ςτιριξθσ

των

εργαηομζνων
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(supportemployees.services.gov.gr)

του

Τπουργείου

Εργαςίασ

και

Κοινωνικϊν

Τποκζςεων, χωρίσ να απαιτείται υπεφκυνθ διλωςθ εργοδότθ.
2. τθν αίτθςθ - υπεφκυνθ διλωςθ οι δικαιοφχοι δθλϊνουν τα προςωπικά τουσ
ςτοιχεία, τα ςτοιχεία του προςωπικοφ τουσ τραπεηικοφ λογαριαςμοφ (ΙΒΑΝ) και τθν
κατθγορία ςτθν οποία υπάγονται.
1. Η καταβολι τθσ αποηθμίωςθσ ειδικοφ ςκοποφ του άρκρου 2 τθσ παροφςασ
πραγματοποιείται κατόπιν διαςταφρωςθσ και ελζγχου των ακόλουκων ςτοιχείων που
τθροφνται:
α. ςτθν ειδικι θλεκτρονικι πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr για
τθν περίπτωςθ των καλλιτεχνϊν, δθμιουργϊν και επαγγελματιϊν τθσ τζχνθσ και του
πολιτιςμοφ,
β. ςτον e-ΕΦΚΑ για τθν περίπτωςθ των ξεναγϊν,
γ. ςτα τθροφμενα μθτρϊα των δικαιοφχων τθσ αποηθμίωςθσ ειδικοφ ςκοποφ τθσ αρικμ.
οικ.16073/287/22.4.2020 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ (Βϋ 1547 και Β’ 1841), όπωσ
ιςχφει, του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων,
δ. ςτο Π. ΕΡΓΑΝΗ, ςτον ΟΑΕΔ και ςτουσ ςυναρμόδιουσ φορείσ.
4. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο κεφάλαιο Α τθσ με αρικ. πρωτ. οικ.
23102/477/12-6-2020 (Βϋ 2268) κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ, όπωσ ιςχφει.

Άρκρο 3
Διαδικαςία καταβολισ τθσ αποηθμίωςθσ ειδικοφ ςκοποφ
1. Για τθ διαδικαςία καταβολισ τθσ αποηθμίωςθσ ειδικοφ ςκοποφ, όπωσ αυτι ορίηεται
ςτθν παροφςα, ορίηεται ωσ αρμόδιοσ φορζασ το Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν
Τποκζςεων. Η παραπάνω καταβολι γίνεται εφάπαξ με πίςτωςθ του τραπεηικοφ
λογαριαςμοφ του δικαιοφχου, ο οποίοσ υποδεικνφεται ςτθν υποβαλλόμενθ αίτθςθυπεφκυνθ διλωςι του. Από το Π ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται ςε θλεκτρονικι μορφι αναλυτικι
κατάςταςθ, θ οποία περιλαμβάνει τα πλιρθ ςτοιχεία των δικαιοφχων, τον αρικμό
τραπεηικοφ λογαριαςμοφ ςε μορφι ΙΒΑΝ, το πιςτωτικό Κδρυμα, ςτο οποίο τθρείται ο
λογαριαςμόσ και το ποςό τθσ καταβολισ και το ΑΦΜ τουσ.
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2. Η θλεκτρονικι μορφι τθσ κατάςταςθσ αυτισ είναι επεξεργάςιμθ από τθν εταιρεία
«Διατραπεηικά ςυςτιματα Α.Ε.» (ΔΙΑ Α.Ε.) προσ τθν οποία διαβιβάηεται. Επίςθσ,
διαβιβάηεται ςτθ ΔΙΑ Α.Ε. ςτθ Διεφκυνςθ Ζνταξθσ ςτθν Εργαςία και ςτθ Διεφκυνςθ
Οικονομικισ Διαχείριςθσ του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων
ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ δικαιοφχων ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, που
περιλαμβάνει και τον αρικμό των δικαιοφχων, το ςυνολικό ποςό τθσ καταβολισ
ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ, ανά τράπεηα ι πιςτωτικό ίδρυμα. Οι ανωτζρω
καταςτάςεισ εγκρίνονται από το αρμόδιο διατάκτθ του Τπουργείου Εργαςίασ και
Κοινωνικϊν Τποκζςεων, ζπειτα από ειςιγθςθ τθσ Διεφκυνςθσ Ζνταξθσ ςτθν Εργαςία.
3. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων εγκρίνεται θ
μεταφορά τθσ πίςτωςθσ του ςυνολικοφ ποςοφ αυτισ μετά από ειςιγθςθ τθσ
Διεφκυνςθσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ.
4. Η ανωτζρω ζντυπθ ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ αποςτζλλεται ςτθ Διεφκυνςθ
Λογαριαςμϊν και Σαμειακοφ Προγραμματιςμοφ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ
(Γ.Λ.Κ.) θ οποία εκδίδει, βάςει αυτισ, ειδικι εντολι προσ τθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ για
χρζωςθ του λογαριαςμοφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου Νο 200 «Ελλθνικό Δθμόςιο υγκζντρωςθ Ειςπράξεων - Πλθρωμϊν», και τθν πίςτωςθ με τθ μεςολάβθςθ τθσ ΔΙΑ
ΑΕ και των οικείων τραπεηϊν ι πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, των τραπεηικϊν λογαριαςμϊν
των δικαιοφχων εργαηομζνων. Η ανωτζρω εντολι κοινοποιείται ςτθ Διεφκυνςθ
Προχπολογιςμοφ και Δθμοςιονομικϊν Αναφορϊν και ςτθ Διεφκυνςθ Οικονομικισ
Διαχείριςθσ, τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Τπουργείου Εργαςίασ
και Κοινωνικϊν Τποκζςεων και ςτθ ΔΙΑ Α.Ε.
5. Σα ποςά που απζτυχαν να πλθρωκοφν επιςτρζφουν ςτο λογαριαςμό του ΕΔ με ΙΒΑΝ:
GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία κίνθςθσ τον ειδικό κωδικό πλθρωμισ
τθσ ΔΙΑ ΑΕ και λογιςτικοποιοφνται ςτα ζςοδα του προχπολογιςμοφ. Για τισ
αποτυχοφςεσ πλθρωμζσ θ ΔΙΑ ΑΕ ενθμερϊνει το Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν
Τποκζςεων και το Π ΕΡΓΑΝΗ προκειμζνου να ςυμπεριλθφκοφν ςτθν επόμενθ
πλθρωμι.
6. Για τθν πλθρωμι αποηθμίωςθσ ειδικοφ ςκοποφ, θ ειδικι εντολι πλθρωμισ τθσ
παραγράφου 4 επζχει κζςθ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ.
7. Η εμφάνιςθ των ςχετικϊν πλθρωμϊν ςτθ δθμόςια λθψοδοςία, πραγματοποιείται με
τθν ζκδοςθ ςυμψθφιςτικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων από τθ Διεφκυνςθ Οικονομικισ
6
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Διαχείριςθσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Τπουργείου Εργαςίασ
και Κοινωνικϊν Τποκζςεων.
8. Η Διεφκυνςθ Λογαριαςμϊν και Σαμειακοφ Προγραμματιςμοφ, οι ςυμβαλλόμενεσ
τράπεηεσ και τα λοιπά πιςτωτικά ιδρφματα δεν κεωροφνται δθμόςιοι υπόλογοι και
ευκφνονται μόνο για τυχόν λάκθ από δικι τουσ υπαιτιότθτα.

Άρκρο 4
Αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντα - αναδρομικότθτα και ςυμψθφιςμόσ πλθρωμϊν
1. Με τθν επιφφλαξθ τυχόν προςτίμων που προβλζπονται από άλλεσ διατάξεισ ςτα
φυςικά πρόςωπα που δθλϊνουν ψευδι ςτοιχεία ςτθν αίτθςι τουσ, επιβάλλονται οι
κυρϊςεισ που προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία ςε περίπτωςθ υποβολισ
ψευδοφσ δθλϊςεωσ.
2. Συχόν αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντα ποςά καταλογίηονται ςε βάροσ του ανοικείωσ
λαβόντοσ, με απόφαςθ του Τπουργοφ Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων ι του
νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνου από αυτόν οργάνου και ειςπράττονται κατά τισ διατάξεισ
του ΚΕΔΕ.
Η ιςχφσ τθσ παροφςασ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ
Κυβερνιςεωσ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Αίηεζε - Τπεύζπλε Δήιωζε επαγγεικαηηώλ ηεο ηέρλεο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ, μελαγώλ θαη ηνπξηζηηθώλ
ζπλνδώλ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο απνδεκίωζεο εηδηθνύ ζθνπνύ βάζεη ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.4722/2020
ΑΡ. ΠΡΩΣ.:

ΗΜΓΡΟΜΗΝΙΑ

Α. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΓΙΑ
ΑΦΛ

ΑΛΙΑ

ΕΟΩΜΣΛΞ

ΞΜΞΛΑ

ΞΜΞΛΑ ΟΑΠΞΡ

ΗΛ/ΜΘΑ ΓΕΜΜΗΡΗΡ

ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΥΓΙΑ
ΗΚΕΦΩΜΞ ΙΘΜΗΞ

EMAIL

ΘΚΞΡ, ΙΩΔΘΙΞΡ ΠΑΟΕΖΑΡ ΙΑΘ ΑΠΘΘΛΞΡ ΚΞΓΑΠΘΑΡΛΞΣ IBAN
ΠΑΟΕΖΑ
IBAN

ΙΩΔ
GR

ν Σπνπξγείν Εξγαζίαο θαη Ινηλσληθψλ Σπνζέζεσλ, σο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζαο ελεκεξψλεη ζχκθσλα
κε ην αξ.13 ηνπ Γεληθνχ Ιαλνληζκνχ Οξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ (679/2016/ΕΕ), φηη είλαη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ έληππν. Ρθνπφο επεμεξγαζίαο είλαη εθαξκνγή θαηεπεηγφλησλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ησλ
αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19.Η λφκηκε βάζε επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ είλαη ε άζθεζε δεκφζηαο
εμνπζίαο πνπ έρεη αλαηεζεί ζην Σπνπξγείν Εξγαζίαο θαη Ινηλσληθψλ Σπνζέζεσλ, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία. α αλσηέξσ δεδνκέλα
δηαηεξνχληαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ αλσηέξσ ζθνπνχ επεμεξγαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα
αξρεηνζεηνχληαη πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Έρεηε δηθαίσκα ελεκέξσζεο, πξφζβαζεο, δηφξζσζεο, πεξηνξηζκνχ, ελαληίσζεο θαη θαηαγγειίαο
ζηελ Αξρή Οξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Οξνζσπηθνχ Ταξαθηήξα θαζψο θαη δηθαίσκα επηθνηλσλίαο κε ηνλ Σπεχζπλν Οξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ ηνπ
ΣΟΕΙΣ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: dpo@yeka.gr

Β. ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΟ ΔΗΛΩΗ
Λε αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ
1
22 ηνπ Μ. 1599/1986 κε ηελ παξνχζα δειψλσ φηη:
α) Σπάγνκαη ζε κία απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο θαη πιεξψ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ ΙΣΑ
ΙΑΗΓΞΠΘΑ:
Επαγγεικαηίαο ηεο ηέρλεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ
Νελαγφο
νπξηζηηθφο ζπλνδφο
β) Ιείκελν δήισζεο:
θαη αηηνχκαη ηελ ππαγσγή κνπ ζηελ απνδεκίσζε εηδηθνχ ζθνπνχ ηεο παξ. 2 ηνπ άρκρου 20 του ν. 4722/2020 (Α΄177)
γηα ηνλ κήλα:

1.

«Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη

κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ
φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ»
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Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΤΛΑΚΑΚΗ

ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΤΣΗ
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1. Εκνικό Συπογραφείο (Για δθμοςίευςθ)
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο κ. Τπουργοφ
2. Γραφείο κ. Γενικισ Γραμματζωσ Εργαςίασ
5. Γραφείο κ. Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ Εργαςιακϊν χζςεων, Τγείασ και
Αςφάλειασ ςτθν Εργαςία και Ζνταξθσ ςτθν Εργαςία
6. Δ7
7. Δ10
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