
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 

ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Με την απόφαση 6995/231/15-02-2021 καθορίζονται οι ειδικές κατηγορίες 

εργαζόμενων που απασχολούνται στον κλάδο του τουρισμού, δικαιούχων της 

αποζημίωσης ειδικού σκοπού, τις προϋποθέσεις χορήγησης της αποζημίωσης, το 

ύψος και τη διαδικασία καταβολής της. 

 

Αναλυτικά: 

 

Δικαιούχοι Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού (άρθρο 1) 

 

Δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου δεκάτου τρίτου της 

από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου(Α' 64), όπως αυτή κυρώθηκε 

με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76), για τους μήνες Ιανουάριο και 

Φεβρουάριο 2021 είναι οι κάτωθι κατηγορίες εργαζομένων: 

α) Τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού και είναι υπόχρεα 

καταβολής εισφορών στον e - ΕΦΚΑ καθώς και τα πρόσωπα που αποφοίτησαν, από 

διετούς φοίτησης, Σχολές Ξεναγών εντός του 2019 και του 2020 και είναι 

εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ξεναγών (ΜΗ.ΞΕΝ.) και διαθέτουν ξεναγική ταυτότητα. 

β) Οι τουριστικοί συνοδοί οι οποίοι απασχολήθηκαν με σχέση εξαρτημένης 

εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας καθ' όλη τη θερινή 

τουριστική περίοδο του 2019, με πλήρη ή μερική απασχόληση, και είναι 

καταχωρημένοι στο Μητρώο μελών του πανελλήνιου σωματείου τουριστικών 

συνοδών μέχρι 31/12/2020, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση του Μητρώου μελών 

του οικείου σωματείου περί της εγγραφής τους ως μέλος. 

γ) Οι εργαζόμενοι του τουριστικού κλάδου οι οποίοι απασχολήθηκαν με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας καθ' όλη τη 

θερινή τουριστική περίοδο του 2019, με πλήρη ή μερική απασχόληση, χωρίς να 

έχουν δικαίωμα επαναπρόσληψης κατά τις ισχύουσες διατάξεις, σε επιχειρήσεις με 

ΚΑΔ 79.11 «Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων», 79.12 «Δραστηριότητες 

γραφείων οργανωμένων ταξιδιών», και 79.90 «Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών 

κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες», εφόσον δεν επαναπροσλήφθηκαν και 

δεν απασχολήθηκαν από τους ανωτέρω εργοδότες - επιχειρήσεις κατά τη θερινή 

τουριστική περίοδο του 2020 και δεν υπάγονται στην τακτική επιδότηση ανεργίας 

της περ. β. της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α' 91) σε συνδυασμό με 

την παρ. 9 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου. 

δ) Οι εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολήθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε 

τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, με πλήρη ή μερική απασχόληση, σε 

χειμερινά τουριστικά καταλύματα και χιονοδρομικά κέντρα από τον Οκτώβριο 2019 

έως και τον Μάρτιο 2020 και δεν επαναπροσλήφθηκαν από τον Οκτώβριο του 

2020 έως και τη δημοσίευση της απόφασης. 

 

Ύψος, διάρκεια και Προϋποθέσεις Λήψης Αποζημίωσης Ειδικού 

Σκοπού (άρθρο 2) 

https://www.taxheaven.gr/circulars/35715/6995-231-15-2-2021
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/988
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4682/year/2020/article/3
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/995
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/1545/year/1985/article/4/paragraph/2
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/1545/year/1985/article/4
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/332


Τα πρόσωπα του άρθρου 1 της απόφασης είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού 

σκοπού, ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534 €) ανά μήνα, για τους 

μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021 εφόσον: 

α) δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κάποιον εργοδότη, κατά τη 

διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, 

β) δεν είναι δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν τακτική επιδότηση 

ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για το 

ανωτέρω χρονικό διάστημα, 

γ) δεν λαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού από οποιαδήποτε αιτία. 

 

Διαδικασία Λήψης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού (άρθρο 3) 

1. Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 για τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού 

του άρθρου 2, υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 

75) στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ, στο ειδικό έντυπο του Παραρτήματος, με τίτλο: «Αίτηση -

Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων ειδικών κατηγοριών που απασχολούνται στον 

κλάδο του τουρισμού, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19, για τη χορήγηση έκτακτης 

οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού», η οποία συνιστά 

ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75), ανά μήνα, για τους 

μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού 

μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη 

δήλωση εργοδότη. 

2. Στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση οι δικαιούχοι δηλώνουν τα προσωπικά τους 

στοιχεία και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ). 

3. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού πραγματοποιείται κατόπιν 

διασταύρωσης και ελέγχου των στοιχείων των δυνητικά δικαιούχων με τα στοιχεία 

που τηρούνται στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ, στον ΟΑΕΔ, στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού 

Ελληνικού Δημοσίου και σχετικά αρχεία λοιπών συναρμόδιων φορέων, σε σχέση 

με τις υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις. 

 

Διαδικασία Καταβολής Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού (άρθρο 4) 

1. Για τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, όπως αυτή 

ορίζεται στην απόφαση, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων. Η παραπάνω καταβολή γίνεται εφάπαξ με πίστωση του 

τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου. Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε 

ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα 

πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το 

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

το ΑΦΜ τους. 

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

εταιρεία «Διατραπεζικά συστήματα 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 ηλεκτρονική 

μορφή, που περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της 

καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό 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 Κοινωνικών 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 Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου, στη Διεύθυνση 

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 

ενδιάμεσου 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) με το ποσό που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος 

προς τρίτους (ΔΙΑΣ Α.Ε.) σύμφωνα με την 109/12-03-2019 Πράξη του Διοικητή 

της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζας της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την 

κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους. 

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού 

Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), η οποία παρέχεται 

ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, χρεώνεται 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 λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής μεταφέρονται με 

εντολή προς την Τράπεζα Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών Ταμειακού 

Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε πίστωση του 

Λογαριασμού με IBAN: GR7101000230000000000200211 και λογιστικοποιούνται 

ως έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού. 

Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και 

Δημοσιονομικών Αναφορών και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της 

Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ Α.Ε. 

5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του ΕΔ με 

ΙΒΑΝ: GR7101000230000000000200211 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 Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων και το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου ενημερωθούν οι δικαιούχοι 

και να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή. 

6. Για την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η ειδική εντολή πληρωμής 

της παρ. 4 επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 



7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται 

με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση 

Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

8. Η Διεύθυνση 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. 

9. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων 

ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση 

του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος. 

β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2. 

γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης 

(extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.  

 



 


