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Έρνληαο ππφςε:  

 

1.Σν άξζξν 17 παξ. 6 ηνπ Ν. 3899/2010 «Επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο» (Α΄212).  

 

2.Σελ παξ. 5 ηνπ  άξζξνπ 16 ηνπ λ.4722/2020 (Α΄177) «Κύξσζε: α) ηεο από 10.8.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ 

Πεξηερνκέλνπ «Επείγνπζεο ξπζκίζεηο αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ αλαγθώλ ηνπ Εζληθνύ Σπζηήκαηνο Υγείαο, πξνζηαζίαο 

από ηε δηαζπνξά ηνπ θνξσλντνύ COVID-19, ζηήξημεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη δηεπθόιπλζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο» (A΄ 157) θαη β) ηεο από 22.8.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Έθηαθηα κέηξα γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ αζηηθώλ ζπγθνηλσληώλ, ηελ πξνκήζεηα κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ 

θαζαξηόηεηαο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, ηε ζηήξημε ησλ ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πξνο αληηκεηώπηζε ησλ ζπλεπεηώλ ηεο παλδεκίαο ηνπ 

θνξσλντνύ COVID-19, θαζώο θαη ηε ζηήξημε ησλ πιεκκπξνπαζώλ ηεο Εύβνηαο πνπ επιήγεζαλ θαηά ηηο πιεκκύξεο 

ηεο 8εο θαη 9εο Απγνύζηνπ 2020» (Α΄ 161) θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπλεπεηώλ ηεο παλδεκίαο 

ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 θαη άιισλ επεηγόλησλ δεηεκάησλ.», φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 61 ηνπ 

λ.4886/2022, Α΄ 12. 

 

3. Σν π.δ. 81/2019 «Σύζηαζε, ζπγρώλεπζε, κεηνλνκαζία θαη θαηάξγεζε Υπνπξγείσλ θαη θαζνξηζκόο ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο - Μεηαθνξά ππεξεζηώλ θαη αξκνδηνηήησλ κεηαμύ Υπνπξγείσλ» (Α’ 119). 

 

4.Σν π.δ. 2/2021 «Δηνξηζκόο Υπνπξγώλ, Αλαπιεξσηώλ Υπνπξγώλ θαη Υθππνπξγώλ» (Α’ 2). 

 

5.Σν  π.δ. 3/2021 «Μεηαθνξά ππεξεζηώλ θαη αξκνδηνηήησλ κεηαμύ Υπνπξγείσλ θαη κεηνλνκαζία Γεληθώλ 

Γξακκαηεηώλ» (Α 3́). 

 

6.Σν π.δ. 84/2019 «Σύζηαζε θαη θαηάξγεζε Γεληθώλ Γξακκαηεηώλ θαη Εηδηθώλ Γξακκαηεηώλ/Εληαίσλ Δηνηθεηηθώλ 

Τνκέσλ» (Α’ 123). 

 

7.Σελ ππφ ζηνηρεία 40331/Γ1.13521/13-9-2019 ππνπξγηθή απφθαζε «Επαλαθαζνξηζκόο όξσλ ειεθηξνληθήο 

ππνβνιήο εληύπσλ αξκνδηόηεηαο Σώκαηνο Επηζεώξεζεο Εξγαζίαο (ΣΕΠΕ) θαη Οξγαληζκνύ Απαζρνιήζεσο 
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ΑΠΟΦΑΖ 

Ο 

ΤΠΟΤΡΓΟ 

         

Θέκα: 

«Tροποποίεζε ηες Αρηζκ. 40331/Γ1.13521/13-9-2019 (Β΄3520/19-9-2019) «Δπαλαθαζορηζκός όρωλ 

ειεθηροληθής σποβοιής εληύπωλ αρκοδηόηεηας ώκαηος Δπηζεώρεζες Δργαζίας (ΔΠΔ) θαη 

Οργαληζκού Απαζτοιήζεως Δργαηηθού Γσλακηθού (ΟΑΔΓ)» απόθαζες ηοσ Τποσργού Δργαζίας 

θαη Κοηλωληθώλ Τποζέζεωλ, όπως ηροποποηήζεθε θαη ηζτύεη». 

mailto:organosi@ypakp.gr
ΑΔΑ: Ω8ΟΔ46ΜΤΛΚ-ΨΥΩ



2 

 

Εξγαηηθνύ Δπλακηθνύ (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππφ ζηνηρεία 44568/Γ1.14795/7-10-2019 

(Β’ 3751), 54286/Γ1.17642/21-11-2019 (Β’ 4293), 12338/Γ1.4372/12-3-2020 (Β’ 854), 13031/Γ1.4551/23-3-2020 

(Β’ 994), 13272/Γ1.4607/30-3-2020 (Β’ 1131), 13564/Γ1.4770/30-3-2020 (Β’ 1161), 14638/Γ1.4991/9-4-2020 (Β’ 

1424), 17239/Γ1.5936/4-5-2020 (Β’ 1695), 22043/Γ1.7451/11-6-2020 (Β’ 2278), 22804/Γ1.7772/12-6-2020 (Β’ 

2273), 27759/Γ1.9161/8-7-2020 (Β’ 2780), 39551/Γ1.11831/30-9-2020 (Β’ 4261), 49091/Γ1.14744/4-12-2020 (Β’ 

5474), 53345/Γ1. 15956/11-1-2021 (Β΄139),  8460/Γ1.2667/24-2-2021 (Β΄755), 90972/15-11-2021 (B΄ 5393),  

106022/21-12-2021 (B΄ 6182), 109084/31-12-2021 (Β΄6355) φκνηεο θαη ηζρχεη.  

 

8.Σελ ππνρξέσζε ιήςεο ησλ απαηηνχκελσλ ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέηξσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ππνθεηκέλσλ ζε φιεο ηηο επεμεξγαζίεο πνπ ζεζπίδνληαη. 

 

9.Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ, 

 

Αποθαζίδοσκε 

      

Άρζρο πρώηο 

 

Σξνπνπνηείηαη ε αξηζ. πξση. 40331/Γ1.13521/13-9-2019 (Β΄3520/19-9-2019) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο 

θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, «Δπαλαθαζνξηζκφο φξσλ ειεθηξνληθήο ππνβνιήο εληχπσλ αξκνδηφηεηαο ψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (ΔΠΔ) θαη Οξγαληζκνχ Απαζρνιήζεσο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ)» φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, σο εμήο: 

ην άξζξν 14 «Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο-Πξνζεζκίεο» πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 25 σο  αθνινχζσο: 

«14.25  Όηαλ, ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.4722/2020 (Α΄177), εξγαδφκελνη γνλείο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

ίδηνπ σο άλσ άξζξνπ, θάλνπλ ρξήζε ηεο πξνβιεπφκελεο «εηδηθής άδεηας ιόγω λόζεζες ηωλ ηέθλωλ ηοσς από 

θορωλοϊό COVID-19», δηαγλσζζείζαο από ηελ 24/1/2022 θαη ιάβνπλ απφ ηνπο εξγνδφηεο ηνπο ηηο 

πξνβιεπφκελεο απνδνρέο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαβιεζεί ζηνπο εξγνδφηεο απηνχο ην πνζφ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηνλ 

ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, νη ηειεπηαίνη ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ εληφο ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηε ρξήζε ηεο 

άδεηαο ην «ΔΝΣΤΠΟ 11.2: ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΚΑΗ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 

ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΛΖΦΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΆΓΔΗΑ ΓΟΝΔΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

ΛΟΓΧ ΝΟΖΖ ΣΧΝ ΣΔΚΝΧΝ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΟΡΧΝΟΨΟ COVID -19  (ΑΡΘΡΟ 16 Ν.4722/2020, 

Α΄177, όπως αληηθαηαζηάζεθε από ηο άρζρο 61 ηοσ λ.4886/2022, Α΄ 12)», α)δειψλνληαο ππεχζπλα i)φηη 

απέδσζαλ ζηνλ/ζηελ εξγαδφκελφ/-ή ηνπο πνπ έθαλε ρξήζε ηεο «εηδηθής άδεηας ιόγω λόζεζες ηωλ ηέθλωλ από 

ηολ θορωλοϊό COVID-19»  ηηο πξνβιεπφκελεο απνδνρέο γηα ηα εκεξνκίζζηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο εκέξεο ηεο 

άδεηαο απηήο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνίεζε, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο αλαινγνχζεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ζηνπο 

νηθείνπο θνξείο,  ii)ηα ζηνηρεία ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνπο ινγαξηαζκνχ (IBAN), iii)ηα ζηνηρεία ηνπ/ηεο εξγαδνκέλνπ/-

εο ηνπο, ηνλ ΑΜΚΑ ηνπ ηέθλνπ ηνπ/ηεο ην νπνίν λφζεζε, ην δηάζηεκα γηα ην νπνίν  ν/ε εξγαδφκελνο/-ε έθαλε 

ρξήζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο, ηα εκεξνκίζζηα πνπ ηνπ/ηεο αληηζηνηρνχλ ζην δηάζηεκα ηεο άδεηαο πνπ δειψλεηαη, 

ηηο κηθηέο απνδνρέο γηα ηα εκεξνκίζζηα απηά, θαζψο θαη ηηο αλαινγνχζεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο γηα ηα 

εκεξνκίζζηα θαηά ηηο αληίζηνηρεο εκέξεο άδεηαο θαη β) επηζπλάπηνληαο ην απνδεηθηηθφ εμφθιεζεο κέζσ 

ηξαπεδηθήο θαηάζεζεο ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ εξγαδφκελνπ/εο ηνπο γηα ηελ 4
ε
 εκέξα ηεο άδεηαο λφζεζεο. 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηε ρξήζε ηεο άδεηαο απηήο ζεκείν αλαθνξάο είλαη ν κήλαο ζηνλ 

νπνίν ιακβάλεηαη ε ηειεπηαία εκέξα ηεο ρνξεγεζείζαο άδεηαο.». 

 

 

Άρζρο δεύηερο 

 

πκπιεξψλεηαη ην Παξάξηεκα ηεο αξηζ. πξση. 40331/Γ1.13521/13-9-2019 (Β΄3520/19-9-2019) απφθαζεο ηνπ 

Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, «Δπαλαθαζνξηζκφο φξσλ ειεθηξνληθήο ππνβνιήο εληχπσλ 

αξκνδηφηεηαο ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (ΔΠΔ) θαη Οξγαληζκνχ Απαζρνιήζεσο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ 

(ΟΑΔΓ)», φπσο ηζρχεη, κε ην αθφινπζν έληππν:  

 

«ΔΝΣΤΠΟ 11.2: ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΚΑΗ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΛΖΦΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΆΓΔΗΑ ΓΟΝΔΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΛΟΓΧ ΝΟΖΖ ΣΧΝ 

ΣΔΚΝΧΝ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΟΡΧΝΟΨΟ COVID -19  (ΑΡΘΡΟ 16 Ν.4722/2020, Α΄177, όπως 

αληηθαηαζηάζεθε από ηο άρζρο 61 ηοσ λ.4886/2022, Α΄ 12 )», 
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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. Δάλ 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»  

2.Δπηζπλαπηφκελν αξρείν:  απνδεηθηηθφ εμφθιεζεο κέζσ ηξαπεδηθήο θαηάζεζεο ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ εξγαδφκελνπ/εο  κνπ γηα ηελ 4ε εκέξα ηεο άδεηαο λφζεζεο. 

 

 

 

ΔΝΣΤΠΟ 11.2: ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΚΑΗ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΛΖΦΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΆΓΔΗΑ ΓΟΝΔΧΝ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΛΟΓΧ ΝΟΖΖ ΣΧΝ ΣΔΚΝΧΝ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΟΡΧΝΟΨΟ COVID -19  (ΑΡΘΡΟ 16 Ν.4722/2020, Α΄177,  όπως αληηθαηαζηάζεθε από ηο άρζρο 

61 ηοσ λ.4886/2022, Α΄ 12) 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΟΑΔΓ 
 ΚΧΓΗΚΟ 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

ΤΠΖΡΔΗΑ .ΔΠ.Δ. 
 ΚΧΓΗΚΟ 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

ΑΡ. ΠΡΧΣ.:  ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ  

ΑΡ. ΠΡΧΣ ΥΔΣ.:  ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΥΔΣ.:   

A. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΡΓΟΓΟΣΖ 

ΦΤΗΚΟ ΠΡΟΧΠΟ ΝΑΗ  ΟΥΗ  Α.Μ.Δ.  

ΔΠΧΝΤΜΗΑ ή ΔΠΧΝΤΜΟ  

ΟΝΟΜΑ  ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ  

ΓΗΑΚΡΗΣΗΚΟ ΣΗΣΛΟ  

ΑΡΜΟΓΗΑ ΓΟΤ 

ΚΧΓΗΚΟ  ΟΝΟΜΑΗΑ  ΑΦΜ  

ΝΟΜΗΚΖ ΜΟΡΦΖ 

ΚΧΓΗΚΟ  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ  

Β. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ ΔΡΓΟΓΟΣΖ 

ΔΓΡΑ Α/Α ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ ΔΡΓΟΓΟΣΖ ΚΑΣΑ ΗΚΑ 

ΝΑΗ  ΟΥΗ  ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑ ΗΚΑ  ΚΧΓΗΚΟ  

ΤΠΟΚ/ΣΟ 

 

Γ. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ 

ΑΦΜ  Α.Μ.Κ.A.  ΑΡ. ΜΖΣΡ. Η.Κ.Α.  

ΔΠΧΝΤΜΟ  ΌΝΟΜΑ  
ΑΜΚΑ ΣΔΚΝΟΤ/ΣΔΚΝΧΝ  ΠΟΤ ΝΟΖΔ/ 

ΝΟΖΑΝ 
 

ΖΜΔΡ/ΝΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ  ΜΗΚΣΔ ΑΠΟΓΟΥΔ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΛΖΦΖ 1
Ζ

 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

ΑΓΔΗΑ 

 
ΔΗΓΟ 

ΑΓΔΗΑ 

ΔΗΓΗΚΖ 

ΑΓΔΗΑ 

ΜΗΚΣΔ ΑΠΟΓΟΥΔ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΓΗΑ 

ΣΟ  ΖΜΔΡΟΜΗΘΗΟ ΣΖ ΓΖΛΟΤΜΔΝΖ 

ΑΓΔΗΑ 

 

ΑΝΑΛΟΓΟΤΔ 

ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ  

ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟ 

ΖΜΔΡΟΜΗΘΗΟ  

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΛΖΦΖ 2
Ζ

 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

ΑΓΔΗΑ 

 
ΔΗΓΟ 

ΑΓΔΗΑ 

ΔΗΓΗΚΖ 

ΑΓΔΗΑ 

ΜΗΚΣΔ ΑΠΟΓΟΥΔ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟ  

ΖΜΔΡΟΜΗΘΗΟ ΣΖ ΓΖΛΟΤΜΔΝΖ ΑΓΔΗΑ 
 

ΑΝΑΛΟΓΟΤΔ 

ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ  

ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟ 

ΖΜΔΡΟΜΗΘΗΟ 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΛΖΦΖ 3
Ζ

 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

ΑΓΔΗΑ 

 
ΔΗΓΟ 

ΑΓΔΗΑ 

ΔΗΓΗΚΖ 

ΑΓΔΗΑ 

ΜΗΚΣΔ ΑΠΟΓΟΥΔ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟ  

ΖΜΔΡΟΜΗΘΗΟ ΣΖ ΓΖΛΟΤΜΔΝΖ ΑΓΔΗΑ 
 

ΑΝΑΛΟΓΟΤΔ 

ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ  

ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟ 

ΖΜΔΡΟΜΗΘΗΟ 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΛΖΦΖ 4
Ζ

 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

ΑΓΔΗΑ 

 
ΔΗΓΟ 

ΑΓΔΗΑ 

ΔΗΓΗΚΖ 

ΑΓΔΗΑ 

ΜΗΚΣΔ ΑΠΟΓΟΥΔ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟ  

ΖΜΔΡΟΜΗΘΗΟ ΣΖ ΓΖΛΟΤΜΔΝΖ ΑΓΔΗΑ 
 

ΑΝΑΛΟΓΟΤΔ 

ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ  

ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟ 

ΖΜΔΡΟΜΗΘΗΟ 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΛΖΦΖ 5
Ζ

 

ΔΡΓΑΗΜΖ ΖΜΔΡΑ 

ΑΓΔΗΑ 

 
ΔΗΓΟ 

ΑΓΔΗΑ 

ΑΛΛΖ 

ΑΓΔΗΑ 

ΜΗΚΣΔ ΑΠΟΓΟΥΔ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟ  

ΖΜΔΡΟΜΗΘΗΟ ΣΖ ΓΖΛΟΤΜΔΝΖ ΑΓΔΗΑ 
 

ΑΝΑΛΟΓΟΤΔ 

ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ  

ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟ 

ΖΜΔΡΟΜΗΘΗΟ 

 

Γ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΓΖΛΧΖ 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, κε ηελ παξνχζα  ΓΖΛΧΝΧ  ΤΠΔΤΘΤΝΑ
1 

φηη,  
απέδσζα γηα ην δεισκέλν/-ε κε ηελ παξνχζα  εξγαδφκελφ/-ε κνπ ν/ε  νπνίνο/-α έθαλε ρξήζε ηεο εηδηθήο άδεηαο ιφγσ λφζεζεο ηέθλνπ ηνπ/ηεο απφ ηνλ θνξσλντφ COVID-19 (άξζξν 16 

λ.4722/2020, Α΄177),  ηηο απνδνρέο γηα ηα εκεξνκίζζηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο εκέξεο ηεο άδεηαο απηήο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνίεζε, θαζψο θαη ηηο αλαινγνχζεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο. 

Δπηζπλάπησ  απνδεηθηηθφ εμφθιεζεο κέζσ ηξαπεδηθήο θαηάζεζεο ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ εξγαδφκελνπ/εο κνπ  γηα ηελ 4
ε
 εκέξα ηεο άδεηαο λφζεζεο.  

ΣΗΣΛΟ, ΚΧΓΗΚΟ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ ΑΡΗΘΜΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΗΒΑΝ 

ΣΡΑΠΔΕΑ              ΚΧΓ  ΗΒΑΝ  

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ  ΤΝΖΜΜΔΝΑ ΑΡΥΔΗΑ2 

Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, επί ηεο νδνχ ηαδίνπ αξ. 29, επεμεξγάδεηαη σο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ, ζην εμήο : «ΓΚΠΓ») ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πεξηιακβάλνληαη θαη επηζπλάπηνληαη 

ζηo παξφλ έληππν, κε ζθνπφ ηελ ππνρξεσηηθή θαηαρψξηζε θαη δηαρείξηζε ηεο δήισζεο απφ ηνπο εξγνδφηεο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ θάλνπλ ρξήζε ηεο άδεηαο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ 

λ. 4722/2020 (άδεηαο ησλ γνλέσλ ιφγσ λφζεζεο ησλ ηέθλσλ απφ ηνλ θνξσλντφ COVID-19), πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνχλ νη ξπζκίζεηο πεξί ιήςεο κέξνπο ησλ απνδνρψλ ησλ γνλέσλ 

εξγαδνκέλσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο, απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Ζ λνκηθή βάζε γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ εξγνδνηψλ (ή, ζε πεξίπησζε εξγνδφηε - λνκηθνχ 

πξνζψπνπ, ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ απηνχ), εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ηέθλσλ ηνπο είλαη ε εθηέιεζε ππνρξεψζεσλ θαη ε άζθεζε δηθαησκάησλ ζηνλ ηνκέα ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ (άξζξν 9 
παξ. 2 β  ́ΓΚΠΓ). Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα δηαζηαπξψλνληαη κε ηα ζηνηρεία ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ. Σα εκπιεθφκελα πξφζσπα έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα 

δεδνκέλα πνπ ηνπο αθνξνχλ, δηφξζσζεο αλαθξηβψλ ή ζπκπιήξσζεο ειιηπψλ δεδνκέλσλ, δηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ αλ δελ είλαη πιένλ απαξαίηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο 

νπνίνπο ζπιιέρζεθαλ ή ππνβιήζεθαλ θαη' άιιν ηξφπν ζε επεμεξγαζία, πεξηνξηζκνχ ηεο επεμεξγαζίαο θαη ελαληίσζεο ζηελ επεμεξγαζία. Γηα θάζε δήηεκα ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία 

ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηνλ Τπεχζπλν Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, 

επηθνηλσλψληαο ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ dpo@yeka.gr.  

Ο/Ζ  ΝΟΜΗΜΟ ΔΚΠΡΟΧΠΟ  

ΑΔΑ: Ω8ΟΔ46ΜΤΛΚ-ΨΥΩ
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Άρζρο ηρίηο 

Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ε αξηζκ. 40331/Γ1.13521/13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, «Δπαλαθαζνξηζκφο φξσλ ειεθηξνληθήο ππνβνιήο εληχπσλ 

αξκνδηφηεηαο ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (ΔΠΔ) θαη Οξγαληζκνχ Απαζρνιήζεσο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ 

(ΟΑΔΓ)» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 

Ζ απφθαζε απηή ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο. 

Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο 
 

 Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

 

 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΥΑΣΕΖΓΑΚΖ 

ΑΔΑ: Ω8ΟΔ46ΜΤΛΚ-ΨΥΩ
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