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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Μηχανισμός Εφαρμογής των Μέτρων Στήριξης των Εργαζομένων με
Εξαρτημένη Εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού
COVID-19.
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Το έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων με εξαρτημένη εργασία σε
Επιχειρήσεις – Eργοδότες των οποίων, είτε η επιχειρηματική δραστηριότητά
τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε οι εργαζόμενοι είναι
δικαιούχοι μείωσης μισθώματος κύριας κατοικίας, είτε πλήττονται σημαντικά,
βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των
μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τη
χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού»
αναφέρεται για λόγους συντόμευσης ως Δήλωση Εργαζόμενου.

Καλωσορίσατε στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Μηχανισμού εφαρμογής
των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την
αντιμετώπιση

των

επιπτώσεων

του

κορωνοϊού

COVID-19

[https://supportemployees.yeka.gr].

Πριν την είσοδο καλείστε να διαβάσετε τους όρους χρήσης1 και να προβείτε σε
επίσκεψη των ιστοσελίδων και χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, μόνο
εφόσον τους αποδέχεστε πλήρως

Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης πραγματοποιείται εντός του χρονικού
διαστήματος από 1/4/2020 μέχρι και 10/4/2020, ως εξής :
Την 1/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 1
Την 2/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2
Την 3/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3
Την 4/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4
Την 5/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5
Την 6/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6
Την 7/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7
1

Όροι χρήσης, επισκέπτη/χρήστη της δικτυακής πύλης [https://supportemployees.yeka.gr], Έκδοση 1 – 19.03.2020 -
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Την 8/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8
Την 9/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9
Την 10/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0.

Δεν είναι δυνατή η είσοδος στην εφαρμογή, όταν το τελευταίο ψηφίο του
ΑΦΜ του χρήστη δεν αντιστοιχεί με την ημερομηνία εισόδου σύμφωνα με το
ανωτέρω χρονοδιάγραμμα. Στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται το σχετικό
μήνυμα «Η πρόσβαση για τα ΑΦΜ που τελειώνουν σε […] επιτρέπεται από
[...] έως [...]»
Η πρόσβαση στο Μηχανισμό

εφαρμογής των μέτρων στήριξης των

εργαζομένων πραγματοποιείται με τη χρήση κωδικών Taxisnet.

Όνομα Χρήστη και Κωδικό

Επιβεβαιώστε με την επιλογή «Εξουσιοδότηση» την συγκατάθεσή σας ώστε η
εφαρμογή του Ειδικού Μηχανισμού εφαρμογής των μέτρων στήριξης των
εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία [https://supportemployees.yeka.gr ]
να αποκτήσει πρόσβαση στα βασικά στοιχεία (ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο,
Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Έτος Γέννησης) που παρέχονται από το φορολογικό
μητρώο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

Αρχική οθόνη
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Παρέχονται συνοπτικές πληροφορίες για την υποβολή της Δήλωσης και με
κλικ στο κουμπί [Υπεύθυνη Δήλωση] μεταβαίνετε στο κύριο μενού.

Υπεύθυνη Δήλωση

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
Τα πεδία ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ συμπληρώνονται
αυτόματα και προκύπτουν από διασύνδεση με το μητρώο επιχειρήσεωνεργαζόμενων (Τρέχουσα Κατάσταση) του ΠΣ Εργάνη και το μητρώο φυσικών
προσώπων της Α.Α.Δ.Ε..
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Τα πεδία ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
συμπληρώνονται υποχρεωτικά και παρέχουν τη δυνατότητα ενημέρωσης των
ενδιαφερομένων με γραπτά μηνύματα (sms) και μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (E-mail).
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Για να υποβληθεί η Δήλωση Εργαζόμενου πρέπει απαραίτητα, να έχει
προηγηθεί, η Δήλωση Αναστολής Συμβάσεων του εργοδότη, η οποία πρέπει να
συμπεριλαμβάνει τον εργαζόμενο που θέλει να υποβάλλει τη Δήλωση. Τότε τα
στοιχεία του εργοδότη (ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ, ΑΦΜ και
ΑΜΕ) συμπληρώνονται αυτόματα από τα στοιχεία της Δήλωσης Αναστολής
Συμβάσεων του εργοδότη. Στις περιπτώσεις που περισσότεροι εργοδότες έχουν
κάνει Δήλωση Αναστολής Συμβάσεων για τον υποβάλλοντα εργαζόμενο, τότε
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από τη λίστα «Επιλογή Υπεύθυνης Δήλωσης» ο εργαζόμενος επιλέγει τον
εργοδότη που επιθυμεί να συμπεριλάβει στη δήλωση.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΗΣ
Τα πεδία:
α) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ,
β) Η σύμβαση εργασίας μου με την ανωτέρω επιχείρηση έχει ανασταλεί [. . .]
και
γ) Η σύμβαση εργασίας μου με την ανωτέρω επιχείρηση λυθεί από 1/3/2020
έως και 20/3/2020 [ . . .] με [. . .] την [. . .],
συμπληρώνονται αυτόματα σύμφωνα από τα στοιχεία της Δήλωσης
Αναστολής Συμβάσεων του εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
Τα πεδία που αναφέρονται σε μίσθωση πρώτης κατοικίας,
α) ΜΙΣΘΩΝΩ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
β) ΑΦΜ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ
γ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ και
δ) Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
μπορούν να συμπληρωθούν μόνο όταν το πεδίο «Η σύμβαση εργασίας μου με
την ανωτέρω επιχείρηση έχει ανασταλεί» έχει την τιμή «λόγω προσωρινής
αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής».
Στα πεδία ΤΡΑΠΕΖΑ και ΙΒΑΝ ο εργαζόμενος δηλώνει τα στοιχεία του
τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο επιθυμεί να κατατεθεί το ποσό της
αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
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Υποβολή

Με κλικ στο πεδίο [Υποβολή] πραγματοποιείται έλεγχος των στοιχείων του
εντύπου και εφόσον δεν εντοπισθούν σφάλματα, αυτό οριστικοποιείται με την
απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου και την αποτύπωση της ημερομηνίας και ώρας
της υποβολής.

Παρατίθεται στη συνέχεια το σχετικό με τη δήλωση θεσμικό πλαίσιο,
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i.ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Άρθρο 13, της από 14.03.2020 ΠΝΠ Α’ 64)
Άρθρο δέκατο τρίτο
Μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων
1. Θεσπίζεται ειδικός μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων με σχέση
εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η λειτουργία
έχει προσωρινά απαγορευθεί λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του
κορωνοϊού COVID-19, συμπεριλαμβανομένων μέτρων οικονομικής στήριξης,
αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ασφαλιστικής κάλυψης, έκτακτων επιδομάτων
και επιταγών κατάρτισης.
2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες στους οποίους επιβάλλεται ή έχει επιβληθεί το
μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, κατόπιν εντολής δημόσιας
αρχής, υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο Πληροφοριακό
Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, με την οποία δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους τελεί υπό το
καθεστώς

προσωρινής

απαγόρευσης

λειτουργίας.

Τα

στοιχεία

των

εργαζομένων των επιχειρήσεων αυτών αντλούνται αυτόματα από το Π.Σ.
ΕΡΓΑΝΗ.
3. Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε
επιχειρήσεις- εργοδότες της παρ. 1, υποβάλλουν ατομικά υπεύθυνη δήλωση σε
ηλεκτρονική πλατφόρμα, που τηρείται για τον σκοπό αυτό στο Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν τα
προσωπικά τους στοιχεία, τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού
λογαριασμού (ΙΒΑΝ), καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης στην οποία
εργάζονται, προκειμένου να συμπεριληφθούν στον ειδικό μηχανισμό στήριξης
της παρ. 1.
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4. Για την εφαρμογή των ανωτέρω λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα τεχνικά
και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών
δεδομένων των υποκειμένων σε όλες τις επεξεργασίες που θεσπίζονται στο
παρόν.
5. Από τον ανωτέρω ειδικό μηχανισμό στήριξης εξαιρούνται:
α) όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως,
β) όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια,
γ) όσοι εργάζονται ως προσωπικό ασφαλείας και
δ) οι εργαζόμενοι, των οποίων η σχέση εξαρτημένης εργασίας δεν
αναστέλλεται λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του
παρόντος.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται το είδος, το ύψος και η διαδικασία
υλοποίησης των μέτρων του ειδικού μηχανισμού στήριξης της παρ. 1.
ii. ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
(Άρθρο 11, της από 20.03.2020 ΠΝΠ Α’ 68)
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς
και της δημόσιας διοίκησης.»
Άρθρο ενδέκατο
Ακυρότητα καταγγελιών σύμβασης εργασίας
1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικής
τους δραστηριότητας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, και για όσο χρονικό
διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,
υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των
συμβάσεων εργασίας.
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Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.
Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020.
2. Α. α) Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται
σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊούCOVID 19, δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του
συνόλου του προσωπικού τους, προκειμένου να προσαρμοστούν οι
λειτουργικές ανάγκες τους στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται. Η
αναστολή των συμβάσεων εργασίας μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι ένα (1) μήνα
από τη δημοσίευση της παρούσας, με δυνατότητα παράτασης με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.
β) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που κάνουν χρήση της
ανωτέρω ρύθμισης απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των
συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση
πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.
γ) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που κάνουν χρήση της
ανωτέρω ρύθμισης υποχρεούνται μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των
συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό
θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής.
δ) Η διάταξη της περ. α) της υποπαρ. 2Α εφαρμόζεται μόνο σε επιχειρήσειςεργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν οριστεί από το Υπουργείο
Οικονομικών, βάσει Κ.Α.Δ κύριας δραστηριότητας, ως κλάδοι πληττόμενοι
από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19.
Β. α) Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, είτε
λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας
αρχής, είτε λόγω εφαρμογής του μέτρου της περ. α) της υποπαρ. 2Α, είναι
δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
β) Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού
σκοπού, είναι επίσης οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει
λυθεί από 1ης Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τον
εργοδότη είτε με οικειοθελή αποχώρηση από τους ίδιους.
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γ) Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν
συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
δ) Οι Α.Π.Δ. των εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε
αναστολή, υποβάλλονται από τον εργοδότη. Η δαπάνη της πλήρους
ασφαλιστικής τους κάλυψης υπολογίζεται επί των ονομαστικών μισθών τους.
ε) Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την ασφαλιστική κάλυψη
των εργαζομένων καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Γ. α) Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενους, ο
εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ»
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνει
τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή,
είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας
αρχής, είτε λόγω εφαρμογής του μέτρου της περ. α) της υποπαρ. 2Α.
β) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα υποχρεούνται να
συμπεριλάβουν στην υπεύθυνη δήλωση και τους εργαζόμενους των οποίων η
σύμβαση εργασίας έχει λυθεί, από 1ης Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020,
είτε με καταγγελία από τους ίδιους, είτε με οικειοθελή αποχώρηση του
εργαζόμενου.
γ) Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα δεν
υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση των προηγουμένων περιπτώσεων,
αποκλείονται από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή
ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους
βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.
δ) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω
υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, αυθημερόν στον εργαζόμενο,
δηλώνοντάς του και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους
στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».
Δ. Μετά την ανωτέρω γνωστοποίηση οι δικαιούχοι - εργαζόμενοι, σύμφωνα με
τα ανωτέρω, για να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, υποβάλλουν
υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που τηρείται για τον σκοπό
αυτό στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην

Οδηγίες Πρόσβασης των εργαζομένων στον Ειδικό Μηχανισμό Στήριξης Έκδοση 1-31.03.2020
https://supportemployees.yeka.gr ,

σελίδα 10

Εργασία και Ένταξης στην Εργασία της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στην υπεύθυνη δήλωση
των δικαιούχων εργαζομένων συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών
τους στοιχείων, τα οποία αντλούνται αυτόματα από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», τα
στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού IBAN, καθώς και ο
αριθμός πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο
Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».
Ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια
για την εφαρμογή των υποπαρ. 2Α και 2Β. Με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραγράφων 2Γ και 2Δ του παρόντος.
iii. Η αριθμ. 2997/231/23.03.2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης
των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19. (ΦΕΚ 993 Β’)»
Άρθρο 1
Μέτρα για τη στήριξη των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία Τα μέτρα
στήριξης αφορούν τους κάτωθι εργαζόμενους με εξαρτημένη εργασία:
α) εργαζόμενους, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, των οποίων έχει ανασταλεί
η σύμβαση εργασίας τους, είτε επειδή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής
απαγόρευσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης στην οποία
εργάζονται, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, είτε λόγω χρήσης της ρύθμισης
της περ. α) της υποπαρ. 2Α, του εντέκατου άρθρου της από 20/3/2020 Π.Ν.Π.
(Α΄ 68), βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ,
β) εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1ης Μαρτίου
2020 έως και 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τον εργοδότη είτε με
οικειοθελή αποχώρηση από τους ίδιους.
Άρθρο 2
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Υπεύθυνη δήλωση των εργαζομένων για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού
σκοπού
1. Οι δικαιούχοι των περιπτώσεων α) και β) του άρθρου 1 υποβάλλουν
υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ως το συνημμένο
παράρτημα, με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων με εξαρτημένη
εργασία σε Επιχειρήσεις - Εργοδότες των οποίων, είτε η επιχειρηματική
δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε οι
εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος κύριας κατοικίας, είτε
πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών
ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση
ειδικού σκοπού», στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού
στήριξης των εργαζομένων (https://supportemployees.yeka.gr).
2. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα τηρείται για τον σκοπό αυτό στη Γενική
Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και
Ένταξης στην Εργασία, της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Άρθρο 3
Διασφάλιση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των
υποκείμενων σε όλες τις επεξεργασίες που θεσπίζονται με την παρούσα,
λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.
Άρθρο 4
Ομάδα Διαχείρισης
1. Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λειτουργεί Ομάδα
Κεντρικής Διαχείρισης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ειδικού μηχανισμού
στήριξης των εργαζομένων. Η Ομάδα Κεντρικής Διαχείρισης αποτελείται από
επτά (7) μέλη, ως εξής:
α) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και
Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία, ως συντονιστή της
ομάδας,
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β) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
γ) τον Γενικό Επιθεωρητή του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας,
δ) την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ατομικών Ρυθμίσεων της Γενικής
Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και
Ένταξης στην Εργασία,
ε) την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία της Γενικής
Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και
Ένταξης στην Εργασία,
στ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Εξυπηρέτησης του Πολίτη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
ζ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού της
Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, με τους αναπληρωτές
τους.
2. Έργο της ομάδας είναι η διαχείριση και η παρακολούθηση της ορθής
λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ειδικού μηχανισμού στήριξης
των εργαζομένων.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή τηςστην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ με τίτλο «Υπεύθυνη
Δήλωση Εργαζόμενων με εξαρτημένη εργασία σε Επιχειρήσεις - Εργοδότες
των οποίων, είτε η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με
εντολή δημόσιας αρχής, οπότε οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι μείωσης
μισθώματος κύριας κατοικίας, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των
οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων
αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τη χορήγηση
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού:»
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iii. Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων
Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων με εξαρτημένη εργασία σε Επιχειρήσεις – Εργοδότες1 των οποίων, είτε η επιχειρηματική
δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος
κύριας κατοικίας, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των
μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως
αποζημίωση ειδικού σκοπού
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Α.Μ.Ε.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΑΦΜ

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
ΑΦΜ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

ΑΜΚΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ

EMAIL

ΤΙΤΛΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ IBAN
ΤΡΑΠΕΖΑ
IBAN

ΚΩΔ
GR

Με την υποβολή της παρούσας παρέχω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 & 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών
Δεδομένων ΕΕ/679/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία τη ρητή συγκατάθεσή μου στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και αποδέχομαι τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών μου δεδομένων για λόγους δημοσίου
συμφέροντος.
Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΗΣ
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/19862, με την
παρούσα δηλώνω ότι:
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α) η σύμβαση εργασίας μου με την ανωτέρω επιχείρηση έχει ανασταλεί από
β) η σύμβαση εργασίας μου με την ανωτέρω επιχείρηση έχει λυθεί από 1/3/2020 έως και 20/3/2020 με:
καταγγελία σύμβασης εργασίας

την

ή οικειοθελή αποχώρηση

την

γ) Μισθώνω κύρια κατοικία3

Δεν μισθώνω

Στοιχεία Εκμισθωτή: Ονοματεπώνυμο

ΑΦΜ:

Δ/νση μίσθιου ακινήτου:
Επίσης αιτούμαι την υπαγωγή μου στα μέτρα στήριξης των διατάξεων των από 14.03.2020 ΠΝΠ (Α΄64) και 20.03.2020 ΠΝΠ (Α΄68).
1

Όπου αναφέρεται ο όρος επιχείρηση-εργοδότης νοούνται όλοι όσοι απασχολούν προσωπικό με εξαρτημένη εργασία. Στην

κατηγορία αυτή υπάγονται και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που απασχολούν προσωπικό με
εξαρτημένη εργασία.
2

«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του

άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10
ετών»
3

Το πεδίο συμπληρώνεται μόνο αν ο ΚΑΔ του εργοδότη ανήκει σε εκείνους που ανεστάλη η επιχειρηματική τους

δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής.
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