
10 Απριλίου 2020 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  

Από την πρακτική εφαρµογή των νέων µέτρων, που λήφθηκαν για την αντιµετώπιση 
των οικονοµικών και άλλων συνεπειών κατά την προσπάθεια περιορισµού της 
διασποράς του Covid – 19 και την προσεκτικότερη συνδυαστική µελέτη και ερµηνεία 
των διάσπαρτων νοµοθετικών ρυθµίσεων, προέκυψαν για καθένα από τα µέτρα 
ορισµένες εκ των υστέρων διαπιστώσεις ως προς τους όρους εφαρµογής και τις 
έννοµες συνέπειες τους. Ειδικότερα:  

1. Αναστολή συµβάσεων εργασίας σε επιχειρήσεις, που ανέστειλαν τη 
λειτουργία τους µε κρατική εντολή 

➢ Οι εργαζόµενοι, που απασχολούνται στις συγκεκριµένες επιχειρήσεις και, 
συγκεκριµένα, σε τοµείς δραστηριότητας, που δεν έχουν απαγορευθεί, όπως η 
παροχή υπηρεσιών µέσω e – shop, οι τηλεργαζόµενοι, (π.χ. οι εκπαιδευτικοί σε 
εκπαιδευτικούς φορείς, που συνεχίζουν τη διδασκαλία των σπουδαστών µέσω 
ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας), η παροχή υπηρεσιών φύλαξης κ.λ.π, 
εξακολουθούν να παρέχουν την εργασία τους, χωρίς να τίθεται ζήτηµα 
αναστολής της σύµβασης εργασίας τους. Ήδη το Υπουργείο Οικονοµικών 
εξήγγειλε την πρόβλεψη επιβολής προστίµου, ύψους 1.200,00 € σε όσες 
επιχειρήσεις έχουν αναστείλει τις συµβάσεις εργασίας του προσωπικού τους και 
αυτό εξακολουθεί να εργάζεται.   

➢ Οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις και οι εργαζόµενοι σε αυτές, των οποίων η 
σύµβαση εργασίας έχει ανασταλεί, δικαιούνται µείωση του µισθώµατος, που 
καταβάλλουν για την επαγγελµατική στέγη και την κατοικία τους, αντίστοιχα, 
σε ποσοστό 40%.    

2. Αναστολή συµβάσεων εργασίας σε πληττόµενες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ  

➢ Εφόσον ο σκοπός του δικαιώµατος, που παρέχεται στις συγκεκριµένες 
επιχειρήσεις, να αναστείλουν τις συµβάσεις εργασίας  του συνόλου ή ορισµένων 
εργαζοµένων τους είναι η προσαρµογή στις λειτουργικές ανάγκες, που 
δηµιουργούνται από την οικονοµική κρίση, που προκαλείται από την πανδηµία, 
η χρήση του θα πρέπει να εξυπηρετεί τον παραπάνω σκοπό και εφόσον 
επιλέγεται η αναστολή ορισµένων συµβάσεων εργασίας, η επιλογή µεταξύ των 
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περισσότερων εργαζόµενων θα πρέπει να γίνεται µε αντικειµενικά κριτήρια 
(π.χ. προϋπηρεσία, ύψος αποδοχών, κοινωνικά και οικονοµικά κριτήρια). 

➢ Η αναστολή µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τις επιχειρήσεις µέχρι και την 
20.04.2020 και το διάστηµα της αναστολής είναι υποχρεωτικά σαράντα πέντε 
ηµέρες. Αναστολή για µικρότερο χρονικό διάστηµα δεν είναι δυνατή.  

➢ Εφόσον οι εργαζόµενοι απασχοληθούν στο διάστηµα των σαράντα πέντε 
ηµερών, δικαιούνται τις αντίστοιχες αποδοχές, τίθεται ζήτηµα επιστροφής της 
αποζηµίωσης και επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων (αδήλωτη 
εργασία, µη καταβολή των αναλογούντων ασφαλιστικών εισφορών και του 
προαναφερόµενου προστίµου, ύψους 1.200,00 €).  

➢ Δεν αναστέλλονται οι συµβάσεις εργασίας όσων βρίσκονται σε άδεια 
(κανονική, ασθένειας κλπ). Οι άδειες άνευ αποδοχών αίρονται αυτοδίκαια, 
ούτως ώστε οι εργαζόµενοι να λάβουν την αποζηµίωση ειδικού σκοπού.  

➢ Με την αριθ. οικ. 14676/253/0704.2020 Εγκύκλιο του Υπουρ-γείου Εργασίας 
προβλέφθηκε και η δυνατότητα ανάκλησης της αναστολής των συµβάσεων 
εργασίας για την κάλυψη «έκτακτων, κατεπειγουσών, µη αναβαλλόµενων και 
ανελαστικών αναγκών». Ο χρόνος απασχόλησης αµείβεται εξ ολοκλήρου από 
τον εργοδότη και παρατείνει το χρόνο της αναστολής µέχρι και τη συµπλήρωση 
των 45 ηµερών. Η δήλωση ανάκλησης θα αιτιολογείται πλήρως µε αναφορά 
στον περιορισµένο χρόνο της σε ειδικό έντυπο του Εργάνη. Οι λεπτοµέρειες θα 
προβλεφθούν µε την νοµοθετική διάταξη (η Εγκύκλιος δεν είναι τέτοια), που θα 
ρυθµίσει την ανάκληση.  

➢ Εφόσον τηλεργασθεί προσωπικό, ίσο µε το 10% του συνόλου των εργαζοµένων, 
για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών της επιχείρησης, η τηλεργασία θα 
δηλωθεί στο Εργάνη πριν την έναρξή της µε την υποβολή του ειδικού εντύπου 
4.2 ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για αυτή την υπηρεσία, ο 
εργαζόµενος προβλέπεται ότι θα αµειφθεί, αφαιρούµενης, όµως, της 
αποζηµίωσης ειδικού σκοπού και για την αµοιβή θα καταβληθούν ασφαλιστικές 
εισφορές. Με την αριθ. 13564/ Δ1.4770 Υπουργική Απόφαση προβλέφθηκε ότι 
για όσο χρόνο γίνεται χρήση της συγκεκριµένης δυνατότητας τηλεργασίας, 
απαγορεύεται η µεταβολή των όρων εργασίας και η απόλυση (εκτός από την 
συνταξιοδότηση).    

➢ Για όσες επιχειρήσεις θελήσουν να ορίσουν προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας, 
προβλέφθηκε µε την ίδια Υπουργική Απόφαση η υποβολή του εντύπου 4.3 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 
ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ τις πρώτες 10 ηµέρες του επόµενου µήνα. 
Το διάστηµα εφαρµογής, επίσης, απαγορεύεται η µεταβολή των όρων εργασίας 
και η απόλυση. Με την ίδια ως άνω Εγκύκλιο ο χρόνος της υποβολής του 
Εντύπου παρατάθηκε µέχρι και την 10.05.2020 για τους µήνες Μάρτιο και 
Απρίλιο.  
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➢ Εάν οι επιχειρήσεις έχουν αναστείλει τις συµβάσεις εργασίας περισσότερων 
από τους µισούς εργαζόµενους, δεν µπορούν να ορίσουν τους υπόλοιπους ως 
προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας.  

➢ Εφόσον αποφασισθεί συνδυασµός της αναστολής ορισµένων συµβάσεων 
εργασίας και χρήσης του προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας, οι επιχειρήσεις 
οφείλουν να επιλέξουν τους εργαζόµενους, που θα ενταχθούν στο πρώτο ή στο 
δεύτερο µέτρο, µε αντικειµενικά κριτήρια (βλ. παραπάνω).  

➢ Μετά τη λήξη της αναστολής των συµβάσεων και για το ακόλουθο διάστηµα 
των 45 ηµερών, οι επιχειρήσεις δεν µπορούν να θέσουν τους εργαζόµενους 
µονοµερώς σε καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας ή διαθεσιµότητας ή να 
επιφέρουν οποιαδήποτε άλλη µεταβολή στους όρους εργασίας.  

➢ Ο υπολογισµός των 45 ηµερών ξεκινά από την ηµεροµηνία της τελευταίας 
αναστολής σύµβασης εργασίας.  

➢ Οι επιχειρήσεις υπάγονται στις ευνοϊκές φορολογικές και ασφαλιστικές 
ρυθµίσεις, ανεξάρτητα από το εάν αναστείλουν ή όχι τις συµβάσεις εργασίας 
του προσωπικού.  

➢ Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονοµικών, η µείωση του 
µισθώµατος επαγγελµατικής στέγης και οικίας θα επεκταθεί σε όλες τις 
πληττόµενες επιχειρήσεις και το προσωπικό τους.  

3. Προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας  

➢ Με την αριθ. 13564/Δ1.4770 Υπουργική Απόφαση προβλέφθηκε ότι χρήση του 
συγκεκριµένου µέτρου µπορούν να κάνουν µόνο οι πληττόµενες βάσει ΚΑΔ 
επιχειρήσεις και όχι όλες.  

➢ Εφόσον η επιχείρηση ορίσει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας, θα πρέπει να 
υποβάλλει το έντυπο 4.3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ τις πρώτες 10 ηµέρες 
του επόµενου µήνα και κατά τη διάρκεια ισχύος του µέτρου απαγορεύεται η 
µεταβολή των όρων εργασίας και η απόλυση. Με την ίδια ως άνω Εγκύκλιο ο 
χρόνος της υποβολής του Εντύπου παρατάθηκε µέχρι και την 10.05.2020 για 
τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο.  

➢ Με την ίδια ως άνω Υπουργική Απόφαση προβλέπεται ότι η χρήση του µέτρου 
από τις επιχειρήσεις, που πλήττονται, µπορεί να γίνει για όσο χρόνο αυτές 
πλήττονται, ενώ στην αρχική ρύθµιση του άρθρου ένατου της από 20.03.2020 
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου αναφέρεται διάστηµα µέχρι και έξι µήνες.  

➢ Το προσωπικό αυτό δεν µπορεί να εργασθεί λιγότερες ηµέρες την εβδοµάδα και 
οι εβδοµάδας εργασίας µπορεί να εναλλάσσονται.  
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4. Μεταφορά προσωπικού εντός Οµίλου  

➢ Η µεταφορά του προσωπικού από εταιρία σε εταιρία εντός Οµίλου επιτρέπεται, 
σύµφωνα µε την αριθ. 13564/Δ1.4770 Υπουργική Απόφαση µόνο στις 
πληττόµενες βάσει ΚΑΔ επιχειρήσεις και όχι σε όλες.  

➢ Η µεταφορά αποτελεί µιας µορφή δανεισµού των εργαζοµένων, χωρίς τη 
συναίνεσή τους (γεννάται θέµα αντίθεσης στο άρθρο 5 του Συντάγµατος, 
εφόσον ο εργαζόµενος θα απασχολείται σε εργοδότη, που δεν επέλεξε).  

➢ Η µεταφορά του προσωπικού µπορεί να ισχύσει, σύµφωνα µε την παραπάνω 
Υπουργική Απόφαση, για όσο χρόνο οι επιχειρήσεις, υπάγονται στους ΚΑΔ που 
πλήττονται.  

Τέλος, να σηµειωθεί ότι παρά το γεγονός ότι απαγορεύεται η καταγγελία των 
συµβάσεων εργασίας των εργαζοµένων κατά τη διάρκεια χρήσης των ως άνω µέτρων 
και 45 ηµέρες µετά τη λήξη της αναστολής των συµβάσεων, θα πρέπει να γίνει δεκτό 
και να προβλεφθεί ότι εφόσον υπάρξει σπουδαίος λόγος (π.χ. τέλεση ποινικού 
αδικήµατος), η απόλυση του εργαζοµένου είναι έγκυρη. Για το διάστηµα της ίδιας της 
αναστολής, η απόλυση έχει, ούτως ή άλλως, καταστεί δυσχερής, εφόσον οι δικαστικοί 
επιµελητές δε προβαίνουν σε επιδόσεις (της καταγγελίας, που πραγµατοποιείται, 
χωρίς την υπογραφή του εργαζοµένου), ενώ η τρίµηνη αποσβεστική προθεσµία για 
την προσβολή της καταγγελίας µε αγωγή αναστέλλεται για όσο χρόνο έχει ανασταλεί 
και η λειτουργία των δικαστηρίων. 

            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
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