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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Αποζημίωση ειδικού σκοπού: Μέχρι πότε ισχύει η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για τις 

ειδικές κατηγορίες – Πότε μπαίνουν τα λεφτά 

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του για το οτι μέχρι και τις 30 

Ιουνίου θα μπορούν να υποβληθούν οι υπεύθυνες δηλώσεις για τις ειδικές κατηγορίες των 

εργαζομένων προκειμένου να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ. 

Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των ειδικών κατηγοριών θα 

πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διασταυρώσεων και ελέγχων με τα 

Πληροφοριακά Συστήματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των φορέων 

που καταβάλουν αποζημιώσεις λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID 

-19. 

Να σημειωθεί ότι η τελευταία πληρωμή στις ειδικές κατηγορίες έγινε στις 5 Ιουνίου όπου 

πληρώθηκαν την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ 48.691 δικαιούχοι. 

Πρόκειται για καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού 

που υπάγονται σε έναν από τους κωδικούς ειδικοτήτων σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, 

απασχολήθηκαν σε μία ή σε περισσότερες επιχειρήσεις - εργοδότες και έχουν ασφαλιστική 

ικανότητα σε ισχύ, ξεναγούς, τουριστικούς συνοδούς, φορτοεκφορτωτές, αθλητές, μισθωτούς του 

τουρισμού με επίδομα ανεργίας που έληξε τον Δεκέμβριο του 2019, οικοδόμους κ.α. 

Αναλυτικότερα μεταξύ των κατηγοριών αυτών είναι οι εργαζόμενοι: 

1. Εργαζόμενοι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού με 

επαγγέλματα βάσει της στατιστικής ταξινόμησης των επαγγελμάτων (ΣΤΕΠ92) που καταγράφονται 

στο Πληροφοριακό Σύστημα “Εργάνη” οι οποίοι απασχολήθηκαν: 

– με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου με συμβατικό χρόνο λήξης από 

15.2.2020 ως 20.3.2020 που είτε έληξαν πρόωρα ή έληξαν αφού παρήλθε ο συμφωνημένος 

χρόνος σε επιχειρήσεις – εργοδότες που υπάγονται σε έναν από τους ΚΑΔ: 90.01 (Τέχνες του 

θεάματος), 90.02 (Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος), 90.03 

(Καλλιτεχνική δημιουργία), 90.04 (Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς 

δραστηριότητες) 58.11 (έκδοση βιβλίων), 59.11 (δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών 

ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων), 59.12 (δραστηριότητες συνοδευτικές της 

παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων), 59.13 

(δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων), 

59.14 (δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών), 59.20 (ηχογραφήσεις και μουσικές 



εκδόσεις), 85.52 (πολιτιστική εκπαίδευση), 78.10.11.01 (Υπηρεσίες εύρεσης καλλιτεχνών για 

θεάματα) ή 

- με βραχυχρόνιες συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, όπως συμβάσεις μιας ή 

δύο ημερών, με συμβατικό χρόνο λήξης και έναρξης εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος σε μία 

ή σε περισσότερες επιχειρήσεις. 

2. Εργαζόμενοι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού που 

υπάγονται σε έναν από τους κωδικούς ειδικοτήτων σύμφωνα με τον e- ΕΦΚΑ, απασχολήθηκαν σε 

μία ή σε περισσότερες επιχειρήσεις – εργοδότες και έχουν ασφαλιστική ικανότητα σε ισχύ. 

3. Εργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται για λογαριασμό περισσότερων του ενός εργοδοτών – 

φυσικών προσώπων (συναπασχόληση) που δεν έχουν συστήσει νομικό πρόσωπο και δεν 

αποτελούν κοινωνία και έχουν ημέρες ασφάλισης e-ΕΦΚΑ από 1.12.2019 ως και 29.2.2020. 

4. Ενεργά μέλη συνεταιρισμών εργαζομένων που είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Yπουργείου Εργασίας των οποίων η επιχειρηματική 

δραστηριότητα ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττεται σημαντικά. 

5. Προπονητές καλαθοσφαίρισης με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και ενεργά μέλη σωματείων 

του ερασιτεχνικού αθλητισμού, που είναι καταχωρημένοι στο μητρώο μελών του Συνδέσμου 

Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης (ΣΕΠΚ). 

Από όλες τις κατηγορίες εξαιρούνται όσοι είναι δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν επίδομα 

τακτικής ανεργίας μισθωτού ή βοήθημα αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενου 

(ασφαλισμένου του ΕΦΚΑ- τ.Ο.Α.Ε.Ε.) εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020. 

Εξαιρούνται επίσης όσοι είναι δικαιούχοι των 800 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες, 

αυτοαπασχολούμενους και επιχειρηματίες με έως 20 εργαζόμενους ή των 600 ευρώ για τους 

επιστήμονες. 


