
 

Mάιος 2021 
 
Θέμα: Εργοδότηση που επιχορηγείται από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων βάση του Νόμου 27(Ι) 
2020 
 
Mε αυτή την επικοινωνία θα θέλαμε να σε ενημερώσουμε για το πώς επηρεάζεσαι από τις έκτακτες 
ρυθμίσεις που αφορούν θέματα εργοδότησης σαν αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19 και να 
αναφερθούμε στον τρόπο υπολογισμού και καταβολής της μισθοδοσίας σας για την περίοδο 
01/05/2021 – 31/05/2021. 
 
Eπειδή η εταιρεία εμπίπτει στην κατηγορία «Μερικής Αναστολής » για καθορισμένη περίοδο, δυνάμει 
της ισχύουσας νομοθεσίας, το 60% των δεδουλευμένων σου θα καταβληθεί από το Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων («ΤΚΑ») ως ειδικό επίδομα ενώ η διαφορά, το υπόλοιπο 40% των δεδουλευμένων, θα σου 
καταβληθεί από την εταιρεία.  
 
Η εταιρεία έχει πάντα ως στόχο να σου εξασφαλίσει για όλο το διάστημα που επηρεάζεσαι από τις 
έκτακτες ρυθμίσεις το σύνολο (100%) των ό,ποιων δεδουλευμένων σου το συντομότερο δυνατόν.  
Ως εκ τούτου: 
 

1. Η εταιρεία θα σου καταβάλει το 40% των δεδουλευμένων σου μέσω της μισθοδοσίας και το  
υπολοιπόμενο 60% θα σου καταβληθεί από το ΤΚΑ  
2. Για να αποφύγουμε τις καθυστερήσεις πληρωμών, η εταιρεία θα σου καταβάλει το 
υπολοιπόμενο 60% των δεδουλευμένων σου υπό μορφή προπληρωμής, χωρίς να αναμένουμε να 
ληφθεί το σχετικό ποσό από το ΤΚΑ.  
3. Όταν το ΤΚΑ καταβάλει τις αντίστοιχες πληρωμές στην εταιρεία, τότε το ποσό που αντιστοιχεί 
στο 60% των δεδουλευμένων του Μαίου θα κατακρατηθεί από την Εταιρεία έναντι της 
προπληρωμής που σου έγινε.  
4. Αν το ποσό που θα πληρωθεί από το ΤΚΑ είναι μεγαλύτερο από το ποσό που σου έχει 
προπληρωθεί από την εταιρεία, τότε η εταιρεία θα σου καταβάλει την διαφορά.   
5. Αν το ποσό που θα πληρωθείς από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι χαμηλότερο από 
το ποσό που έχεις προπληρωθεί από την εταιρεία, τότε η εταιρεία θα αποκόψει αυτό (και όχι 
ολόκληρο το ποσό που σας έχει δοθεί σαν προκαταβολή).  
6. Με απλά λόγια "σε κάθε ενδεχόμενο η εταιρεία διασφαλίζει το πλήρες 100% των 
δεδουλευμένων Μαίου και το 100% της αξίας της ετήσιας άδειας Μαίου".  
7. Εαν δεν έχετε εργαστεί για ολόκληρο τον Μαίου για την περίοδο που δεν έχετε εργαστεί θα 
αποζημιωθείτε από το ΤΚΑ.  
 

 
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα παραπάνω ισχύουν εφόσον από την 01 Μαίου 2021 και εντεύθεν, 
δεν απασχοληθήκατε σε άλλη εταιρεία, ούτε αιτηθήκατε η’ λάβατε οποιοδήποτε επίδομα ανεργίας, 
ασθενείας, μητρότητας, πατρότητας, ή σύνταξης ή οποιοδήποτε άλλο ειδικό επίδομα από το ΤΚΑ ή το 
Υπουργείο Εργασίας. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται η εταιρεία να καταστεί υπόλογη για πληρωμή 
χρημάτων στο Κράτος τα οποία θα πρέπει να της επιστραφούν από εσάς ή να αποκοπούν από 
μελλοντικές σας πληρωμές. 
 
 
Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις παρακαλώ όπως επικοινωνήσεις με την διευθύντρια του ΗR ή 
οποιαδήποτε άτομο της ίδιας ομάδας. 
 
Με εκτίμηση,  
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 


