
1.   α. Σε πληττόµενη επιχείρηση οι συµβάσεις πλήρους απασχόλησης 
µετατράπηκαν από 01/04/2020 σε εκ περιτροπής. Μέχρι πότε θα µετρήσουν 
οι έξι µήνες του συγκεκριµένου µέτρου; 
β. Τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια  πρέπει να υποβάλουν ξανά δηλώσεις 
αναστολής εργασίας; 
γ. Μετά τις 20/04/2020 πώς θα γνωστοποιείται η αναστολή συµβάσεων; 
 

Απάντηση:α.Το µέτρο του ορισµού προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας της 
επιχείρησης δύναται να εφαρµόζεται για όσο χρόνο η επιχείρηση 
εντάσσεται στους πληττόµενους ΚΑΔ  

β. Τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια υποβάλλουν υποχρεωτικά ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της αρχικής τους δήλωσης. 

γ.Δεν υπάρχει προς το παρόν δυνατότητα υποβολής δηλώσεων αναστολής 
συµβάσεων µέτά τις 20.04. 

 

2. Η χρονική διάρκεια αναστολής εργαζοµένων είναι 45 µέρες ? Πρέπει µε τη λήξη 
να κάνουµε  
    κάποια ενέργεια στην εργάνη ? ή απλά επιστρέφουν στην εργασία οι εργαζόµενοι ? 
 

1. Προβλέπεται παράταση της αναστολής των εργαζοµένων ? κι αν ναι  θα γίνει 
αυτόµατα ? 

 
Απάντηση: το χρονικό διάστηµα αναστολής της σύµβασης εργασίας είναι 
45 ηµερολογιακές ηµέρες.  
 
 
3.Για τις περιπτώσεις που επείγει να ανακληθεί η αναστολής εργασίας ή να 
εργαστεί εκτάκτως µε τηλεργασία κάποιος εργαζόµενος σε αναστολή , 
προχωράνε οι επιχειρήσεις και θα δηλωθεί αργότερα στο Εργάνη? Δεν έχουν 
βγει σχετικές οδηγίες για τις 2 αυτές περιπτώσεις και η εφαρµογή Εργάνη δεν 
είναι έτοιµη για να το δηλώσεις. Ενδεικτικά αναφέρουµε το επείγον του 
θέµατος όπου σε επιχείρηση υπάρχουν κρούσµατα Κορωναίου σε κάποιους 
εργαζόµενους που επιβάλουν αυτές τις τροποποιήσεις. Τι κάνουν οι 
επιχειρήσεις, τις προχωρούν άτυπα χωρίς ενηµέρωση του Εργάνη? Θα έχουν 
κάποιο πρόβληµα να το κάνουν λόγω του επείγοντος πριν ανοίξει η σχετική 
εφαρµογή στο Εργάνη 
 
Απάντηση: Στην περίπτωση της κατ’ εξαίρεση παροχής εργασίας µε 
τηλεργασία ισχύουν τα εξής: Για επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στις 
πληττόµενες επιχειρήσεις, όπως προσδιορίζονται στο κεφάλαιο Α.2. της 
αρ. πρωτ. 12998/232/23-3-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1078/28-3-
2020), οι οποίοι θα συµφωνήσουν για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών 
της επιχείρησης τους µε εργαζοµένους τους, των οποίων οι συµβάσεις 



εργασίας τελούν σε αναστολή, την παροχή εργασίας µε τηλεργασία, ισχύει 
η παρ. 3 του άρθρου 4 του κεφαλαίου Α.2 της ανωτέρω κοινής υπουργικής 
απόφασης. Για την κάλυψη των πρόσκαιρων αυτών αναγκών, µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί κατ’ ανώτατο όριο µέχρι 10% των εργαζοµένων που 
τελούν σε αναστολή. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες, υποχρεούνται να 
δηλώσουν την πρόσκαιρη αυτή τηλεργασία, πριν την έναρξη 
πραγµατοποίησης της µε το «ΕΝΤΥΠΟ 4.2 ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ 
ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ ΚΕΦ. 
Α.2. ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12998/232/23-3-2020 (Β’ 
1078/28-3-2020) ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΡΗΤΡΑ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ» στο Πληροφοριακό Σύστηµα (Π.Σ.) 
ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
 
4. Επιχείρηση µε υποβολή δήλωσης αναστολής από δηµόσια αρχή µπορεί  να 
υποβάλει εκ νέου ορθή επανάληψη για να διορθώσει ΑΦΜ σε µισθωτήριο; Οι 
εργαζόµενοι σε αναστολή πληρώθηκαν χτες. Θα δηµιουργήσει προβλήµατα 
µία εκ νέου ορθή επανάληψη 

Απάντηση: Ναι, µπορεί εντός των νόµιµων προθεσµιών 

 
5. ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 
ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ -ΟΑΕΔ ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΕΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ 
ΕΡΓΑΝΗ ΕΧΩ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΣΕ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΩ 
ΜΠΕΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΩ ΑΙΤΗΣΗ 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΚΟΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΤΟΝ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

Απάντηση: Όπως δήλωσε η Γεν. Γραµµατεας του Υπουργείου στο 
σεµινάριο της 16/4, τέτοιου είδους ζητήµατα θα αντιµετωπιστούν σε 
µεταγενέστερο χρόνο. 
 
6. Μια εταιρεια που ενεργοποιει τη δηλωση για µειωση µισθωµατος (χωρις 
αναστολη συµβασεων)  τι ειδους δεσµευσεις εχει λχ δικαιουται να κανει 
απολυσεις εντος Απριλίου ή µετά?  

Απάντηση: Η επιχείρηση δεσµεύεται να µην προβεί σε απολύσεις µόνο 
στην περίπτωση που θέσει µέρος ή το σύνολο του προσωπικού της σε 
αναστολή. 

7. Είχαµε κάνει αναστολή εργασιών σε εργαζόµενους  φροντιστηρίου. Σήµερα 
έκανα ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (δηλώνοντας τον αρχικό αριθµό 
υποβολής) και δήλωσα καθηγητή σε τηλεκπαίδευση κάνοντας ανάκληση για 
τον συγκεκριµένο. 

Είναι σωστό ή όχι??? 



 

Απάντηση :επιχειρήσεις – εργοδότες µε την ορθή επανάληψη της 
υπεύθυνης δήλωσής τους µπορούν να προβούν σε διορθώσεις ως προς τις 
κατηγορίες εργαζοµένων τους που τίθενται σε αναστολή. Δηλαδή 
ανάκληση των αναστολών συµβάσεων εργασίας σε περιπτώσεις όπως: 
εκπαιδευτικών µε διοριστήρια, εκπαιδευτικών που δεν έχουν λάβει 
διοριστήρια καθώς και του πάσης φύσεως εκπαιδευτικού προσωπικού σε 
εκπαιδευτικές δοµές που εργάζονται εξ αποστάσεως (τηλεκπαίδευση / 
τηλεργασία), και εργαζοµένων που παρέχουν υπηρεσίες σε διοικητικές 
λειτουργίες ή εξ αποστάσεως εργασία για την υποστήριξη της 
τηλεκπαίδευσης ή των λοιπών λειτουργικών αναγκών της εκπαιδευτικής 
δοµής.  

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες υποβάλλουν ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
της αρχικής δήλωσης από σήµερα 13/4/2020 έως και 20/4/2020.  

 Εργαζόµενοι, των οποίων οι συµβάσεις εργασίας τους έχουν ανασταλεί 
και έχουν ήδη υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σε αντιστοίχιση µε την αρχική 
δήλωση του εργοδότη τους, δεν απαιτείται να προβούν σε νέα υπεύθυνη 
δήλωση, καθώς λαµβάνεται υπόψη η αρχική τους δήλωση.  

 Υπεύθυνες δηλώσεις που έχουν υποβληθεί από εργαζόµενους, των οποίων 
οι συµβάσεις εργασίας δεν τελούν σε αναστολή, βάσει της ΟΡΘΗΣ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ της υπεύθυνης δήλωσης της επιχείρησης –εργοδότη, 
εκπίπτουν του συστήµατος ως µη υποβληθείσες.   

 Όσες επιχειρήσεις–εργοδότες υποβάλλουν πρώτη φορά υπεύθυνες 
δηλώσεις για την αναστολή συµβάσεων εργασίας των εργαζοµένων τους 
ακολουθούν την προβλεπόµενη διαδικασία  του άρθρου 4 του Κεφαλαίου 
Α1 της αριθµ. 12998/232/2020 ΚΥΑ (Β’ 1078), σε συνδυασµό µε την οικεία 
ΚΥΑ του θέµατος της παρούσας.  

  

Και συγκεκριµένα οι ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες που υποβάλλουν 
υπεύθυνες δηλώσεις για πρώτη φορά µπορούν να δηλώσουν  την αναστολή 
των συµβάσεων εργασίας των εργαζοµένων τους από σήµερα 13/4/2020 έως 
και 20/4/2020 και στη συνέχεια, οι εργαζόµενοι των ανωτέρω επιχειρήσεων 
– εργοδοτών, εφόσον λάβουν τη γνωστοποίηση της αναστολής της 
σύµβασης εργασίας τους, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την 
προβλεπόµενη διαδικασία του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α1 της αριθµ. 
12998/232/2020 ΚΥΑ.  



Σε κάθε περίπτωση η αναστολή των συµβάσεων εργασίας των δηλωθέντων 
εργαζοµένων, που αφορούν τα ΚΑΔ της παρούσας, ισχύει για το χρονικό 
διάστηµα από 15/3/2020 και έως 30/4/2020 σύµφωνα µε την παρ. 3 του 
άρθρου 2 της µε  οικ. 14199/249/5-4-2020 κοινής υπουργικής απόφασης.  

 Οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες για τους εκπαιδευτικούς που δεν 
έχουν λάβει διοριστήρια και για το πάσης φύσεως εκπαιδευτικό 
προσωπικό που εργάζεται εξ αποστάσεως (τηλεκπαίδευση/τηλεργασία), 
καθώς και για εργαζοµένους µε εξ αποστάσεως εργασία για την 
υποστήριξη της τηλεκπαίδευσης ή των λοιπών λειτουργικών αναγκών της 
εκπαιδευτικής δοµής,  υποχρεούνται να συµπληρώσουν το ειδικό έντυπο 
Ε.4.1 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ . 

8. Παρακαλώ επαναλάβετε τι πρέπει να κάνουµε για βρεφονηπιακούς χωρίς 
τηλεκπαίδευση χωρίς µε ή άνευ διοριστηριων 

Απάντηση: Απάντηση στο ανωτέρω ερώτηµα δίδεται µε την Εγκύκλιο 
αριθµ.οικ.15207/271/ 13-4-2020 

9. Σε πληττόµενη επιχείρηση που έχουµε κάνει αναστολή συµβάσεων σε όλους 
τους εργαζόµενους και τώρα πρέπει να βάλουµε το ενοίκιο µε ορθή 
επανάληψη. Οι εργαζόµενοι πρέπει να ξανακάνουν αίτηση; Και τι γίνεται σε 
περίπτωση που έχουν ήδη πάρει τα χρήµατα. 

 Απάντηση: Εφόσον δεν αλλάζει κάτι ως προς τους εργαζόµενους, δεν 
απαιτείται επανυποβολή από αυτούς, ισχύει η αρχική τους δήλωση. 
 

10. ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΛEIΣΑΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΑΡΧΗ ΤI ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΒΑΖΟΥΜΕ ΣΑΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 14 H' 18/03? 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ ΔΕΝ ΚΑΝΑΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 
ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟ (ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΕΙ TAKE 
AWAY)ΑΛΛΑ ΥΠΕΒΑΛΑ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Ο 
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ 
 
 
Απάντηση: Οι ηµεροµηνία αναστολής συµβάσεων εργασίας εργαζοµένων 
σε επιχειρήσεις των οποίων η επιχειρηµατική λειτουργία έχει ανασταλεί µε 
απόφαση Δηµόσιας Αρχής είναι η 15η Μαρτίου ανεξαρτήτως χρόνου 
δήλωσης από τον εργοδότη.  
 



11. Φροντιστηριο δευτεροβαθµιας εκπαιδευσης στο νοµο Αχαιας που ειναι σε 
αναστολη απο 5/3 στην ορθη επαναληψη της δηλωσης αναστολης που θα 
γινει τι ηµεροµηνια αναστολης θα βαλει? 

Επισης αφου το διαστηµα των 45 ηµερων καλυπτει 15/3 εως 30/4 ποιοςκαι 
µε ποιον τροπο θα καλυψει µισθους εισφορες και δωρα απο 5 εως 15/3? 
Και πως θα υποβαλουµε την αντιστοιχη Απδ? 

 

Απάντηση: Οι ηµεροµηνία αναστολής συµβάσεων εργασίας εργαζοµένων 
σε επιχειρήσεις των οποίων η επιχειρηµατική λειτουργία έχει ανασταλεί µε 
απόφαση Δηµόσιας Αρχής είναι η 15η Μαρτίου ανεξαρτήτως χρόνου 
δήλωσης από τον εργοδότη 

 

12. Πληττόµενη εταιρεία έχει κάνει αναστολή εργασίας σε µισθωτούς. Ωστόσο 
απασχολεί δικηγόρο µε πάγια αντιµισθια και ελεύθερο επαγγελµατία ο 
οποίος ανήκει στο άρθρο 39. Με αυτούς πως µπορεί να γίνει αναστολή 
εργασίας;  

 

Απάντηση: Σύµφωνα µε την αριθµ. οικ. 13738/413/31-3-2020 εγκύκλιο «Στις 
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του ν. 4193/2013 ( 208 Α’), «Κώδικας 
δικηγόρων» ορίζονται τα εξης :«1. Ο δικηγόρος ασκεί ελεύθερο επάγγελµα 
στο οποίο προέχει το στοιχείο της εµπιστοσύνης του εντολέα του προς 
αυτόν. 2. Για τις υπηρεσίες του αµείβεται από τον εντολέα του είτε ανά 
υπόθεση είτε µε πάγια αµοιβή ή µε µισθό. Στην δε παράγραφο 1 του άρθρου 
43 του ως άνω νόµου ορίζεται ότι: «1. Η πρόσληψη δικηγόρων µε έµµισθη 
εντολή στον ιδιωτικό τοµέα γίνεται µε έγγραφη σύµβαση, που 
καταρτίζεται µεταξύ αυτού και του εντολέα.». Έχει κριθεί ότι η σύµβαση 
παροχής νοµικών υπηρεσιών µε πάγια ετήσια ή µηνιαία αµοιβή δεν 
µπορεί να αποτελεί αντικείµενο συµβάσεως εξαρτηµένης εργασίας (Α.Π. 
308/2017). Κατόπιν των ανωτέρω και παρά το γεγονός ότι υποβάλλεται 
Α.Π.Δ. για τους δικηγόρους µε πάγια εντολή ή µε πάγια αντιµισθία, οι 
συµβάσεις τους, µε επιχειρήσεις- εργοδότες των οποίων ή έχει ανασταλεί η 
επιχειρηµατική τους δραστηριότητα, µε εντολή δηµόσιας αρχής ή 
πλήττονται σηµαντικά βάσει ΚΑΔ, όπως ορίζονται από το Υπουργείο 
Οικονοµικών για την  αντιµετώπιση των επιπτώσεων του 
κορωνοϊούCOVID-19, δεν τίθενται σε ανατολή και δεν είναι δικαιούχοι  
της  αποζηµίωσης ειδικού σκοπού των οκτακοσίων ευρώ(800 €). » 

 



13. Σε εταιρεία κλειστή µε Κρατική Εντολή, αν υπάλληλος ήταν σε άδεια λόγω 
ασθένειας και έλαβε επιδότηση από το ΙΚΑ, επίστρεψε χθες στην εργασία του, 
µπορεί να δηλωθεί σε αναστολή σήµερα? 
 
Απάντηση: Η αναστολή των συµβάσεων εργασίας σε επιχειρήσεις των 
οποίων η επιχειρηµατική δραστηριότητα έχει ανασταλεί µε εντολή 
δηµόσιας αρχής ισχύει για χρονικό διάστηµα από 15/3/2020 έως 30/4/2020 
 
14. Από την 1η Μαιου επανέρχονται οι συµβάσεις των εργαζοµένων των 
εργοδοτών που έκλεισαν από Δηµόσια Αρχή. Οι εργοδότες µπορούν να 
προχωρήσουν σε µείωση προσωπικού ή έχουν και αυτοί όπως και οι 
πληττόµενοι εργοδότες να κρατήσουν το προσωπικό για άλλες 45 ηµέρες 
 
Απάντηση:	Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που τελούν σε αναστολή της 
επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας, µε  εντολή δηµόσιας αρχής, και για 
όσο χρονικό διάστηµα διαρκούν τα µέτρα αντιµετώπισης του κορωνοϊού 
COVID-19, υποχρεούνται να µην προβούν σε µειώσεις προσωπικού µε 
καταγγελία των συµβάσεων εργασίας (αριθµ. 12998/232/23-3-2020 ΚΥΑ). 
 
15. επιχείρηση καθαρισµού χαλιών που πλήττεται σηµαντικά και έχει θέσει σε 
αναστολή 7 εργαζοµένους. ξαφνικά θέλει να προσλάβει 15 άτοµα γιατί 
ανοίγουν οι δουλειές. µπορεί να προσλάβει αυτά τα άτοµα; ας έχει τα 
υπόλοιπα σε αναστολή;; 

Απάντηση: Επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του µέτρου της αναστολής συµβάσεων 

εργασίας, δεν απαγορεύεται να προβούν σε νέες προσλήψεις. Ευνόητο βέβαια είναι ότι 
απαγορεύονται οι απολύσεις των εργαζοµένων που βρίσκονται σε 

αναστολή για χρονικό διάστηµα έως 45 ηµέρες από τη λήξη της αναστολής 

τους και διατήρηση των ίδιων όρων εργασίας. 

 

16. . ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΣΝ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΝΩΡΙΤΕRΑ ΠΧ.ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΤΙΣ 11/3/2020 ΓΙΑ ΤΟ,ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 
11/3/2020 ΕΩΣ 24/3/2020 ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ 
ΧΡΟΝΙΚΟ  ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ 
 
Απάντηση: Η αναστολή των συµβάσεων εργασίας σε επιχειρήσεις των 
οποίων η επιχειρηµατική δραστηριότητα έχει ανασταλεί µε εντολή 
δηµόσιας αρχής ισχύει για χρονικό διάστηµα από 15/3/2020 έως 30/4/2020. 
 

 

17. Το ΣΥΤΗΜΑ ΑΝΟΙΞΕ 24 Μαρτιου το βραδυ...και η εποµενη αργία 

25/3...οι περισσότεροι εργαζοµενοι σταµατησαν απο 18/3 ..θεωρείται  αδεια η 

περίοδο Απο 18/3 ΈΩΣ  26/3 



Απάντηση: Η αναστολή των συµβάσεων εργασίας σε επιχειρήσεις των 
οποίων η επιχειρηµατική δραστηριότητα έχει ανασταλεί µε εντολή 
δηµόσιας αρχής ισχύει για χρονικό διάστηµα από 15/3/2020 έως 30/4/2020 
 Οι αναστολές συµβάσεων εργασίας σε πληττόµενες επιχειρήσεις έχουν 
χρόνο  έναρξης την ηµέρα υποβολής δήλωσης από τον εργοδότη και 
αυθηµερόν γνωστοποίησης στον εργαζόµενο 
 
 
18. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΚΛΕΙΣΕ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ 11/03/2020 
ΚΑΙ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 26/03/2020 ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ? 
 
 
Απάντηση: Η αναστολή των συµβάσεων εργασίας σε επιχειρήσεις των 

οποίων η επιχειρηµατική δραστηριότητα έχει ανασταλεί µε εντολή 

δηµόσιας αρχής ισχύει για χρονικό διάστηµα από 15/3/2020 έως 30/4/2020 

 

19. Φροντιστηριο δευτεροβαθµιας εκπαιδευσης στο νοµο Αχαιας που ειναι σε 
αναστολη απο 5/3 στην ορθη επαναληψη της δηλωσης αναστολης που θα 
γινει τι ηµεροµηνια αναστολης θα βαλει? 

 

Απάντηση: Η αναστολή των συµβάσεων εργασίας σε επιχειρήσεις των 
οποίων η επιχειρηµατική δραστηριότητα έχει ανασταλεί µε εντολή 
δηµόσιας αρχής ισχύει για χρονικό διάστηµα από 15/3/2020 έως 30/4/2020 
 

20. Για οικοδόµους έχει ξεκαθαρίσει κάτι; Πως θα κάνουν αίτηση εργαζόµενοι 
σε οικοδοµικά έργα 
 
Απάντηση: Απάντηση δίνεται µε την υπ’αριθµ. οικ. 16073/287/2020  ΚΥΑ 
(Β’1547/22-04-2020) «Μέτρα στήριξης εργαζοµένων ειδικών κατηγοριών, οι 
οποίοι πλήττονται σηµαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της 
εµφάνισης κορωνοϊού COVID -19» 

21. Mια εταιρεία που θέτει µέρος ή ολο το προσωπικού σε αναστολή µπορεί 
αµέσως µετά τη ληξη της αναστολής [ενώ τρέχουν ηδη οι 45 ηµερες µετα την 
λήξη της αναστολής) να θέσει σε εκ περιτροπής  εργασία αµέσως το 
προσωπικό που είχε τεθεί σε αναστολή και το υπόλοιπο που δεν είχε τεθει σε 
αναστολή ενεργοποιώντας την εφαρµογή  του άρθρου 9 της ΠΝΠ 20.32020? 
Τι σηµαίνει διατήρηση των ιδίων εργαζοµένων και µε τους ιδίους όρους που 
αναφέρει η Υπουργική Απόφαση 12998/232/228.3.2020? 



Απάντηση: Η αποζηµίωση ειδικού σκοπού καλύπτει συνεχόµενο 
ανέκκλητο χρονικό διάστηµα αναστολής της σύµβασης εργασίας 45 
ηµερολογιακών ηµερών. 
Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που κάνουν χρήση αυτού 
του µέτρου απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συµβάσεων 
εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και υποχρεούνται µετά τη 
λήξη του χρόνου της αναστολής των συµβάσεων εργασίας του προσωπικού 
τους, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθµό θέσεων εργασίας, που σηµαίνει τους 
ίδιους εργαζόµενους και µε τους ίδιους όρους εργασίας κατά την 21-3-2020, 
για χρονικό διάστηµα ίσο µε εκείνο της αναστολής. 
 

22. ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΒΑΛΕΙ ΤΟΥΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ (ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΕΣΠΑ), 
ΕΛΗΞΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 26/3 (ΕΝΤΟΣ 
ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΟΥ ΑΡΧΙΚΑ ΕΙΧΕ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΟΛΟΣ Ο ΚΛΑΔΟΣ) 
ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΜΩΣ Η 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΖΟΤΑΝ Κ ΑΛΛΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΜΠΕΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΤΟ 
ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 800 ΕΥΡΩ. ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ? 
 
Απάντηση: Η αποζηµίωση ειδικού σκοπού λαµβάνεται εφόσον δεν 
υπάρχει άλλη ενεργή σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας σε άλλον εργοδότη. 
 
23. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΕ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΑΡΧΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΙΑ ΟΣΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΗΤΑΝ ΑΝΟΙΧΤΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ? 
 
Απάντηση :Ο εργαζόµενος γονέας δεν δικαιούται την άδεια ειδικού σκοπού 
κατά το χρόνο αναστολής της λειτουργίας της επιχείρησης  
 
 
24. 1.Με ποια µορφή δίνεται κάποιο ποσό από τον εργοδότη λόγω ελευθεριότητας. 
Απλό bonus? Θα υπάρχουν ασφαλιστικά ηµεροµίσθια?  
2. Με ποια µορφή δηλώνονται οι υπάλληλοι σε αναστολή στην ΑΠΔ. Αν τους έχεις 
απασχολήσει εκτάκτως? 

3. Τι ποσό µπορεί να δώσει ο εργοδότης σε περίπτωση που θέσει σε αναστολή το 
προσωπικό στα µέσα στον µήνα και ο υπάλληλος εισπράξει όλη την επιδότηση εντός 
του µήνα. Έως του µικτού µισθού του µήνα αφαιρούµενης της αναλογίας των 800€ ή 
αφαιρουµένων όλων των 800€? 

 
Απάντηση :Επιχειρήσεις - εργοδότες δύνανται να καταβάλλουν στους 
εργαζόµενούς τους, δικαιούχους της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού, 



επιπλέον ποσό,  και σε κάθε περίπτωση µέχρι του ποσού των µεικτών 
καταβαλλόµενων αποδοχών τους,  εξ ελευθεριότητας . Για το επιπλέον 
ποσό αυτό, υποβάλλεται ΑΠΔ και καταβάλλονται οι ασφαλιστικές 
εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό αυτό, οι οποίες 
αφαιρούνται από την υποχρέωση κάλυψής τους από τον κρατικό 
προϋπολογισµό 
 
25. Επιχείρηση (δανειζόµενη) δανείστηκε προσωπικό και τα ονόµατα των 
εργαζοµένων αναρτήθηκαν στον ετήσιο πίνακα  11/2019 και στην συνέχεια ,  
  

1. τα άτοµα αυτά διέκοψαν την εργασία τους των Δεκέµβριο του 2019.  

2. Τα άτοµα αυτά απασχολήθηκαν σε άλλες επιχειρήσεις , οι επιχειρήσεις αυτές 
λόγω του COVID-19 από 14/03 διέκοψαν την λειτουργία τους 

3. Τα άτοµα αυτά στην προσπάθεια τους να κάνουν την αίτηση του βοηθήµατος 
ειδικού σκοπού (800€) δεν µπορούν να την οριστικοποιήσουν διότι του 
εµφανίζει το µήνυµα ότι εργάζονται στην δανειζόµενη επιχείρηση.  

  

*** πως θα αντιµετωπίσουµε αυτή την περίπτωση , µπορώ να υποβάλλω από την 
δανειζόµενη επιχείρηση αίτηση αναστολής των συµβάσεων αυτών των εργαζοµένων 
?? 

Απάντηση: Όπως δήλωσε η Γεν. Γραµµατεας του Υπουργείου στο 
σεµινάριο της 16/4, τέτοιου είδους ζητήµατα θα αντιµετωπιστούν σε 
µεταγενέστερο χρόνο. 
 

26.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΕ ΕΚΑΝΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 
ΣΤΙΣ  1/2/2020 ΣΕ ΑΛΛΗ ΙΚΕ.Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΗΚΕ 
ΗΤΑΝ. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  & ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ.Η ΝΕΑ ΙΚΕ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΗ 
 ΕΚΑΝΕ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
ΣΤΙΣ 3/4/2020.ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΡΩΤΗ ΙΚΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ  ΔΗΛΩΣΗ 
ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΟΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ & ΣΤΙΣ ΔΥΟ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ.ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ. 
ΕΠΙΣΗΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΜΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΥΨΗ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ Η ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

Απάντηση: Όπως δήλωσε η Γεν. Γραµµατεας του Υπουργείου στο 
σεµινάριο της 16/4, τέτοιου είδους ζητήµατα θα αντιµετωπιστούν σε 
µεταγενέστερο χρόνο. 



 

 

27.Παρακαλώ πότε θα διορθωθεί τεχνικά οι µεταφεροµενοι νόµιµα εργ/νοι 
να µην φαίνονται και στο προηγουµενο εργοδοτη 

Απάντηση: Όπως δήλωσε η Γεν. Γραµµατεας του Υπουργείου στο 
σεµινάριο της 16/4, τέτοιου είδους ζητήµατα θα αντιµετωπιστούν σε 
µεταγενέστερο χρόνο. 
 

28. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ  ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΙΝΑΚΑ 
Ε4 ΑΛΛΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ.  
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ κ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ  ΔΕΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΤΗΚΕ ΚΑΘΑΡΑ , 
ΤΟ ΕΞΗΣ : ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟ 
ΣΕΠΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ 
ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΔΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ?  ή 
ΟΧΙ .  
 
Απάντηση: Όπως δήλωσε η Γεν. Γραµµατεας του Υπουργείου στο 
σεµινάριο της 16/4, τέτοιου είδους ζητήµατα θα αντιµετωπιστούν σε 
µεταγενέστερο χρόνο. 
 

29. Μετά από email που έχω στείλει στο εργάνη και δεν µου έχει απαντήσει 
κανείς δεν γνωρίζω ποιες άλλες διαδικασίες να ακολουθήσω.Παρακαλώ αν 
µπορείτε να µε βοηθήσετε θα ήταν ευχάριστο καθώς το άγχος και η πίεση του 
υπαλλήλου είναι µεγάλη.  
Κατά την υποβολή του εντύπου αναστολής συµβάσεων εργασίας 
διαπιστώσαµε ότι δεν αναγράφετε υπάλληλος της επιχείρησης λόγω 
λανθασµένης ηµεροµηνίας πρόσληψης στην αναγγελία πρόσληψης. 
Στοιχεία εργοδότη  
ΑΦΜ  
ΑΜΕ  
Τους έστειλα την λανθασµένη αναγγελία και το ενιαίο έντυπο 
συµπληρωµατικό πρόσληψης 
καθώς και την σύµβαση εργασίας που έχει σταλεί µε την σωστή ηµεροµηνία 
πρόσληψης και τον συµπληρωµατικό πίνακα ωραρίου που έγινε επίσης µε 
την σωστή ηµεροµηνία πρόσληψης.Επίσης έχει συµπεριληφθεί κανονικά στην 
απδ Φεβρουαρίου που έχει σταλεί καθώς και στου Μαρτίου που θα σταλεί 
 

Απάντηση: Όπως δήλωσε η Γεν. Γραµµατεας του Υπουργείου στο 
σεµινάριο της 16/4, τέτοιου είδους ζητήµατα θα αντιµετωπιστούν σε 
µεταγενέστερο χρόνο. 
 



30. Υπάρχουν εργαζόµενοι οι οποίοι είτε είναι ενεργοί σε εταιρεία Εταιρείας 
Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ), είτε είχαν παλαιότερα συνεργασία µε 
ΕΠΑ, και δεν µπορούν να ολοκληρώσουν την υποβολή της αναστολής της 
σύµβασής τους στο σύστηµα, καθώς τους εµφανίζει µήνυµα ότι βρίσκονται 
ενεργοί σε ΑΦΜ άλλου εργοδότη, και συγκεκριµένα στο ΑΦΜ του έµµεσου 
εργοδότη. 
Θα θέλαµε να µας επιβεβαιώσετε πότε θα επέλθει η επίλυση του 
προβλήµτος αυτού 
 
Απάντηση: Όπως δήλωσε η Γεν. Γραµµατεας του Υπουργείου στο 
σεµινάριο της 16/4, τέτοιου είδους ζητήµατα θα αντιµετωπιστούν σε 
µεταγενέστερο χρόνο. 
 
 

31.Είχα κάνει πρόσληψη µε σύµβαση ορισµένου χρόνου µια εταιρεία 
ανάληψης ανθρωπίνου δυναµικού (εταιρεία Α) προς όφελος µιας άλλης 
εταιρείας, η οποία εµφανιζόταν στη σύµβαση σαν έµµεσος εργοδότης 
(εταιρεία Β). Έληξε λοιπόν η σύµβασή µου και δεν ανανεώθηκε. Κατόπιν, 
µετά από κάποιο διάστηµα έπιασα αλλού δουλειά στην εταιρεία Γ όπου 
εργάζοµαι και µέχρι "σήµερα" και η οποία εταιρεία έχει κάνει κανονικά 
αναστολή της σύµβασής µου για να λάβω το επίδοµα. Στη δήλωση για το 
επίδοµα, µου βγάζει µια ειδοποίηση και µου λέει ότι εµφανίζοµαι 
εγγεγραµµένη στο ΑΦΜ της εταιρείας Β. Ας σηµειωθεί ότι εγώ δεν έχω κανένα 
απολύτως ένσηµο από αυτήν την εταιρεία, αλλά µόνο από την εταιρεία Α και 
αυτό είναι τεκµηριωµένο από το ΙΚΑ. Έχω απευθυνθεί στην εταιρία Β στην 
οποία ανήκει το ΑΦΜ που εµφανίζεται στο εργανη και δεν δέχονται να 
κάνουν αλλαγές γιατί δεν υπάρχει τέτοια οδηγία από κάποιο ΦΕΚ όπως λένε. 
Χάνω το επίδοµα; Τι µπορώ να κάνω; Υπάρχει πολύς κόσµος µε 
αυτό το πρόβληµα παρακαλώ ενηµερώστε µας 
 
 

Απάντηση: Όπως δήλωσε η Γεν. Γραµµατεας του Υπουργείου στο 
σεµινάριο της 16/4, τέτοιου είδους ζητήµατα θα αντιµετωπιστούν σε 
µεταγενέστερο χρόνο. 
 
32. Υπάρχουν χιλιάδες περιπτώσεις όπου εργαζόµενοι µε πρόσληψη σε ισχύ, 
κατατεθειµένους πίνακες προσωπικού, υποβάλλονται ΑΠΔ κανονικά , δεν 
εµφανίζονται στην τρέχουσα κατάσταση στο Εργάνη και δεν αφήνει το 
σύστηµα να υποβληθεί αίτηση αναστολής. Το ergani@yeka.gr δέχεται επίσης 
χιλιάδες email και δεν απαντά. Θα δοθεί η δυνατότητα να δηλωθούν και 
αυτοί οι εργαζόµενοι σε αναστολή? Είναι ήδη σε αναστολή οι εργαζόµενοι 
αυτοί από τις επιχειρήσεις , δεν µπορεί να γίνει αίτηση αναστολής στο 
Εργάνη για τεχνικούς λόγους και δεν µπορούν να λάβουν τα 800€. Πρέπει να 
λυθεί άµεσα αυτό το σοβαρό πρόβληµα 
 



Απάντηση: Όπως δήλωσε η Γεν. Γραµµατεας του Υπουργείου στο 
σεµινάριο της 16/4, τέτοιου είδους ζητήµατα θα αντιµετωπιστούν σε 
µεταγενέστερο χρόνο. 
 
33. 1. Στις επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις πληττόµενες και ενώ οι ΠΝΠ 
συµπεριλάµβαναν την δυνατότητα για αναστολή σύµβασης πχ από 21/03 και 
το σύστηµα του εργάνη ενηµερωνόταν µε καθυστέρηση (πχ για τους πρώτους 
καδ άνοιξε 23/03) για ποιον λόγο θεωρείται ως έναρξη αναστολής σύµβασης 
η ηµεροµηνία υποβολής? 
πΧ οι καδ τπυ πλαισίου 2 Απριλίου, έχουν βάση νόµου την δυνατότητα για 
αναστολή από 01/04 ενώ το σύστηµα άνοιξε 03/04. Γιατί να θεωρείται ως 
ηµεροµηνία αναστολής η ηµεροµηνία υποβολής (03/04)?( 
 

Απάντηση: Οι αναστολές συµβάσεων εργασίας σε πληττόµενες επιχειρήσεις έχουν 
χρόνο έναρξης την ηµέρα υποβολής της δήλωσης από τον εργοδότη στο ΠΣ 
ΕΡΓΑΝΗ και διαρκούν για 45 ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης.  
 

 

 

 

 

	


