
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων πι-
στοποίησης των φορέων επιμόρφωσης, καθώς και 
επιμόρφωσης των διαχειριστών αφερεγγυότητας.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Δ.Ο.Π.0000532 
ΕΞ2016/06.04.2016 υπουργικής απόφασης «Δια-
μόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγο-
ράς» (Β’ 999).

3 Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων του 
τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δι-
καίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης για τους 
μήνες Ιανουάριο - Φεβρουάριο 2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 40625 ΕΞ 2021 (1)
   Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων πι-

στοποίησης των φορέων επιμόρφωσης, καθώς και 

επιμόρφωσης των διαχειριστών αφερεγγυότητας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ’ του Μέρους Πρώτου 

του Τετάρτου Βιβλίου και της παρ. 3 του άρθρου 261 
(«Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους 
Πρώτου») του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Τετάρτου του 
Τετάρτου Βιβλίου του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και 
παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση και μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός αρμοδι-
οτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Α’ 181).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται οι όροι 
και προϋποθέσεις πιστοποίησης των φορέων επιμόρ-
φωσης. Επίσης, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις 
επιμόρφωσης των διαχειριστών αφερεγγυότητας.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απο-
φάσεως ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:

α. Ως «πιστοποιημένος φορέας επιμόρφωσης» ορί-
ζεται κάθε πιστοποιημένη εκπαιδευτική δομή, η οποία 
παρέχει υπηρεσίες επιμόρφωσης στους διαχειριστές 
αφερεγγυότητας σύμφωνα με τον ν. 4738/2020.

β. Ως «φορέας πιστοποίησης» ορίζεται κάθε διαπιστευ-
μένος από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης φορέας, ο 
οποίος πιστοποιεί τον φορέα επιμόρφωσης, το εκπαι-
δευτικό υλικό και τις διαδικασίες παροχής εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών του φορέα επιμόρφωσης.

γ. Ως «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» ορίζεται το Εθνι-
κό Σύστημα Διαπίστευσης σύμφωνα με το ν. 4468/2017.

δ. Ως «υποχρέωση επιμόρφωσης» ορίζεται η υποχρέ-
ωση που υπέχει για την ανανέωση της άδειάς του κάθε 
διαχειριστής αφερεγγυότητας, η οποία λαμβάνει χώρα 
κάθε τέσσερα (4) έτη, να συμμετέχει σε προγράμματα 
διαρκούς επιμόρφωσης που διοργανώνει ο πιστοποιη-
μένος φορέας επιμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 235 
του ν. 4738/2020.

ε. Ως «μεταβολή» ορίζεται κάθε τροποποίηση, αντι-
κατάσταση, μετατροπή ή συμπλήρωση των στοιχείων 
του φορέα.

Άρθρο 3
Σκοπός του πιστοποιημένου φορέα 
επιμόρφωσης

Σκοπός του φορέα επιμόρφωσης είναι η παροχή επι-
μορφωτικών υπηρεσιών στους διαχειριστές αφερεγ-
γυότητας για τη συνεχή βελτίωση των εξειδικευμένων 
γνώσεων και ικανοτήτων οι οποίες είναι αναγκαίες για 
την άσκηση των καθηκόντων τους.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 4
Γενικοί όροι και προϋποθέσεις πιστοποίησης 
των φορέων επιμόρφωσης

Για την υλοποίηση του σκοπού του, ο πιστοποιημένος 
φορέας επιμόρφωσης πρέπει να είναι πιστοποιημένη 
επιμορφωτική δομή. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς πιστο-
ποίησης αναπτύσσουν σχήματα πιστοποίησης με βάση 
την εξεταστέα ύλη που καθορίζει ο ν. 4738/2020 και υπο-
βάλλουν αίτημα διαπίστευσης προς το Εθνικό Σύστημα 
Διαπίστευσης. Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης διαπι-
στεύει τους φορείς πιστοποίησης. Οι ενδιαφερόμενοι 
φορείς επιμόρφωσης αναπτύσσουν εκπαιδευτικό υλικό 
με βάση την εκπαιδευτική ύλη και υποβάλλουν αίτημα 
πιστοποίησης προς έναν από τους παραπάνω διαπιστευ-
μένους φορείς πιστοποίησης. Ο φορέας πιστοποίησης 
ελέγχει και πιστοποιεί το εκπαιδευτικό υλικό και τις δια-
δικασίες του φορέα επιμόρφωσης.

Άρθρο 5
Γενικοί όροι και προϋποθέσεις 
επιμόρφωσης

Ο πιστοποιημένος φορέας επιμόρφωσης παρέχει 
επιμορφωτικές υπηρεσίες βάσει ενός πιστοποιημένου 
επιμορφωτικού προγράμματος. Ο πιστοποιημένος 
φορέας επιμόρφωσης παρέχει πρόγραμμα αξιολόγη-
σης γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν και 
αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο ενός πιστοποιημένου επι-
μορφωτικού προγράμματος των γνώσεων και δεξιοτή-
των. Η εκπαιδευτική και εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει: 
αστικό δίκαιο (γενικές αρχές, ενοχικό, εμπράγματο), 
εμπορικό δίκαιο (γενικό εμπορικό, δίκαιο εταιρειών, 
πτωχευτικό), γενικές αρχές λογιστικής και φορολο-
γίας επιχειρήσεων καθώς και βέλτιστες πρακτικές 
διαχείρισης.

Άρθρο 6
Εκπαιδευτής

Ο εκπαιδευτής πρέπει να διαθέτει, κατ’ ελάχιστον, 
α) άδεια διαχειριστή αφερεγγυότητας βαθμίδας Α’ του 
Μητρώου διαχειριστών αφερεγγυότητας, και β) απο-
δεδειγμένη άσκηση καθηκόντων διαχειριστή αφερεγ-
γυότητας.

Άρθρο 7
Συμμετέχοντες σε προγράμματα 
διαρκούς επιμόρφωσης

Κάθε πιστοποιημένο πρόσωπο σύμφωνα με τον 
ν. 4738/2020 είναι υποχρεωμένο να συμμετάσχει σε 
πρόγραμμα διαρκούς επιμόρφωσης που παρέχεται από 
πιστοποιημένους φορείς επιμόρφωσης, με την προϋπό-
θεση ότι η άδειά του δεν έχει ανακληθεί. Ο ενδιαφερόμε-
νος εγγράφεται στα επιμορφωτικά σεμινάρια, ελάχιστης 
διάρκειας δέκα (10) ωρών ανά διετία, που διοργανώνουν 
οι πιστοποιημένοι φορείς επιμόρφωσης. Το κόστος της 
συμμετοχής στα σεμινάρια καθορίζεται από τους πι-
στοποιημένους φορείς επιμόρφωσης και καταβάλλεται 
από τους συμμετέχοντες. Κάθε πιστοποιημένο πρόσωπο 
σύμφωνα με τον ν. 4738/2020 συμμετέχει στις εξετά-
σεις πιστοποίησης συμμετοχής που διοργανώνονται από 

τους φορείς πιστοποίησης. Το κόστος της διαδικασίας πι-
στοποίησης καθορίζεται από τους Φορείς Πιστοποίησης 
και καταβάλλεται από τους συμμετέχοντες. Η επιτυχία 
οδηγεί στην απόκτηση Βεβαίωσης Πιστοποίησης συμ-
μετοχής, η οποία καταχωρείται στο Μητρώο Πιστοποι-
ημένων Προσώπων.

Άρθρο 8
Μεταβολή στοιχείων φορέα επιμόρφωσης

Τυχόν μεταβολή πρέπει να γνωστοποιείται εντός 15 
ημερών στην Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας.

Άρθρο 9
Απώλεια πιστοποίησης

Σε περίπτωσης απώλειας πιστοποίησης ο φορέας επι-
μόρφωσης πρέπει να ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή 
Διαχείρισης Αφερεγγυότητας και δεν δύναται να παρέχει 
τις υπηρεσίες του.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής 
της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Απριλίου 2021

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ι  

  Αριθμ. 38649 ΕΞ 2021 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Δ.Ο.Π.0000532 

ΕΞ2016/06.04.2016 υπουργικής απόφασης «Δι-

αμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαι-

αγοράς» (Β’ 999).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 3371/2005 «Θέματα 

Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» (Α’ 178),
β) της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2324/1995 «Τρο-

ποποίηση της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών, 
Οργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Σύστημα Εγ-
γύησης Καταθέσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 146),

γ) του άρθρου 6 του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και κα-
ταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρα-
τίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 139),

δ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

ε) του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Δι-
ακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
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στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις (Α’ 184),

στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

η) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. 
22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Της υπ’ αρ. 338/18.07.2019 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Γε-
ώργιο Ζαββό» (Β’ 3051).

3. Την υπό στοιχεία Γ.Δ.Ο.Π. 0000532 ΕΞ 2016/6.4.2016 
«Διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγο-
ράς» (Β’ 999).

4. Την υπ’ αρ. 5/898/03.12.2020 απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς 
και την επιστολή της.

5. Το απόσπασμα πρακτικού της συνεδρίασης της 19ης 
Φεβρουαρίου 2021 της Συμβουλευτικής επιτροπής της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Μετά το άρθρο 20 της υπό στοιχεία Γ.Δ.Ο.Π 0000532 

ΕΞ2016/06.04.2016 υπουργικής απόφασης «Διαμόρφω-
ση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Β΄ 999), 
προστίθεται άρθρο 20Α ως εξής:

Άρθρο 20Α
Τέλη εγγραφής στα μητρώα και ετήσιες εισφορές 

των παρόχων υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών 
πορτοφολιών και των παρόχων υπηρεσιών ανταλλα-
γής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών 
νομισμάτων.

Οι πάροχοι υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών 
πορτοφολιών και υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ ει-
κονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων, 
καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εφάπαξ 
τέλος ποσού χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για την 
υποβολή της αίτησης και την επεξεργασία της εγγρα-
φής τους στο σχετικό μητρώο και ετήσια εισφορά πο-
σού χιλίων (1.000) ευρώ για την κάλυψη των εξόδων 
εποπτείας τους.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Μαρτίου 2021

Ο Υφυπουργός 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ

    Αριθμ. οικ. 15241 (3)
Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων του 

τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δι-

καίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης για τους 

μήνες Ιανουάριο - Φεβρουάριο 2021.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 43 του ν. 4778/2021 «Μισθολόγιο, ζητή-

ματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις» 
(Α’ 26).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

3. 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.

4. Τον ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από 
την ανεργία και άλλες διατάξεις» (Α’ 91).

5. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 258).

6. Τα στοιχεία γ και ε της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κα-
νονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.»).

7. 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 Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

8. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάλη-
ψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

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

10. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

11. 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).

12. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

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

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

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

16. Την υπό στοιχεία Υ 70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
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17. Την υπ’ αρ. 14398/11-3-2021 βεβαίωση δέσμευσης 
πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
ΟΑΕΔ.

18. Τις υπ’ αρ. 579/11-3-2021 (ΑΔΑ: 63914691Ω2-Υ9Ι), 
206/10-3-2021 (ΑΔΑ: 9ΛΒΗ4691Ω2-Φ6Ν), 304/10-3-2021 
(ΑΔΑ: 6ΛΔΩ4691Ω2-96Ξ), 372/10-3-2021 (ΑΔΑ: ΨΞΓΩ
4691Ω2-0ΩΨ), 331/10-3-2021 (ΑΔΑ: 6Φ894691Ω2-ΡΣΤ), 
183/11-3-2021 (ΑΔΑ: Ω1644691Ω2-ΑΒΠ), 180/10-3-2021 
(ΑΔΑ: 9ΧΕΝ4691Ω2-ΡΔΒ) αποφάσεις των Περιφερεια-
κών Διευθύνσεων του ΟΑΕΔ περί έγκρισης ανάληψης 
υποχρέωσης.

19. Την υπ’ αρ. οικ. 9446/494/12-3-2021 εισήγηση της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

20. Την ανάγκη στήριξης των εργαζομένων που απα-
σχολούνται κατ’ επάγγελμα σε επιχειρήσεις του τουριστι-
κού και επισιτιστικού κλάδου που λειτουργούν εποχικά 
και για τους οποίους αφενός δεν υπήρχε υποχρέωση 
επαναπρόσληψης κατά την τουριστική περίοδο έτους 
2020, αφετέρου ένεκα των νέων οικονομικών συνθηκών 
που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω τουριστικές επιχειρήσεις, 
πλήττονται σημαντικά από τις δυσμενείς συνέπειες των 
μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19.

21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται δαπάνη έως δέκα οκτώ εκατομμυρίων ευρώ 
(18.000.000,00 €) η οποία καλύπτεται από τον προϋπο-
λογισμό του ΟΑΕΔ έτους 2021, ΚΑΕ 0659, αποφασίζουμε:

Τους όρους και προϋποθέσεις ένταξης στα μέτρα στή-
ριξης εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισι-
τιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επανα-
πρόσληψης για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 
2021, ως εξής:

Άρθρο 1
Χορήγηση έκτακτης αποζημίωσης 
εποχικά εργαζομένων του τουριστικού 
και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα 
υποχρεωτικής επαναπρόσληψης

Εγκρίνουμε τη χορήγηση μηνιαίας έκτακτης αποζη-
μίωσης σε κάθε εποχικά εργαζόμενο του τουριστικού 
και επισιτιστικού κλάδου που επιδοτείται με βάση την 
περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 4, σε συνδυασμό με την 
παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 (Α’ 91), και πληροί 
σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) απασχολήθηκε κατά το έτος 2019, με πλήρη ή με-
ρική απασχόληση χωρίς να υπάρχει υποχρέωση επα-
ναπρόσληψης κατά τις ισχύουσες διατάξεις κατά το 
έτος 2020,

β) έλαβε τακτική επιδότηση ανεργίας, διάρκειας τρι-
ών (3) μηνών και πέντε (5) ημερών κατά το χρονικό δι-
άστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρου-
άριο 2020 ή τακτική επιδότηση ανεργίας, της οποίας η 
διάρκεια σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του 
ν. 1545/1985 επιμηκύνθηκε κατά έναν (1) μήνα κατά το 
χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον 
Φεβρουάριο 2020,

γ) δεν είναι δικαιούχος και δεν έλαβε, δεν λαμβάνει 
ή δεν θα λάβει τακτική επιδότηση ανεργίας για το χρο-
νικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2020 έως και τον 
Φεβρουάριο 2021,

δ) δεν είναι δικαιούχος και δεν έλαβε, δεν λαμβάνει 
ή δεν θα λάβει το επίδομα μακροχρονίως ανέργων για 
τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021,

ε) δεν είναι δικαιούχος, δεν έλαβε ή δεν θα λάβει την 
αποζημίωση ειδικού σκοπού δυνάμει του άρθρου 68 του 
ν. 4756/2020 (Α’ 235) ή από άλλη αιτία, για τους μήνες 
Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.

Άρθρο 2
Ύψος αποζημίωσης

1. Η έκτακτη αποζημίωση ανέρχεται στο ύψος του 
τελευταίου μηνιαίου επιδόματος ανεργίας που έλαβε ο 
εποχικά εργαζόμενος του άρθρου 1 και καταβάλλεται 
μηνιαία για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 
στον δικαιούχο, εφόσον παραμένει εγγεγραμμένος άνερ-
γος στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για το αντίστοιχο 
χρονικό διάστημα.

2. Η έκτακτη αποζημίωση της παρ. 1 του παρόντος 
απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτη-
ση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης 
και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α 
του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν κατάσχεται ούτε συμψη-
φίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων και 
τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης δεν κατάσχεται από 
πιστωτικά ιδρύματα για οφειλές προς αυτά ούτε συμ-
ψηφίζεται με οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν 
προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, 
οικογενειακό εισόδημα.

Άρθρο 3
Διαδικασία καταβολής 
της έκτακτης αποζημίωσης

1. Η καταβολή της έκτακτης αποζημίωσης του άρ-
θρου 2 της παρούσας πραγματοποιείται από τον ΟΑΕΔ 
κατόπιν έγκρισης από το ΔΣ του Οργανισμού και κα-
τόπιν σχετικής εισήγησης των αρμοδίων Διευθύνσεων 
του Οργανισμού, μετά από οίκοθεν έλεγχο στο μητρώο 
εγγεγραμμένων ανέργων σχετικά με την πλήρωση των 
προϋποθέσεων του άρθρου 1 από τους δικαιούχους και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2 
της παρούσας καθώς και διασταύρωση και έλεγχο με 
τα στοιχεία που τηρούνται στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ.

2. Από τον οίκοθεν έλεγχο του ΟΑΕΔ διαπιστώνονται 
επίσης για κάθε δικαιούχο τα παρακάτω στοιχεία:

α) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώ-
νυμο,

β) ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή ο αριθμός 
διαβατηρίου προκειμένου περί αλλοδαπών,

γ) ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑMΚΑ),
δ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),
στ) ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογα-

ριασμού, καθώς και ο διεθνής αριθμός του τραπεζικού 
λογαριασμού (IBAN).

3. Οι δικαιούχοι οφείλουν να επικαιροποιήσουν τα ως 
άνω στοιχεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ 
εντός χρονικού διαστήματος που θα ορίσει ο ΟΑΕΔ και 
να δηλώσουν με προτυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση 
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ότι παραμένουν άνεργοι, ότι από την σύμβασή τους δεν 
υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά τις ισχύου-
σες διατάξεις και σε περίπτωση ανάληψης εργασίας θα 
ενημερώσουν άμεσα τον Οργανισμό.

4. Η καταβολή στους δικαιούχους της μηνιαίας απο-
ζημίωσης πραγματοποιείται για τους μήνες αναφοράς, 
Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 και καταβάλλεται για 
κάθε πλήρη συνεχόμενο μήνα εγγεγραμμένης ανεργίας 
εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

Άρθρο 4
Αχρεωστήτως καταβληθέντα

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προ-
βλέπονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσω-
πα 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-
ζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση 
του ΔΣ του ΟΑΕΔ και εισπράττονται κατά τις διατάξεις 
του ΚΕΔΕ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Απριλίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής  Εργασίας και
Υπουργός Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   







ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ16454 Τεύχος B’ 1355/06.04.2021

*02013550604210008*

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,


		2021-04-06T23:46:47+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




