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ΜΕΡΟΣ  Α΄ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ – ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2021 

 

Για τον μήνα Μάρτιο 2021 η υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων 

εργασίας από τις  επιχειρήσεις εργοδότες γίνεται προαναγγελτικά από 3/3/2021 

έως και 7/3/2021 για μέρος ή για όλο τον μήνα Μάρτιο.    

Στο ίδιο διάστημα δηλώνονται νομίμως και οι αναστολές συμβάσεων 

εργασίας που αφορούν τις 1/3, 2/3 και 3/3/2021. 

 

Για τις περιπτώσεις δηλώσεων νέων αναστολών από 8/3/2021 και μετά, οι 

επιχειρήσεις – εργοδότες υποχρεούνται να προαναγγείλουν στο ΠΣ 

ΕΡΓΑΝΗ τις αναστολές αυτές τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα της 

έναρξής τους. 

 

Η προαναγγελία μπορεί να αφορά, είτε αυτοτελή χρονικά διαστήματα εντός του 

Μαρτίου είτε ολόκληρο τον μήνα. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις αναστολές μηνός Μαρτίου 2021 λαμβάνονται υπόψη οι 

εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2021. 

 

Διευκρινίζεται ότι ένεκα του προαναγγελτικού συστήματος αναστολών 

συμβάσεων εργασίας, το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ δεν υποδέχεται ορθές επαναλήψεις 

δηλώσεων αναστολών μηνός Φεβρουαρίου 2021  μετά τη λήξη του μήνα. 

  

2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ – ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2021 (Β΄ ΕΥΚΑΙΡΙΑ) 

 

Εντός της κάτωθι προθεσμίας: 

 

  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ 

ΑΠΟ 1/3/2021 ΕΩΣ 

2/3/2021 

 

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής νέων δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων 

αναστολών συμβάσεων εργασίας για τον μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2021. 

 

 

 

 



3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ & 

ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ – ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2021 

 

Εντός της κάτωθι προθεσμίας: 

 

  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ 

ΑΠΟ 1/3/2021 ΕΩΣ 

2/3/2021 

 

Δίνεται η δυνατότητα  υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας 

εργαζομένων που ανήκουν σε ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ που υπάγονται στην 

αριθμ. 5648/120/5.2.2021 (Β’ 456) κοινή υπουργική απόφαση της οποίας η ισχύς 

παρατάθηκε με την αριθμ. 39363/1537/30-9-2020 (Β΄ 4262) έως την 28η 

Φεβρουαρίου 2021, για τον μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2021, στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, επιλέγοντας 

ειδική περίπτωση «Περιπτώσεις εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες της 

κατηγορίας 1.1. «Άτομα Υψηλού κινδύνου» του άρθρου 1 της ΚΥΑ υπ’ 

αρ. 37095/1436/17.9.2020 (Β΄ 4011)». 

 

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι: 

• των οποίων συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή κατά το παρελθόν και 

οι συμβάσεις εργασίας τους τίθενται εκ νέου σε αναστολή δεν απαιτείται να 

προβαίνουν σε καμία δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ παρά μόνο στην περίπτωση που 

επιθυμούν να την τροποποιήσουν (πχ ΙΒΑΝ), 

• δεν απαιτείται επίσης δήλωση και όταν δεν είναι ο ίδιος εργοδότης που θέτει 

τη  σύμβαση εργασίας τους σε αναστολή, 

• που τίθεται σε αναστολή για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη 

δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη 

του, στο ως άνω οριζόμενα διαστήματα. 

 

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ – ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

 

i. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που έχουν ΚΑΔ 88.91 και έχουν έδρα ή 

υποκατάστημα στο Δήμο Πατρέων μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις αναστολής 

συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για το χρονικό διάστημα από 

6/2/2021 έως και 10/2/2021. 

 

ii. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που έχουν έδρα ή υποκατάστημα 

στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας και μόνο για τους ΚΑΔ που κλείνουν με 

εντολή δημόσιας αρχής από 25/2/2021, μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις 

αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για την 25/2/2021. 

 

Οι ανωτέρω υποβολές μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός της κάτωθι 

προθεσμίας: 

 

  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ 

ΑΠΟ 27/2/2021 ΕΩΣ 

28/2/2021 

 

 

 

https://www.taxheaven.gr/circulars/35630/5648-120-5-2-2021
https://www.taxheaven.gr/circulars/34365/39363-1537-30-9-2020
https://www.taxheaven.gr/circulars/34229/37095-1436-17-9-2020


ΜΕΡΟΣ  Β΄ 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

1. (ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ  ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Από 25.2.2021 δίνεται η δυνατότητα υποβολής μονομερών υπεύθυνων 

δηλώσεων για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 € ανά 

μήνα, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 σύμφωνα με την αριθμ. 

οικ. 6995/231/15-2-2021  (Β’ 607) κοινή υπουργική απόφαση, στις 

κάτωθι κατηγορίες εργαζομένων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της 

ανωτέρω ΚΥΑ: 

α) Ξεναγοί και όσοι αποφοίτησαν 2019 και 2020 από διετούς φοίτησης 

Σχολές Ξεναγών, 

β) Τουριστικοί συνοδοί, 

γ) Εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν τη θερινή τουριστική περίοδο έτους 

2019, σε τουριστικές επιχειρήσεις με ΚΑΔ: 

79.11 «Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων», 

79.12 «Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών», και 

79.90 «Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς 

δραστηριότητες», 

εφόσον δεν επαναπροσλήφθηκαν τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2020. 

δ) Εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν σε χειμερινά τουριστικά καταλύματα και 

χιονοδρομικά κέντρα από τον Οκτώβριο 2019 έως και τον Μάρτιο 2020 και δεν 

επαναπροσλήφθηκαν από τον Οκτώβριο του 2020 έως και τη 16η /2/2021. 

 

Οι ανωτέρω δικαιούχοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με το έντυπο: «Αίτηση -

Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων ειδικών κατηγοριών που απασχολούνται στον 

κλάδο του τουρισμού, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19, για τη χορήγηση έκτακτης 

οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού», ανά μήνα, στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα του supportemployees.services.gov.gr στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, 

χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη εντός των κάτωθι προθεσμιών: 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ 

ΑΠΟ 25/2/2021 ΕΩΣ 

15/3/2021 

 

2. (ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 

ΟΠΟΙΩΝ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΧΕΙ ΛΥΘΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΠΟ 31/10/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 23/12/2020 ΣΤΙΣ 

ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΑΜΟΥ – ΙΚΑΡΙΑΣ –ΧΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 

30ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 

 

Από  25/2/2021 έως και 15/3/2021 οι εργαζόμενοι που ανήκουν στην 

κατηγορία αυτή μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική «Αίτηση - Υπεύθυνη 

Δήλωση εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες στις πληγείσες περιοχές από τον 

σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020, των οποίων η σύμβαση εργασίας λύθηκε με 

καταγγελία κατά το χρονικό διάστημα από 31 Οκτωβρίου 2020 έως και 23 

Δεκεμβρίου 2020», χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη. Σύμφωνα με 

την παρ. 2 του άρθρου 3 και το άρθρο 5 της αριθμ. οικ. 3207/107/22-1-

2021 (Β΄233) ΚΥΑ, καθώς και το επισυναπτόμενο παραρτήματος αυτής.   

 

Η ανωτέρω αίτηση - υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται ανά μήνα στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων 

(supportemployees.services.gov.gr) και για χρονικό διάστημα όχι πέραν των τριών 

https://www.taxheaven.gr/circulars/35715/6995-231-15-2-2021
https://www.taxheaven.gr/circulars/35505/3207-107-22-1-2021
https://www.taxheaven.gr/circulars/35505/3207-107-22-1-2021


(3) μηνών. 

 

Για παράδειγμα εάν ένας εργαζόμενος έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας του 

στις 31/10/2021 υποβάλλει αυτοτελείς δηλώσεις για τους μήνες Οκτώβριο (μία 

ημέρα), Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2020 και Ιανουάριο 2021. 

 

Ειδικότερα, σας ενημερώνουμε ότι ανοίγουν οι δηλώσεις για τους μήνες 

Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 καθώς και τον Ιανουάριο 

2021 και νοείται ότι υποβάλλονται οι δηλώσεις από τον κάθε δικαιούχο ανάλογα 

με την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του. Επισημαίνεται ότι για 

τους δικαιούχους των μηνών που υπολείπονται (Φεβρουάριο ή και Μάρτιο 2021) οι 

δηλώσεις θα πραγματοποιούνται μετά το πέρας του κάθε μήνα αντίστοιχα. 

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Ι. Για τον μήνα ΜΑΡΤΙΟ 2021 – Α΄ ΦΑΣΗ ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που επιθυμούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό για τον 

μήνα Μάρτιο 2021 υποβάλλουν  την Α’ ΦΑΣΗ της αίτησης/δήλωσης ένταξης στον 

Μηχανισμό στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, σύμφωνα με τα οριζόμενα της αριθμ. 

οικ.23103/478/13-6-2020 (Β’ 2274), όπως ισχύει. Επισημαίνεται ότι στον 

μηχανισμό εντάσσονται για τον μήνα Μάρτιο εργαζόμενοι πλήρους 

απασχόλησης οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και 31/1/2021. 

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός των κάτωθι προθεσμιών: 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ 

ΑΠΟ 1/3/2021 ΕΩΣ 

31/3/2021 

 

* Σημειώνεται ότι είναι δυνατή η διαδικασία των ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ των 

αιτήσεων/δηλώσεων ένταξης στον Μηχανισμό - Α’ ΦΑΣΗ καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ανωτέρω προθεσμίας. 

 

ΙΙ.  Για τον μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2021 – Β΄ ΦΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ 

ΑΠΟ 1/3/2021 ΕΩΣ 

15/3/2021 

 

ΙΙΙ. Για τον μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2021 – Β΄ΦΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ 

ΑΠΟ 1/3/2021 ΕΩΣ 

15/3/2021 

 

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄- ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄ - ΦΑΣΗ) - ΟΡΘΗ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» τον μήνα Ιανουάριο 2021 και μόνο, 

- για εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση 

Β΄ΦΑΣΗΣ για τον Ιανουάριο 2021, και 

- για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της 

Β΄ΦΑΣΗΣ. 

 

 

 

https://www.taxheaven.gr/circulars/33464/oik-23103-478-13-6-2020


ΜΕΡΟΣ Δ΄ 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 

 

Ε11: Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας 

 

Η προθεσμία της παρ. 4.23 του άρθρου 4 για την ηλεκτρονική υποβολή του 

εντύπου της παρ. 2.9 του άρθρου 2 της αρ. πρωτ. 40331/Δ1.13521/13-9-

2019 (Β΄3520/19-9-2019) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων 

αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού 

Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Ε11: Γνωστοποίηση στοιχείων 

ετήσιας κανονικής άδειας), παρατείνεται για το έτος 2021, έως και την 31η 

Ιουλίου 2021. 

 

ΜΕΡΟΣ Ε΄ 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ – ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

Από τη Δευτέρα 1/3/2021 οι εργοδότες υποχρεούνται να έχουν εφοδιάσει 

τους εργαζόμενούς τους με νέες βεβαιώσεις κίνησης για την εκτέλεση της 

εργασίας τους, οι οποίες μπορούν να έχουν διάρκεια ισχύος κατά ανώτατο 

όριο έως και τη Δευτέρα 8/3/2021. 

Από την Τρίτη  9/3/2021 οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να χορηγήσουν εκ 

νέου βεβαιώσεις κίνησης οι οποίες δύνανται να έχουν ισχύ έως 14 ημέρες. 

 

Οι ανωτέρω βεβαιώσεις μπορούν να εκδίδονται από 25/2/2021. 

 

Οι βεβαιώσεις χορηγούνται αφενός ηλεκτρονικά από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και αφετέρου από τον ιστότοπο 

forma.gov.gr, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης – αίτησης του εργοδότη, η 

οποία  χορηγείται αποκλειστικά στους εργαζόμενους που παρέχουν με 

αυτοπρόσωπη παρουσία την εργασία τους στην επιχείρηση-εργοδότη. 

 

Υπενθυμίζουμε ότι δεν χορηγείται βεβαίωση κίνησης σε όσους εργαζόμενους 

βρίσκονται σε: 

α) καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας, 

β) τηλεργασία και 

γ) νόμιμη άδεια 

και οι οποίοι μπορούν να μετακινούνται μόνο μέσω της χρήσης των 6 ειδικών 

κατηγοριών, που επιτρέπουν την κατ΄ εξαίρεση μετακίνηση πολιτών με αποστολή 

SMS στο 13033. 

 

Οι κλειστές επιχειρήσεις με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει ΚΑΔ, μπορούν να 

χορηγούν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις μόνο σε όσους εργαζόμενους απασχολούνται 

σε επιτρεπόμενες δραστηριότητές τους. 

 

Με έντυπο μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή από τον ιστότοπο forma.gov.gr μπορούν επίσης 

να μετακινούνται οι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς εργοδότη, οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες και οι επιτηδευματίες. Οφείλουν να φέρουν μαζί με εκτύπωση από 

το πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου 

και επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση. Ειδικώς 

οι επιστήμονες - αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να επιδεικνύουν την 

επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους. 

 

https://www.taxheaven.gr/circulars/31571/40331-d1-13521-13-9-2019
https://www.taxheaven.gr/circulars/31571/40331-d1-13521-13-9-2019


Τέλος, με νέο έντυπο μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ μπορούν επίσης να μετακινούνται τα 

μέλη οργάνου διοίκησης, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης της επιχείρησης που 

μετέχουν. 

 

 

Πληρωμές 

 

1.Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα γίνουν στις  5 

Μαρτίου 2021 οι εξής καταβολές: 

  

 

-  Αναστολές συμβάσεων εργασίας μηνός Φεβρουαρίου 

-  Αναστολές συμβάσεων εργασίας παρελθόντων μηνών για τις οποίες 

έχουν υποβληθεί συμπληρωματικές δηλώσεις 

-  Μονομερείς Δηλώσεις τουρισμού  κλπ. παρελθόντων μηνών 

-  Μηχανισμός ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, επίδομα αδείας 

  

Εκτιμάται ότι το συνολικό ύψος των πληρωμών είναι της τάξης των 250 εκατ. 

ευρώ και αφορά σε 570.000 περίπου δικαιούχους. 

   

2. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 1-5 Μαρτίου οι εξής καταβολές: 

  

Τακτικές πληρωμές: 

-  10,5 εκατ. ευρώ σε 17.700 δικαιούχους για επιδόματα ασθενείας, 

μητρότητας, κηδείας 

-  17 εκατ. ευρώ σε 920 δικαιούχους για την απονομή εφάπαξ 

-  530 χιλ. ευρώ σε 530 δικαιούχους για το εξωϊδρυματικό επίδομα και το 

επίδομα συμπαράστασης του τέως ΤΑΥΤΕΚΩ 

-  5.500 χιλ. ευρώ σε 11 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές 

επικουρικής σύνταξης 

Έκτακτες πληρωμές 

-  321 χιλ. ευρώ σε 907 δικαιούχους για την συμπληρωματική καταβολή 

δωρόσημου 

  

3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές: 

  

-  52 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 116.000 δικαιούχους για καταβολή 

επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων 

-  42,2 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 29.000 δικαιούχους στο πλαίσιο 

επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης 

-  6,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 12.700 μητέρες για επιδοτούμενη 

άδεια μητρότητας. 

  

 


