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Στις 10 Σεπτεμβρίου αναμένεται η επόμενη πληρωμή των αναστολών συμβάσεων
εργασίας Ιουνίου και Ιουλίου, του μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και των μονομερών
υπεύθυνων δηλώσεων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ειδικότερα, την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν πληρωμές της αποζημίωσης
ειδικού σκοπού για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στις
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επιχειρήσεις-εργοδότες να υποβάλλουν «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄- ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄ – ΦΑΣΗ) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο μέχρι
την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου.
Μέχρι την Παρασκευή δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις-εργοδότες να υποβάλλουν
υπεύθυνες δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον μήνα Ιούλιο.
Παράλληλα παρατείνεται η προθεσμία υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων εργαζομένων
ειδικών κατηγοριών έως και 30/09/2020.
Αναστολές συμβάσεων εργασίας
Οι κατηγορίες που δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού κατ αναλογία ημέρας –
δηλαδή 18 ευρώ ανά ημέρα αναστολής και έως 534 ευρώ ανά μήνα – είναι:
1. Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού, αθλητισμού,
2. Εποχικά εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία. Οι εργοδότες των εποχικών ξενοδοχείων και
καταλυμάτων που επαναλειτουργούν και προχώρησαν στις επαναπροσλήψεις έχουν το
δικαίωμα να θέσουν έως και το 100% του προσωπικού σε αναστολή από 1η Ιουνίου έως και
30 Σεπτεμβρίου.
Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά
εντός του μηνός Ιουλίου, είναι απαραίτητο να προβούν σε υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης,
μετά τη δήλωση της αναστολής της σύμβασης εργασίας από την επιχείρηση-εργοδότη στο
Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».
Οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούσαν σε αναστολή κατά τους
μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο και παρατείνεται η αναστολή τους για το μήνα Ιούλιο, δεν
απαιτείται να προβούν σε δήλωση, παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων
τους (π.χ. ΙΒΑΝ) και εντός των ανωτέρω προθεσμιών.
Η αποζημίωση ειδικού σκοπού ανέρχεται σε 534 ευρώ για 30 ημέρες κι εφόσον η αναστολή
διαρκεί έναν πλήρη μήνα. Διαφορετικά, υπολογίζεται με ποσό αναφοράς τα 18 ευρώ ανά
ημερολογιακή ημέρα αναστολής.
Συγκεκριμένα:
- Για τις περιπτώσεις εργαζομένων, των οποίων η σύμβαση εργασίας είχε τεθεί σε
αναστολή κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο και παρατείνεται για τον
Ιούλιο, υποβάλλεται το έντυπο «Δήλωση Αναστολής Συμβάσεων
Εργασίας-Παρατάσεις/Οριστικές Διακοπές».
- Για τις περιπτώσεις εργαζομένων, των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή
για πρώτη φορά κατά τον Ιούλιο, υποβάλλεται το έντυπο «Δήλωση Αναστολής Συμβάσεων
Εργασίας».
- Το έντυπο «Δήλωση Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας» υποβάλλεται μόνο από την έδρα
της επιχείρησης (αρ. παραρτήματος - 0), ενώ παρέχεται η δυνατότητα πολλαπλών
υποβολών, με την προϋπόθεση ότι κάθε επόμενη υποβολή περιλαμβάνει εργαζόμενους που
δεν έχουν συμπεριληφθεί σε καμία από τις προηγούμενες υποβολές.

Μονομερεις υπεύθυνες δηλώσεις
Οι εργαζόμενοι με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις – εργοδότες κύριων ή μη
κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων δικαιούται
τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, είτε για όλο
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τον μήνα Ιούλιο είτε για το χρονικό διάστημα από 1/7/2020 έως την ημερομηνία
επαναπρόσληψής τους εντός Ιουλίου.
Αν η δήλωση αφορά όλο το μήνα Ιούλιο το ύψος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ανέρχεται
στο ποσό των 534 ευρώ. Σε διαφορετική περίπτωση, η αποζημίωση υπολογίζεται αναλόγως
των δηλωθέντων ημερών.
Εποχικά εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του
έτους 2019,σε εργοδότες-επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και
τουριστικών καταλυμάτων, δωδεκάμηνης λειτουργίας, δύνανται να υποβάλλουν μονομερή
υπεύθυνη δήλωση για κάθε μήνα από 01/06/2020 και σε κάθε μέχρι 30/9 εφόσον:
- Δεν έχουν επαναπροσληφθεί και δεν απασχολούνται από τους ανωτέρω εργοδότες
-επιχειρήσεις ή δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη, ή - οι κατά
τα ανωτέρω εργοδότες-επιχειρήσεις τους επαναπροσέλαβαν αλλά αποφάσισαν να
διακόψουν οριστικά τις εργασίες τους νωρίτερα, πριν το πέρας της θερινής τουριστικής
περιόδου, λόγω των συνεπειών του φαινομένου του κορονοϊού.
Σε αυτήν την περίπτωση οι εργαζόμενοι υποβάλλουν μονομερή υπεύθυνη δήλωση από την
οριστική διακοπή των εργασιών της επιχείρησης- εργοδότη και έως 30/09/2020.
Οι εν λόγω εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ.
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