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Πρόλογος
Στο δεύτερο κατά σειρά άρθρο μας που έχει τη μορφή ερώτησης-απάντησης έγινε εκ
νέου μια προσπάθεια σύνοψης των εργασιακών θεμάτων που ανακύπτουν μετά τη
δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. της από 1.5.2020 Π.Ν.Π., καθώς και της Κ.Υ.Α.
17788/346/10.5.2020, ενώ ταυτόχρονα καταγράφονται ορισμένοι προβληματισμοί
σε επιμέρους ζητήματα.
Κατά την άποψή μας οι εργοδότες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τη γνώμη των
συναδέλφων φοροτεχνικών, καθώς και των νομικών τους συμβούλων προτού
προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια. Τονίζουμε πως το παρόν άρθρο και η καταγραφή
των ερωτημάτων δεν αποτελούν οδηγό, αλλά μια προσέγγιση επί των θεμάτων,
οπότε οι συνάδελφοι που θα μελετήσουν το παρακάτω κείμενο να μη θεωρήσουν ως
θέσφατο τις προσωπικές απόψεις στα εξεταζόμενα θέματα. Σε ειδικότερα ζητήματα
που άπτονται του εργατικού δικαίου είναι απαραίτητη η γνώμη ενός ειδικευμένου
νομικού συμβούλου έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν λανθασμένοι χειρισμοί.
Οι απόψεις μας σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις απόψεις και θέσεις των
έγκριτων νομικών που έχουν ενδιατρίψει στο αντικείμενο και έχουν τον πρώτο λόγο
όσον αφορά στην ερμηνεία των εργατικών και όχι μόνο διατάξεων. Οι δίκες μας
τοποθετήσεις γίνονται από τη σκοπιά του φοροτεχνικού και επ΄ουδενί λόγω δε
διεκδικούμε το αλάθητο.
Κλείνοντας να σημειώσουμε ότι το παρόν θα εμπλουτίζεται με νέο υλικό και
θεματολογία και θα λαμβάνουμε υπόψη τις δικές σας παρατηρήσεις.
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Κεφάλαιο Α: Επιχειρήσεις που δε θα επαναλειτουργήσουν με εντολή δημόσιας
αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια του μηνός Μάϊου

1.Τι ισχύει για την αναστολή των συμβάσεων εργασίας στις επιχειρήσεις που
παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή;
Απάντηση: Σε επιχειρήσεις—εργοδότες των οποίων συνεχίζεται η αναστολή
λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής καθ΄όλη τη διάρκεια του μηνός Μάϊου
και συνεπώς δε θα επαναλειτουργήσουν, η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των
εργαζομένων παρατείνεται αυτοδικαίως.

2. Ποια είναι η αντιμετώπιση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου που είχαν
τεθεί σε αναστολή;
Απάντηση: Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που είχαν τεθεί
σε αναστολή παρατείνονται. Μετά το πέρας του διαστήματος της παράτασης
αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που
υπολείπεται, όταν η επιχείρηση - εργοδότης επαναλειτουργήσει.

3. Με λίγα λόγια τι ισχύει αναφορικά με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και την
αναστολή των συμβάσεων στις εν λόγω επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές;
Απάντηση: Η παράταση της αναστολής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου έχει την
έννοια ότι, κατά τη διάρκεια της αναστολής ο εργαζόμενος δεν έχει υποχρέωση
παροχής εργασίας και ο εργοδότης δεν έχει υποχρέωση καταβολής μισθού. Η
Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
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παράταση της αναστολής της σύμβασης ορισμένου χρόνου δεν συνεπάγεται και την
παράταση του συμπεφωνημένου χρόνου της σύμβασης εργασίας.
Συνεπώς, διακρίνουμε δύο περιπτώσεις;
α) Αν η λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου συμπίπτει χρονικά σε ημερομηνία που
βρίσκεται εν ισχύι η αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης, τότε δεν παρατείνεται ο
χρόνος της συμβάσεως για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή. Για παράδειγμα, αν η
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου λήγει στις 31.5.2020 και η επιχείρηση
βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας καθ΄όλη τη διάρκεια του μηνός Μάϊου, τότε δεν
υφίσταται παράταση του χρόνου της σύμβασης εργασίας για όσο χρόνο παρατάθηκε
η αναστολή λειτουργίας, οπότε στις 31.5.2020 λήγει η εν λόγω σύμβαση ορισμένου
χρόνου.
β) Αν η λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου συμπίπτει χρονικά σε ημερομηνία που
δεν βρίσκεται εν ισχύι η αναστολή λειτουργίας, τότε και πάλι δεν παρατείνεται ο
χρόνος της συμβάσεως για όσο χρόνο διήρκεσε η αναστολή, Όταν η επιχείρηση
επαναλειτουργήσει, η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου συνεχίζεται για τον
συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται. Για παράδειγμα, αν η σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου λήγει στις 31.7.2020 και η επιχείρηση επαναλειτουργεί από
18.5.2020, τότε δεν υφίσταται παράταση του χρόνου της σύμβασης εργασίας για όσο
χρόνο παρατάθηκε η αναστολή λειτουργίας, οπότε στις 31.7.2020 θα λήξει κανονικά
η εν λόγω σύμβαση ορισμένου χρόνου.
Να σημειώσουμε πως αν επιθυμούν τα δύο μέρη (εργοδότης και εργαζόμενος),
μπορούν να συμφωνήσουν την υπογραφή νέας σύμβασης με την οποία θα
παρατείνεται ο χρόνος αυτής.

4. Μπορούν οι επιχειρήσεις—εργοδότες για τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή
λειτουργίας να προβούν σε απολύσεις;
Απάντηση: Οι επιχειρήσεις - εργοδότες, για τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή της
λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής και για όσο χρονικό διάστημα
διατηρείται η ανωτέρω αναστολή της λειτουργίας τους, υποχρεούνται να μην
προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε
περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

5. Οι εργαζόμενοι των οποίων θα παραταθεί η αναστολή των συμβάσεών τους τι θα
δικαιούνται;
Απάντηση: Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας συνεχίζει να τελεί σε
αναστολή, σε επιχειρήσεις- εργοδότες που δε θα επαναλειτουργήσουν κατά το
Μήνα Μάιο 2020 με εντολή δημόσιας αρχής, είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού
σκοπού ποσού 534 ευρώ για το μήνα Μάιο 2020. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι
ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
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6. Τι πρέπει να κάνουν οι εργοδότες ώστε να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού
οι εργαζόμενοι;
Απάντηση: Οι επιχειρήσεις - εργοδότες βεβαιώνουν όλα τα στοιχεία των δηλώσεών
τους, όπως αυτά αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, και κυρίως αφορούν τους
εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους συνεχίζει να είναι σε ισχύ και
εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή και τα στοιχεία που αφορούν τη μίσθωση
ακινήτων επαγγελματικής στέγης και δηλώνουν υπεύθυνα ότι παραμένουν ως
μη λειτουργούσα επιχείρηση με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο 2020.
Σε περίπτωση προκυπτουσών αλλαγών επιτρέπεται η τροποποίηση των
δηλώσεών τους. Επίσης, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη
δήλωσή τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους εργαζόμενούς τους,
δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ
«ΕΡΓΑΝΗ».

7. Μέχρι πότε υποβάλλονται οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις εργοδοτών στο ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ;
Απάντηση: Μπορούν να υποβάλλονται από την 18.5.2020 έως και την 31.5.2020 και
να αφορούν το διάστημα από 1.5.2020 έως και την 31.5.2020.

8. Οι εργαζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου υπεύθυνη δήλωση;
Απάντηση: Όχι, δεν απαιτείται επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους
εργαζόμενους, εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση των στοιχείων του τραπεζικού
τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή των στοιχείων της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους.

9. Πότε θα καταβληθεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού στους εργαζομένους;
Απάντηση: Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον μήνα Μάιο θα
πραγματοποιηθεί από 5.6.2020 έως 10.6.2020.

10. Αναφορικά με την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων που θα λάβουν την
αποζημίωση των 534 ευρώ, τι ισχύει;
Απάντηση: Στη νέα Κ.Υ.Α. 17788/346/8.5.2020 δεν γίνεται αναφορά στο μείζον αυτό
ζήτημα, γεγονός που εγείρει προβληματισμούς. Θυμίζουμε ότι στην Κ.Υ.Α.
12998/23.3.2020 είχε γίνει ρητή αναφορά «[…] στους εργαζόμενους, επιχειρήσεωνεργοδοτών που έχει απαγορευτεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή
δημόσιας αρχής, των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή, παρέχεται πλήρης
ασφαλιστική κάλυψη υπολογιζόμενη επί των ονομαστικών μισθών τους για χρονικό
διάστημα 45 ημερών, η οποία καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό […]».

Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
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Αν η πρόθεση του υπ. Εργασίας είναι για το μήνα Μάιο να παρέχεται ασφαλιστική
κάλυψη υπολογιζόμενη επί του ποσού των 534,00 ευρώ, τότε αυτό θα πρέπει να
διευκρινιστεί έτσι ώστε να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις και προστριβές.

Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
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Κεφάλαιο Β: Επιχειρήσεις που πλήττονται και έχουν θέσει σε αναστολή το
προσωπικό τους, καθώς και επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν μετά την άρση
της αναστολής λειτουργίας τους με κρατική εντολή

Ενότητα Ι. Παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας
1. Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν χρήση της παράτασης αναστολής των
συμβάσεων εργασίας που ήταν ήδη σε αναστολή;
Απάντηση: Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά και
έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των
εργαζομένων τους, καθώς κι εκείνες που επαναλειτουργούν μέσα στον μήνα Μάϊο
μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας από δημόσια αρχή.

2. Ποιο είναι το ανώτατο όριο των συμβάσεων που βρίσκονται σε αναστολή και που
μπορεί να παραταθεί περαιτέρω η αναστολή τους;
Απάντηση: Στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο μέτρο δίνεται η δυνατότητα
παράτασης της αναστολής μέχρι του 60% των συμβάσεων που έχουν ήδη τεθεί σε
αναστολή. Για παράδειγμα, αν μια επιχείρηση που πλήττεται είχε θέση σε αναστολή
10 άτομα, μπορεί να παρατείνει την αναστολή των συμβάσεων μέχρι και για 6 άτομα
εξ αυτών.

Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
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3. Τι γίνεται στην περίπτωση που η επιχείρηση παρατείνει την αναστολή των
συμβάσεων εργασίας για ποσοστό ανώτερο του 60% των συμβάσεων που βρίσκονται
σε αναστολή;
Απάντηση: Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ποσοστού, οι επιχειρήσειςεργοδότες υποχρεούνται να καταβάλλουν οι ίδιοι τις αποδοχές των εργαζομένων που
υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό. Προβληματισμός εγείρεται για το ποιος ή ποιοι θα
είναι οι εργαζόμενοι εκείνοι που θα θεωρηθούν πως θα βαρύνουν μισθολογικά τον
εργοδότη εάν ο εργοδότης αποφασίσει να αναστείλει συμβάσεις για μεγαλύτερο
ποσοστό από το 60% των εργαζομένων που είναι ήδη σε αναστολή.
Παράδειγμα: Μία επιχείρηση έχει θέσει σε αναστολή 10 άτομα και αποφασίζει να
παρατείνει (άμεσα και όχι σταδιακά) την αναστολή των συμβάσεων 7 ατόμων και όχι
6 (βάσει του 60%). Ποιος είναι αυτός ο εργαζόμενος από τους 7 για τον οποίο θα
βαρύνεται μισθολογικά ο εργοδότης;

4. Υπάρχει κάποια εξαίρεση όσον αφορά στο ανώτατο όριο του 60% ;
Απάντηση: Ναι, υπάρχει. Επαναλειτουργούσες με εντολή δημόσιας αρχής κατά το
μήνα Μάιο 2020 καθώς και πληττόμενες επιχειρήσεις—εργοδότες, που ορίζονται
βάσει ΚΑΔ από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Κ.Υ.Α.
17788/346/10.5.20201, δύνανται να προβαίνουν σε παράταση αναστολών
συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60%. Για την
υπέρβαση αυτή δεν θα επιβαρύνονται οι ίδιοι οι εργοδότες.
Για τις περιπτώσεις αυτές, ισχύουν οι ΠΙΝΑΚΕΣ 1 και 2 καθώς και οι παράγραφοι 4, 5,
6, 7 και 8 του άρθρου 1 και το άρθρο 4 του υποκεφαλαίου Α2 της Κ.Υ.Α.
17788/346/10.5.2020.

5. Για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί η αναστολή των συμβάσεων;
Απάντηση: Η παράταση μπορεί να υλοποιηθεί για χρονικό διάστημα κατ΄ ανώτατο
όριο 30 ημερών (σ.σ. μπορεί και για μικρότερο χρονικό διάστημα) και όχι πέραν της
31ης Μαΐου 2020.
Πρακτικά, αν μια επιχείρηση είχε θέσει σε αναστολή μέρος ή όλο το προσωπικό της
στις 21.3.2020, τότε η παράταση της αναστολής θα αφορά στο χρονικό διάστημα
μετά το πέρας των 45 ημερών, ήτοι μετά τις 4.5.2020 και μέχρι τις 31.5.2020.
Επίσης να τονίσουμε ότι δεν μπορεί να παραταθεί η αναστολή των συμβάσεων
εκείνων που είχαν τεθεί σε αναστολή από 17.4.2020 έως και 20.4.2020, διότι στις
περιπτώσεις αυτές το χρονικό διάστημα της αναστολής των 45 ημερών εκπνέει μετά
τις 31.5.2020, οπότε δεν τίθεται ζήτημα παράτασης (σ.σ. επιβεβαιώθηκαν όσα είχαν

1

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ παρατίθεται στο τέλος του παρόντος.

Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
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αναφερθεί στο άρθρο μας με τίτλο «31 ερωτήματα για τα εργασιακά ζητήματα μετά
την Π.Ν.Π.»)

6. Όταν το ποσοστό του 60% είναι δεκαδικός αριθμός, τι πρέπει να γίνει;
Απάντηση: Σε περίπτωση κατά την οποία από τον υπολογισμό του ανωτέρω
ποσοστού προκύπτει δεκαδικός αριθμός 0,50 και πάνω γίνεται στρογγυλοποίηση
προς τα πάνω. Σε περίπτωση επιχείρησης—εργοδότη με έναν εργαζόμενο του οποίου
η σύμβαση τελεί σε αναστολή, αυτή μπορεί να παραταθεί (σ.σ. επιβεβαιώθηκαν όσα
είχαν αναφερθεί στο άρθρο μας με τίτλο «31 ερωτήματα για τα εργασιακά ζητήματα
μετά την Π.Ν.Π.»).

7. Ποιο είναι το μέγιστο όριο παράτασης της αναστολής για πληττόμενες και
επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις;
Απάντηση: Η μέγιστη δυνατότητα παράτασης της αναστολής για τις πληττόμενες
επιχειρήσεις είναι οι 27 ημέρες. Για παράδειγμα, η έναρξη της αρχικής αναστολής για
τις πληττόμενες επιχειρήσεις ήταν η 21η Μαρτίου + 45 ημέρες = ημερομηνία λήξης
4.5.2020. Από την 4.5.2020 μέχρι την 31η Μαΐου 2020 το χρονικό διάστημα είναι 27
ημέρες. Αντίστοιχα διαστήματα φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα 1 πιο κάτω.
Για τις επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις, η μέγιστη δυνατότητα αναστολής είναι 28
ημέρες (βλ. και πιο κάτω στο σχετικό πίνακα 2).

8. Μπορούν οι επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά ή που επαναλειτουργούν να
εφαρμόσουν σταδιακά το μέτρο της αναστολής;
Απάντηση: Ναι, μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της παράτασης της αναστολής των
συμβάσεων εργασίας για το μήνα Μάιο σταδιακά, για διαφορετικό αριθμό
εργαζομένων και μέχρι του ποσοστού 60% αυτών ανά Υπεύθυνη Δήλωση της
επιχείρησης—εργοδότη στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Ο χρόνος παράτασης της αναστολής
συμβάσεων εργασίας εξαρτάται από το χρόνο που λήγει η εκάστοτε αναστολή
σύμβασης εργασίας ως αναλύεται κατωτέρω:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Επιχειρήσεις—εργοδότες που πλήττονται σημαντικά
Ημερομηνία έναρξης αναστολών Ημερομηνία λήξης αναστολών Δυνατότητα ημερών παράτασης
συμβάσεων εργασίας
συμβάσεων εργασίας
αναστολών μέχρι 31.5.2020
21.3.2020

4.5.2020

27

22.3.2020

5.5.2020

26

23.3.2020

6.5.2020

25

24.3.2020

7.5.2020

24

25.3.2020

8.5.2020

23

26.3.2020

9.5.2020

22

Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
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27.3.2020

10.5.2020

21

28.3.2020

11.5.2020

20

29.3.2020

12.5.2020

19

30.3.2020

13.5.2020

18

31.3.2020

14.5.2020

17

1.4.2020

15.5.2020

16

2.4.2020

16.5.2020

15

3.4.2020

17.5.2020

14

4.4.2020

18.5.2020

13

5.4.2020

19.5.2020

12

6.4.2020

20.5.2020

11

7.4.2020

21.5.2020

10

8.4.2020

22.5.2020

9

9.4.2020

23.5.2020

8

10.4.2020

24.5.2020

7

11.4.2020

25.5.2020

6

12.4.2020

26.5.2020

5

13.4.2020

27.5.2020

4

14.4.2020

28.5.2020

3

15.4.2020

29.5.2020

2

16.4.2020

30.5.2020

1

17.4.2020

31.5.2020

-

18.4.2020

1.6.2020

-

19.4.2020

2.6.2020

-

20.4.2020

3.6.2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Επιχειρήσεις—εργοδότες που επαναλειτουργούν το μήνα Μάιο με εντολή δημόσιας
αρχής

Ημερομηνία
επαναλειτουργίας επιχείρησης

Χρονικό όριο χρήσης της
δυνατότητας
παράτασης αναστολών
συμβάσεων εργασίας

Ανώτατο όριο ημερών
παράτασης
αναστολών συμβάσεων
εργασίας

4.5.2020

Έως 31 Μαΐου 2020

28

11.5.2020

Έως 31 Μαΐου 2020

21

18.5.2020

Έως 31 Μαΐου 2020

14

25.5.2020

Έως 31 Μαΐου 2020

Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
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9. Μπορούν οι επιχειρήσεις να θέσουν τώρα σε αναστολή και συμβάσεις εργαζομένων
που δεν είχαν τεθεί σε αναστολή έως 20.4.2020;
Απάντηση: Όχι, βάσει των διατάξεων της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου δεν προβλέπεται αυτή η δυνατότητα. Δηλαδή, δεν μπορούν να τεθούν
τώρα σε αναστολή οι συμβάσεις των εργαζομένων οι οποίες δεν είχαν τεθεί σε
αναστολή μέχρι την 20η Απριλίου 2020.

10. Υπάρχει κάποια κατηγορία επιχειρήσεων που εξαιρείται από τον κανόνα που
αναφέρεται στην προηγούμενη ερώτηση και μπορούσε να θέσει σε αναστολή
συμβάσεις εργασίας μέχρι και 10.5.2020;
Απάντηση: Ναι. Οι επιχειρήσεις που ενέπιπταν στο άρθρο δεύτερο της από 13.4.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84 Α')2 μπορούσαν να θέσουν σε αναστολή
τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλου του προσωπικού τους μέχρι 10.5.2020, οπότε
και έπρεπε να υποβληθούν οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
Από την ανωτέρω ρύθμιση εξαιρείται ο ΚΑΔ 86.10 που ορίστηκε από το Υπουργείο
Οικονομικών με το άρθρο πέμπτο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 90 Α') και οι επιχειρήσεις - εργοδότες που εμπίπτουν σε αυτόν
τον ΚΑΔ, μπορούν να υποβάλουν τις αναστολές των συμβάσεων εργασίας των
εργαζομένων τους σε χρόνο μεταγενέστερο.

11. Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στην παρούσα ενότητα, τι
δικαιούνται;
Απάντηση: Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας σε επιχειρήσεις —
εργοδότες που, είτε πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις
συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, είτε
επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή
δημόσιας αρχής, για το μήνα Μάιο 2020 είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού
σκοπού κατ' αναλογία των ημερών παράτασης αναστολής των συμβάσεων εργασίας
τους σύμφωνα με τους Πίνακες 1 & 2 που παρατίθενται ανωτέρω, με βάση
υπολογισμού το ποσό που αντιστοιχεί στις 30 ημέρες και ανέρχεται στα 534 ευρώ
(υπολογισμός ποσού αντιστοίχισης κατά ημέρα 17,8 ευρώ).

2

Στην παρ. 1 του άρθρου δεύτερου αναφέρονται τα εξής: «1. Για τους σκοπούς εφαρμογής των κάθε
είδους οικονομικών μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης και διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19 που αφορούν τον μήνα Απρίλιο 2020 και εφεξής, η αναδρομική
τροποποίηση κύριου ενεργού Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που έχει πραγματοποιηθεί ή
πραγματοποιείται από τις 23 Μαρτίου 2020 έως και τις 24 Απριλίου 2020 και ανατρέχει σε χρόνο από
τις 20 Μαρτίου 2020 και προγενέστερα, γίνεται δεκτή υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος κύριος ΚΑΔ που
δηλώνεται περιλαμβανόταν έως την έναρξη ισχύος της παρούσας ως δευτερεύων ΚΑΔ στο Μητρώο
του φορολογουμένου και είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησης με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα του
φορολογικού έτους 2019».

Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
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Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν
συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

12. Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που επαναλειτουργούν και δεν παρατείνεται η
αναστολή των συμβάσεων εργασίας, τι δικαιούνται;
Απάντηση: Οι εργαζόμενοι αυτοί δικαιούνται τα παρακάτω ποσά της αποζημίωσης
ειδικού σκοπού αναλόγως με την ημερομηνία που επαναλειτουργεί η επιχείρηση.
Εξυπακούεται ότι δικαιούται και το μισθό τους για την εργασία τους μετά την
επαναλειτουργία της επιχείρησης.

Ημερομηνία
επαναλειτουργίας
επιχείρησης

Χρονικό διάστημα
παράτασης αναστολής
σύμβασης μέχρι την
επαναλειτουργία της
επιχείρησης - εργοδότη
με εντολή δημόσιας
αρχής

Ημέρες που
αντιστοιχούν
στην αναλογία
αποζημίωσης
ειδικού σκοπού

Δικαιούμενο ποσό αναλογικής
αποζημίωσης ειδικού σκοπού
(Υπολογισμός: 534 ευρώ που
αντιστοιχεί στις 30 ημέρες,
υπολογισμός ποσού
αντιστοίχισης κατά ημέρα 18
ευρώ κατόπιν
στρογγυλοποίησης)

4.5.2020

Από 1.5 έως και 3.5.2020

3

54 ευρώ

11.5.2020

Από 1.5 έως και 10.5.2020

10

180 ευρώ

18.5.2020

Από 1.5 έως και 17.5.2020

17

306 ευρώ

25.5.2020

Από 1.5 έως και 24.5.2020

24

432 ευρώ

13. Μέχρι πότε υποβάλλονται οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις εργοδοτών στο ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ;
Απάντηση: α) Για επιχειρήσεις - εργοδότες που επαναλειτουργούν με εντολή
δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο 2020, που ορίζονται βάσει ΚΑΔ από το Υπουργείο
Οικονομικών, βεβαιώνουν όλα τα στοιχεία των δηλώσεών τους, όπως αυτά
αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», βεβαιώνοντας τα στοιχεία που αφορούν
τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους συνεχίζει να είναι σε ισχύ
και εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή μέχρι την ημερομηνία της επαναλειτουργία
τους, εντός του μήνα Μαΐου 2020 καθώς και τα στοιχεία που αφορούν τη μίσθωση
ακινήτων επαγγελματικής στέγης. Επίσης δηλώνουν την ημερομηνία της
επαναλειτουργίας τους καθώς και τους εργαζόμενους των οποίων η αναστολή
συμβάσεων εργασίας τους ανακαλείται οριστικά. Σε περίπτωση προκυπτουσών
αλλαγών επιτρέπεται η τροποποίηση των δηλώσεών τους. Μπορούν να
υποβάλλονται συγκεντρωτικά από την 1.6.2020 έως και την 7.6.2020.
β) Για τις πληττόμενες επιχειρήσεις - εργοδότες, που ορίζονται βάσει ΚΑΔ από το
Υπουργείο Οικονομικών, βεβαιώνουν όλα τα στοιχεία των δηλώσεών τους, όπως
αυτά αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», και αφορούν τους εργαζόμενους
των οποίων η σύμβαση εργασίας τους συνεχίζει να είναι σε ισχύ και παρατείνεται η
Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς

15 | Σ ε λ ί δ α

Απαντήσεις σε εργασιακά θέματα μετά τη νέα ΠΝΠ

αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους για το μήνα Μάιο 2020 καθώς και τα
στοιχεία που αφορούν τη μίσθωση ακινήτων επαγγελματικής στέγης. Επίσης
δηλώνουν υπεύθυνα τους εργαζόμενους των οποίων η αναστολή συμβάσεων
εργασίας τους ανακαλείται οριστικά. Σε περίπτωση προκυπτουσών αλλαγών
επιτρέπεται η τροποποίηση των δηλώσεών τους. Μπορούν να υποβάλλονται
συγκεντρωτικά από την 1.6.2020 έως και την 7.6.2020.

14. Πολλοί εργοδότες είχαν υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αρχές
Απριλίου και η ημερομηνία πραγματικής αναστολής ήταν μεταξύ 21 και 31 Μαρτίου
2020. Ποια ημερομηνία θα ληφθεί υπόψη για την παράταση της αναστολής των
συμβάσεων
Απάντηση: Το μείζον αυτό πρόβλημα δεν έχει λυθεί μέχρι στιγμής. Η μόνη λύση που
δόθηκε από το υπ. Εργασίας με την εγκ. 17321/324/4.5.2020, αφορούσε στο εξής:
«Πληττόμενες επιχειρήσεις– εργοδότες που επιθυμούν να μεταβάλουν την
ημερομηνία έναρξης ισχύος των αναστολών των συμβάσεων εργασίας των
εργαζομένων τους, σε περίπτωση που έχουν υποβάλει δήλωση αναστολής εντός του
Μαρτίου, έχουν τη δυνατότητα με ορθή επανάληψη να επιλέξουν ως ημερομηνία
έναρξης αναστολής των συμβάσεων εργασίας μεταξύ του διαστήματος από
21/3/2020 έως 31/3/2020, με σκοπό την υποχρεωτική ευθυγράμμιση με τα
αντίστοιχα στοιχεία όπως δηλώνονται στην ΑΠΔ Μαρτίου 2020».
Για τις υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις εργοδοτών στις αρχές Απριλίου 2020 που
ωστόσο αφορούσαν σε πραγματική ημερομηνία αναστολής μεταξύ του χρονικού
διαστήματος από 21-31 Μαρτίου 2020, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια λύση.
Φρονούμε πως όσα αναφέρονται στην ανωτέρω εγκύκλιο πρέπει να τύχουν
εφαρμογής και στις εν λόγω περιπτώσεις. Για το θέμα αυτό εξαιτίας και των
προβλημάτων που επέρχονται και στις μέρες παράτασης αναστολής των συμβάσεων
εργασίας, πρέπει να δοθεί άμεσα λύση από το υπ. Εργασίας.

15. Οι εργαζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου υπεύθυνη δήλωση;
Απάντηση: Όχι, δεν απαιτείται επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους
εργαζόμενους, εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση των στοιχείων του τραπεζικού
τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή των στοιχείων της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους.

16. Υπάρχει ρήτρα απαγόρευσης απολύσεων σε όσους εργοδότες κάνουν χρήση του
μέτρου της παράτασης αναστολής;
Απάντηση: Ναι, οι επιχειρήσεις—εργοδότες που κάνουν χρήση της ρύθμισης αυτής,
και πάντως μέχρι την 31.5.2020, απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των
συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση
πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. Να διευκρινίσουμε πως η εν λόγω
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απαγόρευση ισχύει ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις
τέθηκαν σε αναστολή.

17. Σε όσες επιχειρήσεις κάνουν χρήση του μέτρου της παράτασης αναστολής,
υπάρχει υποχρέωση διατήρησης του ίδιου αριθμού θέσεων εργασίας;
Απάντηση: Οι επιχειρήσεις—εργοδότες που κάνουν χρήση της ρύθμισης,
υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του
προσωπικού τους, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα 45 ημερών τον ίδιο αριθμό
θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας (συμβάσεις πλήρους ή
μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης).
Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι
αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω
συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η
σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος
των 45 ημερών.
Να σημειώσουμε ότι βάσει της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. η υποχρέωση για διατήρηση του
ίδιου αριθμού θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης, δεν έχει την έννοια
της απαγόρευσης απολύσεων για 45 ημέρες, αλλά της αναπλήρωσης των θέσεων
εργασίας. Δηλαδή, αν μέσα στο χρονικό διάστημα των 45 ημερών ο εργοδότης προβεί
σε καταγγελία σύμβασης ενός εργαζομένου και τον αντικαταστήσει άμεσα
προσλαμβάνοντας κάποιον άλλον στην ίδια θέση, τότε πληρείται εν προκειμένω η
υποχρέωση της διατήρησης του ίδιου αριθμού εργαζομένων. Να διευκρινίσουμε πως
η εν λόγω απαγόρευση ισχύει ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων των οποίων οι
συμβάσεις τέθηκαν σε αναστολή.

18. Σε περίπτωση σοβαρών πειθαρχικών παραπτωμάτων των εργαζομένων ο
εργοδότης μπορεί να προβεί σε απολύσεις;
Απάντηση: Κατά την κρατούσα άποψη, η ρήτρα απαγόρευσης απολύσεων, καθώς και
η υποχρέωση διατήρησης του ιδίου αριθμού εργαζομένων όπως προβλέπονται στην
από 1.5.2020 Π.Ν.Π., δεν καταλαμβάνει τις περιπτώσεις σοβαρών πειθαρχικών
παραβάσεων των εργαζομένων. Επίσης, δεν νοείται να καταλαμβάνει τις
περιπτώσεις εκείνες που ο εργοδότης επιτρέπεται να απολύει τον εργαζόμενο δίχως
την καταβολή αποζημίωσης λόγω υποβολής μήνυσης για αξιόποινη πράξη που
διέπραξε κατά την άσκηση της υπηρεσίας του ή του απαγγέλθηκε για αδίκημα με
χαρακτήρα τουλάχιστον πλημμελήματος3.

3

Δείτε και σχετική τοποθέτηση του ομότιμου καθηγητή Εργατικού Δικαίου κου Ι.Ληξουριώτη στην
εκπομπή του κόμβου «Μία ώρα επί της ουσίας» που προβλήθηκε στις 6.5.2020.
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19. Ποια είναι η αντιμετώπιση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου που είχαν
τεθεί σε αναστολή;
Απάντηση: Δύναται να παραταθεί η αναστολή των συμβάσεων εξαρτημένης
εργασίας ορισμένου χρόνου που είχαν τεθεί σε αναστολή. Μετά το πέρας του
διαστήματος της παράτασης αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον
συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.

20. Επιχείρηση (φροντιστήριο ξένων γλωσσών) έχει ωρομίσθιους καθηγητές που
εργάζονται. Μπορεί ο εργοδότης μειώσει τις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας τους με τη
σύμφωνη γνώμη τους;
Απάντηση: Εφόσον υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων, μπορεί ο
εργοδότης να προβεί στην τροποποίηση των όρων της σύμβασης. Συνεπώς, εφόσον
οι εργαζόμενοι συμφωνούν δεν τίθεται θέμα. Διευκρινίζουμε ότι απαγόρευση
υφίσταται στη μονομερή τροποποίηση των όρων εργασίας (δηλαδή χωρίς τη
σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου.

21. Επιχείρηση (φροντιστήριο) παρέμενε κλειστή και δεν εργαζόταν κανένα άτομο από
το προσωπικό. Μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας με κρατική εντολή, μπορεί
ο εργοδότης να προβεί σε απολύσεις προσωπικού ή υπάρχει κάποιος περιορισμός;
Απάντηση: Στην περίπτωση των επιχειρήσεων που είχε ανασταλεί η λειτουργία τους
με απόφασης κρατικής Αρχής, η ρήτρα απαγόρευσης απολύσεων ισχύει για όσο
χρονικό διάστημα διαρκεί το μέτρο της αναστολής λειτουργίας. Συνεπώς ο εργοδότης
έχει τις εξής επιλογές όταν επαναλειτουργήσει η επιχείρηση:
α) Να λειτουργήσει την επιχείρησή του με όλο το προσωπικό που διαθέτει.
β) Να λειτουργήσει την επιχείρησή του με όσο προσωπικό χρειάζεται δεδομένων των
συνθηκών που ενέσκηψαν λόγω του κορωνοϊού και να απολύσει τους εργαζόμενους
εκείνους που δεν χρειάζεται. Ο αριθμός των απολύσεων δεν πρέπει να είναι τέτοιος
ώστε να τεθεί ζήτημα ομαδικών απολύσεων.
γ) Να λειτουργήσει την επιχείρησή του με όσο προσωπικό χρειάζεται δεδομένων των
συνθηκών και να παρατείνει την αναστολή των συμβάσεων των λοιπών
εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή όμως, εφόσον θα γίνει χρήση του μέτρου της
παράτασης της αναστολής, θα υπάρχει η ρήτρα της απαγόρευσης απολύσεων (βλ.
άρθρο δέκατο, παρ. 4 της από 1.5.2020 Π.Ν.Π.).
Να σημειώσουμε πως υπάρχουν τεχνικής φύσεως προβλήματα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ που
δεν επιτρέπουν την υποβολή του εντύπου της καταγγελίας σύμβασης στις εν λόγω
περιπτώσεις γεγονός που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Εικάζουμε πως θα
διορθωθεί σύντομα το εν λόγω θέμα.

Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς

18 | Σ ε λ ί δ α

Απαντήσεις σε εργασιακά θέματα μετά τη νέα ΠΝΠ

22. Επιχείρηση (πληττόμενη) είχε θέσει σε αναστολή 2 άτομα και το υπόλοιπο
προσωπικό (8 άτομα) εργαζόταν κανονικά. Μπορεί ο εργοδότης πριν την παρέλευση
των 45 ημερών της αναστολής να μεταβάλει τις συμβάσεις εργασίας ορισμένων
εργαζομένων (από πλήρη σε μερική και το αντίθετο);
Απάντηση: Αν πρόκειται για αλλαγή των συμβάσεων έπειτα από τη συναίνεση των
εργαζομένων, τότε δεν τίθεται κάποιο ζήτημα και είναι επιτρεπτή μια τέτοια
ενέργεια. Αν όμως δεν υπάρχει σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων, τότε αυτή η
ενέργεια απαγορεύεται γιατί θεωρείται βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης
εργασίας.

23. Μία πληττόμενη επιχείρηση που μετά το πέρας της αναστολής των συμβάσεων
εργασίας δεν κάνει χρήση του μέτρου της παράτασης αναστολής, μπορεί να
εφαρμόσει το σύστημα της «ειδικής εκ περιτροπής εργασίας»;
Απάντηση: Αν η επιχείρηση αποφασίσει να μην παρατείνει την αναστολή των
συμβάσεων εργασίας, τότε αρχικά εγείρεται ένας προβληματισμός σχετικά με το αν
μπορεί ο εργοδότης να κάνει χρήση του μέτρου της «ειδικής εκ περιτροπής
εργασίας»4.
Ο προβληματισμός έγκειται στο ότι, ενώ το ενδέκατο άρθρο παρ. 2Α περ. γ’ της από
20.3.2020 Π.Ν.Π. δεν απαγορεύει στις επιχειρήσεις να μεταβάλουν τους όρους
εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού, εν συνεχεία στην Κ.Υ.Α.
12998/23.3.2020 προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις
ίδιες θέσεις εργασίας με τους ίδιους όρους εργασίας που ίσχυαν την 21.03.2020.
Βάσει αυτών συνάγεται το συμπέρασμα ότι, μετά την 45ήμερη αναστολή δεν
δικαιούται ο εργοδότης να θέσει το προσωπικό του στην «ειδική εκ περιτροπής
εργασία». Αυτή είναι και η πιο ασφαλής επιλογή στην παρούσα φάση λόγω και της
έλλειψης ειδικής αναφοράς στην Κ.Υ.Α. που δημοσιεύθηκε προσφάτως.
Βέβαια, υποστηρίζεται και η άλλη άποψη σύμφωνα με την οποία, από καθαρά
νομικής σκοπιάς, η έννοια της μεταβολής των όρων εργασίας δεν καταλαμβάνει το
δικαίωμα που χορηγείται στον εργοδότη από τις ίδιες διατάξεις που προβλέπουν ότι
μπορεί να θέτει μέρος του προσωπικού του σε «ειδική εκ περιτροπής εργασία». Η
άποψη αυτή, σύμφωνα με νομικούς κύκλους ενισχύεται από την αναφορά της Κ.Υ.Α.
12998/23.3.2020 και συγκεκριμένα της παρ. 3 του άρθρου 1 του Κεφαλαίο Α.2 αυτής,
σύμφωνα με την οποία, «Ο επιχειρήσεις - εργοδότες που αναστέλλουν τις συμβάσεις
εργασίας μέρους των εργαζομένων τους, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος,
δύνανται για τους υπόλοιπους εργαζόμενους να κάνουν χρήση των διατάξεων των άρθρων
ένατου και δέκατου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), δηλαδή ορισμό προσωπικού ασφαλούς
λειτουργίας ή και μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου».

Δηλαδή, εφόσον ο εργοδότης είχε το δικαίωμα να κάνει χρήση του μέτρου αυτού, να
θέσει δηλαδή σε «ειδική εκ περιτροπής εργασία» ένα μέρος του προσωπικού του, θα
4

Βλ. άρθρο ένατο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς
λειτουργίας».
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ήταν παράδοξο μετά το πέρας της αναστολής να μη μπορεί να κάνει χρήση του
μέτρου αυτού. Όμως, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι, αν αυτή η θέση
υιοθετηθεί αβασάνιστα από την επιχείρηση ελλοχεύει ο κίνδυνος να εγερθούν
μελλοντικά ζητήματα, αφού είναι δεδομένο πως η γενίκευση ενός τέτοιου μέτρου
από τις επιχειρήσεις θα ανοίξει τον ασκό του Αιόλου αναφορικά με το θέμα αυτό. Η
εμπειρία έχει δείξει πως όταν δημιουργούνται τέτοια μείζονα ζητήματα ακολουθεί
αναδίπλωση από το υπ. Εργασίας προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη στην αγορά
εργασίας.
Για τους λόγους αυτούς, φρονούμε ότι οι ενδιαφερόμενοι πριν προβούν σε
οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να λάβουν τη γνώμη του νομικού τους συμβούλου
έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν λανθασμένοι χειρισμοί που θα έχουν αρνητικές
επιπτώσεις τόσο στον εργοδότη, όσο και στους εργαζομένους.
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Ενότητα ΙΙ. Οριστική ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας
1. Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν χρήση της οριστικής ανάκλησης της
αναστολής των συμβάσεων;
Απάντηση: α) Οι επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής
λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής, κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων
που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των
συμβάσεων εργασίας τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων τους.
β) Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά και
έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των
εργαζομένων τους, κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην
αντιμετώπιση των συνεπειών του το κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας
τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε
αναστολή και εφόσον η αναστολή έχει διατηρηθεί κατ' ελάχιστο για δεκαπέντε (15)
ημέρες.

2. Μπορούν οι επιχειρήσεις να προβούν σε οριστική ανάκληση για ποσοστό
μεγαλύτερο του 40% των συμβάσεων που τελούν σε αναστολή;
Απάντηση: Ναι, μπορούν.

Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
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3. Όταν το ποσοστό του 40% είναι δεκαδικός αριθμός, τι πρέπει να γίνει;
Απάντηση: Σε περίπτωση κατά την οποία από τον υπολογισμό του ανωτέρω
ποσοστού προκύπτει δεκαδικός αριθμός 0,50 και πάνω πρέπει γίνεται
στρογγυλοποίηση προς τα πάνω. Αυτά αναφέρονται στην περίπτωση του 60% που
αφορά στην παράταση της αναστολής ωστόσο παρόλο που δεν αναγράφεται στην
Κ.Υ.Α. αναφορικά με και το ποσοστό του 40% φρονούμε πως έχει εφαρμογή κι εδώ.
(σ.σ. Αυτό είχαμε αναφέρει και στο άρθρο μας με τίτλο «31 ερωτήματα για τα
εργασιακά ζητήματα μετά την Π.Ν.Π.»).

4. Μπορούν οι επιχειρήσεις των οποίων συνεχίζεται η αναστολή λειτουργία τους με
κρατική απόφαση κατά τον Μάιο να κάνουν χρήση του μέτρου της οριστικής
ανάκλησης;
Απάντηση: Επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, για τις οποίες συνεχίζεται
η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο 2020 δεν
επιτρέπεται να προβούν σε οριστική ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας των
εργαζομένων τους.

5. Υπάρχει κάποια εξαίρεση όσον αφορά στον ποσοστό του 40% της οριστικής
ανάκλησης;
Απάντηση: Ναι. Επαναλειτουργούσες με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο
2020 καθώς και πληττόμενες επιχειρήσεις—εργοδότες, που ορίζονται βάσει ΚΑΔ από
το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Κ.Υ.Α.
17788/346/10.5.20205, δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση αναστολών
συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους σε ποσοστό μικρότερο του 40% (σ.σ. για τις
πληττόμενες επιχειρήσεις ισχύει όμως ο προϋπόθεση της διατήρησης της αναστολής
κατ΄ελάχιστο 15 ημέρες). Κατά τα λοιπά η παράγραφος 2 ως προς το μέρος που
αφορά τη διάρκεια της κατ' ελάχιστο διατήρησης των εργαζομένων τους σε καθεστώς
αναστολής της σύμβασης εργασίας τους, ο ΠΙΝΑΚΑΣ 3 καθώς και οι παράγραφοι 3, 4,
5 και 6 του άρθρου 2 και το άρθρο 4 του υποκεφαλαίου Α2 της Κ.Υ.Α.
17788/346/10.5.2020, ισχύουν και για τις επιχειρήσεις της παρούσας παραγράφου.

6. Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζόμενων των οποίων ανακαλείται οριστικά η
αναστολή δύναται να τεθούν εκ νέου σε αναστολή;
Απάντηση: Όχι, δεν δύναται να τεθούν εκ νέου σε αναστολή.

5

Δείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στο τέλος του παρόντος.

Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
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7. Οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε παράταση
αναστολής μέχρι και την ημερομηνία της επαναλειτουργίας της επιχείρησης εργοδότη τους κατά το μήνα Μάιο, είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού;
Απάντηση: Ναι, είναι δικαιούχοι κατ' αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής
αυτής, με βάση υπολογισμού το ποσό των 534 ευρώ που αντιστοιχεί στις 30 ημέρες,
όπως παρατίθεται κατωτέρω στον πίνακα:

Ημερομηνία
επαναλειτουργίας
επιχείρησης

Χρονικό διάστημα
παράτασης αναστολής
σύμβασης μέχρι την
επαναλειτουργία της
επιχείρησης - εργοδότη
με εντολή δημόσιας
αρχής

Ημέρες που
αντιστοιχούν
στην αναλογία
αποζημίωσης
ειδικού σκοπού

Δικαιούμενο ποσό αναλογικής
αποζημίωσης ειδικού σκοπού
(Υπολογισμός: 534 ευρώ που
αντιστοιχεί στις 30 ημέρες,
υπολογισμός ποσού
αντιστοίχισης κατά ημέρα 18
ευρώ κατόπιν
στρογγυλοποίησης)

4.5.2020

Από 1.5 έως και 3.5.2020

3

54 ευρώ

11.5.2020

Από 1.5 έως και 10.5.2020

10

180 ευρώ

18.5.2020

Από 1.5 έως και 17.5.2020

17

306 ευρώ

25.5.2020

Από 1.5 έως και 24.5.2020

24

432 ευρώ

8. Οι πληττόμενες επιχειρήσεις και όσες επαναλειτουργούν μετά την άρση της
αναστολής λειτουργίας τους, μπορούν να κάνουν χρήση της «ειδικής εκ περιτροπής
εργασίας»;
Απάντηση: Ναι, οι εν λόγω επιχειρήσεις δύνανται για αυτούς τους εργαζόμενους να
κάνουν χρήση των διατάξεων των άρθρων ένατου και δέκατου της από 20.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68). Για την περίπτωση εφαρμογής του
ανωτέρου εδαφίου ως προς το ένατο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α' 68) και ειδικότερα για τον υπολογισμό του απαιτούμενου 50% του
προσωπικού της επιχείρησης, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων των
οποίων ανακλήθηκε η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους.
Παράδειγμα: Σε μία επιχείρηση με 30 άτομα προσωπικό που είχαν τεθεί σε
αναστολή, ο εργοδότης αποφάσισε να ανακαλέσει οριστικά την αναστολή της
σύμβασης εργασίας των 12 ατόμων (30 Χ 40% = 12). Ο εν λόγω εργοδότης μπορεί να
εφαρμόσει «εκ περιτροπής εργασία» τουλάχιστον για το 50% των εργαζομένων που
ανακαλείται οριστικά η αναστολή σύμβασης εργασίας τους, ήτοι για 6 άτομα (12 Χ
50% =6).

Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
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9. Πληττόμενη επιχείρηση είχε θέσει σε αναστολή εργασίας έναν εργαζόμενο στις
3.4.2020. Αν ανακληθεί η αναστολή εργασίας του στις 12.5.2020, δηλαδή πριν τη
συμπλήρωση των 45 ημερών, ο εργαζόμενος θα έχει επιπτώσεις;
Απάντηση: Ο ανωτέρω εργαζόμενος έλαβε την αποζημίωση ειδικού των 800 ευρώ.
Το γεγονός ότι ανακαλείται η αναστολή της σύμβασής σου πριν την ολοκλήρωση του
χρονικού διαστήματος των 45 ημερών, φρονούμε πως δεν θα δημιουργήσει ζήτημα
επιστροφής μέρους της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Θυμίζουμε ότι, μετά την
ανάκληση της αναστολής, υπόχρεος καταβολής μισθού και ασφαλιστικών εισφορών
είναι ο ίδιος ο εργοδότης.

10. Κατάστημα εστίασης (εστιατόριο) με 20 άτομα προσωπικό βρίσκεται σε αναστολή
λειτουργίας με κρατική εντολή, ωστόσο είχε διατηρήσει ενεργό για λίγες μέρες το
τμήμα delivery που διαθέτει και εξακολουθούσαν να εργάζονται 4 άτομα στο τμήμα
αυτό. Αν στη συνέχεια ο εργοδότης έθεσε κι αυτούς σε αναστολή, μπορεί τώρα να
προβεί σε οριστική ανάκληση της αναστολής των συμβάσεών τους;
Απάντηση: Τα καταστήματα αυτών των περιπτώσεων έχουν την εξής ιδιαιτερότητα.
Έκλεισαν μεν, με κρατική εντολή, ωστόσο τους δόθηκε εξαρχής η δυνατότητα να
λειτουργούν νομίμως ένα τμήμα της δραστηριότητάς τους, ήτοι όσον αφορά στις
υπηρεσίες delivery & takeaway. Συνεπώς, για το τμήμα αυτό της δραστηριότητάς
τους εντάσσονται κατά την άποψή μας στις πληττόμενες και όχι στις κλειστές
επιχειρήσεις βάσει κρατικής εντολής. Συνεπώς, αν οι συμβάσεις των εργαζομένων
στο τμήμα delivery & takeaway είχαν τεθεί σε αναστολή, τότε ο εργοδότης εφόσον
αποφασίζει να ξεκινήσει να λειτουργεί εκ νέου την εν λόγω υπηρεσία, μπορεί να
αναστείλει οριστικά την αναστολή των συμβάσεών τους, και να επιστρέψουν στην
εργασία τους.

11. Μία πληττόμενη μπορεί να αναστείλει οριστικά κάποιες συμβάσεις εργασίας που
είχαν τεθεί σε αναστολή και να εφαρμόσει το σύστημα της «ειδικής εκ περιτροπής
εργασίας»;
Απάντηση: Έστω πως η επιχείρηση είχε θέσει σε αναστολή 20 άτομα από το

προσωπικό της. Τώρα, κι ενώ όλες οι συμβάσεις βρίσκονται ακόμη σε αναστολή, ο
εργοδότης επιθυμεί να αναστείλει οριστικά τις 8 εξ αυτών. Βάσει όσων αναφέρονται
στην παρ. 6 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α.2. της Κ.Υ.Α. 17788/346/10.5.2020, ο
εργοδότης μπορεί να εφαρμόσει το σύστημα της «ειδικής εκ περιτροπής εργασίας»
για το 50% των εργαζομένων των οποίων ανεκλήθη η αναστολή των συμβάσεων
εργασίας, ήτοι για τα 4 άτομα (8 Χ 50% = 4 άτομα)

Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
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12. Τι πρέπει να κάνουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ οι επιχειρήσεις—εργοδότες που
επαναλειτουργούν κατά το μήνα Μάϊο;
Απάντηση: Για επιχειρήσεις - εργοδότες που επαναλειτουργούν με εντολή δημόσιας
αρχής κατά το μήνα Μάιο 2020, που ορίζονται βάσει ΚΑΔ από το Υπουργείο
Οικονομικών, βεβαιώνουν όλα τα στοιχεία των δηλώσεών τους, όπως αυτά
αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», βεβαιώνοντας τα στοιχεία που αφορούν
τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους συνεχίζει να είναι σε ισχύ
και εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή μέχρι την ημερομηνία της επαναλειτουργία
τους, εντός του μήνα Μαΐου 2020 καθώς και τα στοιχεία που αφορούν τη μίσθωση
ακινήτων επαγγελματικής στέγης.
Επίσης δηλώνουν την ημερομηνία της επαναλειτουργίας τους καθώς και τους
εργαζόμενους των οποίων η αναστολή συμβάσεων εργασίας τους ανακαλείται
οριστικά. Σε περίπτωση προκυπτουσών αλλαγών επιτρέπεται η τροποποίηση των
δηλώσεών τους.

13. Τι πρέπει να κάνουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ οι επιχειρήσεις—εργοδότες που πλήττονται;
Απάντηση: Για τις πληττόμενες επιχειρήσεις - εργοδότες, που ορίζονται βάσει ΚΑΔ
από το Υπουργείο Οικονομικών, βεβαιώνουν όλα τα στοιχεία των δηλώσεών τους,
όπως αυτά αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», και αφορούν τους
εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους συνεχίζει να είναι σε ισχύ και
παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους για το μήνα Μάιο 2020
καθώς και τα στοιχεία που αφορούν τη μίσθωση ακινήτων επαγγελματικής στέγης.
Επίσης δηλώνουν υπεύθυνα τους εργαζόμενους των οποίων η αναστολή συμβάσεων
εργασίας τους ανακαλείται οριστικά. Σε περίπτωση προκυπτουσών αλλαγών
επιτρέπεται η τροποποίηση των δηλώσεών τους.

14. Μέχρι πότε υποβάλλονται οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις εργοδοτών στο ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ;
Απάντηση: Μπορούν να υποβάλλονται συγκεντρωτικά σύμφωνα με τους ανωτέρω
ΠΙΝΑΚΕΣ από την 1.6.2020 έως και την 7.6.2020. Λόγω της υποβολής της υπεύθυνης
δήλωσης των εργοδοτών σε χρόνο μεταγενέστερο της πραγματικής επαναφοράς
στην εργασία, δημιουργούνται ερωτήματα όσον αφορά στην αποτύπωση του
αληθινού γεγονότος σε κάποιον πιθανό έλεγχο. Δηλαδή, υπάρχει «παράθυρο» για
φαινόμενα καταστρατήγησης των διατάξεων και ενώ θα επιστρέψουν κανονικά οι
εργαζόμενοι για εργασία, εντούτοις λόγω της έλλειψης επιτόπιου ελέγχου πιθανόν
να μην δηλωθεί ποτέ η ανάκληση.

Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
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15. Οι εργαζόμενοι των ανωτέρω επιχειρήσεων—εργοδοτών πρέπει να υποβάλλουν
εκ νέου υπεύθυνη δήλωση;
Απάντηση: Όχι, δεν απαιτείται επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους
εργαζόμενους, εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση των στοιχείων του τραπεζικού
τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή των στοιχείων της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους.

16. Πότε θα καταβληθεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού στους εργαζομένους;
Απάντηση: Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον μήνα Μάιο θα
πραγματοποιηθεί από 10.6.2020 έως 12.6.2020.

Ενότητα ΙΙΙ. Προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας
1. Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν χρήση προς προσωρινής ανάκλησης προς
αναστολής των συμβάσεων εργασίας;
Απάντηση: Επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά
προς είτε παραμένει σε αναστολή κατά το μήνα Μάιο με εντολή δημόσιας αρχής, είτε
επαναλειτουργεί με εντολή δημόσιας αρχής, είτε πλήττεται σημαντικά, βάσει των
οριζομένων ΚΑΔ από το Υπουργείο Οικονομικών, δύνανται να προβαίνουν σε
προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων προς για
κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, στο
πλαίσιο αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, προς εξής περιπτώσεις:
Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
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α. Σε περίπτωση επίταξης επιχειρήσεων-εργοδοτών με εντολή δημόσιας αρχής για
κάλυψη έκτακτων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών για λόγους δημοσίου
συμφέροντος.
β. Σε επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήττονται σημαντικά και έχουν αναστείλει προς
συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων προς, για κάλυψη
πρόσκαιρων, έκτακτων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών.
γ. Σε επιχειρήσεις – εργοδότες που έχει ανασταλεί η λειτουργία προς με εντολή
δημόσιας αρχής και επαναλειτουργούν ή πρόκειται να επαναλειτουργήσουν και
έχουν θέσει σε αναστολή προς συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων προς, για
εργασίες που δεν απαγορεύονται, σύμφωνα με προς σχετικές διατάξεις προς αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.27813/3-5-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1644).
Δ. Σε επιχειρήσεις – εργοδότες που η επιχειρηματική προς δραστηριότητα παραμένει
σε αναστολή με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο 2020 και έχουν
αναστείλει προς συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων προς για κάλυψη έκτακτων,
πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών.

2. Στην προσωρινή ανάκλησης προς αναστολής των συμβάσεων, ποιες είναι οι
υποχρεώσεις του εργοδότη;
Απάντηση: Στις περιπτώσεις προσωρινής ανάκλησης των αναστολών συμβάσεων
εργασίας, η απασχόληση των εργαζομένων είναι χρόνος εργασίας που αμείβεται εξ
ολοκλήρου από προς επιχειρήσεις – εργοδότες και παρατείνει ισόχρονα την
αναστολή των συμβάσεων εργασίας.

3. Ποιες υποχρεώσεις έχει ο εργοδότης;
Απάντηση: Οι εν λόγω εργοδότες υποχρεούνται να δηλώσουν και να αιτιολογήσουν
την ανάκληση προς αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζόμενων αυτών,
καθώς και το χρονικό διάστημα προς ανάκλησης, σε ειδικό έντυπο στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη πραγματοποίησης προς παρεχόμενης
έκτακτης εργασίας.
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Ενότητα ΙV. Έκτακτα και προσωρινά μέτρα ως προς την οργάνωση του χρόνου
εργασίας
1. Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν χρήση της της προσαρμογής του ωραρίου
λειτουργίας τους;
Απάντηση: Οι επιχειρήσεις – εργοδότες, των οποίων είχε ανασταλεί η λειτουργία με
εντολή δημόσιας αρχής ή ήταν πληττόμενες σημαντικά, βάσει των σχετικών
υπουργικών αποφάσεων, προσαρμόζουν το ωράριο εργασίας των εργαζομένων τους
με το ωράριο λειτουργίας τους.
Αναφορικά με τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με εντολή κρατικής Αρχής,
η ανωτέρω ρύθμιση φαίνεται να μην έχει εφαρμογή, αφού παραμένουν κλειστές.
Ωστόσο, όπως γνωρίζουμε, ακόμη και στις κλειστές επιχειρήσεις με κρατική εντολή,
υφίστανται περιπτώσεις ενεργής δραστηριότητας που εξακολουθούν να εργάζονται
ορισμένοι εργαζόμενοι (π.χ. υπηρεσίες φύλαξης, τμήμα λογιστηρίου, λειτουργία
τμήματος ηλεκτρονικών παραγγελιών, κ.α.), οπότε θεωρούμε πως έχει εφαρμογή η
εν λόγω ρύθμιση στις περιπτώσεις αυτές.

2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του μέτρου αυτού;
Απάντηση: Η ως άνω προσαρμογή του ωραρίου των εργαζομένων πραγματοποιείται
με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το είδος της σύμβασης εργασίας των
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εργαζομένων αυτών. Προφανώς, ως «είδος της σύμβασης» νοείται το αντικείμενο
αυτής6.

3. Πότε μπορούν να υποβληθούν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ οι μεταβολές που αφορούν στην
προσαρμογής του ωραρίου λειτουργίας τους;
Απάντηση: Οι όποιες μεταβολές θα υποβληθούν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ συγκεντρωτικά στο
τέλος του τρέχοντος μήνα. Για τους λεπτομερείς όρους εφαρμογής θα εκδοθούν
σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν Κύριο ΚΑΔ κατά τη δημοσίευση του παρόντος ή
ΚΑΔ με το μεγαλύτερο ποσοστό ακαθάριστων εσόδων, όπως αποτυπώνεται στην
τελευταία περιοδική δήλωση Ε3, έναν από τους κατωτέρω δύνανται να προβαίνουν
σε παράταση αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους σε ποσοστό
μεγαλύτερο του προβλεπομένου και οριστική ανάκληση αναστολής συμβάσεων
εργασίας των εργαζομένων τους σε ποσοστό μικρότερο του προβλεπομένου. Για τις
επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή κατά το μήνα Μάιο 2020
παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους
ανεξάρτητα από την τυχόν συμπερίληψή τους στην κατωτέρω λίστα. Σε περίπτωση
τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων,
εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταξήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες
οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου
συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.
33.15

Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών

33.16

Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων

33.17

Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών

49.10

Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

49.31

Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών

49.39

Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.

50.10

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50.20

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων

6

Δείτε και σχετική τοποθέτηση του ομότιμου καθηγητή Εργατικού Δικαίου κου Ι.Ληξουριώτη στην
εκπομπή του κόμβου «Μία ώρα επί της ουσίας» που προβλήθηκε στις 6.5.2020.
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50.30

Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

50.40

Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων

51.10

Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

51.21

Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

52.21.1

Υπηρεσίες σχετικές με τις σιδηροδρομικές μεταφορές

52.21.21

Υπηρεσίες σταθμών λεωφορείων

52.21.29.02 Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)
52.21.29.03

Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους,
λιανικά

52.21.29.04

Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους,
χονδρικά

52.21.29.05

Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από
τρίτους

52.22

Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

52.23

Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

55.10

Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30

Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα
οχήματα

55.90.13

Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε άλλα μεταφορικά μέσα

55.90.19

Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.

56.10

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

56.21

Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

56.29

Άλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από
στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01)

56.30

Δραστηριότητες παροχής ποτών

59.11

Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών
προγραμμάτων

59.12

Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.13

Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών
προγραμμάτων

59.14

Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

70.22

Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών
διαχείρισης για επιχειρήσεις που δραστηροποιούνται στην παροχή επιχειρηματικών
συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης αποκλειστικά προς και για
ξενοδοχειακά καταλύματα

77.11

Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

77.21

Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

77.29

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

77.34

Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

77.35

Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών

77.39

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών
π.δ.κ.α.

79.11

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12

Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
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79.90

Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

82.30

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

85.10

Προσχολική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση

85.20

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση

85.31

Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση

85.32

Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ' αποστάσεως
εκπαίδευση

85.41

Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ' αποστάσεως
εκπαίδευση

85.42

Τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση

85.51

Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση

85.52

Πολιτιστική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση

85.59

Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., εξαιρείται η εξ' αποστάσεως εκπαίδευση

85.60

Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες

88.10

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και
άτομα με αναπηρία με εξαίρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή
καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις
Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11)

88.91

Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

90.01

Τέχνες του θεάματος

90.02

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

90.03

Καλλιτεχνική δημιουργία

90.04

Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

91.01

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων

91.02

Δραστηριότητες μουσείων

91.03

Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών

91.04

Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων

93.11

Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

93.12

Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων

93.13

Εγκαταστάσεις γυμναστικής

93.19

Άλλες αθλητικές δραστηριότητες

93.21

Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.29

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

94.99.16

Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις

96.04

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εκτός από υπηρεσίες διαιτολογίας
(96.04.10.01)

96.09.11.03 Υπηρεσίες μεταφοράς ζώων συντροφιάς
96.09.11.04 Υπηρεσίες φιλοξενίας ζώων συντροφιάς
96.09.19.02 Υπηρεσίες αχθοφόρων
96.09.19.04 Υπηρεσίες γευσιγνωσίας
96.09.19.05 Υπηρεσίες γκαρνταρόμπας
96.09.19.09 Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)
96.09.19.12 Υπηρεσίες ιερόδουλου
96.09.19.14 Υπηρεσίες πορτιέρη και παρκαδόρου
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96.09.19.16

Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και
άλλες εκδηλώσεις)

96.09.19.17 Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)
Καταστήματα λιανικού εμπορίου που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet),
εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των
φαρμακείων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους
καταναλωτές.
Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών
μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της χώρας.
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