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Σημαντικές Ενημερώσεις 
 

 

1. Πλατφόρμα στο ΕΡΓΑΝΗ και επίδομα 800 ευρώ. 
Άνοιξε η πλατφόρμα στο ΕΡΓΑΝΗ για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών που 

έκλεισαν βάσει κρατικής απόφασης, προκειμένου να δηλωθούν οι ιδιοκτήτες, 
και οι εργαζόμενοι που έχουν μπει σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης 
εργασίας. 

Οι εργοδότες δηλώνοντας τους εργαζομένους θα παραλάβουν έναν 
αριθμό πρωτοκόλλου, τον οποίο θα δώσουν στους εργαζομένους τους, ώστε 
να υποβάλλουν και αυτοί αντίστοιχα δήλωση σε νέα πλατφόρμα η οποία θα 
ανοίξει τις πρώτες μέρες του Απριλίου. 
Η δήλωση των ιδιοκτητών θα πρέπει να γίνει έως την Τρίτη, 31/03/2020. 

Ακολουθούνται τα εξής βήματα: 
Εισέρχεστε στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη» και μέσω της 

καρτέλας «Ειδικά έντυπα» επιλέγετε «Δηλώσεις Αναστολής Δραστηριοτήτων 
Εργοδοτών» και στη συνέχεια συμπληρώνετε τα απαραίτητα πεδία. 

Δηλώνετε την κατηγορία στην οποία εντάσσεστε: «Επιχειρήσεις που 
έκλεισαν βάσει κρατικής απόφασης» 

Στην αρχική σελίδα θα δηλώσετε, επίσης, αν μισθώνετε η όχι ακίνητο. 
Στη συνέχεια στην ενότητα ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ θα καταχωρήσετε τα ονόματα 
και τα στοιχεία (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ) των εργαζομένων που απολύθηκαν η 
αποχώρησαν οικειοθελώς από 1/3/2020 έως 20/3/2020 καθώς και των 
εργαζόμενων των οποίων οι συμβάσεις θα τεθούν σε αναστολή. Προσθέστε 
και τους υπαλλήλους γραφείου διότι τα ΚΞΓ έκλεισαν βάσει κρατικής 
απόφασης και ως εκ τούτου οι γονείς δεν καταθέτουν δίδακτρα. 

Συμπληρώνετε, επίσης, τα πεδία που αφορούν τη μίσθωση ακινήτου 
τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μισθίου εφόσον έχετε επαγγελματική 
μίσθωση ακινήτου για το ΚΞΓ σας. Αν δεν εντοπισθούν σφάλματα, η υποβολή 
οριστικοποιείται με την απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου και την αποτύπωση 
της ημερομηνίας και ώρας της υποβολής. 

Ποια διαδικασία ακολουθούν οι εργαζόμενοι 
Δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ είναι οι 

καθηγητές των ΚΞΓ που έχουν μπει σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης 
εργασίας. Επιπλέον, διεκδικούμε να συμπεριληφθούν και οι υπάλληλοι 
γραφείου. 

Οι δικαιούχοι του επιδόματος θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στην 
πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr της Γενικής Γραμματείας του 
Υπουργείου Εργασίας την ερχόμενη εβδομάδα, πιθανότατα από 1– 10 
Απριλίου, τμηματικά ανάλογα με τα τελευταία ψηφία του ΑΦΜ τους. Η 
αποζημίωση των 800 ευρώ είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δε 
συμψηφίζεται. 



 

2. Μισθοδοσία Μαρτίου.  
Επειδή δεν έχει ξεκαθαριστεί το ζήτημα μισθοδοσίας Μαρτίου, 

μπορείτε προς το παρόν να καταβάλετε την μισθοδοσία έως και 10/3. Θα 
επανέλθουμε μόλις έχουμε νεώτερη σχετική διευκρίνιση. 

3. Παράταση προθεσμιών πληρωμών. 
 

Α. Οι παρατάσεις πληρωμών είναι οι εξής: 
 

Πληρωμές σε Δ.Ο.Υ 
- Δόσεις ρυθμίσεων και γενικώς βεβαιωμένων οφειλών που λήγουν 31/3 και 
30/4 παρατείνονται έως τις 31/8/2020. 
 

Πληρωμές σε ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ - ΕΦΚΑ)  
- Ασφαλιστικές εισφορές Φεβρουαρίου (που λήγουν 31/3) παρατείνονται 
έως τις 30/9/2020. 
- και Μαρτίου (που λήγουν 30/4) παρατείνονται έως τις 31/10/2020.  
- Ρυθμίσεις που λήγουν στις 31/3 παρατείνονται έως τις 30/6/2020. 
- Οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να υποβάλλουν τις ΑΠΔ κανονικά όπως 
προβλέπεται. 
 

Β. Έκπτωση 25% στις πληρωμές των ανωτέρω.  
Μελετάται η πιθανότητα χορήγησης έκπτωσης 25% στις ανωτέρω 

πληρωμές, αν γίνουν εμπρόθεσμα στις παλιές ημερομηνίες, δηλαδή οι 
ιδιοκτήτες δεν εκμεταλλευτούν το δικαίωμα αναστολής πληρωμής.  

4. Μείωση ενοικίου στο 60% για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. 
Η συγκεκριμένη μείωση αφορά και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών όπως 

και τους εργαζόμενούς τους.  
 

 
 
 
 
 
 
 


