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Τελευταία ενημέρωση:24/03/2020 

COVID-19 
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

 

II. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ 

 

• Άρθρο ενδέκατο της Π.Ν.Π. της 20.03.2020 (ΦΕΚ Α 68)- Ακυρότητα καταγγελιών 
σύμβασης εργασίας:  Οι παραπάνω επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, 
που πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του 
κορωνοϊού-COVID 19, μπορούν από τις 18.03.2020: 
1) 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 Π.Ν.Π. της 20.03.2020 (ΦΕΚ Α 68), με δυνατότητα 
παράτασης με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου. 
Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που κάνουν χρήση της ανωτέρω 
ρύθμισης απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας 
για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, 
αυτή είναι άκυρη. 
Υποχρεούνται δε, 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. 
2) Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, είτε 
λόγω προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας 
αρχής, είτε λόγω εφαρμογής του μέτρου και στις επιχειρήσεις που πλήττονται 
σημαντικά, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης 
ειδικού σκοπού. 

Γνωρίζουμε ότι η έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι 800 € από τις δηλώσεις, αλλά 
αναμένεται η ΥΑ 

 
Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, 
είναι επίσης οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1ης 
Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τον εργοδότη είτε με 
οικειοθελή αποχώρηση από τους ίδιους. 
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Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν 
συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. 
 
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. 
 

• ΦΕΚ Β' 994/23.03.20 – Οι εργοδότες διαχωρίζονται σε δύο περιπτώσεις: 
α) αυτοί για τους οποίους έχει ανασταλεί η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα, με 
εντολή δημόσιας αρχής, οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος 
επαγγελματικών μισθώσεων  
Δηλώνουν υποχρεωτικά: 
i) την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας λόγω εντολής από 
δημόσια αρχή, βάσει ΚΑΔ, οριζόμενες από το Υπουργείο Οικονομικών όπως ισχύουν 
κάθε φορά, 
ii) τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μισθίου ακινήτου εφόσον έχουν επαγγελματική 
μίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει 
ανασταλεί με εντολή Δημόσιας Αρχής, 
iii) τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, 
iv) τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 
1/3/2020 έως 20/3/2020, είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση, μέσω 
του εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων - Εργοδοτών των οποίων, είτε η 
επιχειρηματική δραστηριότητα τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής οπότε 
είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, είτε πλήττονται 
σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των 
μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» στο Πληροφοριακό 
Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
 

και β) αυτοί που βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, ως 
κλάδοι πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19, κάνουν χρήση της 
δυνατότητας αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου του 
προσωπικού τους 
Δηλώνουν υποχρεωτικά: 
i) την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, 
ii) τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, 
iii) τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 
1/3/2020 έως 20/3/2020, είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση, μέσω 
του εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών των οποίων, είτε η 
επιχειρηματική δραστηριότητα τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής οπότε 
είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, είτε πλήττονται 
σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των 
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μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» στο Πληροφοριακό 
Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
 

Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα δεν υποβάλλουν 
την υπεύθυνη δήλωση των προηγουμένων περιπτώσεων, αποκλείονται από την 
υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή 
διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών 
προς το Δημόσιο. 
 
Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω 
υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, αυθημερόν στον εργαζόμενο, 
δηλώνοντάς του και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο 
ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». 
 

• ΦΕΚ Β'993/23.03.20 “Μηχανισμός Εφαρμογής των μέτρων στήριξης των 
εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του 
κορονοϊού”- Οι δικαιούχοι – εργαζόμενοι, υποβάλλουν, υποχρεωτικά υπεύθυνη 
δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που τηρείται για τον σκοπό αυτό στη Γενική 
Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης 
στην Εργασία της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, supportemployees.yeka.gr.  

 

Π.Ν.Π. της 20.03.2020 (ΦΕΚ Α 68)- 

• Άρθρο δέκατο - Μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου 
 αναμένεται νομοθέτημα. 

1. Ο εργοδότης του οποίου η επιχειρηματική δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά ή 
τελεί υπό απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του με βάση τις κείμενες 
κανονιστικές πράξεις, δύναται να μεταφέρει προσωπικό από επιχείρηση του ομίλου 
σε επιχείρηση του ιδίου ομίλου, κατόπιν σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας. 
2. 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. 
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται ο 
τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία δήλωσης της μεταβολής της παρ. 1 στο 
Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». 
 

3) Άρθρο 3 της Π.Ν.Π. 55/11.03.2020 (Παράταση προθεσμίας καταβολής 
ασφαλιστικών εισφορών) 
Προβλέπει την με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών 
εισφορών, καθώς και των προθεσμιών καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή 
διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από επιχειρήσεις για 

http://supportemployees.yeka.gr/
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τους απασχολούμενους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ 
περιτροπής απασχόληση. Η παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών 
εισφορών και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής 
ασφαλιστικών εισφορών, δεν θα επιβαρύνεται με τόκους ή προσαυξήσεις. 

Αναμένεται Υπουργική Απόφαση που θα προβλέψει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του 
άρθρου αυτού.  

 
4) Άρθρο 4 της Π.Ν.Π. 55/11.03.2020 (Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά 
εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας) 

• Από τις 11.03.2020 έως και τις 10.04.2020 αναστέλλεται η υποχρέωση του 
εργοδότη να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή 
τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των 
εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα 
νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση. Εξακολουθούν πάντοτε να ισχύουν οι 
διατάξεις του π.δ. 88/1999 (Α’ 94) για την οργάνωση του χρόνου εργασίας.  
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Υγείας μπορεί να παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του ανωτέρω 
έκτακτου και προσωρινού μέτρου. 
Για όσο χρόνο εφαρμόζεται το παραπάνω μέτρο, ο εργοδότης υποχρεούται να 
γνωστοποιήσει στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», συγκεντρωτικά, κάθε 
αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των 
εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα 
νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, που πραγματοποιήθηκε εντός του 
προηγούμενου μήνα κατά το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα της 
παρασχεθείσας εργασίας. 

Λεπτομέρειες (Υπουργική Απόφαση και ειδικά έντυπα) εδώ: https://www.ergasiaka-
gr.net/2020/03/prosorina-entupa-eidikou-skopou-sto-erganh-pos-tha-upoballontai/] 

 

• Ο εργοδότης μπορεί με απόφασή του να καθορίζει ότι η εργασία που παρέχεται από 
τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα 
πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας. Με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας μπορεί 
να παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του κατά τα ανωτέρω έκτακτου και 
προσωρινού μέτρου. 

• Οι γονείς εργαζόμενοι, εκτός των ανωτέρω εναλλακτικών, μπορούν να κάνουν χρήση 
της άδειας ειδικού σκοπού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο συγκεκριμένο άρθρο.  
Η διάρκειά της είναι κατ’ ελάχιστο τριών (3) ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
εργαζόμενος κάνει χρήση μιας (1) ημέρας από την κανονική του άδεια για κάθε τρεις 
(3) ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού.  
Η άδεια αυτή μπορεί να ληφθεί από τις 11.03.2020 και μέχρι τις 10.04.2020, εφόσον 
ένας τουλάχιστον γονέας εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτός, ακόμα και εάν 
ο άλλος γονέας είναι ελεύθερος επαγγελματίας. 

https://www.ergasiaka-gr.net/2020/03/prosorina-entupa-eidikou-skopou-sto-erganh-pos-tha-upoballontai/
https://www.ergasiaka-gr.net/2020/03/prosorina-entupa-eidikou-skopou-sto-erganh-pos-tha-upoballontai/
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Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί, στον ίδιο ή σε διαφορετικούς 
εργοδότες, με κοινή τους υπεύθυνη δήλωση προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες 
τους, γνωστοποιούν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της ανωτέρω άδειας ή, σε 
περίπτωση που μοιραστούν την άδεια, τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα χρήσης της 
από καθέναν από αυτούς. 
Σε περίπτωση που ο ένας γονέας είναι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα ενώ ο άλλος 
στο Δημόσιο, απαιτείται η προσκόμιση στον εργοδότη της υπεύθυνης δήλωσης του 
εργαζόμενου γονέα στο Δημόσιο ότι δεν έχει κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, 
προκειμένου ο μισθωτός του ιδιωτικού τομέα να μπορεί να κάνει χρήση της άδειας 
αυτής. 
Σε περίπτωση που εργάζεται μόνο ένας από τους δύο γονείς, τότε αυτός δεν μπορεί 
να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός και αν 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). 
Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης γονέων, την άδεια ειδικού σκοπού λαμβάνει ο 
γονέας, ο οποίος έχει την επιμέλεια του παιδιού ή τη γονική μέριμνα, εκτός και αν 
μεταξύ τους συμφωνήσουν διαφορετικά, σύμφωνα με την κοινή τους υπεύθυνη 
δήλωση ως ανωτέρω. 
Ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώσει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» 
όσους εργαζομένους του έκαναν χρήση της ανωτέρω άδειας, καθώς και τη 
διάρκεια αυτής, μετά το πέρας της 10ης.4.2020 και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 
15.04.2020.  
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται κάθε 
όρος και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου. 

Αναμένεται σχετική Υπουργική Απόφαση 
Για να μπορεί ένας εργαζόμενος/η να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού πρέπει 
να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για λήψη ετήσιας κανονικής άδειας τουλάχιστον 
έξι (6) ημερών στην εξαήμερη εργασία και πέντε (5) ημερών στην πενθήμερη 
εργασία. 
Σε περίπτωση που δεν πληρούται προϋπόθεση αυτή, τότε δικαιούται την άδεια 
ειδικού σκοπού κατ’ αναλογία των ημερών κανονικής αδείας που δικαιούται. 
Από τις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού τα δύο τρίτα (2/3) καλύπτονται από τον 
εργοδότη, και το ένα τρίτο (1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό, μετά από 
διασταύρωση με τα στοιχεία των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Εσωτερικών, όπως αυτή ορίζεται σε κοινή απόφαση των αρμοδίων 
Υπουργών. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, και Υγείας, μπορεί να παραταθεί ο χρόνος εφαρμογής του 
συγκεκριμένου μέτρου. 
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Δώρο Πάσχα 
Όπως εξαγγέλθηκε από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αναμένεται  

ειδικό νομοθέτημα. 
Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που η λειτουργία τους έχει ανασταλεί υποχρεωτικά, αλλά 
και εκείνες των οποίων ο τζίρος έχει μειωθεί δραστικά λόγω των προβλημάτων που 
δημιούργησε η διασπορά του Covid-19, μπορούν -αν το επιλέξουν- να καταβάλουν το 
δώρο Πάσχα στους εργαζόμενούς τους, στο σύνολό του και σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από τον νόμο, το καλοκαίρι μαζί με το επίδομα αδείας, χωρίς αυτή η 
αναβολή να επιφέρει κυρώσεις. Αντίθετα, με την χρονική μετάθεσή του, μεταφέρονται 
και οι ποινικές και άλλες κυρώσεις μη πληρωμής του στον νέο χρόνο καταβολής του.  
Ασφαλώς, όσοι οι εργοδότες μπορούν, έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν κανονικά 
το δώρο Πάσχα στους εργαζόμενούς τους, κάτι για το οποίο το Υπουργείο προτρέπει 
και το συνιστά.  
Υπόχρεοι για την καταβολή του δώρου Πάσχα είναι όλες οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα 
από το αν έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή πλήττονται με 
δραστική μείωση του τζίρου τους ή λειτουργούν πλήρως και κανονικά. 
 HYPERLINK "https://www.minfin.gr/web/guest/-/ypologizetai-oti-perilambanontai-
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