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οικ. 13867/416/2020 

Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με δικαίωμα λήψης της αποζημίωσης 

ειδικού σκοπού από εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου 

χρόνου που λύθηκαν πρόωρα εντός του χρονικού διαστήματος από 1/3/2020 

έως και 20/3/2020 

Αθήνα, 1/4/2020 

Αριθμ. Πρωτ: οικ. 13867/416 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Δ/ΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ Δ/ΝΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Ταχ Δ/νση: Σταδίου 29 –Αθήνα 

Τηλ.: 213151516 - 442, 385, 485 Αθήνα 1/4/ 2020 

 

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με δικαίωμα λήψης της 

αποζημίωσης ειδικού σκοπού από εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας 

ορισμένου χρόνου που λύθηκαν πρόωρα εντός του χρονικού διαστήματος 

από 1/3/2020 έως και 20/3/2020 

 

Εργαζόμενοι, των επιχειρήσεων-εργοδοτών που ανεστάλη η επιχειρηματική 

τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής ή που πλήττονται 

σημαντικά βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, με 

συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των οποίων η συμφωνημένη, βάσει 

της ατομικής σύμβασης εργασίας, ημερομηνία αυτοδίκαιης λήξης 

τοποθετείται σε χρόνο μεταγενέστερο της 20ης Μαρτίου 2020, οι οποίες 

ωστόσο λύθηκαν πρόωρα εντός του χρονικού διαστήματος από 1/3/2020 έως 

και 20/3/2020, είτε με οικειοθελή αποχώρηση εκ μέρους του εργαζόμενου 

είτε κατόπιν καταγγελίας από τον εργοδότη για σπουδαίο λόγο, με 

υποβολή του εντύπου Ε7 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», είναι δικαιούχοι της ειδικής 

αποζημίωσης ύψους οκτακοσίων ευρώ (800€), του άρθρου 1 του Κεφαλαίου 

Α.3 της ΚΥΑ με αριθμ. 12998/232/23.3.2020 (Β’1078). 

 

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α.3 της ΚΥΑ με 

αριθμ. 12998/232/23.3.2020: 

 

«1. Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων-εργοδοτών που ανεστάλη η 

επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής ή που 

πλήττονται σημαντικά βάσει των οριζομένων, από το Υπουργείο 

Οικονομικών, ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των 

ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, και των οποίων η σύμβαση εργασίας τους 

έχει λυθεί, εντός του χρονικού διαστήματος από 1/3/2020 έως και 

20/3/2020, είτε με οικειοθελή αποχώρηση, είτε με καταγγελία, 

λαμβάνουν ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αποζημίωση ειδικού σκοπού 

ύψους οκτακοσίων ευρώ (800€), με τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 

των κεφαλαίων Α1 και Α2 της παρούσης, εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη. 

2. Οι εργαζόμενοι της προηγούμενης παραγράφου, είναι δικαιούχοι της 

αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ανεξάρτητα από το αν είναι δικαιούχοι του 

επιδόματος τακτικής ανεργίας. 
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3. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν 

συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.». 

 

 

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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