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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Αθήνα,   2/4/2020 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ                                   Α.Π.: οικ. 14012/246 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ        

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ,               

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ           ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Δ/ΝΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 

Ταχ. Κώδικας : 10110, Αθήνα     

Τηλ. : 2131516596, -093, -037  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  

ΘΕΜΑ:  Διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ  με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 (Β΄1078) 

για τη μη υπαγωγή στο μέτρο της λήψης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού 

μισθωτών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Ν.Π.Δ.Δ. , Ν.Π.Ι.Δ.,  κλπ. 

Με την με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων 

επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου 

εργοδότη (ΑΜΕ) στον e-ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική 

τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται 

σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των 

ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο 

Οικονομικών, για την  αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β΄1078) απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων και Οικονομικών, καθορίζονται οι δικαιούχοι της αποζημίωσης 

ειδικού σκοπού σύμφωνα με το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14/3/2020 

ΠΝΠ (Α’ 64) και το άρθρο ενδέκατο της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α΄68).  

Επίσης, με τις με αριθμ Α. 1053/20-03-2020 (Β΄949) και Α.1054 /20-03-2020 

(Β΄950) αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομικών, όπως ισχύουν, 

προσδιορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ιδιωτικών 

επιχειρήσεων που εντάσσονται στα μέτρα στήριξης για την  αντιμετώπιση 

των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19. 

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι μισθωτοί που εργάζονται στα κάτωθι 

πρόσωπα δεν είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 

οκτακοσίων ευρώ (800€):  
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α) φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 14 ν. 4270/2014 (Α΄143),  

β) τα εκτός αυτής Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),  

γ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή 

σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. - κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή 

αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της 

πλειοψηφίας της Διοίκησής τους - ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό 

(50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους,  

δ) οι εκτός Γενικής Κυβέρνησης δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του 

κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί 

από την εφαρμογή του και ε) οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο κεφάλαιο 

Β΄ του αμέσως παραπάνω νόμου. 

Ως εκ τούτου ρητά εξαιρούνται, τόσο οι μισθωτοί όσο και τα πρόσωπα στα 

οποία εργάζονται, από τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα των 

κεφαλαίων Α1 και Α2 της προαναφερόμενης ΚΥΑ. 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ  

 

  

ΑΔΑ: ΕΙ6Τ46ΜΤΛΚ-Η1Ω



3 
 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. Γραφείο κ. Υπουργού 

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 

3. Γραφείο κ. Γενικής Γραμματέως Εργασίας 

4. Γραφείο κ. Γενικής Γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

5. Γραφείο κ. Υπηρεσιακού Γραμματέως 

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

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

7. Γραφείο κ. Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

8. Γραφείο κ. Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, 

Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία 

9. Γραφείο κ. Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης 

10. Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών 

Σχέσεων - Κ Υ Σ.Ε.Π.Ε. 

11. Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας 

και Υγείας στην Εργασία - Κ Υ Σ.Ε.Π.Ε. 

12. Δ7 

13. Δ10 
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