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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
16 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των
ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που εντάσσονται στο ανοιχτό πρόγραμμα εκατό χιλιάδων (100.000) νέων επιδοτούμενων
θέσεων εργασίας.

2

Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων
2020.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ.15/Δ΄/45742/1748
(1)
Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των
ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις εργοδότες που εντάσσονται στο ανοιχτό πρόγραμμα εκατό χιλιάδων (100.000) νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 12 του ν. 4726/2020
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών
των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής
Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.),
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 181).
2. Την υπ’ αρ. οικ.39539/996/30-9-2020 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 4261).
3. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και της περ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143), και ιδίως τις διατάξεις της περ. ιβ του άρθρου 20.
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5. Τις διατάξεις του ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» (Α΄ 209).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).
7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.
9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121) και το π.δ. 62/2020 «Διορισμός
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
(Α΄ 123).
12. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄ 4805).
13. Το υπ’ αρ. οικ.45554/2429/4-11-2020 εισηγητικό
σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1
του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110).
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, πέραν των τριακοσίων σαράντα
πέντε εκ. ευρώ (€345.000.000,00) επιμεριζόμενα σε
εξήντα εννέα εκατομμύρια ευρώ (€69.000.000,00) για
το έτος 2020 και διακόσια εβδομήντα έξι εκατομμύρια
ευρώ (€276.000.000,00) για το έτος 2021, που βαρύνουν
τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (εφ.1033-501.0000000,
ΑΠΕ 2310988001) και έχουν περιληφθεί στην υπ’ αρ.
οικ.36584/1981/15-9-2020 οικονομική έκθεση που
συντάχθηκε κατά την ψήφιση της διάταξης, καθώς τα
άρθρα αυτά αποτελούν διευκρίνιση διαδικαστικού χαρακτήρα, αποφασίζουμε:
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1. Για τις επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα
που εντάσσονται στο ανοικτό πρόγραμμα εκατό χιλιάδων (100.000) νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας
του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α΄ 181) επιδοτείται,
για κάθε νέα θέση που δημιουργείται και εντάσσεται
στο ανωτέρω πρόγραμμα, το σύνολο των ασφαλιστικών
εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, καθώς και οι
ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν στα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας, για το σύνολο των κλάδων
ασφάλισης για τους οποίους, βάσει γενικών, ειδικών ή
καταστατικών διατάξεων, προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης, βάσει της δραστηριότητας που ασκεί το προσλαμβανόμενο στην επιδοτούμενη θέση εργασίας πρόσωπο.
Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές επιδοτούνται από
τον κρατικό προϋπολογισμό, για χρονικό διάστημα έξι
(6) μηνών, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία πρόσληψης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έκτου
ημερολογιακού μήνα από αυτόν της πρόσληψης.
Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί
των μηνιαίων αποδοχών του προσλαμβανόμενου στην
επιδοτούμενη θέση εργασίας, όπως αυτές ορίζονται στις
οικείες διατάξεις της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας και τις καταστατικές διατάξεις των φορέων.
2. α. Για τον e-ΕΦΚΑ οι επιχειρήσεις - εργοδότες της
παρ. 1 υποβάλλουν Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ)
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις,
για κάθε μισθολογική περίοδο, με χρήση ειδικών τύπων
αποδοχών. Εκτός από τις αποδοχές των εργαζομένων
καταχωρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη
και εργαζόμενου) που αντιστοιχούν στα εκάστοτε ισχύοντα πακέτα κάλυψης. Στα σχετικά πεδία της Αναλυτικής
Περιοδικής Δήλωσης καταχωρούνται τα ποσά της επιδότησης των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, τα
οποία ανέρχονται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)
αυτών. Οι ειδικοί τύποι αποδοχών και οδηγίες συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων των ΑΠΔ καθορίζονται από
τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
β. Για τις περιπτώσεις που προκύπτει υποχρέωση
ασφάλισης και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον
ΕΔΟΕΑΠ, τα ταμεία επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης και στα ΝΠΙΔ εκ μετατροπής βάσει της παρ. 20 του
άρθρου 6 του ν. 3029/2002, οι επιχειρήσεις - εργοδότες
της παρ. 1 υποβάλλουν τις αναλυτικές καταστάσεις εισφορών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις οικείες καταστατικές τους διατάξεις, για κάθε μισθολογική
περίοδο, με χρήση ειδικών τύπων αποδοχών. Εκτός
από τις αποδοχές των εργαζομένων καταχωρούνται οι
ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και ασφαλισμένου/
ή ασφαλισμένου). Στα σχετικά πεδία των αναλυτικών
καταστάσεων εισφορών καταχωρούνται τα ποσά της επιδότησης των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, τα
οποία ανέρχονται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)
αυτών. Οι ειδικοί τύποι αποδοχών και οδηγίες συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων των καταστάσεων καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κάθε φορέα.
3. α. Για τον e-ΕΦΚΑ κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών της οικείας μισθολογικής
περιόδου, υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφα-
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λιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, που
καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα
με την παρ. 1 της παρούσας.
Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της επεξεργασίας των
ΑΠΔ και αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό
προϋπολογισμό.
β. Για τους φορείς της παρ. 2β κατά την έκδοση της
ταυτότητας πληρωμής των εισφορών της οικείας μισθολογικής περιόδου, υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών
ασφαλιστικών εισφορών, εργοδότη και ασφαλισμένου/ή
ασφαλισμένου, που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την παρ. 1 της παρούσας.
Οι φορείς της παρ. 2β συγκεντρώνουν μέσω της επεξεργασίας των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών και
αποστέλλουν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
4. α. Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις Αναλυτικές
Περιοδικές Δηλώσεις για τον e-ΕΦΚΑ διασταυρώνονται
με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειμένου να
επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης
που δηλώνονται, καθώς και η ορθότητα των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν δηλωθεί στις Αναλυτικές
Περιοδικές Δηλώσεις βάσει των στοιχείων απασχόλησης,
με τις οποίες βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, και
όπου απαιτείται εκδίδονται και επιδίδονται από τον eΕΦΚΑ ηλεκτρονικά οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής
εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής.
β. Για τους φορείς της παρ. 2β που δεν συνδέονται με
το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα δεδομένα που
καταχωρίζονται στις αναλυτικές καταστάσεις εισφορών
προς τους ανωτέρω φορείς διασταυρώνονται με τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις Αναλυτικές Περιοδικές
Δηλώσεις του e-ΕΦΚΑ, τα οποία έχουν προηγουμένως
διασταυρωθεί με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων
απασχόλησης και ασφαλιστικών εισφορών που δηλώνονται για τα οποία βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός,
και όπου απαιτείται εκδίδονται και επιδίδονται από τους
φορείς οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών και
βεβαιώσεις οφειλής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
5. Σε περίπτωση που η επιχείρηση - εργοδότης δεν
πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα,
καθώς και της διατήρησης κατά μέσο όρο του ίδιου
αριθμού εργαζομένων για το διάστημα επιδότησης της
νέας θέσης εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.
7β και 8 του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α΄ 181), το
σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και
εργοδότη/ή ασφαλισμένου) που έχουν επιδοτηθεί μέσω
του προγράμματος βαρύνουν και καταβάλλονται από
την επιχείρηση - εργοδότη, και τα σχετικά ποσά επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την ημερομηνία
που οι ασφαλιστικές εισφορές κατέστησαν απαιτητές.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 5515/16.12.2020

6. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. οικ. 51083/2612
(2)
Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο όγδοο της από
22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα
μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την
προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων,
τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς
και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που
επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2
του ν. 4722/2020 (Α΄ 177) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177).
2. Την από 14.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
(Α΄ 64)», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020
(Α΄ 76).
3. Την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα (Α΄ 90)», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 (Α΄ 104).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 31, 32 και 37, του ν. 4690/
2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»
(A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
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Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση
των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 104), όπως ισχύουν.
5. Το άρθρο 124 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην
ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910
και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των
δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πρώτο
της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από
τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής
διαδικασίας» (Α΄ 157), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4722/2020 (Α΄ 177).
6. Το άρθρο 19 και 22 του ν. 4722/2020 «Κύρωση:
α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από
τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής
διαδικασίας» (A΄ 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων
ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού
καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των
τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και
την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των
πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α΄ 161)
και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων» (Α΄ 177) και ειδικότερα τη διάταξη
της παρ. 3 του άρθρου 22.
7. Το άρθρο 5 του ν. 4728/2020 «Επείγουσες ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών
από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 186) και ειδικότερα
των διατάξεων των παρ. 4 και 10.
8. Το άρθρο 68, του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης
των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την
ενίσχυση των ανέργων» (Α΄ 235).
9. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινής
υπουργικής απόφασης «Χορήγηση επιδομάτων εορτών
Χριστουγέννων στους μισθωτούς όλης της χώρας που
απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου»
(Β’ 742), όπως ισχύουν.
10. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και

64986

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
11. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
12. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
13.Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168), όπως ισχύει.
14. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός
Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύουν.
15. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
16. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
17. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).
18. Την υπ’ αρ. οικ. 50111/2778/7.12.2020 εισήγηση
του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
19. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οικονομικού έτους 2020, εκτιμώμενου
ύψους 210 εκ. ευρώ για την κάλυψη της δαπάνης του
επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020, στον ΕΦ 1033501-0000000 και ΑΛΕ 2310989899 με ποσό ύψους 150
εκατομμυρίων ευρώ και στον ΕΦ 1033-2030000000 ΑΛΕ
2310589001 με ποσό ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ,
λόγω της καταβολής του εφάπαξ ποσού της αποζημίωσης (δώρου) και της κάλυψης εργοδοτικών εισφορών.
20. Το γεγονός ότι η ειδική εντολή πληρωμής του άρθρου 3 επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης,
αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό των υπόχρεων προς καταβολή του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020 και το χρόνο καταβολής του, τη διαδικασία καθορισμού του επιδόματος
εορτών Χριστουγέννων 2020 που καλύπτεται από τον
κρατικό προϋπολογισμό και τη διαδικασία πληρωμής
του, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Καθορισμός των υπόχρεων προς καταβολή
προσώπων και του χρόνου καταβολής
του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020
1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας
αρχής οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος
από 1.5.2020 έως 31.12.2020, οι επιχειρήσεις-εργοδότες
που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά,
λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και οι επιχειρήσεις-εργοδότες
της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4728/2020 καταβάλλουν
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το επίδομα εορτών Χριστουγέννων που αναλογεί στις
ημέρες πραγματικής απασχόλησης των μισθωτών τους
κατά το χρονικό διάστημα από 1.5.2020 έως 31.12.2020.
Η καταβολή της ανωτέρω αναλογίας γίνεται από τους
υπόχρεους προς τούτο εργοδότες κατά το χρόνο που
ορίζεται στην υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική
απόφαση (Β΄ 742).
2. Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση
των εργαζομένων στους ως άνω εργοδότες έχει τεθεί
σε αναστολή από αυτούς ή οι εργαζόμενοι υπέβαλαν
μονομερείς δηλώσεις αναστολής και εντάσσονται στο εκ
του νόμου καθεστώς της υποχρεωτικής επαναπρόσληψης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ν. 4690/2020
(Α΄ 104), το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αναλογεί στο ή στα χρονικά διαστήματα
της αναστολής, καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, υπολογιζόμενο επί της αποζημίωσης ειδικού
σκοπού του αντίστοιχου διαστήματος.
Η καταβολή της ως άνω αναλογίας πραγματοποιείται
από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δια του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» και καταβάλλεται απευθείας
στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων - εργαζομένων, ως εξής: α. για το διάστημα αναστολής των
συμβάσεων εργασίας έως την 30.11.2020, η καταβολή
πραγματοποιείται έως την 21.12.2020, β. για το διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας από 1.12.2020
έως 31.12.2020, η καταβολή πραγματοποιείται έως την
31.1.2021.
3. α) Στην περίπτωση κατά την οποία οι εργαζόμενοι
εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το ποσό εκ του επιδόματος εορτών
Χριστουγέννων, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα
υπαγωγής στον εν λόγω μηχανισμό και βαρύνει τους
εργοδότες, καταβάλλεται από αυτούς κατά το χρόνο που
ορίζεται στην υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική
απόφαση (Β΄ 742).
β) Για την ίδια κατηγορία εργαζομένων, το ποσό εκ
του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αναλογεί
στο χρονικό διάστημα υπαγωγής στον εν λόγω μηχανισμό και βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, καταβάλλεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς
των δικαιούχων - εργαζομένων, ως εξής: βα. για το έως
την 30.11.2020 διάστημα υπαγωγής, η καταβολή πραγματοποιείται έως την 21.12.2020 ββ. για το διάστημα
υπαγωγής από 1.12.2020 έως 31.12.2020, η καταβολή
πραγματοποιείται έως την 31.1.2021.
Η αναλογία της παρούσας υποπαραγράφου υπολογίζεται επί του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας του αντίστοιχου διαστήματος.
4. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ’αρ. 19040/7.12.1981
κοινή υπουργική απόφαση.
Άρθρο 2
Διαδικασία καθορισμού του επιδόματος εορτών
Χριστουγέννων που καταβάλλεται
από τον κρατικό προϋπολογισμό
και καταβολή του στους εργαζομένους
1. Η πληρωμή προς τους δικαιούχους - εργαζόμενους
της αναλογίας του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων
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2020, που βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, ολοκληρώνεται αυτοματοποιημένα από τα δεδομένα που
τηρούνται στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», αναφορικά με τις ημέρες
αναστολής των συμβάσεων εργασίας εκάστου μισθωτού, τις ημέρες υπαγωγής στο μηχανισμό ενίσχυσης της
απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και τα καταβαλλόμενα για
τις αντίστοιχες αιτίες ποσά οικονομικής ενίσχυσης από
τον κρατικό προϋπολογισμό. Η αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020, πιστώνεται απευθείας
στον τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) εκάστου μισθωτού.
2. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
επεξεργάζεται τα απολύτως αναγκαία στοιχεία του Π.Σ.
«ΕΡΓΑΝΗ» για το σκοπό του ελέγχου και της πληρωμής
της αναλογίας του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων
2020, που βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.
Άρθρο 3
Διαδικασία απόδοσης του επιδόματος εορτών
Χριστουγέννων
1. Για τη διαδικασία απόδοσης στους εργαζόμενους,
του μέρους του επιδόματος εορτών, που βαρύνει τον
κρατικό προϋπολογισμό ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Η πληρωμή γίνεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) εκάστου δικαιούχου-εργαζόμενου σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».
2. Από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», εξάγεται σε ηλεκτρονική
μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων- μισθωτών, η
οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό
τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, το πιστωτικό
Ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της
καταβολής, καθώς και το ΑΦΜ τους.
3. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι
επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά Συστήματα ΑΕ» (ΔΙΑΣ ΑΕ) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης
διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ ΑΕ, στη Διεύθυνση Συλλογικών
Ρυθμίσεων και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων -μισθωτών σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει ανά
τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα τον αριθμό των δικαιούχων-εργαζομένων και το συνολικό ποσό της καταβολής
ολογράφως και αριθμητικώς. Οι ανωτέρω καταστάσεις
εγκρίνονται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Συλλογικών Ρυθμίσεων.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης
του συνολικού ποσού αυτής, μετά από εισήγηση της
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.
5. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται στη Διεύθυνση 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 Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο -Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών» και την πίστωση
με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ και των οικείων τραπεζών
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ή πιστωτικών ιδρυμάτων, των τραπεζικών λογαριασμών
των δικαιούχων-μισθωτών. 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. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν
επιστρέφουν στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου
με IBAN: GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία
κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και
λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού.
Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ ΑΕ ενημερώνει
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» προκειμένου να συμπεριληφθούν σε
επόμενη πληρωμή.
6. Για την πληρωμή του ποσού εκ του επιδόματος
εορτών Χριστουγέννων 2020 που βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, η ειδική εντολή πληρωμής της
προηγούμενης παραγράφου 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.
Άρθρο 4
Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης
των ασφαλιστικών εισφορών
επί του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων
έτους 2020 για τους εργαζόμενους των οποίων η
σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί
και για τους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί
στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
1. α. Οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και
εργοδότη ή ασφαλισμένου) επί του επιδόματος εορτών
Χριστουγέννων, για τους εργαζόμενους που τίθενται σε
αναστολή σύμβασης εργασίας σύμφωνα με το άρθρο
1 της παρούσας, και οι οποίες αντιστοιχούν στο χρόνο αναστολής της σύμβασης εργασίας, υπολογίζονται
επί του ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου του
εργαζομένου, και καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
β. Οι ασφαλιστικές εισφορές για τον e-ΕΦΚΑ επί του
επιδόματος εορτών Χριστουγέννων για τους ανωτέρω
εργαζόμενους προσδιορίζονται μέσω της Αναλυτικής
Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) που υποβάλλεται από τον
εργοδότη για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα απασχόλησης
καταχωρίζονται τα στοιχεία της πραγματικής απασχόλησης.
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Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής
των συμβάσεων εργασίας καταχωρίζονται στην ίδια
Αναλυτική Περιοδική Δήλωση τα στοιχεία του ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου, με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση ή εκ περιτροπής απασχόληση με βάση
τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή
ορισμένου χρόνου. Οι αποδοχές της περίπτωσης αυτής
καταχωρίζονται στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση με
ειδικό τύπο αποδοχών, οι λεπτομέρειες για τον οποίο
καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, που
καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της επεξεργασίας των
Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων και αποστέλλει στο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών
που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις για τον e-ΕΦΚΑ διασταυρώνονται με
το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προκειμένου να
επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης
που δηλώνονται, καθώς και η ορθότητα των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν δηλωθεί στις Αναλυτικές
Περιοδικές Δηλώσεις βάσει των στοιχείων απασχόλησης,
με τις οποίες βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός,
και όπου απαιτείται εκδίδονται και επιδίδονται από τον
e-ΕΦΚΑ ηλεκτρονικά οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής.
γ. Οι ασφαλιστικές εισφορές για τον ΕΔΟΕΑΠ, τα ταμεία επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης και τα
ΝΠΙΔ εκ μετατροπής βάσει της παρ. 20 του άρθρου 6 του
ν. 3029/2002, για τους ανωτέρω εργαζόμενους προσδιορίζονται μέσω της αναλυτικής κατάστασης εισφορών
που υποβάλλεται από τον εργοδότη για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές τους διατάξεις.
Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων για τους ανωτέρω εργαζόμενους, που αντιστοιχεί
στο χρονικό διάστημα απασχόλησης καταχωρίζονται
στην αναλυτική κατάσταση εισφορών τα στοιχεία της
πραγματικής απασχόλησης.
Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, για το χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης
εργασίας προσδιορίζονται μέσω της ίδιας αναλυτικής κατάστασης εισφορών που υποβάλλεται από τον εργοδότη
για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις
οικείες καταστατικές τους διατάξεις, με χρήση ειδικών
τύπων αποδοχών.
Εκτός από τις αποδοχές των εργαζομένων καταχωρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και ασφαλισμένου/ή ασφαλισμένου). Στα σχετικά πεδία των αναλυτικών
καταστάσεων εισφορών καταχωρούνται και τα ποσά της
επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και
ασφαλισμένου/ή ασφαλισμένου) που αντιστοιχούν στο
χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας.
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Οι ειδικοί τύποι αποδοχών και οι οδηγίες συμπλήρωσης
των σχετικών πεδίων των καταστάσεων καθορίζονται
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κάθε φορέα.
Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών
εισφορών, εργοδότη και ασφαλισμένου/ή ασφαλισμένου, που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Οι φορείς συγκεντρώνουν μέσω της επεξεργασίας των
αναλυτικών καταστάσεων εισφορών και αποστέλλουν
στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα
μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
Για τους ανωτέρω φορείς που δεν συνδέονται με το
πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα δεδομένα που
καταχωρίζονται στις αναλυτικές καταστάσεις εισφορών
προς τους ανωτέρω φορείς διασταυρώνονται με τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις Αναλυτικές Περιοδικές
Δηλώσεις του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η
ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης και ασφαλιστικών εισφορών που δηλώνονται για τα οποία βαρύνεται
ο κρατικός προϋπολογισμός, και όπου απαιτείται εκδίδονται και επιδίδονται από τους φορείς οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2. α. Για τους εργαζόμενους που υπέβαλαν μονομερείς
δηλώσεις αναστολής, οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη) επί του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, υπολογίζονται επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4690/2020
(Α΄ 104).
β. Οι ασφαλιστικές εισφορές για τον e-ΕΦΚΑ προσδιορίζονται μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης
(ΑΠΔ), η οποία παράγεται αυτοτελώς από το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με βάση τα πληροφοριακά συστήματα και τα αρχεία του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του e-ΕΦΚΑ, του
ΟΑΕΔ και των λοιπών συναρμόδιων φορέων, με το ίδιο
πακέτο κάλυψης βάσει του οποίου καταβάλλονταν οι
ασφαλιστικές εισφορές πριν την υποβολή της μονομερούς δήλωσης αναστολής, και χωρίς υποχρέωση καμίας
περαιτέρω σχετικής ενέργειας εκ μέρους των επιχειρήσεων - εργοδοτών.
Ως τελική ημερομηνία παραγωγής των οικείων Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων της παρούσας παραγράφου και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών
εισφορών ορίζεται η 31.3.2021.
3. α. Οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και
εργοδότη ή ασφαλισμένου) επί του επιδόματος εορτών
Χριστουγέννων, για τους εργαζόμενους που εντάσσονται
στο μηχανισμό «ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ», και για το χρονικό διάστημα υπαγωγής σε αυτόν (για το χρονικό διάστημα που
δεν απασχολούνται), υπολογίζονται επί του ονομαστικού
μισθού ή ημερομισθίου και καλύπτονται από τον κρατικό
προϋπολογισμό σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
β. Οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη) για τον e-ΕΦΚΑ επί του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων για τους ανωτέρω εργαζόμενους προσδιορίζονται μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης
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(ΑΠΔ) που υποβάλλεται από τον εργοδότη για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα απασχόλησης
καταχωρίζονται τα στοιχεία της πραγματικής απασχόλησης.
Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα ένταξης
στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» καταχωρίζονται στην ίδια
ΑΠΔ τα στοιχεία του ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου. Οι αποδοχές της περίπτωσης αυτής καταχωρίζονται στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση με ειδικό τύπο
αποδοχών, οι λεπτομέρειες για τον οποίο καθορίζονται
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e- ΕΦΚΑ.
Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, που
καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της επεξεργασίας των
Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων και αποστέλλει στο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών
που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις για τον e-ΕΦΚΑ διασταυρώνονται με
το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προκειμένου να
επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης
που δηλώνονται, καθώς και η ορθότητα των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν δηλωθεί στις Αναλυτικές
Περιοδικές Δηλώσεις βάσει των στοιχείων απασχόλησης,
με τις οποίες βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός,
και όπου απαιτείται εκδίδονται και επιδίδονται από τον
e-ΕΦΚΑ ηλεκτρονικά οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής.
γ. Οι ασφαλιστικές εισφορές για τον ΕΔΟΕΑΠ, τα ταμεία επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης και τα
ΝΠΙΔ εκ μετατροπής βάσει της παρ. 20 του άρθρου 6 του
ν. 3029/2002, για τους ανωτέρω εργαζόμενους προσδιορίζονται μέσω της αναλυτικής κατάστασης εισφορών
που υποβάλλεται από τον εργοδότη για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές τους διατάξεις.
Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων για τους ανωτέρω εργαζόμενους, που αντιστοιχεί
στο χρονικό διάστημα απασχόλησης καταχωρίζονται
στην αναλυτική κατάσταση εισφορών τα στοιχεία της
πραγματικής απασχόλησης.
Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, για το χρονικό διάστημα ένταξης στο μηχανισμό
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» προσδιορίζονται μέσω της ίδιας αναλυτικής κατάστασης εισφορών που υποβάλλεται από
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τον εργοδότη για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων,
σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές τους διατάξεις, με
χρήση ειδικών τύπων αποδοχών.
Εκτός από τις αποδοχές των εργαζομένων καταχωρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και ασφαλισμένου/ή ασφαλισμένου). Στα σχετικά πεδία των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών καταχωρούνται και τα ποσά
της επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη
και ασφαλισμένου/ή ασφαλισμένου) που αντιστοιχούν
στο χρονικό διάστημα ένταξης στον μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ». Οι ειδικοί τύποι αποδοχών και οι οδηγίες συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων των καταστάσεων καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κάθε φορέα.
Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών
εισφορών, εργοδότη και ασφαλισμένου/ή ασφαλισμένου, που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Οι φορείς συγκεντρώνουν μέσω της επεξεργασίας των
αναλυτικών καταστάσεων εισφορών και αποστέλλουν
στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα
μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
Για τους ανωτέρω φορείς που δεν συνδέονται με το
πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα δεδομένα που
καταχωρίζονται στις αναλυτικές καταστάσεις εισφορών
προς τους ανωτέρω φορείς διασταυρώνονται με τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις Αναλυτικές Περιοδικές
Δηλώσεις του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η
ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης και ασφαλιστικών εισφορών που δηλώνονται για τα οποία βαρύνεται
ο κρατικός προϋπολογισμός, και όπου απαιτείται εκδίδονται και επιδίδονται από τους φορείς οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 5
Αχρεωστήτως καταβληθέντα
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 ΚΕΔΕ.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02055151612200008*

