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ΘΔΜΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε άδεηαο θαη επηδόκαηνο αζζέλεηαο 

θαη κεηξόηεηαο (θπνθνξίαο-ινρείαο) γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα αλαζηνιήο ηωλ 

επηρεηξήζεωλ ιόγω ηωλ έθηαθηωλ κέηξωλ ηεο παλδεκίαο COVID-19 

 

Α. Η απνδεκίωζε εηδηθνύ ζθνπνύ ζε ζρέζε κε ηε ρνξήγεζε επηδνκάηωλ αζζέλεηαο 

ή κεηξόηεηαο 

 

Με ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ δέθαηνπ ηξίηνπ ηεο απφ 14.03.2020 ΠΝΠ «Καηεπείγνληα 

κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-

19» (Α' 64) θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο θπξψζεθε κε ην άξ. 3 ηνπ Ν. 4682/2020 (ΦΔΚ A' 

76), ζεζπίζηεθε κεραληζκφο ζηήξημεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Καηά ηελ παξ. 5 ηνπ αλσηέξσ 

άξζξνπ νξίζηεθε φηη απφ ηνλ αλσηέξσ εηδηθφ κεραληζκφ ζηήξημεο εμαηξνχληαη κεηαμχ 

άιισλ θαη φζνη δηαηεινχλ ζε πάζεο θχζεσο λφκηκε άδεηα. 

Καηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ αλσηέξσ κεραληζκνχ ζηήξημεο παξαηεξήζεθαλ 

πεξηπηψζεηο εξγαδνκέλσλ πνπ εληάρζεθαλ ζην κεραληζκφ,κε απνηέιεζκα ηελ 
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αλαζηνιή ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ηνπο. παξφιν πνπ δηθαηνχλην θαηά ην ίδην δηάζηεκα 

λα ιάβνπλ είηε άδεηα αζζέλεηαο είηε άδεηα κεηξφηεηαο (ιακβάλνληαο θαη ηα αληίζηνηρα 

επηδφκαηα). 

 

Γηα εξγαδφκελνπο, πνπ είηεβξίζθνληαλ ήδε ζε άδεηα αζζέλεηαο ή κεηξφηεηαο θαηά ηελ 

έληαμή ηνπο ζηνλ εηδηθφ κεραληζκφ ζηήξημεοθαη ιαλζαζκέλα ή εθ παξαδξνκήο ηέζεθαλ 

ζε αλαζηνιή γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, είηε θαηέζηεζαλ δηθαηνχρνη αδείαο 

αζζελείαο ή κεηξφηεηαο ζε κεηαγελέζηεξν, ηεο έληαμήο ηνπο ζηνλ κεραληζκφ, ρξνληθφ 

ζεκείν ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:  

Γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ε πεξίνδνο ηεο άδεηαοαζζέλεηαο ή κεηξφηεηαο ζπκπίπηεη κε 

ηελ αλαζηνιή ηεο ζπκβάζεσο εξγαζίαο ηνπο,ζπλεπεία ηεο εληάμεψο ηνπο ζηνλ εηδηθφ 

κεραληζκφ ζηήξημεο,  απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο αζθαιηζηηθήο ηζηνξίαο ηνπο κε βάζε 

ηα νξηδφκελα ζην Μέξνο Γ ηεο παξνχζαο.Με βάζε ηελ ηξνπνπνίεζε, θαη εθφζνλ 

πιεξνχληαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηνπ εθάζηνηε επηδφκαηνο, ε αλσηέξσ 

θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ δηθαηνχηαη λα ιάβεη άδεηα θαη επίδνκα αζζέλεηαο ή 

κεηξφηεηαο. Οη εξγνδφηεο παξέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο πξνο ην ζθνπφ απηφ βεβαηψζεηο 

ζχκθσλα κε ηα φζα πεξηγξάθνληαη ζην Μέξνο Β ηεο παξνχζαο. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πξφζσπα πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ππ’ 

αξ.16073/287(ΦΔΚ Β 1547/22.4.2020) Κνηλήο Απφθαζεο Υπνπξγψλ Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Υπνζέζεσλ θαη έρνπλ ιάβεη ηελ ζε απηήλ πξνβιεθζείζα απνδεκίσζε 

εηδηθνχ ζθνπνχ, κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ επίδνκα αζζέλεηαο θαη κεηξφηεηαο, εθφζνλ 

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ, ρσξίο λα πξνρσξήζνπλ ζε ηξνπνπνίεζε ηεο 

αζθαιηζηηθήο ηνπο ηζηνξίαο θαη απηφ δηφηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα επηδνηήζεθαλ ρσξίο 

ηελ παξάιιειε αλαζηνιή ελεξγψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ηνπο θαη ηελ θάιπςε 

αληίζηνηρσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. 

 

Β. Βεβαηώζεηο εξγνδνηώλ ζρεηηδόκελεο κε ηελ άζθεζε λνκίκωλ  δηθαηωκάηωλ ηωλ 

εξγαδνκέλωλ θαη αλαζηνιέο ζπκβάζεωλ εξγαζίαο 

 

ρεηηθά κε ηελ ππνρξέωζε ηωλ εξγνδνηώλ λα παξέρνπλ ζηνπο εξγαδόκελνπο θαη 

εξγαδόκελεο βεβαηώζεηο πεξί απνρήο από ηελ εξγαζία ή πεξί ελεξγήο εξγαζηαθήο 

ζρέζεο, ζε πεξηφδνπο πνπ νη ζπκβάζεηο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεινχζαλ ζε 

αλαζηνιή ιφγσ ησλ έθηαθησλ θαη πξνζσξηλψλ κέηξσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 

ζεκεηψλνληαη ηα αθφινπζα: 

 

Οη αλσηέξσ βεβαηψζεηο απνηεινχλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε έλλνκσλ 

δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ φπσο είλαη ε επηδφηεζε απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπο 

θνξέα γηα ηελ άδεηα αζζέλεηαο ή κεηξφηεηαο (επίδνκα θπνθνξίαοθαη ινρείαο), θαζψο 

θαη απφ ηνλ ΟΑΔΓ (ζπκπιεξσκαηηθή παξνρή κεηξφηεηαο, εηδηθή παξνρή πξνζηαζίαο 

ηεο κεηξφηεηαο).  

 

Σεκεηψλεηαη φηη ε αλαζηνιή ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο, αλαζηέιιεη θαη’ αξρήλ ηελ 

εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεξψλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απηήο, φκσο δελ ηελ 

θαηαιχεη. Απιψο αλαζηέιιεη ηελ ελέξγεηα θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο, κε 

δηαηήξεζή ηεο φκσο πξνο ην ζθνπφ ηεο ζπλέρηζήο ηεο, φηαλ εθιείςεη ν ιφγνο 

αλαζηνιήο. Η αλαζηνιή αλαθέξεηαη ζηηο θχξηεο ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ απφ ηελ 

εξγαζηαθή ζρέζε, δειαδή ζηελ ππνρξέσζε παξνρήο ηεο ζπκθσλεκέλεο εξγαζίαο θαη 

ζ’ εθείλε ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ή λφκηκνπ κηζζνχ. 
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Αληηζέησο, νη ινηπέο παξεπφκελεο  ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ δελ επεξεάδνληαη, ελψ ν 

ρξφλνο αλαζηνιήο ππνινγίδεηαη θαηά θαλφλα, σο ρξφλνο εξγαζίαο γηα φια ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ εξγαδφκελνπ, πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ απαζρφιεζή ηνπ.  

 

Σην αλσηέξσ πιαίζην θαζίζηαηαη ζαθέο φηη αλαθνξηθά κε ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ 

πιεξνχλ ηηο ινηπέο πξνυπνζέζεηο ιήςεο άδεηαοαζζέλεηαο ή κεηξφηεηαο θαη σο εθ 

ηνχηνπ δε ζα έπξεπε λα εληαρζνχλ γηα ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα ζην κεραληζκφ 

ζηήξημεο εξγαδνκέλσλ ηνπ άξζξνπ δέθαηνπ ηξίηνπ ηεο απφ 14.03.2020 ΠΝΠ 

«Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ 

θνξσλντνχ COVID-19» (Α' 64) θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο θπξψζεθε κε ην άξ. 3 ηνπ Ν. 

4682 (ΦΔΚ A' 76/03.04.2020), νη εξγνδφηεο ππνρξενύληαη λα ρνξεγνύλ ηηο 

απαηηνύκελεο θάζε θνξά βεβαηώζεηο, πεξί απνρήο απφ ηελ εξγαζία.  

 

Γ. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο  

 

Πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζεί νξζψο ε αζθαιηζηηθή ηζηνξία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο 

αληίζηνηρεο ΑΠΓ θαη λα απνθεπρζνχλ θαηλφκελα θαηαβνιήο δηπιψλ αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ γηα ηελ ίδηα πεξίνδν αλά εξγαδφκελν, δεδνκέλνπ φηη γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 

ρνξήγεζεο άδεηαο αζζέλεηαο ή κεηξφηεηαο νη εκέξεο αζθάιηζεο αληηζηνηρνχλ ζε 

δηαθνξεηηθφ θσδηθφ ηχπνπ απνδνρψλ απφ εθείλνλ ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ αλαζηνιήο 

ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο,  πξέπεη νη εξγνδφηεο λα πξνβνχλ ζηηο αλαγθαίεο δηνξζψζεηο.  

 

Ωο εθ ηνχηνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο εξγαδνκέλσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηνλεηδηθφ κεραληζκφ 

ζηήξημεο ηνπ άξζξνπ δέθαηνπ ηξίηνπ ηεο απφ 14.03.2020 ΠΝΠ «Καηεπείγνληα κέηξα 

αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19» (Α' 

64) θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο θπξψζεθε κε ην άξ. 3 ηνπ Ν. 4682/2020 (A' 76)ελψ 

δηθαηνχλην ηε ρνξήγεζε άδεηαοαζζέλεηαο ή κεηξφηεηαο, ζα πξέπεη, εθφζνλ έρνπλ 

αζθαιηζζεί κε ππνβνιή ΑΠΓ, νη εξγνδφηεο ηνπο λα απεπζπλζνχλζηηο ππεξεζίεο 

εζφδσλ ησλ Υπνθαηαζηεκάησλ Μηζζσηψλe-ΔΦΚΑ ζηα νπνία ππάγνληαη,πξνθεηκέλνπ 

λα δηνξζσζεί ε αζθαιηζηηθή ηζηνξία ησλ εξγαδνκέλσλ, θαηαζέηνληαο θαηάιιεια 

ζπκπιεξσκέλν ην έληππν «ΓΔΛΤΙΟ ΜΔΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΦΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΑΠΓ» θαη λα γίλεη ν νξζφο ππνινγηζκφο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ε νξζή 

απνηχπσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ πνπ βαξχλνπλ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

ζπλεπεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 

Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ e-Δ.Φ.Κ.Α. ππνρξενχληαη λα θαηαγξάθνπλ ζε εηδηθφ αξρείν 

ηα ζηνηρεία ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ αηηνχληαη ηελ ιήςε επηδφκαηνο αζζελείαο ή 

κεηξφηεηαο ελψ έρνπλ πξνβεί ζε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηεο αζθαιηζηηθήο ηνπο 

ηζηνξίαο θαη γηα ην ίδην δηάζηεκα. 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ  

ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΤΣΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 

1. e-ΔΦΚΑ 

α) Γξαθείν Γηνηθεηή 

Αθαδεκίαο 22 

10671 Αζήλα 

β) Γηεύζπλζε Γηνίθεζεο 
Αθαδεκίαο 22,10671-Αζήλα 

γ)Γεληθή Γηεύζπλζε Παξνρώλ& Τγείαο 
  Αγ. Κσλζηαληίλνπ5,10431-Αζήλα 

δ)ΗΓΙΚΑ 
Λπθνχξγνπ10,10551-Αζήλα 

 

2. Ο.Α.Δ.Γ. 

Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8 

17456, Άιηκνο 

3. Σπλήγνξνο ηνπ Πνιίηε 

Φαιθνθνλδχιε 17  

10432 Αζήλα     

4. Οξγαληζκφο Μεζνιάβεζεο θαη Γηαηηεζίαο 

Πι. Βηθησξίαο 7  

104 34 Αζήλα 

5. Γεληθή Σπλνκνζπνλδία Δξγαηψλ Διιάδνο (Γ.Σ.Δ.Δ.) 

 28
εο 

Οθησβξίνπ 69  

104 34 Αζήλα  

6. Σχλδεζκνο Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ (Σ.Δ.Β) 

Ξελνθψληνο 5    

10682 Αζήλα  

7. Γεληθή Σπλνκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ, Βηνηερλψλ, Δκπφξσλ         

Διιάδνο (Γ.Σ.Δ.Β.Δ.Δ) 

Καπνδηζηξίνπ 24,  Αζήλα   10682 

8. Δζληθή Σπλνκνζπνλδία Διιεληθνχ Δκπνξίνπ (Δ.Σ.Δ.Δ) 

Μεηξνπφιεσο 42, 10563 Αζήλα  

9. Σ.Δ.Τ.Δ. 

Λεσθ.Ακαιίαο 34, 105 58 Αζήλα 

 

 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ:  

1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνχ 

2. Γξαθείν θ. Υθππνπξγνχ 

3. Γξαθείν θαο Υθππνπξγνχ 

4. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Δξγαζίαο 

5. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 

6. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Ιζφηεηαο Οηθνγελεηαθήο Πνιηηηθήο & Ιζφηεηαο ησλ 

Φχισλ  

7. Γξαθείν θαο Υπεξεζηαθήο Γξακκαηέσο 

8. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Δπηζεσξεηή  ηνπ Σψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο  

9. Γξαθείν θ. Πξντζηακέλεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ θαη 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 
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10. Γξαθείν θ. Πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δξγαζηαθψλ Σρέζεσλ, Υγείαο θαη 

Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία θαη Έληαμεο ζηελ Δξγαζία 

11. Γξαθείν θ. Πξντζηακέλεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

12. Γξαθείν θ. Πξντζηέκλνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ 

13. Γξαθείν θαο Ννκηθήο Σπκβνχινπ ηνπ Υπνπξγείνπ  

14. Γξαθείν θ. Ννκηθνχ Σπκβνχινπ Γελ. Γξακκ. Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 

15. Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Σπληνληζκνχ Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ Σρέζεσλ – Κ.Υ. 

ηνπ  Σ.ΔΠ.Δ.   

16. Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Σπληνληζκνχ Δπηζεψξεζεο Αζθάιεηαο θαη Υγείαο ζηελ 

Δξγαζία – Κ.Υ. ηνπ  Σ.ΔΠ.Δ. 

17. Γ7/Γ΄ 

18. Γ7/ΚΦ 

19. Γ18/Γ΄ 
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