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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

 

ΘΕΜΑ: Επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν κατά την υποβολή Δηλώσεων 
Εργαζομένων στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, και συγκεκριμένα σε ειδικές περιπτώσεις 
απασχόλησης προκειμένου, οι εργαζόμενοι αυτοί να γίνουν δικαιούχοι της 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού.  
 
 
Με την παρούσα Εγκύκλιο επιλύονται ζητήματα που αφορούν ειδικές 
περιπτώσεις κατά τις οποίες ενδέχεται η τρέχουσα κατάσταση του ΠΣ 
ΕΡΓΑΝΗ να μην αποτύπωνε με ακρίβεια την πραγματική κατάσταση της 
εργασιακής σχέσης ή και το αντίστροφο δηλ. να εμφάνιζε σε τρέχουσα 
κατάσταση ενεργή σχέση εργασίας ενώ δεν υπήρχε αυτή πλέον. 
Αποτέλεσμα ήταν ότι οι αντίστοιχοι εργαζόμενοι δεν μπορούσαν να 
καταστούν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.  
Οι ειδικές περιπτώσεις απασχόλησης που έχουν εντοπιστεί και 
τακτοποιούνται με την παρούσα είναι οι κάτωθι:  
 
Α. Μεταβίβαση επιχείρησης, σύμφωνα με το Π.Δ. 178/2002, όπου υφίσταται 
μεταβίβαση επιχείρησης κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 178/2002 και ο 
εργαζόμενος που απασχολείται σε διάδοχη επιχείρηση/εργοδότη, και του 
οποίου η σύμβαση εργασίας στην επιχείρηση/εργοδότη αυτή έχει τεθεί σε 
αναστολή.  
 
Β. Μεταφορά προσωπικού, όπου υφίσταται μεταφορά προσωπικού από 

επιχείρηση/ εργοδότη (αρχική) σε άλλη επιχείρηση/ εργοδότη (νέα), ο 

εργαζόμενος ο οποίος ανήκει στο μεταφερόμενο προσωπικό και του οποίου η 

σύμβαση εργασίας με την νέα επιχείρηση έχει τεθεί σε αναστολή. 
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 Γ. Γνήσιος Δανεισμός, όπου υφίσταται γνήσιος δανεισμός εργαζόμενου από 
πρώτο εργοδότη σε δεύτερο εργοδότη, ο εργαζόμενος που απασχολείται στο 
δεύτερο εργοδότη και του οποίου η σύμβαση εργασίας στον εργοδότη αυτό 
έχει τεθεί σε αναστολή. 
 
Δ. Γνήσιος δανεισμός κατά το παρελθόν,  όπου υφίστατο γνήσιος 
δανεισμός εργαζόμενου από πρώτο εργοδότη σε δεύτερο εργοδότη, ο 
οποίος δεν υφίσταται πλέον και ως εκ τούτου ο εργαζόμενος δεν 
απασχολείται πια σ’ αυτόν το δεύτερο εργοδότη και του οποίου η 
σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή από άλλον εργοδότη. 
  
Ε. Απασχόληση μέσω Ε.Π.Α., όπου ο εργαζόμενος απασχολείται σε έμμεσο 
εργοδότη μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.), σύμφωνα 
με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4052/2012, όπως αυτός ισχύει, και του οποίου 
η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή.  
 
ΣΤ. Απασχόληση στο παρελθόν μέσω Ε.Π.Α., όπου ο εργαζόμενος 
απασχολήθηκε στο παρελθόν και δεν απασχολείται πλέον σε έμμεσο 
εργοδότη μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.), σύμφωνα 
με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4052/2012, όπως αυτός ισχύει, και του οποίου 
η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή από άλλο εργοδότη.  
 
Ζ. Επίσχεση εργασίας, όπου ο εργαζόμενος έχει προβεί σε επίσχεση 
εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 325 του Αστικού Κώδικα, έναντι του 
εργοδότη του και κατά το χρονικό διάστημα αυτό απασχολείται με σύμβαση 
εξαρτημένης εργασίας σε άλλη επιχείρηση/εργοδότη και του οποίου η 
σύμβαση στην επιχείρηση/εργοδότη αυτή έχει τεθεί σε αναστολή κατά την 
χρονική περίοδο αυτή.  
 
Η. Υποβολές πινάκων προσωπικού σε περιπτώσεις μη εξαρτημένης εργασίας 
– Εσφαλμένες καταχωρήσεις σε έντυπα - Χειρόγραφες υποβολές εντύπων  
Η υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ πινάκων προσωπικού σε περιπτώσεις μη 
εξαρτημένης εργασίας και οι εσφαλμένες καταχωρήσεις σε πεδία 
υποβληθέντων εντύπων έχουν ως αποτέλεσμα την εξαγωγή εσφαλμένων 
δεδομένων από το υποσύστημα της τρέχουσας κατάστασης. Μια άλλη αιτία 
που παράγει το ίδιο αποτέλεσμα είναι η υποβολή χειρόγραφων 
(εκπρόθεσμων ή διορθωτικών) εντύπων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και του Ο.Α.Ε.Δ. (όπως για παράδειγμα 
στις περιπτώσεις εργαζομένων που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα 
κοινωφελούς χαρακτήρα και είχαν εσφαλμένα καταχωρηθεί σε έντυπο στο ΠΣ 
ΕΡΓΑΝΗ από τον φορέα).  
 
Θ. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίες 
λύθηκαν πρόωρα από 01.03.2020 μέχρι 20.03.2020 και στο  έντυπο Ε7  
δηλώθηκε συμβατικός χρόνος λήξης η ημερομηνία λύσης τους, παρ’ ότι  
ο συμβατικός χρόνος λήξης τους σύμφωνα με το έντυπο Ε3 είναι 
μεταγενέστερος της 20.03.2020. Ως εκ τούτου αυτοί οι εργαζόμενοι δεν 
μπορούσαν να καταστούν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού 
ενώ, σύμφωνα με το Κεφαλαίο Α.3 της ΚΥΑ με αριθμ. 
12998/232/28.03.2020 (Β’1078), είναι δικαιούχοι. 
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Ι. Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι υπάγονται στην περίπτωση θ) του άρθρου 1 της 
υπ. αριθμ. οικ. 16073/287/22-4-2020 (Β’ 1547) ΚΥΑ, οι οποίοι απασχολούνται 
σε πάνω από έναν εργοδότη και κάποιος/οι εξ αυτών δεν έχουν θέσει σε 
αναστολή τις συμβάσεις εργασίας τους και εφόσον οι ώρες εβδομαδιαίας 
απασχόλησής τους στο διάστημα από 15/3/2020 έως 20/4/2020, δεν 
ξεπέρασαν κατά μέσο όρο το 30% των συνολικών ωρών εργασίας τους με 
βάση τις συμβάσεις εργασίας τους, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 
1599/1986 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 12997/231/23-3-2020 (Β’ 993) ΥΑ 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των 
εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνουν την ειδική περίπτωση 
στην οποία υπάγονται. 
 
Για τις ανωτέρω ειδικές περιπτώσεις απασχόλησης και προκειμένου οι 
αντίστοιχοι εργαζόμενοι να καταστούν δικαιούχοι της αποζημίωσης 
ειδικού σκοπού θα ακολουθηθεί η κάτωθι διαδικασία :  
 
Α. Σε περίπτωση που γίνεται για πρώτη φορά υποβολή δήλωσης  
- Υποβολή εκ μέρους της επιχείρησης - εργοδότη του εντύπου σύμφωνα με 
τις σχετικές οδηγίες. Στην εν λόγω υπεύθυνη δήλωση η επιχείρηση - 
εργοδότης προσδιορίζει την ειδική περίπτωση στην οποία υπάγονται οι 
εργαζόμενοι της δήλωσης.  
 
- Υποβολή από τον δικαιούχο εργαζόμενο υπεύθυνης δήλωσης του ν. 
1599/1986 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης 
των εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στη δήλωση αυτή ο εργαζόμενος 
προσδιορίζει την ειδική περίπτωση στην οποία υπάγεται.  
 
Β. Σε περίπτωση που δεν γίνεται για πρώτη φορά υποβολή δήλωσης  
- Σε περίπτωση που η επιχείρηση - εργοδότης έχει ήδη υποβάλει υπεύθυνη 
δήλωση τότε μόνο ο εργαζόμενος υποβάλει δήλωση του ν. 1599/1986 στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων 
(supportemployees.services.gov.gr) του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων. Στη δήλωση αυτή ο εργαζόμενος προσδιορίζει την 
ειδική περίπτωση στην οποία υπάγεται.  
 
Η προθεσμία υποβολής των προβλεπόμενων εντύπων που αναφέρονται στην 
παρούσα εγκύκλιο είναι από 7/5/2020 έως και 14/5/2020. 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

               ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. Γραφείο κ. Υπουργού 

2. Γραφείο κ. Γενικής Γραμματέως Εργασίας 

3. κ. Γενικό Επιθεωρητή  της Επιθεώρησης Εργασίας (με παράκληση να 

κοινοποιηθεί στις τοπικές υπηρεσίες του Σ.Ε.Π.Ε.)  

4. Γραφείο κ. Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

5. Γραφείο κ. Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας 

και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία 

6. Δ7 

7. Δ10 
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