
Οι παρεμβάζεις ηων Ενώζεων Σσνηακηών απέδωζαν. 

Ποιες νέες καηηγορίες ζσνηακηών ενηάζζονηαι ζηο Επίδομα Ειδικού Σκοπού. 

 

Γηέμνδν  ζην ζνβαξό πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ δεθάδεο δεκνζηνγξάθνη νη νπνίνη 

εκθαλίδνληαλ κε ελεξγή ζρέζε εξγαζίαο ελώ απηή δελ ππήξρε πιένλ, κε απνηέιεζκα λα κελ 

κπνξνύλ λα ιάβνπλ ηελ απνδεκίσζε εηδηθνύ ζθνπνύ ησλ 800 επξώ, έδσζε ε Γεληθή 

Γξακκαηέαο ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο, κε εγθύθιηό ηεο, ηελ νπνία εμέδσζε ζρεηηθά κε ην 
δήηεκα. 

 πγθεθξηκέλα: 

Με ηελ ππ’ αξ.πξ.: νηθ. 17078/505 Δγθύθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο ηνπ Υπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ Άλλαο ηξαηηλάθε, κπνξνύλ πιένλ από ηηο 7/5/2020 

έως και ηις 14/5/2020 λα ππνβάιινπλ αηηήζεηο νη εξγαδόκελνη, νη νπνίνη, ιόγσ ηεο 

επίζρεζεο εξγαζίαο, ζηελ νπνία είραλ πξνβεί ζε πξνεγνύκελν εξγνδόηε, αδπλαηνύζαλ λα 

επηδνηεζνύλ κε ηελ απνδεκίσζε εηδηθνύ ζθνπνύ ησλ 800 επξώ γηα ηελ αλαζηνιή ηεο 

ζύκβαζεο εξγαζίαο ηνπο ζηνλ ησξηλό εξγνδόηε. 

Δηδηθόηεξα, κε ηελ Δγθύθιην επηιύνληαη ηα δεηήκαηα, πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ ππνβνιή 

Γειώζεσλ Δξγαδνκέλσλ ζηελ εηδηθή εθαξκνγή ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ 

Υπνζέζεσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο απαζρόιεζεο, όπνπ ε ηξέρνπζα 

θαηάζηαζε ηνπ Π ΔΡΓΑΝΗ δελ απνηύπσλε κε αθξίβεηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηεο 

εξγαζηαθήο ζρέζεο  ή θαη ην αληίζηξνθν, δειαδή εκθάληδε ζε ηξέρνπζα θαηάζηαζε ελεξγή 
ζρέζε εξγαζίαο ελώ δελ ππήξρε απηή πιένλ. 

Μία από απηέο ηηο πεξηπηώζεηο είλαη όηαλ  ν εξγαδόκελνο έρεη πξνβεί ζε επίζρεζε εξγαζίαο, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 325 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα, έλαληη ηνπ εξγνδόηε ηνπ θαη θαηά ην 

ρξνληθό δηάζηεκα απηό απαζρνιείηαη κε ζύκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζε άιιε 

επηρείξεζε/εξγνδόηε θαη ηνπ νπνίνπ ε ζύκβαζε ζηελ επηρείξεζε/εξγνδόηε απηή έρεη ηεζεί 
ζε αλαζηνιή θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν. 

ε απηή ινηπόλ ηελ πεξίπησζε, γηα λα θαηαζηνύλ νη αληίζηνηρνη εξγαδόκελνη δηθαηνύρνη ηεο 

απνδεκίσζεο εηδηθνύ ζθνπνύ πξέπεη : 

 Α. Αλ γίλεηαη γηα πξώηε θνξά ππνβνιή δήισζεο, ηόηε ηα βήκαηα είλαη ηα εμήο: 

  – Υπνβνιή εθ κέξνπο ηεο επηρείξεζεο – εξγνδόηε ηνπ εληύπνπ ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 

νδεγίεο. ηελ ελ ιόγσ ππεύζπλε δήισζε ε επηρείξεζε – εξγνδόηεο πξνζδηνξίδεη ηελ εηδηθή 
πεξίπησζε ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδόκελνη ηεο δήισζεο. 

 – Υπνβνιή από ηνλ δηθαηνύρν εξγαδόκελν ππεύζπλεο δήισζεο ηνπ λ. 1599/1986 ζηελ 

ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηνπ εηδηθνύ κεραληζκνύ ζηήξημεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

(supportemployees.services.gov.gr) ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ. 
ηε δήισζε απηή ν εξγαδόκελνο πξνζδηνξίδεη ηελ εηδηθή πεξίπησζε ζηελ νπνία ππάγεηαη. 

 Β. Αλ δελ γίλεηαη γηα πξώηε θνξά ππνβνιή δήισζεο, ηόηε ηα βήκαηα είλαη ηα εμήο: 

 – ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε –  εξγνδόηεο  έρεη ήδε ππνβάιεη ππεύζπλε  δήισζε ηόηε  

κόλν ν εξγαδόκελνο  ππνβάιεη  δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηνπ 

εηδηθνύ κεραληζκνύ ζηήξημεο ησλ εξγαδνκέλσλ (supportemployees.services.gov.gr) ηνπ 

Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ. ηε δήισζε απηή ν εξγαδόκελνο 
πξνζδηνξίδεη ηελ εηδηθή πεξίπησζε ζηελ νπνία ππάγεηαη. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 


