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16 Μαρτίου 2020 
 

Επίκαιρα εργατικά θέματα 
 

Μετά τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων του κορωνοϊού και την ανάγκη άμεσης 
λήψης μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του, την αρχική πράξη νομοθετικού 
περιεχομένου, που εκδόθηκε την 25.02.2020  (Φ.Ε.Κ. Α΄ 42), ακολούθησαν τα 
παρακάτω αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για τη ρύθμιση όσων ζητημάτων 
αφορούν τις εργασιακές σχέσεις:  
 
Α) με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που εκδόθηκε την 11.03.2020 
(55Α Φ.Ε.Κ.) προβλέφθηκε:  
 
1. Για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών  
 
Με κοινή Υπουργική Απόφαση μπορεί να παραταθεί η προθεσμία καταβολής 
των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και οι προθεσμίες για την καταβολή 
των δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής των ασφαλιστικών 
εισφορών, χωρίς έντοκη ή άλλη (προσαυξήσεις) επιβάρυνση. Με την 
απόφαση αυτή θα καθορισθούν οι πληγείσες επιχειρήσεις ανά κλάδο και περιοχή, τα 
οικονομικά κριτήρια των δικαιούμενων εργοδοτών, η καταληκτική ημερομηνία 
καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών και των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια. 

 
2. Για την γνωστοποίηση των αλλαγών χρόνου εργασίας 
 
Αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου των εργαζομένων, την 
υπερεργασία και τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση. Για όσο χρόνο εφαρμόζεται το 
παραπάνω μέτρο, ο εργοδότης θα γνωστοποιεί κάθε αλλαγή στα παραπάνω 
συγκεντρωτικά κατά το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα της 
παρασχεθείσας εργασίας.  

  
3. Για την εξ αποστάσεως εργασία 
 
Ο εργοδότης δύναται, μονομερώς, να καθορίζει ότι η εργασία, που παρέχεται από τον 
εργαζόμενο, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας. 
Καθίσταται, συνεπώς, επιτρεπτή η μονομερής επιβολή της τηλεργασίας.  
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4. Για την παροχή άδειας ειδικού σκοπού στους γονείς εργαζόμενους  
 
Κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών μονάδων, οι 
γονείς εργαζόμενοι δικαιούνται άδειας ειδικού σκοπού, διάρκειας κατ` ελάχιστον 
τριών ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος κάνει χρήση μιας ημέρας από 
την κανονική του άδεια για κάθε τρεις ημέρες άδειας ειδικού σκοπού (συνεπώς 
τέσσερεις ημέρες). Την άδεια δικαιούται ο μισθωτός γονέας, υπό τους ακόλουθους 
όρους: α) εφόσον ο ένας γονέας είναι μισθωτός και ο άλλος ελεύθερος 
επαγγελματίας, την άδεια ειδικού σκοπού θα λάβει ο μισθωτός, β) Σε περίπτωση κατά 
την οποία και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί, με κοινή τους υπεύθυνη δήλωση, 
γνωστοποιούν στον ή στους εργοδότες ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας 
ή σε περίπτωση, που λάβουν και οι δύο, τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα χρήσης 
της από τον καθένα, γ) Σε περίπτωση που ο ένας γονέας είναι εργαζόμενος στον 
ιδιωτικό τομέα, ενώ ο άλλος εργάζεται στο Δημόσιο, ο εργαζόμενος στον ιδιωτικό 
τομέα δικαιούται να λάβει την άδεια, μόνο εφόσον δεν κάνει χρήση ο εργαζόμενος 
στο δημόσιο τομέα, προϋπόθεση που αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικής 
υπεύθυνης δήλωσης του εργαζόμενου στο Δημόσιο, δ) Σε περίπτωση που εργάζεται 
μόνο ένας εκ των δύο γονέων, τότε αυτός δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας 
ειδικού σκοπού, εκτός εάν ο γονέας, που δεν εργάζεται, νοσηλεύεται για 
οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) και 
λαμβάνει επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ε) Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης γονέων, την άδεια 
ειδικού σκοπού λαμβάνει ο γονέας, που έχει την επιμέλεια του παιδιού ή τη γονική 
μέριμνα, εκτός και αν μεταξύ τους συμφωνήσουν διαφορετικά, με κοινή υπεύθυνη 
δήλωση.  
 
Για τις διαδικαστικές λεπτομέρειες εφαρμογής των παραπάνω μέτρων εκδόθηκε η 
αριθ. 12338/Δ.1 4372/ΦΕΚ 854β/13.03.2020 Απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας, που ενσωματώνει τα νέα Ηλεκτρονικά Έντυπα (4, Ε8 καιΕ12) για την 
υποβολή όλων των απαιτούμενων στοιχείων στο ΕΡΓΑΝΗ, ενώ για τη διευκρίνιση 
τυχόν αποριών ή ερωτημάτων, εκδόθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και η αριθ. 
οικ. 12339/404/12.03.2020 Εγκύκλιος, η οποία επαναλαμβάνει τα παραπάνω 
μέτρα και συμπληρώνει ότι:  
 
- Η μεταβολή του χρόνου εργασίας περιλαμβάνει την τροποποίηση της ώρας 

έναρξης ή λήξης του ωραρίου, την αλλαγή της ημέρας ανάπαυσης εντός της 
εβδομάδας, την αλλαγή της ημερήσιας βάρδιας λόγω απρόβλεπτων συνθηκών, την 
εξατομικευμένη μεταβολή του χρόνου προσέλευσης στην εργασία. 
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- Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 88/1999 και συγκεκριμένα οι 
ρυθμίσεις που αφορούν στην ελάχιστη περίοδο ημερήσιας ανάπαυσης 11 
ωρών, στην κατ' ελάχιστον χορήγηση εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας 24 ωρών, 
στη διάρκεια εβδομαδιαίας απασχόλησης, κατά μέσο όρο, που ανά τετράμηνο δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τις 48 ώρες περιλαμβανομένων και των υπερωριών.  

 
- Σε περίπτωση γέννησης παιδιού εκτός γάμου ή εκτός συμφώνου συμβίωσης ή σε 

περίπτωση θανάτου του άλλου γονέα, την άδεια ειδικού σκοπού λαμβάνει, χωρίς 
άλλη προϋπόθεση ο μονογονέας. 

 
- Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς εργάζονται, αλλά ο ένας εξ αυτών βρίσκεται σε 

άλλη νόμιμη άδεια, τότε ο πρώτος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας ειδικού 
σκοπού για όσο διάστημα διαρκεί η άδεια του δεύτερου. 

 
- Σε περίπτωση που ο εργοδότης αναστείλει τη λειτουργία της επιχείρησής του, λόγω 

της λήψης των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και την πρόληψη μετάδοσης 
του κορωνοϊού, ο εργαζόμενος γονέας δεν δικαιούται την άδεια ειδικού σκοπού. 

 
- Τα μέτρα της παροχής εξ αποστάσεως εργασίας και της χορήγησης της άδειας 

ειδικού σκοπού, μπορούν να λειτουργήσουν συνδυαστικά με τρόπο ώστε 
εργαζόμενοι και εργοδότες να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης που έχει δημιουργηθεί.  

 
- Ανά τρεις ημέρες αδείας ειδικού σκοπού προστίθεται υποχρεωτικά μια ήμερα 

ετήσιας κανονικής άδειας του εργαζομένου η οποία αφαιρείται από το συνολική 
δικαιούμενη κανονική άδεια για το έτος 2020. 

 
- Η περίοδος της άδειας ειδικού σκοπού είναι χρόνος εργασίας, αμείβεται και 

ασφαλίζεται, ως χρόνος εργασίας και λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση κάθε 
δικαιώματος των εργαζομένων. 

 
-  Οι δύο πρώτες ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού αμείβονται από τον εργοδότη, 

ενώ η τρίτη ημέρα από τον τακτικό προϋπολογισμό.  
 

- Ο εργοδότης, που απασχολεί εργαζόμενους, που εμπίπτουν στην περιπτωσιολογία 
συμπτωμάτων οι ίδιοι ή τα οικεία τους πρόσωπα και σύμφωνα με τις οδηγίες του 
ΕΟΔΥ πρέπει να παραμείνουν κατ' οίκον, υποχρεούται να αποδεχθεί την αποχή 
τους από τα εργασιακά τους καθήκοντα άμεσα από τη στιγμή που θα έρθει σε 
γνώση του το γεγονός. 
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- Κατά το διάστημα παραμονής του εργαζόμενου στην οικία του, ο εργοδότης 

υποχρεούται να καταβάλλει το σύνολο των αποδοχών του, εκτός κι αν η επιχείρηση 
έχει αναστείλει την δραστηριότητα της στο σύνολο ή μέρος αυτής, λόγω εντολής 
δημόσιας αρχής. 

 
- Για τους εργαζόμενους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, των οποίων η 

κατάσταση υγείας ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο, εφαρμόζονται αναλογικά τα 
προβλεπόμενα για τους εργαζόμενους σε κατ' οίκον παραμονή για προληπτικούς 
λόγους. 

 
Β) με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που εκδόθηκε την 
14.03.2020 (64Α/2020 Φ.Ε.Κ.) προβλέφθηκε: 
 
1. Ειδικός μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων  
 
Με το άρθρο 13 θεσπίζεται ειδικός μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων που 
απασχολούνται σε εργοδότες, των οποίων η λειτουργία έχει προσωρινά απαγορευθεί, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων οικονομικής στήριξης, αποζημίωσης ειδικού σκοπού, 
ασφαλιστικής κάλυψης, έκτακτων επιδομάτων και επιταγών κατάρτισης. 
 
Οι εργοδότες, στους οποίους επιβάλλεται ή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής 
απαγόρευσης λειτουργίας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, υποχρεούνται να 
υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο ΕΡΓΑΝΗ, με την οποία δηλώνουν ότι η επιχείρησή 
τους τελεί υπό το καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας.  
 
Οι εργαζόμενοι υποβάλλουν ατομικά υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, 
που τηρείται για τον σκοπό αυτό στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
και δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, τα στοιχεία του προσωπικού τους 
τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης στην οποία 
εργάζονται, προκειμένου να συμπεριληφθούν στον ειδικό μηχανισμό στήριξης.  
 
Από τον ειδικό μηχανισμό στήριξης εξαιρούνται: α) όσοι εργάζονται εξ 
αποστάσεως, β) όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια, γ) όσοι εργάζονται ως 
προσωπικό ασφαλείας και δ) οι εργαζόμενοι, των οποίων η σχέση εξαρτημένης 
εργασίας δεν αναστέλλεται, λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των εργοδοτών. 
 
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα καθορισθούν οι 
όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του μηχανισμού. 
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2. Δυνατότητα υπέρβασης των ορίων υπερωριακής απασχόλησης  
 
Eφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του 
κορωνοϊού, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και 
πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, 
εργοδότες, που έχουν εξαντλήσει τα νομίμως προβλεπόμενα ανώτατα όρια 
υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων τους, δύνανται να τους απασχολήσουν 
υπερωριακά χωρίς σχετική απόφαση έγκρισης του Υπουργού Εργασίας. Η εν λόγω 
υπερωριακή απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα ημερήσια όρια που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις. 
 
3. Επιτρεπτή κυριακάτικη εργασία 
 
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του 
κορωνοϊού, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και 
πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες, 
επιτρέπεται και κατά την Κυριακή η λειτουργία των επιχειρήσεων, που έχουν ως 
αντικείμενο την παραγωγή, τη μεταφορά και τον εφοδιασμό τροφίμων, καυσίμων, 
φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού προς καταστήματα/επιχειρήσεις πώλησης 
σχετικών ειδών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι σχετικές προστατευτικές 
διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας των εργαζομένων. 
 
4. Παράτασης της θητείας των μελών διοικητικών οργάνων 
συνδικαλιστικών οργανώσεων  
 
Παρατείνεται η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, 
καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των 
έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό του κορωνοϊού και 
πάντως όχι μετά από τις 10.4.2020. 
 
5. Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε εργοδότες / παραβάτες 
 
Για όσο χρόνο ισχύουν τα παραπάνω μέτρα, τα αρμόδια όργανα ελέγχου (ΣΕΠΕ, 
Αστυνομία κ.λ.π.) σφραγίζουν υποχρεωτικά το χώρο, που λειτουργεί, κατά παράβαση 
των ρυθμίσεων. Αντίγραφο της απόφασης σφράγισης και της σχετικής έκθεσης 
κοινοποιούνται αυθημερόν στην κατά τόπο αρμόδια αρχή αδειοδότησης της 
επιχείρησης, η οποία οφείλει πάραυτα να εκδώσει την απόφαση αφαίρεσης της 
άδειας λειτουργίας του χώρου, που λειτουργεί κατά παράβαση των σχετικών μέτρων. 
Στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, που παραβιάζει τα μέτρα, χωρίς να θίγονται οι 
προβλεπόμενες στην παρ. 6 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης 
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Νομοθετικού Περιεχομένου ποινικές κυρώσεις (φυλάκιση έως 2 ετών), επιβάλλεται με 
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο  
5.000,00 €. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

            Κωστούλα Ι. Μαζαράκη 
Δικηγόρος, LL.M. 

NOMOS Δικηγορική Εταιρία 
2310 263665 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παραπάνω newsletter, δεν αποτελούν νομικές συμβουλές και δεν 
δημιουργούν, ούτε υποκρύπτουν σχέση δικηγόρου-πελάτη μεταξύ της εταιρίας μας και του παραλήπτη. Oι 
πληροφορίες είναι γενικές και έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα. Η εταιρία μας και ο/η συντάκτης 
του newsletter δεν φέρουν καμία ευθύνη για τη χρήση των παρεχομένων πληροφοριών από τον παραλήπτη. 
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το newsletter, ενημερώστε μας με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
info@nomos.gr 


