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1. Άρθρο  4 παρ. 3 της 
από 11.03.2020 Πράξης 
νομοθετικού περιεχομένου 
(ΦΕΚ 55Α/11.03.2020)

2. Αριθ.12338/Δ1.4372 
Υπουργική Απόφαση 
(854B’13.03.2020)  

3. Οικ. 12339/404/12.03.2020 
Εγκύκλιος Υπουργείου 
Εργασίας

1. Άρθρο 13ο της από 
14.03.2020 Πράξης 
νομοθετικού περιεχομένου 
(ΦΕΚ 64Α/14.03.2020)

2. Άρθρο 11ο της από 
20.03.2020 Πράξης 
νομοθετικού περιεχομένου 
(ΦΕΚ 68Α/20.03.2020)

3. Αριθ. 12997/231 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
993Β΄/23.03.2020)

4. Αριθ. 13031/Δ1/4551 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
994Β΄/23.03.2020)

5. Αριθ. 12998/232 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
1078Β΄/28.03.2020)

6. Αριθ. 
οικ.13738/413/31.03.2020 
Εγκύκλιος του Υπουργείου 
Εργασίας

Μέχρι και την 10.04.2020 οι γονείς εργαζόμενοι 
δικαιούνται άδειας ειδικού σκοπού, διάρκειας 
κατ` ελάχιστον τριών ημερών, υπό την 
προϋπόθεση ότι για κάθε τρεις ημέρες της 
συγκεκριμένης άδειας θα κάνουν χρήση και 
μιας ημέρας από την κανονική τους άδεια. Από 
τις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού τα 2/3 
καλύπτονται από τον εργοδότη και το 1/3 θα 
καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΕΣΤΕΙΛΑΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ

• Η αναστολή της σύμβασης εργασίας απαλλάσσει 
τον εργαζόμενο από την υποχρέωση να παρέχει 
την εργασία του και τον εργοδότη από την 
υποχρέωση να καταβάλει αποδοχές.  

• Από την 18.03.2020 απαγορεύεται η απόλυση 
των εργαζομένων και εάν έχει πραγματοποιηθεί 
καταγγελία σύμβασης εργασίας, αυτή είναι 
άκυρη.  

• Οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι αποζημίωσης 
ειδικού σκοπού, ποσού 800,00 €. 

• Την αποζημίωση λαμβάνουν και όσοι απολύθηκαν 
ή παραιτήθηκαν από την 01.03.2020 μέχρι και την 
20.03.2020 ανεξάρτητα από την τυχόν είσπραξη 
επιδόματος ανεργίας. 

• Η αποζημίωση καλύπτει το χρονικό διάστημα 
από την 15.03.2020 μέχρι και την 30.04.2020 
και περιλαμβάνει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη 
(υποχρεωτική υποβολή ΑΠΔ και κάλυψη της 
ασφαλιστικής περιόδου από τον κρατικό 
προϋπολογισμό).

• Από την αποζημίωση ειδικού σκοπού εξαιρούνται: 
α) εκείνοι που εργάζονται εξ αποστάσεως, 
β) το προσωπικό ασφαλείας, γ) το διοικητικό 
προσωπικό, δ) εκείνοι που βρίσκονται σε νόμιμη 
άδεια.

• Αίρεται αυτοδίκαια κάθε άδεια άνευ αποδοχών 
των εργαζομένων πριν την αναστολή της 
λειτουργίας της επιχείρησης, ώστε οι 
εργαζόμενοι να τεθούν σε αναστολή και να 
λάβουν την αποζημίωση.

• Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ο χρόνος 
λήξης των οποίων προσδιορίζεται εντός του 
διαστήματος αναστολής της λειτουργίας της 
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ΜΕΤΡΟ

επιχείρησης, αναστέλλονται, με αποτέλεσμα 
οι εργαζόμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου 
να είναι, επίσης, δικαιούχοι της αποζημίωσης. 
Μετά την άρση της αναστολής, η σύμβαση θα 
συνεχιστεί για τον συμφωνηθέντα υπολειπόμενο 
χρόνο.

• Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι από 
την  24.03.2020 μέχρι και την 10.04.2020 να 
υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο ΠΣ Εργάνη 
στην οποία δηλώνουν ότι : α) η επιχείρησή τους 
έχει αναστείλει τη λειτουργία της με απόφαση 
κρατικής αρχής, β) τους εργαζόμενους, που 
έχουν τεθεί σε αναστολή, γ) τους παραιτηθέντες 
και απολυθέντες εργαζόμενους από την 
01.03.2020 μέχρι και την 20.03.2020. Η δήλωση 
κοινοποιείται εγγράφως ή με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο στους εργαζομένους, επί 
ποινή έκπτωσης των ευνοϊκών φορολογικών 
ρυθμίσεων. 

• Οι εργαζόμενοι θα υποβάλλουν από την 
01.04.2020 μέχρι και την 10.04.2020 (ανάλογα με 
το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους) δήλωση 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου 
Εργασίας (supportemployees.yeka.gr), στην 
οποία πρέπει να συμπεριλάβουν: α) τον αριθμό 
πρωτοκόλλου της δήλωσης του εργοδότη, β) τα 
προσωπικά τους στοιχεία, γ) το ΙΒΑΝ προσωπικού 
λογαριασμού τους και δ) τα στοιχεία μίσθωσης 
και εκμισθωτή, ώστε να λάβουν την έκπτωση 
μισθώματος κύριας κατοικίας.

ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ 
ΚΥΡΙΑΣ Η ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

• Οι επιχειρήσεις δύνανται να αναστείλουν τις 
συμβάσεις εργασίας, μέρους ή του συνόλου, των 
εργαζομένων, που απασχολούσαν την 21.03.2020.  

• Το μέτρο της αναστολής μπορεί να 
«χρησιμοποιηθεί» από την επιχείρηση το 
διάστημα από την 21.03.2020 μέχρι και την 
20.04.2020.

• Οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού μπορούν 
να ανασταλούν τμηματικά.

• Η διάρκεια της αναστολής προσδιορίζεται σε 
45 ημέρες και το χρονικό διάστημα ορίζεται ως 
συνεχόμενο και ανέκκλητο.

• Μετά την άρση της αναστολής και για χρονικό 
διάστημα άλλων 45 ημερών, ο εργοδότης 
έχει υποχρέωση να διατηρήσει τους ίδιους 
εργαζομένους με τους ίδιους κατά την 
21.03.2020 όρους εργασίας.

COVID - 19  / ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
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• Στην υποχρέωση διατήρησης του ίδιου αριθμού 
εργαζομένων δεν συμπεριλαμβάνονται:

• α) εκείνοι που αποχώρησαν λόγω 
συνταξιοδότησης, β) εκείνοι που αποχώρησαν 
οικειοθελώς, γ) εκείνοι που απασχολούνται 
με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της 
οποίας ο χρόνος έληξε, μετά την άρση της 
αναστολής.

• Την αποζημίωση ειδικού σκοπού δικαιούνται 
μόνο οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση 
εργασίας έχει ανασταλεί και όχι οι υπόλοιποι (π.χ. 
τηλεργαζόμενοι). 

• Μπορούν να ανασταλούν και οι συμβάσεις 
εργασίας ορισμένου χρόνου, των οποίων ο 
συμφωνημένος χρόνος θα συνεχισθεί μετά τη 
λήξη της αναστολής. 

• Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας μπορεί 
να συνδυασθεί με την απασχόληση προσωπικού 
ασφαλείας (βλ. παρακάτω) .

• Εφόσον η επιχείρηση αναστείλει τις συμβάσεις 
εργασίας του προσωπικού της, δεν μπορεί να 
προβεί σε απόλυση εργαζομένου και εάν αυτή 
πραγματοποιηθεί είναι άκυρη. 

• Ο εργοδότης δύναται να καταβάλει πρόσθετη 
αμοιβή στον εργαζόμενο, του οποίου η 
σύμβαση έχει ανασταλεί, έως του ύψους των 
μεικτών αποδοχών του. Αυτή η οικειοθελής 
παροχή, πρέπει να συμπεριληφθεί στην ΑΠΔ, 
και να καταβληθούν οι ανάλογες ασφαλιστικές 
εισφορές.

• Με συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου, του 
οποίου η σύμβαση έχει ανασταλεί, είναι δυνατή 
η πρόβλεψη ότι ο εργαζόμενος θα παρέχει 
τις υπηρεσίες του με τηλεργασία, ώστε να 
καλυφθούν έκτακτες ανάγκες της επιχείρησης. 
Το ποσοστό των τηλεργαζόμενων δεν μπορεί 
να ξεπεράσει το 10% επί του συνόλου των 
εργαζομένων, των οποίων η σύμβαση εργασίας 
έχει τεθεί σε αναστολή. Για αυτή την υπηρεσία, 
ο εργαζόμενος θα αμειφθεί αναλογικά, έως το 
ύψος των μεικτών αποδοχών του, αφαιρούμενης 
της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Για την αμοιβή 
αυτή θα καταβληθούν ασφαλιστικές εισφορές, 
που θα συμπεριληφθούν στην ΑΠΔ.

• Μέχρι και την 20.04.2020 οι εργοδότες 
υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση 
στο ΠΣ Εργάνη στην οποία συμπεριλαμβάνονται 
τα εξής: α) ότι η επιχείρηση πλήττεται 
σημαντικά, β) τους εργαζομένους, των 
οποίων η σύμβαση έχει ανασταλεί και γ) τους 
απολυθέντες και παραιτηθέντες από την 
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Newsletter

01.03.2020 μέχρι και την 20.03.2020. Τη δήλωση 
αυτή οφείλουν να γνωστοποιήσουν εγγράφως 
ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους 
εργαζομένους επί ποινή έκπτωσης από τις 
ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις.

• Οι εργαζόμενοι οφείλουν από την 01.04.2020 
έως την 30.04.2020 να υποβάλλουν δήλωση 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου 
Εργασίας στην οποία θα αναφέρουν τα εξής: 
α) τα προσωπικά τους στοιχεία, β) τον αριθμό 
πρωτοκόλλου της δήλωσης του εργοδότη 
και γ) τον ΙΒΑΝ του προσωπικού τραπεζικού 
λογαριασμού τους.

ΜΕΤΡΟ
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ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ • Μέχρι και την 10.04.2020, ο εργοδότης δύναται, 
μονομερώς, να καθορίσει ότι η εργασία, που 
παρέχεται από τον εργαζόμενο, θα πραγματο-
ποιείται με το σύστημα της τηλεργασίας.

• Για τη παροχή τηλεργασίας είναι απαραίτητη 
η ρύθμιση όλων όσων απαιτούνται (τρόπος, 
χρόνος, συνδυασμός με παροχή της εργασίας 
στην έδρα της επιχείρησης,  απαραίτητος 
εξοπλισμός, τρόπος συνεργασίας μεταξύ των 
στελεχών, τρόπος εκτέλεσης των καθηκόντων). 

• Παρά το γεγονός ότι γίνεται λόγος για αναγγελία 
σε έντυπο ειδικού τύπου του ΕΡΓΑΝΗ, αυτό 
μέχρι στιγμής δεν έχει ενταχθεί στα σχετικά νέα 
έντυπα.

1. Άρθρο 4 παρ. 2 της 
από 11.03.2020 Πράξης 
νομοθετικού περιεχομένου 
(ΦΕΚ55Α/11.03.2020)

2. Οικ. 12339/404/12.03.2020 
Εγκύκλιος Υπουργείου 
Εργασίας 

3. Προβλέπεται η έκδοση 
σχετικής ΥΑ

1. Άρθρο  9 της από 
20.03.2020  Πράξης 
νομοθετικού περιεχομένου 
(ΦΕΚ 68Α /20.03.2020)

2. Προβλέπεται η έκδοση 
σχετικής ΥΑ

• Για διάστημα που δεν μπορεί να ξεπεράσει τους 
έξι μήνες, ο 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 
το μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα και β) ο 
τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά 
εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον 
το 50% του προσωπικού της επιχείρησης. 

• 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.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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• Καθίσταται δυνατή η μεταφορά προσωπικού από 
μια επιχείρηση του ομίλου σε άλλη επιχείρηση 
του ιδίου ομίλου, κατόπιν σχετικής συμφωνίας, 
από εργοδότη του οποίου η επιχειρηματική 
δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά ή τελεί υπό 
απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριό-
τητάς του. 

• Οι επιχειρήσεις του ομίλου, που θα εφαρμόσουν 
το μέτρο 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.

ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ 1. Άρθρο 19 της από 
30.03.2020 Πράξης 
Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 
Α΄30.03.2020)

1. Άρθρο 10 της από 
20.03.2020  Πράξης 
νομοθετικού περιεχομένου 
(ΦΕΚ 68Α /20.03.2020)

2. Προβλέπεται η έκδοση 
σχετικής ΥΑ

• Οι επιχειρήσεις - εργοδότες των οποίων η 
επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί 
με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και οι 
επιχειρήσεις - εργοδότες που ανήκουν στους 
κλάδους που πλήττονται σημαντικά, δύνανται να 
καταβάλουν το επίδομα εορτών Πάσχα σε χρόνο 
μεταγενέστερο από τον οριζόμενο στην αριθ. 
19040/7.12.1981 ΚΥΑ και σε κάθε περίπτωση όχι 
πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.

• Εφόσον η σύμβαση εργασίας των 
απασχολουμένων αναστέλλεται και η διάρκεια 
της εργασιακής σχέσης μέχρι και την αναστολή 
δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από 
την 1 Ιανουάριου μέχρι και την 30 Απριλίου, το 
επίδομα εορτών Πάσχα θα καταβληθεί μειωμένο, 
λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό του, 
σύμφωνα με την παρ. 3β του άρθρου 1 της αριθ. 
19040/7.12.1981 ΚΥΑ, το χρόνο διάρκειας της 
εργασιακής σχέσης μέχρι και την αναστολή.

• Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή 
σχέση των απασχολουμένων στις ως άνω 
επιχειρήσεις τίθεται σε αναστολή, το ποσό από 
το επίδομα Πάσχα, που αντιστοιχεί στο χρονικό 
διάστημα της αναστολής της εργασιακής 
σχέσης θα καταβληθεί από τον κρατικό 
προϋπολογισμό. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η 
αριθ. 19040/7.12.1981 ΚΥΑ. 

• Στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3, το επίδομα 
εορτών Πάσχα υπολογίζεται βάσει του 
καταβαλλόμενου μισθού ή ημερομισθίου την 
προηγουμένη της ημερομηνίας αναστολής της 
σχέσης εργασίας.

• Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα 
καθορισθεί η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής 
του επιδόματος

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΕΝΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΜΕΤΡΟ
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ 
ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Άρθρο  4 παρ. 1  της 
από 11.03.2020 Πράξης 
νομοθετικού περιεχομένου 
(ΦΕΚ 55Α/11.03.2020)

2. Αριθ.12338/Δ1.4372 
Υπουργική Απόφαση 
(854B’13.03.2020)

• Αναστέλλεται μέχρι και την 10.04.2020 η 
υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο 
πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» προκατα-
βολικά κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου 
των εργαζομένων, την υπερεργασία και τη 
νόμιμη υπερωριακή απασχόληση. 

• Στις τροποποιήσεις εντάσσονται η έναρξη και 
η λήξη του ωραρίου εργασίας, η μεταβολή 
των βαρδιών, η υπερεργασία και η υπερωριακή 
απασχόληση. 

• Για το παραπάνω διάστημα, ο εργοδότης 
θα γνωστοποιεί κάθε αλλαγή στα παραπάνω 
συγκεντρωτικά κατά το πρώτο δεκαήμερο του 
επόμενου μήνα της παρασχεθείσας εργασίας στα 
ειδικά έντυπα.

ΜΕΤΡΟ

COVID - 19  / ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΩΝ 
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1. Άρθρο 13ο της από 
20.03.2020 Πράξης 
Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 
68Α/20.03.2020)

2. Αριθ. 13308/466/23.03.2020 
Εγκύκλιος του Υπουργείου 
Εργασίας

Άρθρο 61ο της από 
20.03.2020 Πράξης 
Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 
68Α/20.03.2020)

Άρθρο 15 της από 
14.03.2020 Πράξης 
νομοθετικού περιεχομένου 
(ΦΕΚ 64Α/14.03.2020)

• Τροποποιήθηκε το άρθρο 13 του ν. 3850/2010 
για τον Γιατρό Εργασίας και διευκολύνεται η 
πρόσληψη Γιατρού Εργασίας, με τη δυνατότητα 
επιλογής οποιασδήποτε ιατρικής ειδικότητας, 
χωρίς την άδεια του Ιατρικού Συλλόγου.

• 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.

• 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, οι 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.
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ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 16 της από 
14.03.2020 Πράξης 
νομοθετικού περιεχομένου 
(ΦΕΚ 64Α/14.03.2020)

• 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 υπερβεί 
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.

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 
ΘΗΤΕΙΑΣ ΜΕΛΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Άρθρο 17 της από 
14.03.2020 Πράξης 
νομοθετικού περιεχομένου 
(ΦΕΚ 64Α/14.03.2020)

• 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 
10.04.2020.

ΜΕΤΡΟ

COVID - 19  / ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΕΠΙΒΟΛΗ 
ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΕ 
ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ / 
ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ

• 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. 

• 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 Νομοθετικού Περιεχομένου 
ποινικές κυρώσεις (φυλάκιση έως 2 ετών), 
επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της 
αρμόδιας αρχής, για κάθε παράβαση, διοικητικό 
πρόστιμο, ύψους  5.000,00 €.

Άρθρο 23 της από 
14.03.2020 Πράξης 
νομοθετικού περιεχομένου 
(ΦΕΚ 64Α/14.03.2020)

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παραπάνω newsletter, δεν αποτελούν νομικές συμβουλές και δεν δημιουργούν, ούτε υποκρύπτουν 
σχέση δικηγόρου-πελάτη μεταξύ της εταιρίας μαςκαι 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

Κωστούλα Ι. Μαζαράκη
Δικηγόρος LL.M.

NOMOS Δικηγορική Εταιρία
2310 263665

info@nomos.gr
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