
 

 

  

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΤΠΟΘΔΔΩΝ  

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ 

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑΚΩΝ 

ΥΔΔΩΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ 

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΗΝ ΔΡΓΑΙΑ & 

ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ ΔΡΓΑΙΑ  

Γ/ΝΗ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΦΤΛΩΝ 

ΣΗΝ ΔΡΓΑΙΑ 

Πιεξνθνξίεο: Μ. Δπζπκίνπ 

Σειέθσλν: 2131516392 

 

 

     Αζήλα:      16 Ινπιίνπ 2020  

     Αξηζκ. Πξση: 29262/948 

  

 

ΠΡΟ :            ΔΓΚΤΚΛΙΟ 

 

    

 

     

       

 

 

   

ΘΔΜΑ: Γηεπθξηλίζεηο γηα ηε δηαδηθαζία έληαμεο ζηνλ έθηαθην κεραληζκό 

ζηήξημεο εξγαδνκέλσλ θαη ιήςεο απνδεκίσζεο εηδηθνύ ζθνπνύ, γηα ηνπο κήλεο 

Μάην θαη Ινύλην 2020, πξνθεηκέλνπ γηα εξγαδόκελνπο θαη εξγαδόκελεο πνπ 

βξίζθνληαλ ζε λόκηκεο άδεηεο όπσο αζζελείαο, κεηξόηεηαο ή εμάκελε εηδηθή 

παξνρή πξνζηαζίαο ηεο κεηξόηεηαο νη νπνίεο έιεμαλ θαηά ηε δηάξθεηα αλαζηνιήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο κε εληνιή δεκόζηαο αξρήο, θαη’ εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 34 ηνπ λ. 4690/2020 (Α΄ 104). 

 

Με ηελ παξνύζα εγθύθιην παξέρνληαη δηεπθξηλίζεηο γηα ηε δηαδηθαζία έληαμεο 

ζηνλ έθηαθην κεραληζκό ζηήξημεο εξγαδνκέλσλ θαη ιήςεο απνδεκίσζεο εηδηθνύ 

ζθνπνύ, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 4690/2020 (Α΄ 104).  

 

ύκθσλα κε ηελ σο άλσ δηάηαμε εξγαδόκελνη θαη εξγαδόκελεο επηρεηξήζεσλ-

εξγνδνηώλ ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία αλεζηάιε κε εληνιή δεκόζηαο αξρήο νη νπνίνη 

είραλ εμαηξεζεί από ηνλ εηδηθό κεραληζκό ζηήξημεο ηνπ δέθαηνπ ηξίηνπ άξζξνπ ηεο από 

14.3.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (Α΄ 64), ε νπνία θπξώζεθε κε ην άξζξν 

3 ηνπ λ. 4682/2020 (Α΄76),  σο δηαηεινύληεο ζε λόκηκε άδεηα, όπσο άδεηα αζζελείαο, 

άδεηα κεηξόηεηαο ή εμάκελε εηδηθή παξνρή πξνζηαζίαο ηεο κεηξόηεηαο, 

εληάζζνληαη ζηνλ έθηαθην κεραληζκό ζηήξημεο εξγαδνκέλσλ θαη θαζίζηαληαη 

δηθαηνύρνη αλαινγίαο απνδεκίσζεο εηδηθνύ ζθνπνύ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 

ηελ 1ε.5.2020 κέρξη ηελ εκέξα ιήμεο ηεο αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, 

εθόζνλ ε άδεηά ηνπο έιεμε θαηά ηε δηάξθεηα αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο κε εληνιή δεκόζηαο αξρήο. 

 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ έληαμε ζηνλ έθηαθην κεραληζκό ζηήξημεο εξγαδνκέλσλ νη 

εξγνδόηεο ππνρξενύληαη λα ζέζνπλ ηηο ζπκβάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ απηώλ ζε 

αλαζηνιή από ηελ επόκελε ηεο ιήμεο ηεο λόκηκεο άδεηαο θαη κέρξη ηελ άξζε ηεο 

απαγόξεπζεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, σζηόζν ππνγξακκίδεηαη όηη δελ 

κπνξνύλ λα δεισζνύλ εκεξνκελίεο πξνγελέζηεξεο ηεο 1
εο

/5/2020 (έλαξμε 

εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 4690/2020). 
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Η απνδεκίσζε εηδηθνύ ζθνπνύ ππνινγίδεηαη θαη’ αλαινγία ησλ εκεξώλ θαηά ηηο 

νπνίεο ε ζύκβαζε εξγαζίαο ησλ σο άλσ εξγαδνκέλσλ ηίζεηαη ζε αλαζηνιή, εληόο 

ηνπ δηαζηήκαηνο από 1
εο

.5.2020 θαη κέρξη ηελ εκέξα ιήμεο ηεο αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο 

ηεο επηρείξεζεο ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, κε βάζε ππνινγηζκνύ ην πνζό πνπ 

αληηζηνηρεί ζε ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο ην νπνίν αλέξρεηαη ζηα 

πεληαθόζηα ηξηάληα ηέζζεξα (534) επξώ.  

 

Η απνδεκίσζε είλαη αθαηάζρεηε, αθνξνιόγεηε θαη δελ ζπκςεθίδεηαη κε νπνηαδήπνηε 

νθεηιή. 

 

Α. Γηαδηθαζία έληαμεο ζηνλ έθηαθην κεραληζκό ζηήξημεο εξγαδνκέλσλ θαη  ιήςεο 

απνδεκίσζεο εηδηθνύ ζθνπνύ 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ έληαμε ζηνλ έθηαθην κεραληζκό ζηήξημεο εξγαδνκέλσλ θαη ηε 

ρνξήγεζε ηεο απνδεκίσζεο εηδηθνύ ζθνπνύ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 34 

ηνπ λ. 4690/2020, πξώηα νη εξγνδόηεο θαη ελ ζπλερεία νη εξγαδόκελνη/εξγαδόκελεο 

ππνρξενύληαη λα ππνβάιινπλ ππεύζπλεο δειώζεηο σο εμήο: 

 

1. Τπνβνιή ππεύζπλσλ δειώζεσλ επηρεηξήζεσλ – εξγνδνηώλ 

α) Οη επηρεηξήζεηο-εξγνδόηεο ησλ νπνίσλ ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα αλεζηάιε κε 

εληνιή δεκόζηαο αξρήο θαη ησλ νπνίσλ ε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ζπλερίζηεθε κε εληνιή 

δεκόζηαο αξρήο θαηά ην κήλα Μάην ή θαη ηνλ Ινύλην πνπ απαζρνινύλ εξγαδόκελεο θαη 

εξγαδόκελνπο πνπ εκπίπηνπλ ζηε ξύζκηζε ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 4690/2020 (Α΄ 64) 

ππνρξενύληαη λα ππνβάιινπλ μερσξηζηά γηα θάζε κήλα  ππεύζπλεο δειώζεηο γηα 

ηελ έληαμε ζηνλ έθηαθην κεραληζκό ζηήξημεο εξγαδνκέλσλ θαη ηε ιήςε ηεο 

απνδεκίσζεο εηδηθνύ ζθνπνύ από ηνπο δηθαηνύρνπο εξγαδνκέλνπο.  

 

Δηδηθόηεξα: 

 

 Γηα ηνλ κήλα Μάην 2020 ν εξγνδόηεο ππνβάιιεη ην «Έληππν δήισζεο 

αλαζηνιήο ζπκβάζεσλ εξγαζίαο γηα ηηο πεξηπηώζεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ 

λ.4690/2020» ζην Π.. ΔΡΓΑΝΗ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο & Κνηλσληθώλ 

Τπνζέζεσλ από   20/7/2020 έσο θαη  27/7/2020 ην νπνίν πεξηιακβάλεη: 

 

i) ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηηο εξγαδόκελεο πνπ εκπίπηνπλ ζηε ξύζκηζε ηνπ άξζξνπ 34 

ηνπ λ. 4690/2020 (Α΄ 64), ησλ νπνίσλ ηηο ζπκβάζεηο ζέηεη ζε αλαζηνιή, 

ii) ηελ εκεξνκελία δηαθνπήο ηεο λόκηκεο άδεηαο θαηά ηελ πεξίνδν αλαζηνιήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο κε εληνιή δεκόζηαο αξρήο, από ηελ επόκελε ηεο νπνίαο ε 

ζύκβαζε εξγαζίαο ηίζεηαη ζε αλαζηνιή, 

iii) ην ρξνληθό δηάζηεκα αλαζηνιήο ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ησλ αλσηέξσ 

εξγαδνκέλσλ. Σν δηάζηεκα αλαζηνιήο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο κπνξεί λα μεθηλά από 

01.05.2020, αλεμάξηεηα από ην εάλ ε λόκηκε άδεηα έιεμε λσξίηεξα θαη θζάλεη κέρξη 

ηελ πξνεγνύκελε ηεο εκεξνκελίαο άξζεο ηεο αλαζηνιήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο.  

 

 Γηα ηνλ κήλα Ινύλην 2020 αθνινπζείηαη ε ήδε πθηζηάκελε δηαδηθαζία ηνπ 

άξζξνπ 5 ηνπ Κεθαιαίνπ Γ΄ ηεο ΤΑ 23102/477/13.6.2020 (Β΄ 2268) θαη 

ππνβάιιεηαη ην έληππν «Γήισζεο αλαζηνιήο ζπκβάζεσλ εξγαζίαο»  ζην 

Π.. ΔΡΓΑΝΗ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο & Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ έσο θαη            

  27/7/2020.  

ΑΔΑ: 9Ν6Φ46ΜΤΛΚ-ΘΨΔ



 

 

  

Παξαδείγκαηα: 

1
ν
 ) Πεξίπησζε εξγαδόκελεο ηεο νπνίαο ε άδεηα κεηξόηεηαο έιεμε ζηηο 15/4/2020 θαηά 

ην δηάζηεκα πνπ ε επηρείξεζε ηεινύζε ζε ππνρξεσηηθή αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο κε 

εληνιή δεκόζηαο αξρήο. Η εξγαδόκελε δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζηηο αξρηθέο 

δειώζεηο αλαζηνιώλ εξγαζίαο θαηά ηνλ κήλα Μάξηην. Η αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο 

δηήξθεζε κέρξη ηηο 7/6/2020 θαη ε επηρείξεζε επαλαιεηηνύξγεζε ζηηο 8/6/2020.  

 

- Ωο δηάζηεκα αλαζηνιήο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο ζα δεισζνύλ νη εκεξνκελίεο 

από 1/5/2020 έσο θαη 7/6/2020. Σα δηαζηήκαηα πνπ αθνξνύλ θάζε κήλα ζα 

δεισζνύλ μερσξηζηά σο αλαθέξεηαη αλσηέξσ. Η εξγαδόκελε ζα ιάβεη αλαινγία 

απνδεκίσζεο εηδηθνύ ζθνπνύ γηα ην δηάζηεκα απηό. 

 

2
ν
) Δξγαδόκελνο ηνπ νπνίνπ ε άδεηα αζζέλεηαο έιεμε ζηηο 10/4/2020 θαηά ην δηάζηεκα 

πνπ ε επηρείξεζε ηεινύζε ζε ππνρξεσηηθή αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο κε εληνιή 

δεκόζηαο αξρήο. Ο εξγαδόκελνο δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζηηο αξρηθέο δειώζεηο 

αλαζηνιώλ εξγαζίαο θαηά ηνλ κήλα Μάξηην. Η αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο δηήξθεζε 

κέρξη ηηο 7/6/2020 θαη ε επηρείξεζε επαλαιεηηνύξγεζε ζηηο 8/6/2020. 

 

- Ωο δηάζηεκα αλαζηνιήο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο ζα δεισζνύλ νη εκεξνκελίεο 

από 1/5/2020 έσο θαη 7/6/2020. Σα δηαζηήκαηα πνπ αθνξνύλ θάζε κήλα ζα 

δεισζνύλ μερσξηζηά σο αλαθέξεηαη αλσηέξσ. Ο εξγαδόκελνο ζα ιάβεη αλαινγία 

απνδεκίσζεο εηδηθνύ ζθνπνύ γηα ην δηάζηεκα απηό. 

 

iv) ην «Έληππν δήισζεο αλαζηνιήο ζπκβάζεσλ εξγαζίαο γηα ηηο πεξηπηώζεηο ηνπ 

άξζξνπ 34 ηνπ λ.4690/2020» πνπ αθνξά ζηνλ κήλα Μάην 2020, δελ 

πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ εθκηζζσηή θαη ηνπ κηζζίνπ αθηλήηνπ. 

   

β) Οη επηρεηξήζεηο - εξγνδόηεο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο ππεύζπλεο δήισζεο, 

ππνρξενύληαη λα ηελ γλσζηνπνηήζνπλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο απζεκεξόλ, 

εγγξάθσο ή κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, δειώλνληάο ηνπο θαη ηνλ αξηζκό 

πξσηνθόιινπ θαηαρώξηζεο ηεο πξάμεο ηνπο ζην Π.. ΔΡΓΑΝΗ, πξνθεηκέλνπ ζηε 

ζπλέρεηα θαη νη εξγαδόκελνη λα πξνβνύλ ζηελ ππνβνιή ηεο δηθήο ηνπο ππεύζπλεο 

δήισζεο, εληόο ησλ ρξνληθώλ δηαζηεκάησλ πνπ νξίδνληαη θαησηέξσ. 

 

 

2. Τπνβνιή ππεύζπλσλ δειώζεσλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ έληαμε ζηνλ έθηαθην 

κεραληζκό ζηήξημεο εξγαδνκέλσλ θαη ηε ιήςε απνδεκίσζεο εηδηθνύ ζθνπνύ 

 

α. Οη εξγαδόκελνη θαη νη εξγαδόκελεο πνπ εκπίπηνπλ ζηε ξύζκηζε ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 

4690/2020 ησλ νπνίσλ ε ζύκβαζε εξγαζίαο έρεη ηεζεί ζε αλαζηνιή ζύκθσλα κε ηα 

αλσηέξσ νξηδόκελα ζηελ παξ. 1 θαη έρνπλ ιάβεη ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε ηεο αλαζηνιήο 

ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο ηνπο από ηηο επηρεηξήζεηο – εξγνδόηεο ηνπο, ππνβάιινπλ 

ππνρξεσηηθά ππεύζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηνπ 

εηδηθνύ κεραληζκνύ ζηήξημεο ησλ εξγαδνκέλσλ ( supportemployees.yeka.gr ) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ.  

Η ππεύζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη κία θνξά, έπεηηα από ηελ πξώηε ζρεηηθή 

γλσζηνπνίεζε ηεο αλαζηνιήο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο ηνπο από ηηο επηρεηξήζεηο – 

εξγνδόηεο ηνπο, είηε γηα ηνλ Ινύλην, είηε γηα ηνλ Μάην.  

ΑΔΑ: 9Ν6Φ46ΜΤΛΚ-ΘΨΔ



 

 

 β. ηελ ππεύζπλε δήισζε ζπκπεξηιακβάλνληαη, εθηόο ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο ζηνηρείσλ 

θαη ηνπ αξηζκνύ πξσηνθόιινπ θαηαρώξηζεο ηεο ππεύζπλεο δήισζεο ηνπ εξγνδόηε ζην 

Π «ΔΡΓΑΝΗ» ηα νπνία αληινύληαη απηόκαηα από ην Π «ΔΡΓΑΝΗ», θαη ηα ζηνηρεία 

ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ (ΙΒΑΝ). 

 

γ. Δπίζεο, δειώλνπλ θαη ην αλ κηζζώλνπλ θύξηα θαηνηθία, θαζώο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

εθκηζζσηή θαη ηνπ κηζζίνπ αθηλήηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηύρνπλ ηεο έθπησζεο ελνηθίνπ, 

ζύκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ. 

 

δ. Οη σο άλσ ππεύζπλεο δειώζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ππνβάιινληαη έσο θαη    

27/7/2020. 
 

 

Β. Ιδηαίηεξεο πεξηπηώζεηο 

Καηά ηελ ππνβνιή ησλ σο  άλσ ππεύζπλσλ δειώζεσλ γηα ηε ιήςε απνδεκίσζεο 

εηδηθνύ ζθνπνύ, πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή πξνθεηκέλνπ ηα δηαζηήκαηα 

αλαζηνιώλ ηεο εξγαζηαθήο ζύκβαζεο πνπ ζα δεισζνύλ λα κελ επηθαιύπηνληαη ζηε 

ζπλέρεηα από ρξνληθά δηαζηήκαηα άιισλ, λεόηεξσλ αδεηώλ νη νπνίεο ρνξεγήζεθαλ 

κεηαγελέζηεξα.  

 

πλήζεηο ηέηνηεο πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή είλαη νη 

εμήο: 

  

i) κεηά ηε ιήμε αλαξξσηηθήο άδεηαο ε έλαξμε άδεηαο κεηξόηεηαο γηα ηελ νπνία ε 

εξγαδόκελε ζα ιάβεη επηδόηεζε από ηνλ αζθαιηζηηθό ηεο θνξέα ή,  

ii) κεηά ηε ιήμε ηεο άδεηαο κεηξόηεηαο ε έλαξμε άδεηαο εηδηθήο παξνρήο πξνζηαζίαο 

ηεο κεηξόηεηαο γηα ηελ νπνία ε εξγαδόκελε ζα ιάβεη επηδόηεζε από ηνλ ΟΑΔΓ,  

iii) κεηά ηε ιήμε ηεο άδεηαο κεηξόηεηαο ε έλαξμε άδεηαο αλαξξσηηθήο γηα ηελ νπνία ε 

εξγαδόκελε ζα ιάβεη επηδόηεζε από ηνλ αζθαιηζηηθό ηεο θνξέα. 

 

ρεηηθά κε ηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηπηώζεηο ζα πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή θαη λα 

γίλεηαη ζπλελλόεζε κε ηηο εξγαδόκελεο, ώζηε λα κελ πξνθύπηνπλ επηθαιύςεηο, δειαδή 

λα κελ δεισζνύλ σο δηαζηήκαηα αλαζηνιήο ηεο εξγαζηαθήο ζύκβαζεο δηαζηήκαηα 

λέσλ αδεηώλ πνπ ζα εκπνδίζνπλ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηαβνιήο ηεο 

απνδεκίσζεο εηδηθνύ ζθνπνύ.  

 

Παξάδεηγκα: 

Πεξίπησζε εξγαδόκελεο ε νπνία ηεινύζε ζε αλαξξσηηθή άδεηα ιόγσ επαπεηινύκελεο 

θύεζεο ε νπνία έιεμε ζηηο 10/4/2020 θαηά ην δηάζηεκα πνπ ε επηρείξεζε ηεινύζε ζε 

ππνρξεσηηθή αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο κε εληνιή δεκόζηαο αξρήο. Η εξγαδόκελε δελ 

ζπκπεξηιήθζεθε ζηηο αξρηθέο δειώζεηο αλαζηνιώλ εξγαζίαο θαηά ηνλ κήλα Μάξηην. 

ηε ζπλέρεηα ε εξγαδόκελε μεθίλεζε λα θάλεη ρξήζε άδεηαο κεηξόηεηαο από ηηο 

28/5/2020. Η αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο δηήξθεζε κέρξη ηηο 7/6/2020 θαη ε επηρείξεζε 

επαλαιεηηνύξγεζε ζηηο 8/6/2020.  

 

- Ωο δηάζηεκα αλαζηνιήο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο ζα δεισζνύλ νη εκεξνκελίεο 

από 1/5/2020 έσο θαη 27/5/2020. Η εξγαδόκελε ζα ιάβεη αλαινγία 

απνδεκίσζεο εηδηθνύ ζθνπνύ γηα ην δηάζηεκα απηό.  
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Γ. Γηνξζώζεηο- ζπκπιεξώζεηο- αλαθιήζεηο ππνβνιήο ππεύζπλσλ δειώζεσλ 

 

1. Οη σο άλσ εξγαδόκελνη ζα κπνξνύλ λα πξνβνύλ ζε δηνξζώζεηο/ζπκπιεξώζεηο ή 

αλαθιήζεηο ησλ ππεύζπλσλ δειώζεώλ ηνπο έσο θαη  27 /7/2020. 

 

2. Η θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο εηδηθνύ ζθνπνύ πξαγκαηνπνηείηαη θαηόπηλ 

δηαζηαύξσζεο θαη ειέγρνπ ησλ ζηνηρείσλ ησλ δπλεηηθά δηθαηνύρσλ κε ηα ζηνηρεία πνπ 

ηεξνύληαη ζηα Π.. ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ θαη ζρεηηθά 

αξρεία e-ΔΦΚΑ θαη ΟΑΔΓ θαη ινηπώλ ζπλαξκόδησλ θνξέσλ. 

 

 

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΔΡΓΑΙΑ 

 

 

ΑΝΝΑ ΣΡΑΣΙΝΑΚΗ 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 

 

 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ:  
1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

2. Γξαθείν θαο Τθππνπξγνύ 

3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Δξγαζίαο 

4. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ 

5. Γξαθείν θαο Τπεξεζηαθήο Γξακκαηέσο 

6. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Δπηζεσξεηή  ηνπ ώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο  

7. Γξαθείν θ. Πξντζηακέλεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ θαη 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

8. Γξαθείν θ. Πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γηεύζπλζεο Δξγαζηαθώλ ρέζεσλ, Τγείαο θαη 

Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία θαη Έληαμεο ζηελ Δξγαζία 

9. Γξαθείν θ. Πξντζηακέλεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

10. Γξαθείν θαο Ννκηθήο πκβνύινπ ηνπ Τπνπξγείνπ  

11. Γξαθείν θ. Ννκηθνύ πκβνύινπ Γελ. Γξακκ. Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ 

12. Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνύ θαη πληνληζκνύ Δπηζεώξεζεο Δξγαζηαθώλ ρέζεσλ – Κ.Τ. 

ηνπ  .ΔΠ.Δ.   

13. Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνύ θαη πληνληζκνύ Δπηζεώξεζεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ 

Δξγαζία – Κ.Τ. ηνπ  .ΔΠ.Δ. 

14. Γ7/Γ΄ 

15. Γ7/ΚΦ 
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