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23 Μαρτίου 2020 
 

Επίκαιρα θέματα 
 

Σε συνέχεια των εξαγγελιών από τα αρμόδια Υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών 
μέτρων ενίσχυσης των εργοδοτών και των εργαζομένων,  εκδόθηκε η από 20.03.2020 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄68/2020), η οποία περιέχει τις 
ακόλουθες διατάξεις σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις και τη ρύθμισή τους, κατά τη 
διάρκεια της λήψης των έκτακτων ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της  
διασποράς του κορωνοϊού: 
 
1. Παράταση φορολογικών υποχρεώσεων εργαζομένων (άρθρο 5). 

Επεκτείνεται και για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις, που επλήγησαν, λόγω 
της εμφάνισης και της διάδοσης του κορωνοϊού, η παράταση των προθεσμιών 
εξόφλησης των φορολογικών υποχρεώσεων και καταβολής των δόσεων 
βεβαιωμένων οφειλών με την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης.  
 

2. Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλείας (άρθρο 9). Στο 
πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊού και μέχρι και έξι μήνες από την έναρξη ισχύος της 
Πράξης, o εργοδότης δύναται, με απόφασή του, να ορίζει προσωπικό ασφαλούς 
λειτουργίας της επιχείρησης με τον ακόλουθο τρόπο: α) κάθε εργαζόμενος μπορεί 
να απασχολείται, κατ' ελάχιστο δύο εβδομάδες, με περίοδο αναφοράς τον μήνα, 
συνεχόμενα ή διακεκομμένα. β) ο τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά 
εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της 
επιχείρησης, γ) ο εργοδότης, που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της 
εργασίας, υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων, που 
απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του. Στο τέλος κάθε μήνα o 
εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει την εφαρμογή του συγκεκριμένου τρόπου 
εργασίας σε ειδικό έντυπο στο  «ΕΡΓΑΝΗ», σύμφωνα και με τις λεπτομέρειες, 
που θα καθορισθούν με σχετική Υπουργική Απόφαση.  
 
Το προαναφερόμενο σύστημα οργάνωσης του χρόνου εργασίας αποτελεί μια 
ειδική έκτακτη μορφή εκ περιτροπής εργασίας, που επιβάλλεται μονομερώς από 
τον εργοδότη με τους γενικούς όρους, που περιγράφονται παραπάνω και όσους θα 
πρέπει να συμπεριλάβει η Υπουργική Απόφαση, που θα εκδοθεί, για να 
επεξηγηθούν ειδικότερες λεπτομέρειες.   
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3. Μεταφορά εργαζομένων εντός Ομίλου (άρθρο 10). Ο εργοδότης του 

οποίου η επιχειρηματική δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά ή τελεί υπό 
απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του, δύναται να μεταφέρει 
προσωπικό από μια επιχείρηση του ομίλου σε άλλη επιχείρηση του ιδίου ομίλου, 
κατόπιν σχετικής συμφωνίας. Οι επιχειρήσεις του ομίλου, που θα εφαρμόσουν τα 
οριζόμενα στην παρ. 1 υποχρεούνται να διατηρήσουν, συνολικά, τον ίδιο αριθμό 
εργαζομένων που απασχολούνταν, πριν από τη μεταφορά. Οι λεπτομέρειες 
εφαρμογής της μεταφοράς θα καθορισθούν, με Κοινή Υπουργική Απόφαση.  

 
Πιθανολογείται η πρόβλεψη του δανεισμού των εργαζομένων για το κρίσιμο 
χρονικό διάστημα, με μοναδική προϋπόθεση τη συμφωνία των εταιριών του 
Ομίλου, οι όροι του οποίου θα αποσαφηνιστούν με την προαναφερόμενη 
Υπουργική Απόφαση.  
 

4. Πρόβλεψη ακυρότητας των απολύσεων εργαζομένων από επιχειρήσεις, 
που έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους, με εντολή των δημόσιων 
αρχών (άρθρο 11 παρ. 1). Οι επιχειρήσεις, που τελούν σε αναστολή της 
επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, και για 
όσο χρόνο διαρκέσουν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού, υποχρεούνται να 
μην προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους. Σε 
περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες. Ως 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας ρύθμισης ορίζεται η 18.03.2020. 
 

5. Αναστολή των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, που απασχολούνται 
σε επιχειρήσεις, που πλήττονται (άρθρο 11 παρ. 2Α). Οι εργοδότες, «….που 
πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του 
κορωνοϊού-COVID 19» και ως τέτοιες θεωρούνται αυτές, που έχουν οριστεί από το 
Υπουργείο Οικονομικών, βάσει Κ.Α.Δ κύριας δραστηριότητας, ως κλάδοι 
πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού, δύνανται να αναστέλλουν τις 
συμβάσεις εργασίας, μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, προκειμένου να 
προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες τους στο δυσμενές περιβάλλον που 
δημιουργείται. Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι 
ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση της Πράξης, με δυνατότητα παράτασης με κοινή 
Υπουργική απόφαση. Οι επιχειρήσεις αυτές απαγορεύεται ρητά να προβούν σε 
καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους και, σε περίπτωση 
πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη, ενώ υποχρεούνται, μετά τη λήξη του 
χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να 
διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο 
της αναστολής. 
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6. Εργαζόμενοι – δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης (άρθρο 11 

παρ.2Β α) έως γ). Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε 
αναστολή, είτε εξαιτίας της απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης, με 
εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω εφαρμογής του ως άνω μέτρου, είναι δικαιούχοι 
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Δικαιούχοι της 
αποζημίωσης είναι και οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας λύθηκε το 
χρονικό διάστημα από την 01.03.2020 μέχρι και την 20.03.2020, είτε μετά από 
καταγγελία του εργοδότη, είτε μετά από δική τους οικειοθελή αποχώρηση. Η 
αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψη-
φίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. 

 
7. Ασφαλιστική κάλυψη εργαζόμενων / δικαιούχων αποζημίωσης ειδικού 

σκοπού (άρθρο 11 παρ.2Β γ) και δ)). Οι Α.Π.Δ. των εργαζομένων, των οποίων 
οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, υποβάλλονται από τον εργοδότη. Η 
δαπάνη της πλήρους ασφαλιστικής τους κάλυψης υπολογίζεται επί των 
ονομαστικών μισθών τους. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την 
ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων καλύπτεται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό. 

 
8. Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού (άρθρο 11 παρ.2Γ) Η 

διαδικασία για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενους 
περιγράφεται ως εξής:  
 
α) ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στο «ΕΡΓΑΝΗ» με 
όλους τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή 
για οποιονδήποτε από τους παραπάνω λόγους, υποχρεούμενος να συμπεριλάβει 
και τους εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας λύθηκε με οποιονδήποτε 
τρόπο από την 01.03.2020 μέχρι και την 20.03.2020. Σε περίπτωση που ο 
εργοδότης δεν υποβάλει την ως άνω υπεύθυνη δήλωση, αποκλείεται από την 
υπαγωγή του στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή 
διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών 
προς το Δημόσιο,  
 
β) Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση, 
εγγράφως ή ηλεκτρονικά, αυθημερόν στον εργαζόμενο, δηλώνοντάς του και τον 
αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της στο «ΕΡΓΑΝΗ».  
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γ) Μετά την παραπάνω γνωστοποίηση, οι δικαιούχοι - εργαζόμενοι, υποβάλλουν 
υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που τηρείται για τον σκοπό αυτό 
στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στην υπεύθυνη δήλωση των 
δικαιούχων εργαζομένων συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους 
στοιχείων, τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού IBAN, 
καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του 
εργοδότη στο «ΕΡΓΑΝΗ».  

 
9. Τροποποίηση άρθρου 13 του ν. 3850/2010 για τον Γιατρό Εργασίας 

(άρθρο 13) Διευκολύνεται η πρόσληψη Γιατρού Εργασίας, με τη δυνατότητα 
επιλογής οποιασδήποτε ειδικότητας ιατρού και χωρίς την άδεια του Ιατρικού 
Συλλόγου.  
 

10.  Λήψη έκτακτων μέτρων για τους εργαζόμενους στα εργοτάξια (άρθρο 
61). Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις οφείλουν να λάβουν πρόσθετα μέτρα υγιεινής 
και ασφάλειας για όσους απασχολούνται σε εργοτάξια, υπό την απειλή πρόσθετων 
διοικητικών προστίμων, που θα καθορισθούν με ειδική Υπουργική Απόφαση.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

            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 


