
 

 

 

1 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ 

ΣΧΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

Δ/νση: Σταδίου 29, Αθήνα 

Τηλέφωνα: 2131516596, 093 

          Αθήνα     2 -4 -2020  

          Αριθμ. Πρωτ: οικ. 14011/245 

  

 

              ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

    

 

     

       

 

 

   

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

 

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την υλοποίηση προγραμμάτων αντιμετώπισης της 

ανεργίας και στήριξης εργαζομένων και ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς  και 

επιστημόνων-ελεύθερων επαγγελματιών 

 

Από τον συνδυασμό των με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024/17-3-2020 (Β’915), Δ1α/ΓΠ.οικ. 

20021/21-3-2020 (Β’956) και 12998/232/23-3-2020 (Β΄1078) κοινών υπουργικών 

αποφάσεων προσδιορίζονται τα κάτωθι: 

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης 1 και 2, τα οποία υπάγονται στον ΚΑΔ κύριας ή 

δευτερεύουσας δραστηριότητας 85.59 «Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.» και τελούν σε 

προσωρινή αναστολή λειτουργίας της δραστηριότητάς τους με εντολή δημόσιας 

αρχής, για την υλοποίηση προγραμμάτων αντιμετώπισης της ανεργίας και 

προγραμμάτων στήριξης εργαζομένων και ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς  και 

επιστημόνων-ελεύθερων επαγγελματιών, μπορούν να εξαιρούνται και επιτρέπεται η 

λειτουργία τους αποκλειστικά για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως κατάρτισης 

(τηλεκατάρτιση) και μπορούν να μη θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις  εργασίας των 

εργαζομένων που είναι αναγκαίοι αποκλειστικά γι’ αυτό το σκοπό. 
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Όσες επιχειρήσεις-εργοδότες, επιθυμούν να υποστηρίξουν την εξ αποστάσεως 

κατάρτιση (τηλεκατάρτιση) και έχουν υποβάλει την «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων 

Εργοδοτών για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενους», 

της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του κεφαλαίου Α1 της ΚΥΑ με αριθμό 

12998/232/23-3-2020, στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, για αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, αυτοί 

πρέπει να επανυποβάλουν  Δήλωση, μόνο ως προς το προσωπικό που δεν είναι 

αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία και υλοποίηση των προγραμμάτων 

τηλεκατάρτισης. 

Ευνόητο είναι ότι οι εργαζόμενοι που είναι αναγκαίοι αποκλειστικά  για την 

υποστήριξη και υλοποίηση της εξ αποστάσεως κατάρτισης (τηλεκατάρτιση), δεν είναι 

δικαιούχοι της   αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800€ της ΚΥΑ 12998/232/23-3-

2020 και οι αποδοχές τους καταβάλλονται από τον εργοδότη. 

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. Γραφείο κ. Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

2. Γραφείο κ. Γενικής Γραμματέως Εργασίας 

3. κ. Γενικό Επιθεωρητή  της Επιθεώρησης Εργασίας (με παράκληση να κοινοποιηθεί στις 

τοπικές υπηρεσίες του Σ.Ε.Π.Ε.)  

4. Γραφείο κ. Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και 

Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία 

5. Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην 

Εργασία - Κ Υ Σ.Ε.Π.Ε. 

6. Δ9 
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