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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ :

Έγκριση πίστωσης της πληρωμής επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 που καλύπτεται από
τον κρατικό προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινής υπουργικής απόφασης «Χορήγηση
επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα στους μισθωτούς όλης της χώρας που
απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου» (Β’ 742), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ.5 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»
(Α΄ 75), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4684/2020 (Α΄ 86) «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π.
«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»
(A΄ 75) και άλλες διατάξεις.».
3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
5.

Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α’ 145).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98),
7. Τις διατάξεις του το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),
8. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
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10. Την αριθμ. 12642/Δ1.4472/17-3-2020 υπουργική απόφαση «Καθορισμός δαπανών για τις
οποίες ορίζει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων διατάκτη τον ίδιο ή άλλο όργανο,
ορισμός δευτερευόντων διατακτών για αντίστοιχες δαπάνες, ορισμός αποφαινόμενου οργάνου» ( Β’
1033).
11. Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. οίκ. 21036/1737/2.6.2020 κοινής υπουργικής απόφασης με
θέμα: «Καθορισμός επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 και χρόνος καταβολής αυτού. Προσδιορισμός
του επιδόματος εορτών Πάσχα που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και διαδικασία
πληρωμής του» (Β΄ 2141 και Β΄ 2196).
12. Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. 27759/Δ1.9161/8.7.2020 υπουργικής απόφασης με θέμα:
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής
εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β΄3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 2780).
13. Το υπ. αριθμ.38616/175/29.09.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με το οποίο
διαβιβάστηκε το ηλεκτρονικό αρχείο που εξήχθη από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
14. Την υπ’ αρ.38617/2344/29.9.2020 απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας για την καταβολή της
πληρωμής αποζημίωσης ειδικού σκοπού (ΑΔΑ: Ψ7ΘΦ46ΜΤΛΚ-ΓΦ5 ) .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε τη μεταφορά πίστωσης ύψους δύο εκατομμύριων οκτακοσίων εβδομήντα μία χιλιάδων
διακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (2.871.259,89 €) από τον Ε.Φ. 1033-5010000000, ΑΛΕ 2310989899 οικ. έτους 2020, που αφορά στην καταβολή του επιδόματος εορτών
Πάσχα 2020 που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό στους δικαιούχους, το σύνολο των
οποίων ανέρχεται στους χίλιους εξακόσιους είκοσι τρεις (1.623).
Valeur πίστωσης: 30/9 /2020, στους δικαιούχους: 30/9 /2020.
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