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ΑΠΟΦΑΗ  

ΘΕΜΑ: Αναςτολι ςυμβάςεων εργαςίασ εργαηομζνων ςε επιχειριςεισ – εργοδότεσ του 

ιδιωτικοφ τομζα κατά τον μινα Ιοφλιο 2021 

 

 ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σο άρκρο 68 του ν. 4756/2020 «Μζτρα ενίςχυςθσ των εργαηομζνων  και 

ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων, κοινωνικοαςφαλιςτικζσ ρυκμίςεισ και διατάξεισ  για 

τθν ενίςχυςθ των ανζργων» (Α’ 235), όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 41  του ν. 

4778/2021 (Αϋ26). 

2. Σο άρκρο δζκατο τρίτο τθσ από 14.3.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου 

«Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διαςποράσ του 

κορωνοϊοφ COVID-19» (Αϋ 64), όπωσ κυρϊκθκε με το άρκρο 3 του ν. 4682/2020 (Αϋ 

76). 

3. Σο άρκρο ενδζκατο τθσ από 20.3.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου 

«Κατεπείγοντα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν του κινδφνου διαςποράσ 

του κορωνοϊοφ COVID-19, τθ ςτιριξθ τθσ κοινωνίασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθ 

διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ τθσ αγοράσ και τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ» (Αϋ 68), 

όπωσ κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4683/2020 (Αϋ 83).  

4. Σο άρκρο δωδζκατο τθσ από 1.5.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου 

«Περαιτζρω μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεχιηόμενων ςυνεπειϊν τθσ 

πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και τθν επάνοδο ςτθν κοινωνικι και οικονομικι 

κανονικότθτα» (Αϋ 90), όπωσ κυρϊκθκε με το άρκρο 2 του  ν. 4690/2020 (Αϋ104). 

5. Σον ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 

(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 

143). 
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6. Σον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια τθσ 

Κυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» (Αϋ 

133). 

7. Σο άρκρο 90 του Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά 

όργανα (π.δ. 63/2005 Αϋ 98), και το οποίο διατθρικθκε ςε ιςχφ με τθν παρ. 22 του 

άρκρου 119 του ν. 4622/2019. 

8. Σθν παρ. 2 του άρκρου 12 και παρ. 3 του άρκρου 9 του π.δ. 80/2016 «Ανάλθψθ 

υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» (Αϋ 145).  

9. Σο π.δ. 134/2017 «Οργανιςμόσ Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ» (Αϋ 168). 

10. Σο π.δ. 142/2017 «Οργανιςμόσ Τπουργείου Οικονομικϊν» (Αϋ 181). 

11. Σο π.δ. 81/2019 «φςταςθ, ςυγχϊνευςθ, μετονομαςία και κατάργθςθ 

Τπουργείων και κακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων τουσ - Μεταφορά υπθρεςιϊν και 

αρμοδιοτιτων μεταξφ Τπουργείων» (Αϋ 119).  

12.  Σο π.δ. 83/2019 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν, 

Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν» (Αϋ 121). 

13. Σο π.δ. 84/2019 «φςταςθ και κατάργθςθ Γενικϊν Γραμματειϊν και Ειδικϊν 

Γραμματειϊν / Ενιαίων Διοικθτικϊν Σομζων Τπουργείων» (Αϋ 123).  

14. Σο π.δ. 62/2020 «Διοριςμόσ αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν» (Α’ 155). 

15. Σο π.δ. 2/2021 «Διοριςμόσ Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και 

Τφυπουργϊν»  (Α’ 2). 

16. Σθν υπό ςτοιχεία Τ 70/30-10-2020 απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ 

αρμοδιοτιτων ςτον Αναπλθρωτι Τπουργό Οικονομικϊν, Θεόδωρο κυλακάκθ» (Βϋ 

4805).  

17. Σθν υπό ςτοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφαςθ του Τπουργοφ Εργαςίασ 

και Κοινωνικϊν Τποκζςεων «Επανακακοριςμόσ όρων θλεκτρονικισ υποβολισ 

εντφπων αρμοδιότθτασ ΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Βϋ 3520).  

18. Σθν υπό ςτοιχεία 12997/231/23-3-2020 απόφαςθ του Τπουργοφ Εργαςίασ και 

Κοινωνικϊν Τποκζςεων «Μθχανιςμόσ εφαρμογισ των μζτρων ςτιριξθσ των 

εργαηομζνων με εξαρτθμζνθ εργαςία για τθν αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων του 

κορωνοϊοφ COVID-19» (Βϋ 993).  

19. Σθν υπό ςτοιχεία 47100/6-7-2021 κοινι υπουργικι απόφαςθ «Αναςτολι 

ςυμβάςεων εργαςίασ εργαηομζνων ςε επιχειριςεισ εργοδότεσ του ιδιωτικοφ τομζα 

κατά τον μινα  Ιοφνιο 2021» (Β’ 2975). 

20. Σθν υπό ςτοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 39842/25-6-2021 κοινι υπουργικι απόφαςθ 

«Ζκτακτα μζτρα προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο περαιτζρω 

διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο ςφνολο τθσ Επικράτειασ για το διάςτθμα από 

τθ Δευτζρα, 28 Ιουνίου 2021 και ϊρα 6:00 ζωσ και τθ Δευτζρα, 5 Ιουλίου 2021 και ϊρα 

6:00.» (Βϋ 2744). 

21. Σθν υπό ςτοιχεία αρικμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41332/2-7-2021 κοινι υπουργικι απόφαςθ 

«Ζκτακτα μζτρα προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο περαιτζρω 

διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο ςφνολο τθσ Επικράτειασ για το διάςτθμα από 

τθ Δευτζρα, 5 Ιουλίου 2021 και ϊρα 6:00 ζωσ και τθ Δευτζρα, 12 Ιουλίου 2021 και ϊρα 

6:00.» (Βϋ2879), κακϊσ και τισ υπό ςτοιχεία: α) Δ1α/Γ.Π.οικ.43319/09.07.2021 Β’ 

3066), όπωσ παρατάκθκε με τθν υπό ςτοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.44391/14.07.2021 (Β’ 3112) 
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όμοια και β) Δ1α/Γ.Π. οικ. 44779/15.07.2021 (Β’ 3117), αντίςτοιχα, κοινζσ υπουργικζσ 

αποφάςεισ. 

22. Σθν υπ’ αρ. 47797/7-7-2021 ειςιγθςθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν 

Τπθρεςιϊν του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων.  

23. Σθν επιτακτικι ανάγκθ παράταςθσ των μζτρων ςτιριξθσ εργαηομζνων ςε 

επιχειριςεισ - εργοδότεσ του ιδιωτικοφ τομζα κατά τον μινα Ιοφλιο 2021,   ζνεκα τθσ 

απαγόρευςθσ λειτουργίασ τουσ με εντολι δθμόςιασ αρχισ ι του γεγονότοσ ότι 

εξακολουκοφν να πλιττονται από τισ δυςμενείσ ςυνζπειεσ τθσ πανδθμίασ του 

κορωνοϊοφ COVID-19, λαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ τρζχουςασ επιδθμιολογικισ 

επιβάρυνςθσ τθσ χϊρασ και τθσ υποχρζωςθσ τιρθςθσ των ζκτακτων προλθπτικϊν 

μζτρων προςταςίασ. 

24. Σο γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ προκαλείται δαπάνθ, θ οποία  

ανζρχεται ζωσ το ποςό των είκοςι πζντε εκατομμυρίων ευρϊ (25.000.000,00€) και 

βαρφνει τον  τακτικό προχπολογιςμό του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν 

Τποκζςεων, οικονομικοφ ζτουσ 2021 ςτον ΕΦ 1033-5010000000 ΑΛΕ 2310989899. 

 

αποφαςίηουμε: 

     

τθν εφαρμογι του μζτρου τθσ αναςτολισ ςυμβάςεων εργαςίασ εργαηομζνων για τον 

μινα Ιοφλιο 2021, ωσ εξισ: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

Αναςτολι ςυμβάςεων εργαςίασ εργαηομζνων ςε επιχειριςεισ-εργοδότεσ του ιδιωτικοφ 

τομζα, των οποίων αναςτζλλεται θ λειτουργία για τον μινα Ιοφλιο 2021  

 

Άρκρο 1 

Επιχειριςεισ – Εργοδότεσ που υποχρεωτικά κζτουν ςε αναςτολι τισ ςυμβάςεισ 

εργαςίασ των εργαηομζνων τουσ 

1. Οι επιχειριςεισ – εργοδότεσ του ιδιωτικοφ τομζα των οποίων αναςτζλλεται θ 

λειτουργία τθσ ζδρασ ι των υποκαταςτθμάτων τουσ, με εντολι δθμόςιασ αρχισ, βάςει 

Κωδικοφ Αρικμοφ Δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ) που ορίηονται από το Τπουργείο Οικονομικϊν, 

ςφμφωνα με το ςχετικό ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α τθσ παροφςασ, για όςο χρονικό διάςτθμα διαρκεί 

θ εντολι αυτι, κζτουν υποχρεωτικά ςε αναςτολι τισ ςυμβάςεισ εργαςίασ των 

εργαηομζνων τουσ, οι οποίοι ζχουν προςλθφκεί ζωσ και τθν 31θ Μαρτίου 2021 ι 

παρατείνουν υποχρεωτικά τθν αναςτολι ςυμβάςεων των εργαηομζνων τουσ, που ζχουν 

ιδθ τεκεί ςε αναςτολι, για τον μινα Ιοφλιο 2021.   

2.α. Οι ςυμβάςεισ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου εργαηομζνων του παρόντοσ 

άρκρου, οι οποίεσ  λιγουν μετά τθν θμερομθνία αναςτολισ τθσ λειτουργίασ των 

επιχειριςεων – εργοδοτϊν με εντολι δθμόςιασ αρχισ, τίκενται υποχρεωτικά ςε 

αναςτολι.  

β. Μετά το πζρασ του διαςτιματοσ τθσ αναςτολισ, οι ςυμβάςεισ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ 

οριςμζνου χρόνου  εργαηομζνων ςυνεχίηονται για τον ςυμφωνθκζντα χρόνο που 

υπολείπεται. Η υποχρζωςθ αυτι δεν υφίςταται όταν ςυντρζχει αντικειμενικι αδυναμία 

εκπλιρωςισ τθσ, όπωσ ςε περιπτϊςεισ επιχειριςεων που από τθ μορφι ι το είδοσ ι τθ 

δραςτθριότθτά τουσ ζχουν ςυγκεκριμζνο χρόνο λειτουργίασ.  
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γ. Σα προβλεπόμενα ςτθν παρ.2α του παρόντοσ άρκρου εφαρμόηονται αναλόγωσ για 

ςυμβάςεισ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου των εργαηομζνων, οι οποίοι 

επιδοτοφνται από το «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νζων επιδοτοφμενων κζςεων 

εργαςίασ» του άρκρου 28 του ν. 4726/2020 (Αϋ181). 

3.α. Οι επιχειριςεισ-εργοδότεσ του παρόντοσ άρκρου, για τισ περιπτϊςεισ επιτρεπόμενων 

δραςτθριοτιτων από τθν απαγόρευςθ λειτουργίασ τουσ, δφνανται να κζτουν 

εργαηόμενουσ, των οποίων οι ςυμβάςεισ εργαςίασ τουσ δεν ζχουν τεκεί ςε αναςτολι, ςε 

κακεςτϊσ εξ αποςτάςεωσ εργαςίασ, όταν αυτι δφναται να παραςχεκεί με αυτόν τον 

τρόπο, υποβάλλοντασ μζχρι και το πρϊτο δεκαιμερο του επόμενου μινα, το «ΕΝΣΤΠΟ 

4.1 ΔΗΛΩΗ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ ΕΡΓΑΙΑ-ΕΝΣΤΠΟ ΕΙΔΙΚΟΤ ΚΟΠΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 4 ΠΑΡ. 2 

ΣΗ Π.Ν.Π. (Αϋ 55/11.03.20)» ςτο Π ΕΡΓΑΝΗ του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν 

Τποκζςεων.   

 β. Οι επιχειριςεισ-εργοδότεσ του παρόντοσ άρκρου δφνανται να προςλαμβάνουν 

εργαηομζνουσ κάνοντασ χριςθ του  προγράμματοσ «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νζων 

επιδοτοφμενων κζςεων εργαςίασ», μόνο για τισ περιπτϊςεισ επιτρεπόμενων 

δραςτθριοτιτων από τθν απαγόρευςθ λειτουργίασ τουσ. Οι ςυμβάςεισ εργαςίασ αυτϊν 

των εργαηομζνων δεν μποροφν να  τεκοφν ςε αναςτολι και ιςχφουν τα οριηόμενα ςτθν 

περ. αϋ τθσ παροφςασ παραγράφου.  

4. Οι επιχειριςεισ - εργοδότεσ του παρόντοσ άρκρου δφνανται να προβαίνουν ςε 

προςωρινι ανάκλθςθ αναςτολισ ςυμβάςεων εργαςίασ εργαηομζνων τουσ για κάλυψθ 

ζκτακτων, πρόςκαιρων, κατεπειγουςϊν και ανελαςτικϊν αναγκϊν,  ςτο πλαίςιο 

αντιμετϊπιςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19, κατά τα οριηόμενα  ςτο άρκρο δωδζκατο τθσ 

από 1.5.2020 ΠΝΠ (Αϋ 90). Κατά το χρονικό διάςτθμα τθσ προςωρινισ ανάκλθςθσ, οι 

εργαηόμενοι των οποίων ζχει ανακλθκεί θ αναςτολι τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ τουσ, δεν 

δφνανται να ενταχκοφν ςτον Μθχανιςμό «ΤΝ-ΕΡΓΑΙΑ» του άρκρου 31 του ν. 4690/2020 

(Αϋ 104), όπωσ ιςχφει. 

5. ε περίπτωςθ επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτθν εκμετάλλευςθ αικουςϊν 

κεαμάτων και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ, με εξαίρεςθ τουσ ανοιχτοφσ (υπαίκριουσ) 

χϊρουσ, οι επιχειριςεισ δφνανται να κζτουν ςε αναςτολι ςυμβάςεισ εργαςίασ των 

εργαηομζνων τουσ για τον μινα Ιοφλιο. 

6. Οι επιχειριςεισ – εργοδότεσ του παρόντοσ άρκρου για όςο χρονικό διάςτθμα οι 

ςυμβάςεισ των εργαηομζνων τουσ τελοφν ςε αναςτολι, και ςε κάκε περίπτωςθ μζχρι και 

τθν 31θ Ιουλίου 2021, υποχρεοφνται να μθν προβοφν ςε μειϊςεισ προςωπικοφ με 

καταγγελία ςφμβαςθσ εργαςίασ και ςε περίπτωςθ πραγματοποίθςισ τθσ, αυτι είναι 

άκυρθ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

Αναςτολι  ςυμβάςεων εργαςίασ εργαηομζνων ςε επιχειριςεισ-εργοδότεσ του 

ιδιωτικοφ τομζα που πλιττονται για τον μινα Ιοφλιο 2021 

 

Άρκρο 1 

Επιχειριςεισ – εργοδότεσ που δφνανται να κζτουν ςε αναςτολι ςυμβάςεισ εργαςίασ 

των εργαηομζνων τουσ 
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1. Οι επιχειριςεισ – εργοδότεσ βάςει ΚΑΔ (κφριο ι δευτερεφοντα με τα μεγαλφτερα 

ζςοδα κατά το ζτοσ 2019) που ορίηονται από το Τπουργείο Οικονομικϊν ςφμφωνα με το 

ςχετικό ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β, μποροφν κατά τον μινα Ιοφλιο 2021 και πάντωσ όχι πζραν τθσ 

31θσ  Ιουλίου 2021 να κζτουν ςε αναςτολι ςυμβάςεισ εργαςίασ των εργαηομζνων τουσ 

των οποίων το ωράριο εργαςίασ εβδομαδιαίωσ είναι τουλάχιςτον 16 ϊρεσ, όπωσ 

προκφπτει από τα ςτοιχεία του Π.. ΕΡΓΑΝΗ κατά τθν 29/4/2021, εφόςον ιταν 

υποκείμενεσ ςε ΦΠΑ τθν 31θ Μαρτίου 2021 και παρουςιάηουν μείωςθ του κφκλου 

εργαςιϊν τουσ μεγαλφτερθ ι ίςθ με 70%  τθν περίοδο από 1θ  Απριλίου  2020 ζωσ 31θ 

Μαρτίου 2021 ςε ςχζςθ με τθν περίοδο από 1θ Απριλίου 2019 ζωσ 31 Μαρτίου 2020, 

όπωσ προκφπτει από τα ςτοιχεία των περιοδικϊν δθλϊςεων ΦΠΑ που ζχουν υποβλθκεί 

ςτθν ΑΑΔΕ ζωσ και 30/6/2021.  

ε κάκε περίπτωςθ πρζπει ζχουν υποβάλει όλεσ τισ περιοδικζσ δθλϊςεισ ΦΠΑ κατά τθν 

περίοδο από  τθν 1θ Απριλίου 2019 ζωσ και 31θ Μαρτίου 2021, εφόςον κατά τον νόμο 

υποχρεοφνται.  

Σα ανωτζρω εφαρμόηονται  για τουσ εργαηομζνουσ που ζχουν προςλθφκεί ζωσ και τθν 

31θ Μαρτίου 2021 κακϊσ και για όςουσ εργαηόμενουσ υπάγονται ςτθν περίπτωςθ γ.  τθσ 

παρ.1 του άρκρου 1 του Κεφαλαίου Β’ τθσ με αρικμ.47100/6-7-2021 κοινισ υπουργικισ 

απόφαςθσ  (Β’ 2975). 

2. Οι επιχειριςεισ – εργοδότεσ τθσ παρ.1 του παρόντοσ άρκρου μποροφν να εφαρμόηουν 

το μζτρο τθσ  αναςτολισ των ςυμβάςεων εργαςίασ ςταδιακά και για διαφορετικό αρικμό 

εργαηομζνων μζχρι και του ποςοςτοφ 100% αυτϊν, ανά υπεφκυνθ διλωςθ τθσ 

επιχείρθςθσ ςτο Π ΕΡΓΑΝΗ.  

3. Οι επιχειριςεισ – εργοδότεσ τθσ παρ.1 του παρόντοσ άρκρου που κάνουν χριςθ του 

μζτρου τθσ αναςτολισ των ςυμβάςεων εργαςίασ των εργαηομζνων τουσ ςε ποςοςτό 

100% αυτϊν, δφνανται να κζτουν ςε αναςτολι ςφμφωνα με τα οριηόμενα  ςτθν παρ. 1 

και τισ ςυμβάςεισ εργαςίασ επιδοτοφμενων εργαηομζνων του προγράμματοσ «Ανοικτό 

Πρόγραμμα 100.000 νζων επιδοτοφμενων κζςεων εργαςίασ» του άρκρου 28 του ν. 

4726/2020 (Αϋ 181), όπωσ ιςχφει, κατά παρζκκλιςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 5 τθσ με αρικμ. 

οικ. 39539/996/30-9-2020 (Βϋ4261) κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ.   

 

Άρκρο 2 

Ακυρότθτα καταγγελίασ ςυμβάςεων εργαςίασ- Ριτρα διατιρθςθσ κζςεων εργαςίασ - 

υμβάςεισ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου - Ανάκλθςθ αναςτολϊν 

ςυμβάςεων εργαςίασ  

 

1. Οι επιχειριςεισ – εργοδότεσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 του παρόντοσ κεφαλαίου, για όςο 

χρονικό διάςτθμα οι ςυμβάςεισ των εργαηομζνων τουσ τελοφν ςε αναςτολι, και ςε κάκε 

περίπτωςθ μζχρι και τθν 31θ Ιουλίου 2021, υποχρεοφνται να μθν προβοφν ςε μειϊςεισ 

προςωπικοφ με καταγγελία ςφμβαςθσ εργαςίασ και ςε  περίπτωςθ πραγματοποίθςισ τθσ, 

αυτι είναι άκυρθ. 

2.  Οι επιχειριςεισ-εργοδότεσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 του παρόντοσ κεφαλαίου που 

κάνουν χριςθ του μζτρου τθσ αναςτολισ των ςυμβάςεων εργαςίασ,  για τον μινα Ιοφλιο 

2021, υποχρεοφνται μετά το πζρασ τθσ αναςτολισ των ςυμβάςεων εργαςίασ, να 

διατθριςουν τον ίδιο αρικμό κζςεων εργαςίασ και με το ίδιο είδοσ ςφμβαςθσ εργαςίασ, 

για χρονικό διάςτθμα ίςο με το χρονικό διάςτθμα τθσ αναςτολισ των ςυμβάςεων 
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εργαςίασ των εργαηομζνων αυτϊν όπωσ αυτό υπολογίηεται εντόσ του μινα αναφοράσ. 

Για τον υπολογιςμό του ιςόχρονου διαςτιματοσ, ςε περίπτωςθ που οι ςυμβάςεισ 

εργαςίασ των εργαηομζνων τίκενται ςε αναςτολι ςε διαφορετικισ διάρκειασ χρονικά 

διαςτιματα, λαμβάνεται υπόψθ το ςυνολικό διάςτθμα που οι επιχειριςεισ –εργοδότεσ 

ζκαναν χριςθ του μζτρου τθσ αναςτολισ εντόσ του μινα.  

Η  υποχρζωςθ αυτι δεν υφίςταται όταν ςυντρζχει αντικειμενικι αδυναμία εκπλιρωςισ 

τθσ, όπωσ ςε περιπτϊςεισ επιχειριςεων που από τθ μορφι, το είδοσ ι τθ δραςτθριότθτά 

τουσ ζχουν ςυγκεκριμζνο χρόνο λειτουργίασ. 

τθν ζννοια του ιδίου αρικμοφ κζςεων εργαςίασ δεν ςυμπεριλαμβάνονται οι 

αποχωροφντεσ οικειοκελϊσ από τθν εργαςία τουσ, οι αποχωροφντεσ λόγω 

ςυνταξιοδότθςθσ ι κανάτου κακϊσ και οι εργαηόμενοι οριςμζνου χρόνου των οποίων θ 

ςφμβαςθ εργαςίασ τουσ λιγει κατά τθ διάρκεια του ανωτζρω χρονικοφ διαςτιματοσ.  

3. Η αναςτολι ςυμβάςεων εξαρτθμζνθσ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου εργαηομζνων, που 

είχαν τεκεί ςε αναςτολι ςτο παρελκόν, δφναται να παρατακεί ζωσ τθν 31θ Ιουλίου 2021. 

Επίςθσ, δφνανται να τεκοφν για πρϊτθ φορά ι εκ νζου ςε αναςτολι ςυμβάςεισ 

εξαρτθμζνθσ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου εργαηομζνων τουσ. 

Σα ανωτζρω εφαρμόηονται για εργαηόμενουσ οι οποίοι ζχουν προςλθφκεί  ζωσ και τθν 

31θ Μαρτίου 2021 και των οποίων το ωράριο εργαςίασ εβδομαδιαίωσ είναι τουλάχιςτον 

16 ϊρεσ, όπωσ προκφπτει από τα ςτοιχεία του Π ΕΡΓΑΝΗ κατά τθν 29/4/2021. 

ε κάκε περίπτωςθ μετά το πζρασ του διαςτιματοσ τθσ αναςτολισ ι τθσ παράταςθσ τθσ 

αναςτολισ, οι ανωτζρω ςυμβάςεισ εργαςίασ ςυνεχίηονται για τον ςυμφωνθκζντα χρόνο 

που υπολείπεται. Η  υποχρζωςθ αυτι δεν υφίςταται όταν ςυντρζχει αντικειμενικι 

αδυναμία εκπλιρωςισ τθσ, όπωσ ςε περιπτϊςεισ επιχειριςεων που από τθ μορφι, το 

είδοσ ι τθ δραςτθριότθτά τουσ ζχουν ςυγκεκριμζνο χρόνο λειτουργίασ.  

4. Οι επιχειριςεισ – εργοδότεσ που πλιττονται,  βάςει ΚΑΔ, που ορίηονται από το 

Τπουργείο Οικονομικϊν ςφμφωνα με το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β τθσ παροφςασ, και ζχουν κζςει ςε 

αναςτολι τισ ςυμβάςεισ εργαςίασ μζρουσ ι του ςυνόλου των εργαηομζνων τουσ, 

δφνανται να προβαίνουν ςε ανάκλθςθ τθσ αναςτολισ των ςυμβάςεων εργαςίασ των 

εργαηομζνων αυτϊν. Μποροφν επίςθσ να κζτουν εκ νζου  ςε αναςτολι τισ ςυμβάςεισ 

εργαςίασ εργαηομζνων τουσ ανεξάρτθτα από το αν ζχει ανακλθκεί θ αναςτολι τουσ. ε 

κάκε περίπτωςθ τα ανωτζρω ιςχφουν ζωσ και τθν 31θ Ιουλίου 2021. 

5. Οι επιχειριςεισ - εργοδότεσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 του παρόντοσ κεφαλαίου:  

α. Δφνανται να κάνουν χριςθ του Μθχανιςμοφ «ΤΝ-ΕΡΓΑΙΑ» του άρκρου 31 του ν. 

4690/2020 (Αϋ 104), όπωσ ιςχφει, για μζροσ ι για το ςφνολο των εργαηομζνων τουσ των 

οποίων οι ςυμβάςεισ εργαςίασ δεν τελοφν ςε αναςτολι. ε κάκε περίπτωςθ δεν δφνανται 

να ενταχκοφν ςτον Μθχανιςμό «ΤΝ-ΕΡΓΑΙΑ» οι εργαηόμενοι των οποίων θ αναςτολι 

ςφμβαςθσ εργαςίασ ζχει ανακλθκεί με τθ διαδικαςία τθσ προςωρινισ ανάκλθςθσ για 

κάλυψθ ζκτακτων, πρόςκαιρων, κατεπειγουςϊν και ανελαςτικϊν αναγκϊν, κατά το 

χρονικό διάςτθμα τθσ ανάκλθςθσ. 

β. Τποχρεοφνται, για τουσ εργαηόμενουσ των οποίων οι ςυμβάςεισ εργαςίασ τουσ δεν 

ζχουν τεκεί ςε αναςτολι, να εφαρμόηουν το ςφςτθμα τθσ εξ αποςτάςεωσ παροχισ 

εργαςίασ ςε όποιεσ περιπτϊςεισ θ εργαςία τουσ μπορεί να παραςχεκεί με αυτό το 

ςφςτθμα και για όςο χρονικό διάςτθμα ιςχφει θ υποχρζωςθ αυτι ςφμφωνα με το ιςχφον 

κανονιςτικό πλαίςιο των ζκτακτων μζτρων προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ από τον 

κίνδυνο περαιτζρω διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

 

 Αποηθμίωςθ ειδικοφ ςκοποφ- Διαδικαςία λιψθσ αποηθμίωςθσ ειδικοφ ςκοποφ για τισ 

περιπτϊςεισ των κεφαλαίων Α και Β 

 

Άρκρο 1 

Αποηθμίωςθ ειδικοφ ςκοποφ  

 

1. Οι εργαηόμενοι ςε επιχειριςεισ – εργοδότεσ των  κεφαλαίων Α και Β τθσ παροφςασ, 

των οποίων οι ςυμβάςεισ εργαςίασ τελοφν ςε αναςτολι, είναι δικαιοφχοι τθσ 

αποηθμίωςθσ ειδικοφ ςκοποφ του δζκατου τρίτου άρκρου τθσ από 14.3.2020 Πράξθσ 

Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Αϋ 64), όπωσ αυτι κυρϊκθκε με το άρκρο 3 του ν. 

4682/2020 (Αϋ76), κατ’ αναλογία των θμερϊν διάρκειασ τθσ αναςτολισ των ςυμβάςεων 

εργαςίασ τουσ, με βάςθ υπολογιςμοφ το ποςό των πεντακοςίων τριάντα τεςςάρων ευρϊ 

(534,00 €) που αντιςτοιχεί ςε τριάντα θμζρεσ.   

2. Η αποηθμίωςθ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου είναι αφορολόγθτθ, ανεκχϊρθτθ και 

ακατάςχετθ ςτα χζρια του Δθμοςίου ι τρίτων, κατά παρζκκλιςθ κάκε γενικισ και ειδικισ 

διάταξθσ, δεν υπόκειται ςε οποιαδιποτε κράτθςθ, τζλοσ ι ειςφορά, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43 Α του 

ν. 4172/2013 (Αϋ 167), δεν δεςμεφεται και δεν ςυμψθφίηεται με βεβαιωμζνα χρζθ προσ 

τθ φορολογικι διοίκθςθ και το Δθμόςιο εν γζνει, τουσ διμουσ, τισ περιφζρειεσ, τα 

αςφαλιςτικά ταμεία ι τα πιςτωτικά ιδρφματα. 

3. Η δαπάνθ για τθν αποηθμίωςθ ειδικοφ ςκοποφ, κατ’ αναλογία του χρονικοφ 

διαςτιματοσ αναςτολισ, καλφπτεται από τον κρατικό προχπολογιςμό. 

 

Άρκρο 2 

Διαδικαςία λιψθσ αποηθμίωςθσ ειδικοφ ςκοποφ 

 

1. Οι επιχειριςεισ – εργοδότεσ των κεφαλαίων A και Β τθσ παροφςασ, προβαίνουν είτε ςε 

αρχικι διλωςθ των εργαηομζνων τουσ, των οποίων οι ςυμβάςεισ εργαςίασ τίκενται ςε 

αναςτολι για πρϊτθ φορά, είτε ςε εκ νζου διλωςθ των εργαηομζνων των οποίων οι 

ςυμβάςεισ εργαςίασ τίκενται  ξανά ςε αναςτολι, είτε βεβαιϊνουν ότι παρατείνεται θ 

αναςτολι των ςυμβάςεων εργαςίασ των εργαηομζνων τουσ που ζχουν ιδθ τεκεί ςε 

αναςτολι ςτο Π ΕΡΓΑΝΗ.  

2. Οι εργαηόμενοι,  των οποίων θ ςφμβαςθ εργαςίασ τουσ  τίκεται ςε αναςτολι για πρϊτθ 

φορά κατά τον μινα Ιοφλιο 2021 υποβάλλουν  υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν θλεκτρονικι 

πλατφόρμα του ειδικοφ μθχανιςμοφ ςτιριξθσ των εργαηομζνων 

(supportemployees.yeka.gr), μετά τθν υποβολι τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ του εργοδότθ 

τουσ. 

τθν υπεφκυνθ διλωςθ ςυμπεριλαμβάνονται, εκτόσ των προςωπικϊν τουσ ςτοιχείων και 

του αρικμοφ πρωτοκόλλου καταχϊριςθσ τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ του εργοδότθ ςτο Π 

ΕΡΓΑΝΗ, τα οποία αντλοφνται αυτόματα από το Π ΕΡΓΑΝΗ, και τα ςτοιχεία του 

προςωπικοφ τουσ τραπεηικοφ λογαριαςμοφ (ΙΒΑΝ). Επίςθσ, δθλϊνουν και το αν 
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μιςκϊνουν κφρια κατοικία, κακϊσ και τα ςτοιχεία του εκμιςκωτι και του μίςκιου 

ακινιτου. 

Για τθν περίπτωςθ των εργαηομζνων, των οποίων κατά τον μινα Ιοφλιο 2021 

παρατείνεται θ αναςτολι των ςυμβάςεων εργαςίασ τουσ ι των εργαηομζνων των οποίων 

οι ςυμβάςεισ εργαςίασ τίκενται εκ νζου ςε αναςτολι, ανεξαρτιτωσ προςϊπου εργοδότθ, 

δεν απαιτείται επανυποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ από τουσ εργαηόμενουσ, εκτόσ κι αν 

επικυμοφν τροποποίθςθ ςτοιχείων του τραπεηικοφ τουσ λογαριαςμοφ (ΙΒΑΝ) ι ςτοιχείων 

τθσ μίςκωςθσ κφριασ κατοικίασ τουσ. 

3. ε κάκε περίπτωςθ, οι επιχειριςεισ - εργοδότεσ υποχρεοφνται να γνωςτοποιιςουν 

αμελλθτί τθν ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςι τουσ, εγγράφωσ ι με θλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, ςτουσ εργαηομζνουσ τουσ, δθλϊνοντάσ τουσ και τον αρικμό πρωτοκόλλου 

καταχϊριςθσ τθσ πράξθσ τουσ ςτο Π ΕΡΓΑΝΗ. 

4. Για τον μινα ιςχφοσ τθσ παροφςασ υποχρεωτικά θ αναςτολι ςυμβάςεων εργαςίασ των 

εργαηομζνων προαναγγζλλεται, με τθν υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ.1 τουλάχιςτον τθν 

προθγοφμενθ μζρα τθσ ζναρξθσ τθσ αναςτολισ. Η προαναγγελία μπορεί να αφορά, είτε 

αυτοτελι χρονικά διαςτιματα εντόσ του τρζχοντοσ μινα, είτε ολόκλθρο τον μινα.  

Ειδικά, για ςυμβάςεισ εργαςίασ εργαηομζνων που τίκενται ςε αναςτολι από τθν 1θ 

Ιουλίου 2021 ζωσ και τθν θμερομθνία ενεργοποίθςθσ του ςυςτιματοσ υποβολισ 

δθλϊςεων ςτο Π ΕΡΓΑΝΗ, οι δθλϊςεισ αυτζσ υποβάλλονται νομίμωσ ςτο ςφςτθμα.  

ε κάκε περίπτωςθ, μεταβολι τθσ προαναγγελκείςασ αναςτολισ ςυμβάςεων εργαςίασ 

των εργαηομζνων προαναγγζλλεται και αυτι, είτε με τθ διαδικαςία τθσ προςωρινισ 

ανακλιςεωσ είτε με ορκι επανάλθψθ τθσ υποβλθκείςασ διλωςθσ. Η προαναγγελία αυτι 

πρζπει να πραγματοποιείται τουλάχιςτον τθν προθγοφμενθ μζρα από τθν ζναρξθ τθσ 

μεταβολισ.  

5. ε περίπτωςθ που δεν τθρθκεί θ διαδικαςία τθσ προαναγγελίασ θ υπεφκυνθ διλωςθ 

είναι άκυρθ και δεν παράγει τα αποτελζςματα τθσ αναςτολισ ςφμβαςθσ εργαςίασ, και 

κατά ςυνζπεια ο εργοδότθσ ςυνεχίηει εκείνοσ να αμείβει τουσ εργαηόμενουσ του. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 
Γενικζσ Διατάξεισ 

 
Άρκρο 1 

Διαδικαςία καταβολισ τθσ αποηθμίωςθσ ειδικοφ ςκοποφ 
 

1. Για τθ διαδικαςία καταβολισ τθσ αποηθμίωςθσ ειδικοφ ςκοποφ όπωσ αυτι 

ορίηεται ςτθν παροφςα, ορίηεται ωσ αρμόδιοσ φορζασ το Τπουργείο Εργαςίασ και 

Κοινωνικϊν Τποκζςεων. Η παραπάνω καταβολι γίνεται εφάπαξ με πίςτωςθ του 

τραπεηικοφ λογαριαςμοφ του δικαιοφχου - εργαηομζνου, ο οποίοσ υποδεικνφεται ςτθν 

υποβαλλόμενθ αίτθςι του. Από το Π ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται ςε θλεκτρονικι μορφι αναλυτικι 

κατάςταςθ δικαιοφχων - εργαηομζνων, θ οποία περιλαμβάνει τα πλιρθ ςτοιχεία τουσ, τον 

αρικμό τραπεηικοφ λογαριαςμοφ ςε μορφι ΙΒΑΝ, το πιςτωτικό Κδρυμα ςτο οποίο τθρείται 

ο λογαριαςμόσ, το ποςό τθσ καταβολισ και το ΑΦΜ τουσ. 

2. Η θλεκτρονικι μορφι τθσ κατάςταςθσ αυτισ είναι επεξεργάςιμθ από τθν εταιρεία 

«Διατραπεηικά ςυςτιματα Α.Ε.» (ΔΙΑ ΑΕ) προσ τθν οποία διαβιβάηεται. Επίςθσ, 

διαβιβάηεται ςτθ ΔΙΑ Α.Ε., ςτθ Διεφκυνςθ Ζνταξθσ ςτθν Εργαςία και ςτθ Διεφκυνςθ 

Οικονομικισ Διαχείριςθσ του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων 
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ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ δικαιοφχων εργαηόμενων ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι, 

που περιλαμβάνει και τον αρικμό των δικαιοφχων εργαηομζνων, το ςυνολικό ποςό τθσ 

καταβολισ ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ, ανά τράπεηα ι πιςτωτικό ίδρυμα. Οι ανωτζρω 

καταςτάςεισ εγκρίνονται από τον αρμόδιο διατάκτθ του Τπουργείου Εργαςίασ και 

Κοινωνικϊν Τποκζςεων, ζπειτα από ειςιγθςθ τθσ Διεφκυνςθσ Ζνταξθσ ςτθν Εργαςία.  

3. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων εγκρίνεται θ 

μεταφορά τθσ πίςτωςθσ του ςυνολικοφ ποςοφ αυτισ μετά από ειςιγθςθ τθσ Διεφκυνςθσ 

Οικονομικισ Διαχείριςθσ.  

4. Η ανωτζρω ζντυπθ ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ αποςτζλλεται μζςω τθσ ΓΔΟΤ του 

Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων ςτθ Διεφκυνςθ Λογαριαςμϊν και 

Σαμειακοφ Προγραμματιςμοφ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ (ΓΛΚ) θ οποία 

εκδίδει, βάςει αυτισ, εντολι προσ τθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ για χρζωςθ του λογαριαςμοφ 

του Ελλθνικοφ Δθμοςίου Νο 200 «Ελλθνικό Δθμόςιο - υγκζντρωςθ Ειςπράξεων - 

Πλθρωμϊν», και τθν πίςτωςθ του ενδιάμεςου λογαριαςμοφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου με 

IBAN GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομαςία «πλθρωμζσ ΕΔ» με τθ 

μεςολάβθςθ τθσ ΔΙΑ ΑΕ που τθρείται ςτθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ με:  α) το ςυνολικό 

ποςό ανά δικαιοφχο –εργαηόμενο και β) με το ποςό που αφορά το ανά ςυναλλαγι κόςτοσ 

προσ τρίτουσ, ςφμφωνα με τθν 109/12-3-2019 Πράξθ του Διοικθτι τθσ Σράπεηασ τθσ 

Ελλάδοσ. Η Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ εξουςιοδοτείται για τθν κάλυψθ του ανά ςυναλλαγι 

κόςτουσ προσ τρίτουσ. Υςτερα από τθν ζγκριςθ τθσ Δ/νςθσ Λογαριαςμϊν και Σαμ. 

Προγραμματιςμοφ του ΓΛΚ, θ οποία παρζχεται θλεκτρονικά μζςω διαδικτυακισ 

εφαρμογισ, χρεϊνεται ο λογαριαςμόσ με IBAN GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698, 

προκειμζνου να διοδευκοφν οι επιμζρουσ πλθρωμζσ προσ τουσ τραπεηικοφσ 

λογαριαςμοφσ των τελικϊν δικαιοφχων. Συχόν υπόλοιπα ςτον λογαριαςμό μετά τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ πλθρωμισ μεταφζρονται με εντολι προσ τθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ από 

τθ Δ/νςθ Λογαριαςμϊν και Σαμειακοφ Προγραμματιςμοφ του Γ.Λ.Κ. ςε πίςτωςθ του 

λογαριαςμοφ με IBAN GR7101000230000000000200211 και λογιςτικοποιοφνται ωσ 

ζςοδα του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ. 

Η ανωτζρω εντολι κοινοποιείται ςτθ Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ και Δθμοςιονομικϊν 

Αναφορϊν και ςτθ Διεφκυνςθ Οικονομικισ Διαχείριςθσ, τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων και ςτθ 

ΔΙΑ ΑΕ.  

5. Σα ποςά που απζτυχαν να πλθρωκοφν επιςτρζφουν ςτο λογαριαςμό του Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου με ΙΒΑΝ: GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία κίνθςθσ τον ειδικό 

κωδικό πλθρωμισ τθσ ΔΙΑ ΑΕ και λογιςτικοποιοφνται ςτα ζςοδα του προχπολογιςμοφ. 

Για τισ αποτυχοφςεσ πλθρωμζσ θ ΔΙΑ ΑΕ ενθμερϊνει το Τπουργείο Εργαςίασ και 

Κοινωνικϊν Τποκζςεων και το Π ΕΡΓΑΝΗ προκειμζνου να ςυμπεριλθφκοφν ςτθν 

επόμενθ πλθρωμι. 

6. Για τθν πλθρωμι αποηθμίωςθσ ειδικοφ ςκοποφ, θ ειδικι εντολι πλθρωμισ τθσ παρ.  4  

του παρόντοσ άρκρου επζχει κζςθ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ.  

7. Η εμφάνιςθ των ςχετικϊν πλθρωμϊν ςτθ δθμόςια λθψοδοςία, πραγματοποιείται με 

τθν ζκδοςθ ςυμψθφιςτικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων από τθ Διεφκυνςθ Οικονομικισ 

Διαχείριςθσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Τπουργείου Εργαςίασ 

και Κοινωνικϊν Τποκζςεων.  
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8. Η Διεφκυνςθ Λογαριαςμϊν και Σαμειακοφ Προγραμματιςμοφ, οι ςυμβαλλόμενεσ 

τράπεηεσ και τα λοιπά πιςτωτικά ιδρφματα δεν κεωροφνται δθμόςιοι υπόλογοι και 

ευκφνονται μόνο για τυχόν λάκθ από δικι τουσ υπαιτιότθτα.  

9. Δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων ορίηονται τα 

ακόλουκα: 

α) Η απόφαςθ του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων για τθν ζκδοςθ του 

ςυμψθφιςτικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ. 

β) Η ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ τθσ παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου. 

γ) Αντίγραφο τθσ εντολισ προσ τθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ και αντίγραφο κίνθςθσ (extrait) 

τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ για τθ χρζωςθ του λογαριαςμοφ Νο 200.    

 

Άρκρο 2 

Αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντα - αναδρομικότθτα και ςυμψθφιςμόσ πλθρωμϊν 

1. Με τθν επιφφλαξθ τυχόν προςτίμων που προβλζπονται από άλλεσ διατάξεισ ςτα 

φυςικά πρόςωπα που δθλϊνουν ψευδι ςτοιχεία ςτθν αίτθςι τουσ, επιβάλλονται οι 

κυρϊςεισ που προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία ςε περίπτωςθ υποβολισ 

ψευδοφσ δθλϊςεωσ. 

2. Συχόν αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντα ποςά καταλογίηονται ςε βάροσ του ανοικείωσ 

λαβόντοσ, με απόφαςθ του Τπουργοφ Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων ι του 

νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνου από αυτόν οργάνου και ειςπράττονται κατά τισ διατάξεισ του 

ΚΕΔΕ.  

Η ιςχφσ τθσ παροφςασ άρχεται από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ε περίπτωςθ που μια επιχείρθςθ εντόσ του μινα Ιοφλιο 2021, από κλειςτι με εντολι 

δθμόςιασ αρχισ κακίςταται πλθττόμενθ και αντίςτροφα, ιςχφουν τα ακόλουκα: 

α)  Μια επιχείρθςθ που από κλειςτι κακίςταται πλθττόμενθ, υποβάλλει ορκι 

επανάλθψθ τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ αναςτολισ ςυμβάςεων εργαςίασ των εργαηομζνων 

τθσ ωσ κλειςτι, αλλάηοντασ μόνο το χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο κα παρζμενε 

κλειςτι,  χωρίσ να επιτρζπεται καμία μεταβολι των δθλωκζντων εργαηομζνων των 

οποίων οι ςυμβάςεισ εργαςίασ ζχουν τεκεί ςε αναςτολι. τθ ςυνζχεια προβαίνει ςε νζα 

υπεφκυνθ διλωςθ προαναγγελίασ αναςτολισ ςυμβάςεων εργαςίασ των εργαηομζνων 

που κζτει πλζον ςε αναςτολι, αλλάηοντασ το κακεςτϊσ υπαγωγισ τθσ ςε πλθττόμενθ για 

το αντίςτοιχο χρονικό διάςτθμα. 

β) Μια επιχείρθςθ που από πλθττόμενθ κακίςταται κλειςτι, υποβάλλει ορκι επανάλθψθ 

τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ αναςτολισ ςυμβάςεων εργαςίασ των εργαηομζνων τθσ ωσ 

πλθττόμενθ, αλλάηοντασ μόνο το χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο κα παρζμενε 

πλθττόμενθ, χωρίσ να επιτρζπεται καμία μεταβολι των δθλωκζντων εργαηομζνων των 

οποίων οι ςυμβάςεισ εργαςίασ ζχουν τεκεί ςε αναςτολι. τθ ςυνζχεια προβαίνει ςε νζα 

υπεφκυνθ διλωςθ προαναγγελίασ αναςτολισ ςυμβάςεων εργαςίασ για το ςφνολο των 

εργαηομζνων τθσ, με εξαίρεςθ  τουσ εργαηόμενουσ που απαςχολοφνται ςε εξαιρζςιμεσ 

δραςτθριότθτεσ, αλλάηοντασ το κακεςτϊσ υπαγωγισ τθσ ςε κλειςτι για το αντίςτοιχο 

χρονικό διάςτθμα. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΟΠΟΙΟΤ 

ΔΕΝ ΙΧΤΟΤΝ ΣΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣΗΣΑ 

Για τισ επιχειριςεισ– εργοδότεσ  που περιλαμβάνονται ςτουσ Κωδικοφσ Αρικμοφσ Δραςτθριότθτασ 

(ΚΑΔ) του παρακάτω πίνακα, δεν ιςχφουν τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ  αναφορικά με τισ 

εβδομαδιαίεσ ϊρεσ εργαςίασ των εργαηομζνων  κακϊσ και του κφκλου εργαςιϊν. 

Δεν απαγορεφεται θ διενζργεια εργαςιϊν χωρίσ τθν παρουςία κοινοφ ςτισ ιδιωτικζσ επιχειριςεισ 

που περιλαμβάνονται ςτουσ ΚΑΔ του κατωτζρω Πίνακα των οποίων αναςτζλλεται θ 

δραςτθριότθτα. Επιχειριςεισ που ζχουν πολλαπλζσ δραςτθριότθτεσ ςυνεχίηουν τθ λειτουργία τουσ 

ωσ προσ δραςτθριότθτεσ που δεν αναςτζλλονται. ε περίπτωςθ τετραψιφιου ΚΑΔ 

ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ οι υποκατθγορίεσ πενταψιφιων, εξαψιφιων και οκταψιφιων, ςε 

περίπτωςθ πενταψιφιου ΚΑΔ ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ οι υποκατθγορίεσ εξαψιφιων και 

οκταψιφιων, κ.ο.κ. 

59.14 Δραςτθριότθτεσ προβολισ κινθματογραφικϊν ταινιϊν   

61.90.10.07 Τπθρεςίεσ πρόςβαςθσ του κοινοφ ςτο διαδίκτυο (ςε χϊρουσ που δεν 
παρζχονται τρόφιμα ι ποτά) 

77.39.19.03 Τπθρεςίεσ ενοικίαςθσ εξοπλιςμοφ εκκζςεων 

79.90.32 Τπθρεςίεσ κρατιςεων για ςυνεδριακά κζντρα και εκκεςιακοφσ χϊρουσ 

82.30 Οργάνωςθ ςυνεδρίων και εμπορικϊν εκκζςεων  

85.51 Ακλθτικι και ψυχαγωγικι εκπαίδευςθ  

85.52 Πολιτιςτικι εκπαίδευςθ  

88.10.11 Τπθρεςίεσ επίςκεψθσ και παροχισ υποςτιριξθσ ςε θλικιωμζνουσ 

90.01 Σζχνεσ του κεάματοσ  

90.02 Τποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ για τισ τζχνεσ του κεάματοσ 

90.04 Εκμετάλλευςθ αικουςϊν κεαμάτων και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ  

91.01.12 Τπθρεςίεσ αρχειοφυλακείων 

92.00 Συχερά παιχνίδια και ςτοιχιματα με εξαίρεςθ τισ υπθρεςίεσ εκμετάλλευςθσ 
μθχανθμάτων τυχερϊν παιχνιδιϊν (με κερματοδζκτθ) (92.00.12.02), τισ 
υπθρεςίεσ λαχείων, παιχνιδιϊν με αρικμοφσ και μπίνγκο (92.00.13),τισ 
υπθρεςίεσ τυχερϊν παιχνιδιϊν ςε απ ευκείασ (on-line) ςφνδεςθ (92.00.14), 
τισ άλλεσ υπθρεςίεσ τυχερϊν παιχνιδιϊν (92.00.19), τισ υπθρεςίεσ 
ςτοιχθμάτων ςε απ ευκείασ (on-line) ςφνδεςθ (92.00.21) και τισ υπθρεςίεσ 
πρακτορείου ΠΡΟ-ΠΟ, “Πάμε ΣΟΙΧΗΜΑ” και ιπποδρομιακοφ ςτοιχιματοσ 
(92.00.29.01)                                                 

93.11 Εκμετάλλευςθ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων 

93.12 Δραςτθριότθτεσ ακλθτικϊν ομίλων 

93.19 Άλλεσ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ, με εξαίρεςθ υπθρεςίεσ που ςχετίηονται με 
τθν εκπαίδευςθ κατοικίδιων ηϊων ςυντροφιάσ, για κυνιγι και ςχετικζσ 
δραςτθριότθτεσ (93.19.13.03) και τισ υπθρεςίεσ ςτάβλων ιπποδρομίων 
(93.19.13.05) 

93.21 Δραςτθριότθτεσ πάρκων αναψυχισ και άλλων κεματικϊν πάρκων, με 
εξαίρεςθ τισ υπθρεςίεσ πάρκων ψυχαγωγίασ και κεματικϊν πάρκων 
(93.21.10) και τισ υπθρεςίεσ γουότερ παρκ (νεροτςουλικρων κ.λπ.) 
(93.21.10.01)    

93.29 Άλλεσ δραςτθριότθτεσ διαςκζδαςθσ και ψυχαγωγίασ, με εξαίρεςθ τισ 
υπθρεςίεσ εκμετάλλευςθσ καλάςςιων λουτρϊν (93.29.11.02), Τπθρεςίεσ 
εκμετάλλευςθσ παιχνιδιϊν κάλαςςασ (καλάςςιων ποδθλάτων, κανό και 
παρόμοιων ειδϊν αναψυχισ) (93.29.11.04), υπθρεςίεσ μίςκωςθσ ομπρελϊν 
ι και κακιςμάτων παραλιϊν (πλαη) (93.29.11.05) 

94.99.16 Τπθρεςίεσ που παρζχονται από πολιτιςτικζσ και ψυχαγωγικζσ ενϊςεισ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β: ΠΙΝΑΚΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΠΟΤ ΠΛΗΣΣΟΝΣΑΙ Ε 
ΟΛΗ ΣΗΝ ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ  
Παρατίκεται πίνακασ με τον Κωδικό Αρικμό Δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ) των κλάδων που πλιττονται. ε 

περίπτωςθ τετραψιφιου ΚΑΔ ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ οι υποκατθγορίεσ πενταψιφιων, 

εξαψιφιων και οκταψιφιων, ςε περίπτωςθ πενταψιφιου ΚΑΔ ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ οι 

υποκατθγορίεσ εξαψιφιων και οκταψιφιων, κ.ο.κ. 

Για τισ επιχειριςεισ– εργοδότεσ  που περιλαμβάνονται ςτουσ ΚΑΔ του παρακάτω πίνακα, ιςχφουν 

τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ για τθν υπαγωγι ςτο μζτρο τθσ αναςτολισ ςυμβάςεων εργαςίασ 

εργαηομζνων που ορίηονται ςτο άρκρο 1 του Κεφ. Β τθσ παροφςασ.  

01.49.19.02 Εκτροφι γουνοφόρων ηϊων (αλεποφσ, μινκ, μυοκάςτορα, τςιντςιλά 
και άλλων) 

01.49.3 Παραγωγι ακατζργαςτων γουνοδερμάτων και διάφορων 
ακατζργαςτων προβιϊν και δερμάτων 

13.10 Προπαραςκευι και νθματοποίθςθ υφαντικϊν ινϊν 

14.20 Καταςκευι γοφνινων ειδϊν 

15.11 Κατεργαςία και δζψθ δζρματοσ κατεργαςία και βαφι γουναρικϊν 

46.42.11.27 Χονδρικό εμπόριο δεψαςμζνων θ κατεργαςμζνων γουνοδερμάτων 

46.42.11.29 Χονδρικό εμπόριο ειδϊν ζνδυςθσ, εξαρτθμάτων ρουχιςμοφ και 
άλλων ειδϊν από γουνόδερμα (εκτόσ από καλφμματα κεφαλιοφ) 

46.42.11.40 Χονδρικό εμπόριο θμιετοίμων γουναρικϊν  

46.42.11.58 Χονδρικό εμπόριο αποκομμάτων γουναρικϊν  

46.90.10.06 Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριςτικϊν και λοιπϊν παρόμοιων 
ειδϊν λαϊκισ τζχνθσ 

47.78.89.04 
Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριςτικϊν και λοιπϊν παρόμοιων 
ειδϊν λαϊκισ τζχνθσ 

55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλφματα  

55.20 Καταλφματα διακοπϊν και άλλα καταλφματα ςφντομθσ διαμονισ  

55.30 Χϊροι καταςκινωςθσ, εγκαταςτάςεισ για οχιματα αναψυχισ και 
ρυμουλκοφμενα οχιματα  

55.90.13  
Τπθρεςίεσ κλιναμαξϊν (βαγκόν-λι) και υπθρεςίεσ φπνου ςε Άλλα 
μεταφορικά μζςα 

55.90.19  Άλλεσ υπθρεςίεσ καταλφματοσ π.δ.κ.α. 

56.10 Δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν εςτιατορίων και κινθτϊν μονάδων 
εςτίαςθσ  

56.21 Δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν τροφοδοςίασ για εκδθλϊςεισ  

56.29 Άλλεσ υπθρεςίεσ εςτίαςθσ, με εξαίρεςθ τισ Τπθρεςίεσ γευμάτων που 
παρζχονται από ςτρατιωτικζσ τραπεηαρίεσ (56.29.20.01)  

56.30 Δραςτθριότθτεσ παροχισ ποτϊν  

59.13.11.02 Τπθρεςίεσ εκμετάλλευςθσ κινθματογραφικϊν ταινιϊν 

79.11 Δραςτθριότθτεσ ταξιδιωτικϊν πρακτορείων  

79.12 Δραςτθριότθτεσ γραφείων οργανωμζνων ταξιδιϊν  

79.90.39 Τπθρεςίεσ κρατιςεων για ειςιτιρια εκδθλϊςεων, υπθρεςίεσ 
ψυχαγωγίασ και αναψυχισ και Άλλεσ υπθρεςίεσ κρατιςεων π.δ.κ.α. 

86.90.13.02 Τπθρεςίεσ μαλάκτθ (μαςζρ) 

86.90.19.03 Τπθρεςίεσ εναλλακτικϊν κεραπειϊν 

90.03.11.04 Τπθρεςίεσ ενορχθςτρωτι 

90.03.11.07 Τπθρεςίεσ μουςουργοφ 

90.03.11.17 Τπθρεςίεσ χορογράφου 

90.03.11.18 Τπθρεςίεσ χορωδοφ 

ΑΔΑ: 6Γ5Ε46ΜΤΛΚ-612



13 
 

93.13 Εγκαταςτάςεισ γυμναςτικισ  

96.04 Δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τθ φυςικι ευεξία, με εξαίρεςθ των 
υπθρεςιϊν διαιτολογίασ (96.04.10.01), των υπθρεςιϊν 
διαιτολογικϊν μονάδων (96.04.10.02) και των υπθρεςιϊν 
προςωπικισ υγιεινισ και φροντίδασ ςϊματοσ (96.04.10.06) 

 Καταςτιματα και επιχειριςεισ κάκε είδουσ που λειτουργοφν εντόσ 
ξενοδοχειακϊν μονάδων, ξενοδοχειακϊν ςυγκροτθμάτων και των 
αερολιμζνων τθσ επικράτειασ, όπωσ και τα καταςτιματα 
αφορολογιτων ειδϊν ανά τθν επικράτεια 

 

Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

 

  

  

ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΤΛΑΚΑΚΗ 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΧΑΣΖΗΔΑΚΗ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:  

1. Εκνικό Συπογραφείο (Για δθμοςίευςθ)  

 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  

1. Γραφείο κ. Τπουργοφ  

2. Γραφείο κ. Γενικισ Γραμματζωσ Εργαςίασ  

3. Γραφείο κ. Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ Εργαςιακϊν χζςεων, Τγείασ και 

Αςφάλειασ ςτθν Εργαςία και Ζνταξθσ ςτθν Εργαςία  

4. Δ10 
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