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«Αποζημίωση ειδικού σκοπού» για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που αναστέλλεται η 

λειτουργία τους με διοικητική εντολή  

Πραγματοποιήθηκε σήμερα ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

υπό τον Υπουργό Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση, τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταικούρα και 

τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη με την συμμετοχή της Γενικής Γραμματέα του 

Υπ. Εργασίας κ. Άννας Στρατινάκη, του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπ. 

Οικονομικών κ. Χρήστου Τριαντόπουλου, του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής κ. 

Αθανάσιου Πετραλιά και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων και από τα δύο Υπουργεία.  

Σε ένα πλαίσιο συνεργασίας και συνευθύνης εξετάστηκαν διεξοδικά όλα τα ζητήματα που 

προκύπτουν από την αναγκαστική αναστολή της λειτουργίας των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και 

άλλων επιχειρήσεων, αναζητήθηκαν λύσεις για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που 

αναστέλλεται η λειτουργία τους και αποφασίστηκε να υπάρξει «αποζημίωση ειδικού σκοπού» ως 

κρατική μέριμνα για όλους αυτούς τους εργαζόμενους.  

Η «αποζημίωση ειδικού σκοπού» θα αφορά σε μηνιαίο ποσό της τάξης των 500 ευρώ για κάθε 

εργαζόμενο, θα εκτείνεται χρονικά μέχρι τον Μάιο ενώ θα υπάρχει, παράλληλα, πλήρης κάλυψη 

των ασφαλιστικών εισφορών του κάθε εργαζομένου για αυτό το διάστημα. 

Σήμερα κάνουμε άλλο ένα αποφασιστικό βήμα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του 

κορονοϊού στην πραγματική οικονομία, τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, όπως είχαμε 

δεσμευτεί από την αρχή. Μετά την πρώτη δέσμη των μέτρων αναστολής πληρωμών ΦΠΑ, οφειλών 

στις εφορίες και των ασφαλιστικών εισφορών, μετά τις καίριες πρωτοβουλίες για τηλεργασία και 

ευελιξία στην οργάνωση του εργασιακού ωραρίου αλλά και την καθιέρωση της «άδειας ειδικού 

σκοπού» για τους εργαζόμενους γονείς, προχωράμε σε ένα κρίσιμο μέτρο ανακούφισης και 

προστασίας των εργαζομένων. 

Η κυβέρνηση διατηρεί τον μέγιστο βαθμό ετοιμότητας και εγρήγορσης στην προσπάθειά της να 

μετριάσει τις επιπτώσεις της κρίσης του κορονοϊού στην αγορά εργασίας και την ελληνική οικονομία 

αναλύοντας καθημερινά τα μεταβαλλόμενα δεδομένα της εξάπλωσης του ιού και λαμβάνοντας 

άμεσα και υπεύθυνα έκτακτα μέτρα ανακούφισης για εργαζόμενους και επιχειρήσεις.  

 


