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ΘΓΙΑ:Νεπαιηέπω μέηπα ζηήπιξηρεπγαζομένωνκαι επισειπήζεων-επγοδοηών ηος 

ιδιωηικού ηομέα για ηην  ανηιμεηώπιζη ηων ζςνεσιζόμενων ζςνεπειών ηηρ 

πανδημίαρ ηος κοπωνοϊού COVID-19 και ηην ζηαδιακή επαναλειηοςπγία ηηρ 

αγοπάρ επγαζίαρ 

 

ΜΖ ΡΝΜΡΞΓΜΖ 

ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΩΚKAIΓΞΓΑΟΖΑΟ ΗΑΖ ΗΜΖΚΩΚΖΗΩΚ ΡΝΜΘΓΟΓΩΚ   

Έρνληαο ππφςε:  

 

1. Πα άξζξα δέθαην,ελδέθαην θαη δσδέθαην ηεο απφ 01.05.2020 Νξάμεο Κνκνζεηηθνχ 

Νεξηερνκέλνπ «Νεξαηηέξσ κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλερηδφκελσλ 

ζπλεπεηψληεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηελ επάλνδν ζηελ θνηλσληθή 

θαη νηθνλνκηθή θαλνληθφηεηα» (90 Α΄), 

2. ην άξζξν δέθαην ηξίην ηεο απφ 14/3/2020 Νξάμεο Κνκνζεηηθνχ Νεξηερνκέλνπ 

«Ηαηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ 

θνξσλντνχ COVID-19» (Α’ 64), φπσο απηή θπξψζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ λ. 4682/2020 (Α’ 

76), 
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3. ηα άξζξα έλαην, δέθαην θαη ελδέθαην ηεο απφ 20/3/2020 Νξάμεο Κνκνζεηηθνχ 

Νεξηερνκέλνπ «Ηαηεπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θηλδχλνπ 

δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, ηε ζηήξημε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο» (Α΄68), φπσο θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 4683/2020 (83 Α’), 

4. ηνλ λ. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 

Μδεγίαο 2011/85/ΓΓ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 143), φπσο ηζρχνπλ, 

5. ηνλ λ. 4622/2019 «Γπηηειηθφ Ηξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηαθάλεηα ηεο 

Ηπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο» (Α’ 

133), 

6. ην άξζξν 90 ηνπ Ηψδηθα Κνκνζεζίαο γηα ηελ Ηπβέξλεζε θαη ηα Ηπβεξλεηηθά Όξγαλα, 

πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π. δ. 63/2005 Ησδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο 

γηα ηελ Ηπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα (Α΄ 98), φπσο ηζρχεη θαη δηαηεξήζεθε ζε 

ηζρχ κε ηελ παξ. 22 ηνπ άξζξνπ 119 ηνπ λ. 4622/2019 (Α’ 133), 

7. ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ π. δ. 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο 

δηαηάθηεο» (Α΄ 145), φπσο ηζρχεη, 

8. ην π.δ. 134/2017 «Μξγαληζκφο Ρπνπξγείνπ Γξγαζίαο, Ηνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Ηνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» (Α΄ 168), φπσο ηζρχεη, 

9. ην π.δ. 142/2017 «Μξγαληζκφο Ρπνπξγείνπ Μηθνλνκηθψλ» (Α’ 181), φπσο ηζρχεη, 

10. ην π.δ. 81/2019 «Οχζηαζε, ζπγρψλεπζε, κεηνλνκαζία θαη θαηάξγεζε Ρπνπξγείσλ θαη 

θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο - Ιεηαθνξά ππεξεζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ 

κεηαμχ Ρπνπξγείσλ» (Α’ 119), 

11. ην π.δ. 83/2019 «Δηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Ηπβέξλεζεο, Ρπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ 

Ρπνπξγψλ θαη Ρθππνπξγψλ» (Α’ 121), 

12. ηνπ.δ. 84/2019 «Οχζηαζε θαη θαηάξγεζε Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ θαη Γηδηθψλ 

Γξακκαηεηψλ/Γληαίσλ Δηνηθεηηθψλ Πνκέσλ Ρπνπξγείσλ» (Α΄ 123),  

13. ηε κε αξηζκ. 340/2019 απφθαζε ηνπ Νξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Ρπνπξγνχ Μηθνλνκηθψλ 

«Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Ρθππνπξγφ Μηθνλνκηθψλ, Θεφδσξν Οθπιαθάθε» (Β’ 

3051),  

14. ηε κε αξηζκ Α.1053/20-03-2020 «Ηαζνξηζκφο ησλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηνπ 

άξζξνπ 2 ηεο απφ 11.03.2020 ΝΚΝ (ΦΓΗ 55 Α΄), κε ηελ νπνία ιακβάλνληαη 

θαηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ 

θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ» (Β΄949), φπσο 

ηζρχεη, 
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15. ηε κε αξηζκ Α.1054/20-03-2020 «Ηαζνξηζκφο ησλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηνπ 

άξζξνπ 1 ηεο απφ 11.03.2020 ΝΚΝ (55 Α΄), κε ηελ νπνία ιακβάλνληαη θαηεπείγνληα 

κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-

19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ» (Β΄950),φπσο ηζρχεη, 

16.  ηε κε αξηζκ. 40331/Δ1.13521/13-09-2019 απφθαζε ηνπ Ρπνπξγνχ Γξγαζίαο θαη 

Ηνηλσληθψλ Ρπνζέζεσλ «Γπαλαθαζνξηζκφο φξσλ ειεθηξνληθήο ππνβνιήο εληχπσλ 

αξκνδηφηεηαο ΟΓΝΓ θαη ΜΑΓΔ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

17. ηε κε αξηζκ. νηθ. 12997/231/23-3-2020 απφθαζε Ρπνπξγνχ Γξγαζίαο θαη Ηνηλσληθψλ 

Ρπνζέζεσλ «Ιεραληζκφο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ ζηήξημεο ησλ εξγαδνκέλσλ κε 

εμαξηεκέλε εξγαζία γηα ηελ  αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ θνξσλντνχ COVID-

19» (Β’ 993), 

18. ηε κε αξηζκ. 12998/232/ 23-3-2020 «Ιέηξα ζηήξημεο εξγαδνκέλσλ επηρεηξήζεσλ 

εξγνδνηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, πνπ έρνπλ αξηζκφ κεηξψνπ εξγνδφηε (ΑΙΓ) ζηνλ e- 

ΓΦΗΑ, ησλ νπνίσλ ή έρεη αλαζηαιεί ε επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, βάζεη ΗΑΔ, 

κε εληνιή δεκφζηαο αξρήο ή πιήηηνληαη ζεκαληηθά βάζεη ΗΑΔ θχξηαο δξαζηεξηφηεηαο 

ή δεπηεξεχνπζαο βάζεη ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ έηνπο 2018, φπσο νξίδνληαη απφ ην 

Ρπνπξγείν Μηθνλνκηθψλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ θνξσλντνχ 

COVID-19» (1078 Β’), 

19. ηε κε αξηζκ. νηθ. 14199/249/5-4-2020 «Ιέηξα ζηήξημεο εξγαδνκέλσλ θαη επηρεηξήζεσλ-

εξγνδνηψλ πάζεο θχζεσο εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ζηνπο νπνίνπο 

έρεη επηβιεζεί ην κέηξν ηεο πξνζσξηλήο απαγφξεπζεο ιεηηνπξγίαο κε εληνιή δεκφζηαο 

αξρήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θνξσλντνχ COVID-19. Γμ απνζηάζεσο εξγαζία 

(ηειεθπαίδεπζε / ηειεθαηάξηηζε) εθπαηδεπηηθψλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (1217 Β’), 

20. ηε κε αξηζκ. νηθ.17644/1001/7-5-2020 εηζήγεζε ηεο Γεληθήο Δ/λζεο Μηθνλνκηθψλ 

Ρπεξεζηψλ ηνπ Ρπνπξγείνπ Γξγαζίαο θαη Ηνηλσληθψλ Ρπνζέζεσλ, 

21. ηελ επηηαθηηθή αλάγθε ζηήξημεο εξγαδνκέλσλ επηρεηξήζεσλ-εξγνδνηψλ ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα, ησλ νπνίσλ είηε ζπλερίδεηαη ε αλαζηνιή ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο κε εληνιή δεκφζηαο αξρήο είηε πιήηηνληαη ζεκαληηθά απφ ηα  

έθηαθηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19,  

22. ηελ επηηαθηηθή αλάγθε ζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ-εξγνδνηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

ζην πιαίζην ηεο ζηαδηαθήο επαλαιεηηνπξγίαο ηνπο,  

23.  ην γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο πξνθαιείηαη  δαπάλε κέρξη χςνπο  

δηαθνζίσλ είθνζη ηεζζάξσλ εθαηνκκχξησλ δηαθνζίσλ νγδφληα ρηιηάδσλ επξψ 

(224.280.000€), ε νπνία βαξχλεη ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020. 
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ΑΝΜΦΑΟΖΔΜΡΙΓ 

 

ΝΓΞΑΖΠΓΞΩ ΙΓΠΞΑ ΓΖΑ ΠΕΚ ΑΚΠΖΙΓΠΩΝΖΟΕ ΠΩΚ ΟΡΚΓΖΔΜΙΓΚΩΚ ΟΡΚΓΝΓΖΩΚ ΠΕΟ ΝΑΚΔΕΙΖΑΟ 

ΠΜΡ ΗΜΞΩΚΜΪΜΡ COVID-19  ΟΠΕΚ ΑΓΜΞΑ ΓΞΓΑΟΖΑΟ ΗΑΖ ΠΕ ΟΠΑΔΖΑΗΕ ΓΝΑΚΑΘΓΖΠΜΡΞΓΖΑ ΠΕΟ  

 

ΗΓΦΑΘΑΖΜ Α΄ 

Α.1.ΝΓΞΑΖΠΓΞΩ ΙΓΠΞΑ ΟΠΕΞΖΛΕΟ ΓΞΓΑΔΜΙΓΚΩΚ ΓΝΖΓΖΞΕΟΓΩΚ-ΓΞΓΜΔΜΠΩΚ ΠΜΡ ΖΔΖΩΠΖΗΜΡ ΠΜΙΓΑ, 

ΝΜΡ ΓΜΡΚ ΑΞΖΘΙΜ ΙΕΠΞΩΜΡ ΓΞΓΜΔΜΠΕ (ΑΙΓ) ΟΠΜΚ  E- ΓΦΗΑ, ΠΩΚ ΜΝΜΖΩΚ ΓΓΖ ΑΚΑΟΠΑΘΓΖ Ε 

ΓΝΖΓΖΞΕΙΑΠΖΗΕ ΠΜΡΟ ΔΞΑΟΠΕΞΖΜΠΕΠΑ ΙΓ ΓΚΠΜΘΕ ΔΕΙΜΟΖΑΟ ΑΞΕΟ. 

 

Άξζξν 1 

Ναξάηαζε αλαζηνιήο ζπκβάζεσλ εξγαζίαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ ζα 

επαλαιεηηνπξγήζνπλ κε εληνιή δεκφζηαο αξρήο θαηά ην κήλα Ιάτν 2020. 

 

1. H αλαζηνιή ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε επηρεηξήζεηο – 

εξγνδφηεο ησλ νπνίσλ ζπλερίδεηαη ε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ηνπο κε εληνιή δεκφζηαο 

αξρήο θαηά ηνλ κήλα Ιάην 2020 θαη ζπλεπψο δελ ζα επαλαιεηηνπξγήζνπλ 

παξαηείλεηαη. 

2.  Γπίζεο παξαηείλεηαη ε αλαζηνιή ζπκβάζεσλ εξγαζίαο εξγαδνκέλσλ κε 

ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ είραλ ηεζεί ζε αλαζηνιή. Ιεηά 

ην πέξαο ηνπ δηαζηήκαηνο ηεο παξάηαζεο αλαζηνιήο, ε ζχκβαζε εξγαζίαο ζπλερίδεηαη 

γηα ηνλ ζπκθσλεζέληα ρξφλν πνπ ππνιείπεηαη, φηαλ ε επηρείξεζε – εξγνδφηεο 

επαλαιεηηνπξγήζεη. 

 

Άξζξν 2 

Αθπξφηεηα θαηαγγειίαο ζχκβαζεο 

 

Μη επηρεηξήζεηο-εξγνδφηεο, γηα ηηο νπνίεο ζπλερίδεηαη ε αλαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο 

κε  εληνιή δεκφζηαο αξρήο θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δηαηεξείηαη ε αλσηέξσ 

αλαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ππνρξενχληαη λα κελ πξνβνχλ ζε κεηψζεηο 

πξνζσπηθνχ κε θαηαγγειία ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο. Οε πεξίπησζε πξαγκαηνπνίεζήο 

ηνπο, νη θαηαγγειίεο απηέο είλαη άθπξεο.  
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Άξζξν 3 

Απνδεκίσζε Γηδηθνχ Οθνπνχ  

 

1.1 Μη εξγαδφκελνη, ησλ νπνίσλ ε ζχκβαζε εξγαζίαο ζπλερίδεη λα ηειεί ζε αλαζηνιή, ζε  

επηρεηξήζεηο- εξγνδφηεο πνπ δελ ζα επαλαιεηηνπξγήζνπλ θαηά ην Ιήλα Ιάτν 2020 κε 

εληνιή δεκφζηαο αξρήο, είλαη δηθαηνχρνη απνδεκίσζεο εηδηθνχ ζθνπνχ πνζνχ 534 

επξψ γηα ην κήλα Ιάτν 2020. 

1.2 Ε απνδεκίσζε εηδηθνχ ζθνπνχ είλαη αθαηάζρεηε, αθνξνιφγεηε θαη δελ 

ζπκςεθίδεηαη κε νπνηαδήπνηε νθεηιή.  

Άξζξν 4 

Δηαδηθαζία ιήςεο απνδεκίσζεο εηδηθνχ ζθνπνχ 

 

Γηα ηε ιήςε ηεο απνδεκίσζεο εηδηθνχ ζθνπνχ, νη επηρεηξήζεηο - εξγνδφηεο βεβαηψλνπλ  

φια ηα ζηνηρεία ησλ δειψζεσλ ηνπο, φπσο απηά αληινχληαη απηφκαηα απφ ην ΝΟ 

ΓΞΓΑΚΕ, θαη θπξίσο αθνξνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο ησλ νπνίσλ ε ζχκβαζε εξγαζίαο 

ηνπο ζπλερίδεη λα είλαη ζε ηζρχ θαη  εμαθνινπζεί λα ηειεί ζε αλαζηνιή θαη ηα ζηνηρεία 

πνπ αθνξνχλ ηε κίζζσζε αθηλήησλ επαγγεικαηηθήο ζηέγεο θαη δειψλνπλ ππεχζπλα 

φηη παξακέλνπλ σο κε ιεηηνπξγνχζα επηρείξεζε κε εληνιή δεκφζηαο αξρήο θαηά ην 

κήλα Ιάην 2020. Οε πεξίπησζε πξνθππηνπζψλ αιιαγψλ επηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε 

ησλ δειψζεψλ ηνπο. Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ εξγαδνκέλσλ δελ απαηηείηαη 

επαλππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, εθηφο θη αλ επηζπκνχλ 

ηξνπνπνίεζε ζηνηρείσλ ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνπο ινγαξηαζκνχ (ΖΒΑΚ) ή ζηνηρείσλ ηεο 

κίζζσζεο θχξηαο θαηνηθίαο ηνπο. Οε θάζε πεξίπησζε νη επηρεηξήζεηο – εξγνδφηεο 

ππνρξενχληαη λα γλσζηνπνηήζνπλ ηελ αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε ηνπο, εγγξάθσο ή 

κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπο, δειψλνληάο ηνπο θαη ηνλ 

αξηζκφ πξσηνθφιινπ θαηαρψξηζεο ηεο πξάμεο ηνπο ζην ΝΟ «ΓΞΓΑΚΕ» . 

Μη ζρεηηθέο Ρπεχζπλεο Δειψζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ – εξγνδνηψλ ηνπ παξφληνο 

κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη απφ ηελ 18.5.2020 έσο θαη ηελ 31.5.2020 θαη λα αθνξνχλ ην 

δηάζηεκα απφ 1.5.2020 έσο θαη ηελ 31.5.2020. Μη δε εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα 

ππνβάιινπλ ηξνπνπνηήζεηο Ρπεπζχλσλ Δειψζεσλ ηνπο απφ 19.5.2020 έσο θαη 

1.6.2020. Ε θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο εηδηθνχ ζθνπνχ γηα ηνλ κήλα Ιάτν ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ 5.6.2020 έσο 10.6.2020. 
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Α.2. ΝΓΞΑΖΠΓΞΩ ΙΓΠΞΑ ΟΠΕΞΖΛΕΟ ΠΩΚ ΓΞΓΑΔΜΙΓΚΩΚ ΟΓ ΓΝΖΓΖΞΕΟΓΖΟ-ΓΞΓΜΔΜΠΓΟ ΠΜΡ ΖΔΖΩΠΖΗΜΡ 

ΠΜΙΓΑ, ΝΜΡ ΓΖΠΓ ΝΘΕΠΠΜΚΠΑΖ ΟΕΙΑΚΠΖΗΑ ΗΑΖ ΓΜΡΚ ΘΓΟΓΖ ΟΓ ΑΚΑΟΠΜΘΕ ΠΖΟ ΟΡΙΒΑΟΓΖΟ ΓΞΓΑΟΖΑΟ 

ΙΓΞΜΡΟ Ε’ ΠΜΡ ΟΡΚΜΘΜΡ ΠΩΚ ΓΞΓΑΔΜΙΓΚΩΚ ΠΜΡΟ ΗΑΠ’ ΓΦΑΞΙΜΓΕ ΠΩΚ ΔΖΑΠΑΛΓΩΚ ΝΜΡ ΑΦΜΞΜΡΚ 

ΟΠΕΚ ΑΚΠΖΙΓΠΩΝΖΟΕ ΠΩΚ ΟΡΚΓΝΓΖΩΚ ΠΜΡ ΗΖΚΔΡΚΜΡ ΔΖΑΟΝΜΞΑΟ ΠΜΡ ΗΜΞΩΚΜΪΜΡ COVID-19, ΓΖΠΓ 

ΓΝΑΚΑΘΓΖΠΜΡΞΓΜΡΚ ΙΓΠΑ ΠΕΚ  ΑΞΟΕ ΠΕΟ ΑΚΑΟΠΜΘΕΟ ΘΓΖΠΜΡΞΓΖΑΟ ΠΜΡΟ ΙΓ ΓΚΠΜΘΕ ΔΕΙΜΟΖΑΟ 

ΑΞΕΟ 

 

Άξζξν 1 

Ναξάηαζε αλαζηνιήο ζπκβάζεσλ εξγαζίαο - αθπξφηεηα θαηαγγειίαο ζπκβάζεσλ 

εξγαζίαο – Ξήηξα δηαηήξεζεο ζέζεσλ εξγαζίαο 

 

1.Γπηρεηξήζεηο-εξγνδφηεο, πνπ είηε πιήηηνληαη ζεκαληηθά θαη έρνπλ ζέζεη ζε αλαζηνιή 

ηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο, είηε 

επαλαιεηηνπξγνχλ κεηά ηελ άξζε ηεο αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ηνπο κε εληνιή δεκφζηαο 

αξρήο, δχλαληαη λα παξαηείλνπλ ηελ αλαζηνιή ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο 

εξγαδνκέλσλ ηνπο πνπ έρνπλ ήδε ηεζεί ζε αλαζηνιή κέρξη ηνπ πνζνζηνχ 60% απηψλ. 

Πν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη θαη’ αλψηαην φξην ηξηάληα (30) εκέξεο θαη 

πάλησο φρη πέξαλ ηεο 31 Ιαΐνπ 2020. 

2. Οε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ αλσηέξσ πνζνζηνχ, νη επηρεηξήζεηο-εξγνδφηεο 

ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ νη ίδηνη ηηο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

ππεξβαίλνπλ ην πνζνζηφ απηφ. Οε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απφ ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ αλσηέξσ πνζνζηνχ πξνθχπηεη δεθαδηθφο αξηζκφο 0,50 θαη πάλσ γίλεηαη 

ζηξνγγπινπνίεζε πξνο ηα πάλσ. Οε πεξίπησζε επηρείξεζεο-εξγνδφηε κε έλαλ 

εξγαδφκελν ηνπ νπνίνπ ε ζχκβαζε ηειεί ζε αλαζηνιή, απηή κπνξεί λα παξαηαζεί. 

3. Μη επηρεηξήζεηο – εξγνδφηεο ηεο παξαγξάθνπ 1 κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ ην 

κέηξν ηεο παξάηαζεο ηεο αλαζηνιήο ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο γηα ην κήλα Ιάτν 

ζηαδηαθά, γηα δηαθνξεηηθφ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ θαη κέρξη ηνπ πνζνζηνχ 60% απηψλ 

αλά Ρπεχζπλε Δήισζε ηεο επηρείξεζεο – εξγνδφηε ζην ΝΟ «ΓΞΓΑΚΕ». Μ ρξφλνο 

παξάηαζεο ηεο αλαζηνιήο ζπκβάζεσλ εξγαζίαο εμαξηάηαη απφ ην ρξφλν πνπ ιήγεη ε 

εθάζηνηε αλαζηνιή ζπκβάζεο εξγαζίαο σο αλαιχεηαη θαησηέξσ: 
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ΝΖΚΑΗΑΟ 1 

Γπηρεηξήζεηο – εξγνδφηεο πνπ πιήηηνληαη ζεκαληηθά 

Εκεξνκελία έλαξμεο 

αλαζηνιψλ ζπκβάζεσλ 

εξγαζίαο 

Εκεξνκελία ιήμεο 

αλαζηνιψλ ζπκβάζεσλ 

εξγαζίαο 

Δπλαηφηεηα εκεξψλ 

παξάηαζεο αλαζηνιψλ  

κέρξη 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 

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 - 
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ΝΖΚΑΗΑΟ 2 

Γπηρεηξήζεηο – εξγνδφηεο πνπ επαλαιεηηνπξγνχλ ην κήλα Ιάην κε εληνιή δεκφζηαο 

αξρήο 

Εκεξνκελία 

επαλαιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

ξνληθφ φξην ρξήζεο ηεο 

δπλαηφηεηαο παξάηαζεο 

αλαζηνιψλ ζπκβάζεσλ 

εξγαζίαο 

Αλψηαην φξην εκεξψλ 

παξάηαζεο αλαζηνιψλ 

ζπκβάζεσλ εξγαζίαο  

04/05/2020 Έσο 31 Ιαΐνπ 2020 28 

11/05/2020 Έσο 31 Ιαΐνπ 2020 21 

18/05/2020 Έσο 31 Ιαΐνπ 2020 14 

25/05/2020 Έσο 31 Ιαΐνπ 2020 7 

 

4. Μη εξγαδφκελνη, ησλ νπνίσλ ε ζχκβαζε εξγαζίαο ζε  επηρεηξήζεηο- εξγνδφηεο  πνπ, 

είηε πιήηηνληαη ζεκαληηθά θαη έρνπλ ζέζεη ζε αλαζηνιή ηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο κέξνπο 

ή ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο,  είηε επαλαιεηηνπξγνχλ κεηά ηελ άξζε ηεο 

αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ηνπο κε εληνιή δεκφζηαο αξρήο, γηα ην κήλα Ιάτν 2020 είλαη 

δηθαηνχρνη απνδεκίσζεο εηδηθνχ ζθνπνχ θαη΄ αλαινγία ησλ εκεξψλ παξάηαζεο 

αλαζηνιήο ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ηνπο ζχκθσλα κε ηνλ ΝΖΚΑΗΑ 1 θαη 2, κε βάζε  

ππνινγηζκνχ ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο 30 εκέξεο θαη αλέξρεηαη ζηα 534 

επξψ(ππνινγηζκφο πνζνχ αληηζηνίρηζεο θαηά εκέξα 17,8 επξψ).Ε απνδεκίσζε εηδηθνχ 

ζθνπνχ είλαη αθαηάζρεηε, αθνξνιφγεηε θαη δελ ζπκςεθίδεηαη κε νπνηαδήπνηε νθεηιή.  

 

5. Οπκβάζεηο εξγαζίαο εξγαδνκέλσλ πνπ δελ έρνπλ ήδε ηεζεί ζε αλαζηνιή κέρξη θαη 

ηελ 10.5.2020, θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιψλ αλαζηνιήο ζπκβάζεσλ εξγαζίαο 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο – εξγνδφηεο πνπ εκπίπηνπλ ζην άξζξν δεχηεξν ηεο απφ 13.4.2020 

Νξάμεο Κνκνζεηηθνχ Νεξηερνκέλνπ (ΦΓΗ 84 Α΄), δελ κπνξνχλ πιένλ λα ηεζνχλ ζε 

αλαζηνιή. Απφ ηελ αλσηέξσ ξχζκηζε εμαηξείηαη ν ΗΑΔ 86.10 πνπ νξίζηεθε απφ ην 

Ρπνπξγείν Μηθνλνκηθψλ κε ην άξζξν πέκπην ηεο απφ 1.5.2020 Νξάμεο Κνκνζεηηθνχ 

Νεξηερνκέλνπ (ΦΓΗ 90 Α΄) θαη νη επηρεηξήζεηο – εξγνδφηεο πνπ εκπίπηνπλ ζε απηφλ ηνλ 

ΗΑΔ, κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ηηο αλαζηνιέο ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπο ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν. 
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6. Μη επηρεηξήζεηο-εξγνδφηεο πνπ θάλνπλ ρξήζε ηεο ξχζκηζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

παξφληνο, θαη πάλησο κέρξη ηελ 31.5.2020, απαγνξεχεηαη ξεηά λα πξνβνχλ ζε 

θαηαγγειία ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο θαη, ζε 

πεξίπησζε πξαγκαηνπνίεζήο ηεο, απηή είλαη άθπξε. 

7. Μη επηρεηξήζεηο-εξγνδφηεο πνπ θάλνπλ ρξήζε ηεο ξχζκηζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

παξφληνο, ππνρξενχληαη, κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο αλαζηνιήο ησλ ζπκβάζεσλ 

εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, λα δηαηεξήζνπλ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 45 εκεξψλ ηνλ 

ίδην αξηζκφ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη κε ην ίδην είδνο ζχκβαζεο εξγαζίαο (ζπκβάζεηο 

πιήξνπο ή κεξηθήο ή εθ πεξηηξνπήο απαζρφιεζεο). Οηελ έλλνηα ηνπ ηδίνπ αξηζκνχ 

ζέζεσλ εξγαζίαο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη απνρσξνχληεο νηθεηνζειψο απφ ηελ 

εξγαζία ηνπο, νη απνρσξνχληεο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο, θαζψο θαη νη εξγαδφκελνη 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ ησλ νπνίσλ ε ζχκβαζε εξγαζίαο ηνπο ιήγεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ησλ 45 εκεξψλ. 

8. Οπκβάζεηο εξγαζίαο εξγαδνκέλσλ κε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ, πνπ είραλ ηεζεί ζε αλαζηνιή, δχλαηαη λα παξαηαζεί ε αλαζηνιή ηνπο. Ιεηά 

ην πέξαο ηνπ δηαζηήκαηνο παξάηαζεο ηεο αλαζηνιήο, ε ζχκβαζε εξγαζίαο 

ζπλερίδεηαη γηα ηνλ ζπκθσλεζέληα ρξφλν πνπ ππνιείπεηαη.  

 

Άξζξν 2 

Μξηζηηθή αλάθιεζε ζπκβάζεσλ εξγαζίαο 

 

1. Γπηρεηξήζεηο – εξγνδφηεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, πνπ  επαλαιεηηνπξγνχλ κεηά ηελ  

άξζε ηεο αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ηνπο κε εληνιή δεκφζηαο αξρήο, θαη’ εθαξκνγή ησλ 

ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θηλδχλνπ 

δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, δχλαληαη λα πξνβαίλνπλ ζε αλάθιεζε ηεο 

αλαζηνιήο ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ γηα ην 40% ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο. 

2. Γπηρεηξήζεηο – εξγνδφηεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, πνπ πιήηηνληαη ζεκαληηθά θαη 

έρνπλ ζέζεη ζε αλαζηνιή ηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπο, θαη’ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, 

δχλαληαη λα πξνβαίλνπλ ζε αλάθιεζε ηεο αλαζηνιήο ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο 

ηνπιάρηζηνλ γηα ην 40% ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ νη ζπκβάζεηο ηεινχλ ζε 

αλαζηνιή θαη εθφζνλ ε αλαζηνιή έρεη δηαηεξεζεί θαη’ ειάρηζην γηα δεθαπέληε (15) 

εκέξεο. 
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3. Μη ζπκβάζεηο εξγαζίαο ησλ εξγαδφκελσλ ησλ νπνίσλ αλαθαιείηαη νξηζηηθά ε 

αλαζηνιή δελ δχλαηαη λα ηεζνχλ εθ λένπ ζε αλαζηνιή. 

4. Μη εξγαδφκελνη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο, ησλ νπνίσλ νη ζπκβάζεηο 

εξγαζίαο ηνπο ηεινχλ ζε παξάηαζε αλαζηνιήο κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ηεο 

επαλαιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο - εξγνδφηε ηνπο, θαηά ην κήλα Ιάην, είλαη 

δηθαηνχρνη απνδεκίσζεο εηδηθνχ ζθνπνχ θαη’ αλαινγία ησλ εκεξψλ δηάξθεηαο ηεο 

αλαζηνιήο απηήο, κε βάζε ππνινγηζκνχ ην πνζφ ησλ 534 επξψ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο 30 

εκέξεο, σο θαησηέξσ αλαιχεηαη ζηνλ πίλαθα: 

ΝΖΚΑΗΑΟ 3 

Γπηρεηξήζεηο – εξγνδφηεο πνπ επαλαιεηηνπξγνχλ ην κήλα Ιάην κε εληνιή δεκφζηαο 

αξρήο 

Εκεξνκελία 

επαλαιεηηνπξγίαο 

επηρείξεζεο 

ξνληθφ δηάζηεκα 

παξάηαζεο αλαζηνιήο 

ζχκβαζεο κέρξη ηελ 

επαλαιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο-εξγνδφηε κε 

εληνιή δεκφζηαο αξρήο 

Εκέξεο πνπ 

αληηζηνηρνχλ 

ζηελ αλαινγία 

απνδεκίσζεο 

εηδηθνχ ζθνπνχ  

Δηθαηνχκελν πνζφ 

αλαινγηθήο 

απνδεκίσζεο 

εηδηθνχ ζθνπνχ 

(ΡΝΜΘΜΓΖΟΙΜΟ:534 

επξψ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηηο 30 

εκέξεο, 

ππνινγηζκφο πνζνχ 

αληηζηνίρηζεο θαηά 

εκέξα 18 επξψ 

θαηφπηλ 

ζηξνγγπινπνίεζεο). 

04/05/2020 Απφ 1.5 έσο θαη 3.5.2020 3 54 επξψ 

11/05/2020 Απφ 1.5 έσο θαη 10.5.2020 10 180 επξψ 

18/05/2020 Απφ 1.5 έσο θαη 17.5.2020 17 306 επξψ 

25/05/2020 Απφ 1.5 έσο θαη 24.5.2020 24         432 επξψ 

5. Γπηρεηξήζεηο – εξγνδφηεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, γηα ηηο νπνίεο ζπλερίδεηαη ε αλαζηνιή 

ιεηηνπξγίαο ηνπο κε εληνιή δεκφζηαο αξρήο θαηά ην κήλα Ιάην 2020 δελ επηηξέπεηαη 

λα πξνβνχλ ζε νξηζηηθή αλάθιεζε αλαζηνιήο ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ηνπο. 
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6. Μη επηρεηξήζεηο - εξγνδφηεο πνπ πξνβαίλνπλ ζε αλάθιεζε ηεο αλαζηνιήο ησλ 

ζπκβάζεσλ εξγαζίαο κέξνπο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο, θαη’ εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 

1 θαη 2 ηνπ παξφληνο, δχλαληαη γηα απηνχο ηνπο εξγαδφκελνπο λα θάλνπλ ρξήζε ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ έλαηνπ θαη δέθαηνπ ηεο απφ 20/3/2020 ΝΚΝ (Α’ 68). Γηα ηελ 

πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ αλσηέξνπ εδαθίνπ σο πξνο ην έλαην άξζξν ηεο απφ 

20/3/2020 ΝΚΝ (Α’ 68) θαη εηδηθφηεξα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ απαηηνχκελνπ 50% ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο ιακβάλεηαη ππφςε ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ 

νπνίσλ αλαθιήζεθε ε αλαζηνιή ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ηνπο . 

 

Άξζξν 3 

Γμαηξέζεηο 

 

1. Γπαλαιεηηνπξγνχζεο κε εληνιή δεκφζηαο αξρήο θαηά ην κήλα Ιάην 2020 θαζψο θαη 

πιεηηφκελεο επηρεηξήζεηο – εξγνδφηεο, πνπ νξίδνληαη βάζεη ΗΑΔ απφ ην Ρπνπξγείν 

Μηθνλνκηθψλ, ζχκθσλα κε ην ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ ηεο παξνχζεο, δχλαληαη λα πξνβαίλνπλ ζε 

παξάηαζε αλαζηνιψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο εξγαδνκέλσλ ηνπο ζε πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

ΡΝΜΗΓΦΑΘΑΖΜΡ Α2 θαη δελ ζα εκπίπηνπλ ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ. Ηαηά 

ηα ινηπά νη ΝΖΚΑΗΓΟ 1 θαη 2 θαζψο θαη νη παξάγξαθνη 4,5,6,7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 1 θαη 

ην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο ΡΝΜΗΓΦΑΘΑΖΜΡ ηζρχνπλ θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο 

παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

2. Γπαλαιεηηνπξγνχζεο κε εληνιή δεκφζηαο αξρήο θαηά ην κήλα Ιάην 2020 θαζψο θαη 

πιεηηφκελεο επηρεηξήζεηο – εξγνδφηεο, πνπ νξίδνληαη βάζεη ΗΑΔ απφ ην Ρπνπξγείν 

Μηθνλνκηθψλ, ζχκθσλα κε ην ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ ηεο παξνχζεο, δχλαληαη λα πξνβαίλνπλ ζε 

αλάθιεζε αλαζηνιψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο εξγαδνκέλσλ ηνπο ζε πνζνζηφ κηθξφηεξν 

ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο 

ΡΝΜΗΓΦΑΘΑΖΜΡ. Ηαηά ηα ινηπά ε παξάγξαθνο 2 σο πξνο ην κέξνο πνπ αθνξά ηε 

δηάξθεηα ηεο θαη΄ ειάρηζην δηαηήξεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο ζε θαζεζηψο 

αλαζηνιήο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ηνπο, ν ΝΖΚΑΗΑΟ 3 θαζψο θαη νη παξάγξαθνη 3,4,5 

θαη 6 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο ΡΝΜΗΓΦΑΘΑΖΜΡ, ηζρχνπλ θαη γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 
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Άξζξν 4 

Δηαδηθαζία ιήςεο απνδεκίσζεο εηδηθνχ ζθνπνχ 

 

1.Γηα επηρεηξήζεηο – εξγνδφηεο πνπ επαλαιεηηνπξγνχλ κε εληνιή δεκφζηαο αξρήο θαηά 

ην κήλα Ιάην 2020, πνπ νξίδνληαη βάζεη ΗΑΔ απφ ην Ρπνπξγείν Μηθνλνκηθψλ, 

βεβαηψλνπλ  φια ηα ζηνηρεία ησλ δειψζεσλ ηνπο, φπσο απηά αληινχληαη απηφκαηα 

απφ ην ΝΟ «ΓΞΓΑΚΕ», βεβαηψλνληαο ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο ησλ 

νπνίσλ ε ζχκβαζε εξγαζίαο ηνπο ζπλερίδεη λα είλαη ζε ηζρχ θαη εμαθνινπζεί λα ηειεί ζε 

αλαζηνιή κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο επαλαιεηηνπξγία ηνπο, εληφο ηνπ κήλα Ιαΐνπ 

2020 θαζψο θαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε κίζζσζε αθηλήησλ επαγγεικαηηθήο 

ζηέγεο. Γπίζεο δειψλνπλ ηελ εκεξνκελία ηεο επαλαιεηηνπξγίαο ηνπο θαζψο θαη ηνπο 

εξγαδφκελνπο ησλ νπνίσλ ε αλαζηνιή ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ηνπο αλαθαιείηαη 

νξηζηηθά. Οε πεξίπησζε πξνθππηνπζψλ αιιαγψλ επηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ 

δειψζεψλ ηνπο. Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ εξγαδνκέλσλ δελ απαηηείηαη επαλππνβνιή 

ππεχζπλεο δήισζεο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, εθηφο θη αλ επηζπκνχλ ηξνπνπνίεζε 

ζηνηρείσλ ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνπο ινγαξηαζκνχ (ΖΒΑΚ) ή ζηνηρείσλ ηεο κίζζσζεο θχξηαο 

θαηνηθίαο ηνπο. Οε θάζε πεξίπησζε νη επηρεηξήζεηο – εξγνδφηεο ππνρξενχληαη λα 

γλσζηνπνηήζνπλ ηελ αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε ηνπο, εγγξάθσο ή κε ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν, ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπο, δειψλνληάο ηνπο θαη ηνλ αξηζκφ 

πξσηνθφιινπ θαηαρψξηζεο ηεο πξάμεο ηνπο ζην ΝΟ «ΓΞΓΑΚΕ».  

2. Γηα ηηο πιεηηφκελεο επηρεηξήζεηο – εξγνδφηεο, πνπ νξίδνληαη βάζεη ΗΑΔ απφ ην 

Ρπνπξγείν Μηθνλνκηθψλ, βεβαηψλνπλ  φια ηα ζηνηρεία ησλ δειψζεσλ ηνπο, φπσο απηά 

αληινχληαη απηφκαηα απφ ην ΝΟ «ΓΞΓΑΚΕ», θαη αθνξνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο ησλ 

νπνίσλ ε ζχκβαζε εξγαζίαο ηνπο ζπλερίδεη λα είλαη ζε ηζρχ θαη παξαηείλεηαη ε 

αλαζηνιή ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ηνπο γηα ην κήλα Ιάην 2020 θαζψο θαη ηα 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε κίζζσζε αθηλήησλ επαγγεικαηηθήο ζηέγεο. Γπίζεο 

δειψλνπλ ππεχζπλα ηνπο εξγαδφκελνπο ησλ νπνίσλ ε αλαζηνιή ζπκβάζεσλ εξγαζίαο 

ηνπο αλαθαιείηαη νξηζηηθά. Οε πεξίπησζε πξνθππηνπζψλ αιιαγψλ επηηξέπεηαη ε 

ηξνπνπνίεζε ησλ δειψζεψλ ηνπο. Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ εξγαδνκέλσλ δελ 

απαηηείηαη επαλππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, εθηφο θη αλ 

επηζπκνχλ ηξνπνπνίεζε ζηνηρείσλ ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνπο ινγαξηαζκνχ (ΖΒΑΚ) ή 

ζηνηρείσλ ηεο κίζζσζεο θχξηαο θαηνηθίαο ηνπο. Οε θάζε πεξίπησζε νη επηρεηξήζεηο – 

εξγνδφηεο ππνρξενχληαη λα γλσζηνπνηήζνπλ ηελ αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε ηνπο, 
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εγγξάθσο ή κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπο, δειψλνληάο ηνπο 

θαη ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ θαηαρψξηζεο ηεο πξάμεο ηνπο ζην ΝΟ «ΓΞΓΑΚΕ»  

 

Μη ζρεηηθέο Ρπεχζπλεο Δειψζεηο ηνπ παξφληνο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη 

ζπγθεληξσηηθά ζχκθσλα κε ηνπο αλσηέξσ ΝΖΚΑΗΓΟ απφ ηελ 1.6.2020 έσο θαη ηελ 

7.6.2020. Ε θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο εηδηθνχ ζθνπνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ 

10.6.2020 έσο θαη 12.6.2020. 

Α.3. ΝΓΞΑΖΠΓΞΩ ΙΓΠΞΑ ΟΠΕΞΖΛΕΟ ΠΩΚ ΓΞΓΑΔΜΙΓΚΩΚ ΟΓ ΓΝΖΓΖΞΕΟΓΖΟ-ΓΞΓΜΔΜΠΓΟ ΠΜΡ ΖΔΖΩΠΖΗΜΡ 

ΠΜΙΓΑ, ΝΜΡ ΓΖΠΓ ΠΑΡΑΜΕΝΟΤΝ Ε ΑΝΑΣΟΛΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟ ΜΕ ΕΝΣΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΑΡΧΗ, 

ΕΙΣΕ ΓΝΑΚΑΘΓΖΠΜΡΞΓΜΡΚ ΙΓΠΑ ΠΕΚ  ΑΞΟΕ ΠΕΟ ΑΚΑΟΠΜΘΕΟ ΘΓΖΠΜΡΞΓΖΑΟ ΠΜΡΟ ΙΓ ΓΚΠΜΘΕ ΔΕΙΜΟΖΑΟ 

ΑΞΕΟ, ΓΖΠΓ ΝΘΕΠΠΜΚΠΑΖ ΟΕΙΑΚΠΖΗΑ ΗΑΖ ΝΞΜΒΑΖΚΜΡΚ ΟΓ ΝΞΜΟΩΞΖΚΕ ΑΚΑΗΘΕΟΕ ΑΚΑΟΠΜΘΕΟ 

ΟΡΙΒΑΟΓΩΚ ΓΞΓΑΟΖΑΟ  

 

Άξζξν κφλν 

Νξνζσξηλή αλάθιεζε ζπκβάζεσλ εξγαζίαο 

 

1. Γπηρεηξήζεηο-εξγνδφηεο ησλ νπνίσλ ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπο είηε 

παξακέλεη ζε αλαζηνιή θαηά ην κήλα Ιάην κε εληνιή δεκφζηαο αξρήο, είηε 

επαλαιεηηνπξγεί κε εληνιή δεκφζηαο αξρήο, είηε πιήηηεηαη ζεκαληηθά, βάζεη ησλ 

νξηδνκέλσλ ΗΑΔ απφ ην Ρπνπξγείν Μηθνλνκηθψλ, δχλαληαη λα πξνβαίλνπλ ζε 

πξνζσξηλή αλάθιεζε αλαζηνιήο ζπκβάζεσλ εξγαζίαο εξγαδνκέλσλ ηνπο γηα θάιπςε 

έθηαθησλ, πξφζθαηξσλ, θαηεπεηγνπζψλ θαη αλειαζηηθψλ αλαγθψλ, ζην πιαίζην 

αληηκεηψπηζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:  

α. Οε πεξίπησζε επίηαμεο επηρεηξήζεσλ-εξγνδνηψλ κε εληνιή δεκφζηαο αξρήο γηα 

θάιπςε έθηαθησλ, θαηεπεηγνπζψλ θαη αλειαζηηθψλ αλαγθψλ γηα ιφγνπο δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο.  

β. Οε επηρεηξήζεηο-εξγνδφηεο πνπ πιήηηνληαη ζεκαληηθά θαη έρνπλ αλαζηείιεη ηηο 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο,  γηα θάιπςε 

πξφζθαηξσλ, έθηαθησλ, θαηεπεηγνπζψλ θαη αλειαζηηθψλ αλαγθψλ. 

γ. Οε επηρεηξήζεηο-εξγνδφηεο πνπ έρεη αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία ηνπο κε εληνιή δεκφζηαο 

αξρήο θαη επαλαιεηηνπξγνχλ ή πξφθεηηαη λα επαλαιεηηνπξγήζνπλθαη έρνπλ ζέζεη ζε 

αλαζηνιή νη ζπκβάζεηο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο, γηα εξγαζίεο πνπ δελ 

απαγνξεχνληαη, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. Δ1α/ΓΝ.νηθ.27813/3-5-

2020 Η.Ρ.Α. (Β΄1644). 
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δ. Οε επηρεηξήζεηο – εξγνδφηεο πνπ ε επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα παξακέλεη ζε 

αλαζηνιή κε εληνιή δεκφζηαο αξρήο θαηά ην κήλα Ιάην 2020 θαη έρνπλ αλαζηείιεη ηηο 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο γηα θάιπςε έθηαθησλ, πξφζθαηξσλ, 

θαηεπεηγνπζψλ θαη αλειαζηηθψλ αλαγθψλ. 

2. Οηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο πξνζσξηλήο αλάθιεζεο ησλ αλαζηνιψλ ζπκβάζεσλ 

εξγαζίαο, ε απαζρφιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ρξφλνο εξγαζίαο πνπ ακείβεηαη εμ 

νινθιήξνπ απφ ηηο επηρεηξήζεηο – εξγνδφηεο θαη παξαηείλεη ηζφρξνλα ηελ αλαζηνιή 

ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο. 

3. Μη επηρεηξήζεηο-εξγνδφηεο πνπ ζα θάλνπλ ρξήζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηελ 

αλάθιεζε ηεο αλαζηνιήο ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ησλ εξγαδφκελσλ απηψλ, θαζψο 

θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο αλάθιεζεο, ζε εηδηθφ έληππν ζην ΝΟ ΓΞΓΑΚΕ θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε πξηλ ηελ έλαξμε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο παξερφκελεο έθηαθηεο εξγαζίαο.  

 

ΗΓΦΑΘΑΖΜ Β’  

ΓΓΚΖΗΓΟ ΔΖΑΠΑΛΓΖΟ 

Άξζξν  1 

1. Γηα ηε δηαδηθαζία θαηαβνιήο ηεο απνδεκίσζεο εηδηθνχ ζθνπνχ φπσο απηή νξίδεηαη 

ζηελ παξνχζα, νξίδεηαη σο αξκφδηνο θνξέαο ην Ρπνπξγείν Γξγαζίαο θαη Ηνηλσληθψλ 

Ρπνζέζεσλ. Ε παξαπάλσ θαηαβνιή γίλεηαη εθάπαμ κε πίζησζε ηνπ ηξαπεδηθνχ  

ινγαξηαζκνχ  ηνπ δηθαηνχρνπ - εξγαδνκέλνπ, ν νπνίνο ππνδεηθλχεηαη ζηελ 

ππνβαιιφκελε  αίηεζή ηνπ. Απφ ην ΝΟ ΓΞΓΑΚΕ εμάγεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

αλαιπηηθή θαηάζηαζε  δηθαηνχρσλ – εξγαδνκέλσλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα πιήξε 

ζηνηρεία ηνπο, ηνλ αξηζκφ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζε κνξθή ΖΒΑΚ, ην πηζησηηθφ  

Ίδξπκα, ζην νπνίν ηεξείηαη ν ινγαξηαζκφο θαη ην πνζφ ηεο θαηαβνιήο. 

2. Ε ειεθηξνληθή κνξθή ηεο θαηάζηαζεο απηήο είλαη επεμεξγάζηκε απφ ηελ εηαηξεία 

«Δηαηξαπεδηθά  ζπζηήκαηα Α.Γ.» (ΔΖΑΟ  Α.Γ.) πξνο ηελ νπνία δηαβηβάδεηαη. Γπίζεο, 

δηαβηβάδεηαη ζηε ΔΖΑΟ Α.Γ. ζηε Δηεχζπλζε Έληαμεο ζηελ Γξγαζία θαη ζηε Δηεχζπλζε 

Μηθνλνκηθήο Δηαρείξηζεο ηνπ Ρπνπξγείνπ Γξγαζίαο θαη Ηνηλσληθψλ Ρπνζέζεσλ 

ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε δηθαηνχρσλ εξγαδφκελσλ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή 

κνξθή,  πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηνλ αξηζκφ ησλ δηθαηνχρσλ εξγαδνκέλσλ, ην ζπλνιηθφ 

πνζφ ηεο θαηαβνιήο νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο, αλά ηξάπεδα ή πηζησηηθφ ίδξπκα.  

Μη αλσηέξσ θαηαζηάζεηο εγθξίλνληαη απφ ην αξκφδην δηαηάθηε ηνπ Ρπνπξγείνπ  
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Γξγαζίαο θαη Ηνηλσληθψλ Ρπνζέζεσλ, έπεηηα απφ εηζήγεζε ηεο Δηεχζπλζεο  Έληαμεο 

ζηελ  Γξγαζία. 

3. Ιε απφθαζε ηνπ Ρπνπξγνχ  Γξγαζίαο θαη Ηνηλσληθψλ Ρπνζέζεσλ εγθξίλεηαη ε 

κεηαθνξά ηεο πίζησζεο ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ απηήο θαη ε απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ 

αηηήκαηνο ζην ΓΘΗ (24ε Δ/λζε), κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δηεχζπλζεο Μηθνλνκηθήο 

Δηαρείξηζεο. 

4. Ε αλσηέξσ έληππε ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε απνζηέιιεηαη ζηε Δηεχζπλζε 

Θνγαξηαζκψλ θαη Πακεηαθνχ Νξνγξακκαηηζκνχ  ηνπ Γεληθνχ Θνγηζηεξίνπ ηνπ Ηξάηνπο 

(Γ.Θ.Η.) ε νπνία εθδίδεη,  βάζεη απηήο, εηδηθή εληνιή πξνο ηελ Πξάπεδα ηεο Γιιάδνο γηα 

ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ Δεκνζίνπ 200 «Γιιεληθφ  Δεκφζην –Οπγθέληξσζε 

Γηζπξάμεσλ- Νιεξσκψλ», κε πίζησζε ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ  ησλ νηθείσλ 

ηξαπεδψλ ή πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, κέζσ ησλ νπνίσλ δηελεξγνχληαη νη πιεξσκέο 

ησλ δηθαηνχρσλ εξγαδνκέλσλ. Ε αλσηέξσ εληνιή θνηλνπνηείηαη ζηε Δηεχζπλζε  

Νξνυπνινγηζκνχ θαη Δεκνζηνλνκηθψλ Αλαθνξψλ θαη ζηε Δηεχζπλζε Μηθνλνκηθήο 

Δηαρείξηζεο, ηεο Γεληθήο Δηεχζπλζεο Μηθνλνκηθψλ Ρπεξεζηψλ ηνπ Ρπνπξγείνπ Γξγαζίαο  

θαη Ηνηλσληθψλ Ρπνζέζεσλ θαη ζηε ΔΖΑΟ Α.Γ. 

5. Γηα ηελ πιεξσκή απνδεκίσζεο εηδηθνχ ζθνπνχ, ε εηδηθή εληνιή πιεξσκήο ηεο 

πξνεγνχκελεο  παξαγξάθνπ  επέρεη ζέζε απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

6. Ε εκθάληζε ησλ ζρεηηθψλ πιεξσκψλ ζηε δεκφζηα ιεςνδνζία, πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ηελ έθδνζε ζπκςεθηζηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ απφ ηε Δηεχζπλζε Μηθνλνκηθήο 

Δηαρείξηζεο ηεο Γεληθήο Δηεχζπλζεο Μηθνλνκηθψλ Ρπεξεζηψλ ηνπ Ρπνπξγείνπ Γξγαζίαο 

Ηαη Ηνηλσληθψλ Ρπνζέζεσλ .   

7. Ε Δηεχζπλζε Θνγαξηαζκψλ θαη Πακεηαθνχ Νξνγξακκαηηζκνχ, νη ζπκβαιιφκελεο 

ηξάπεδεο  θαη ηα ινηπά πηζησηηθά ηδξχκαηα δελ ζεσξνχληαη δεκφζηνη ππάιιεινη θαη 

επζχλνληαη κφλν γηα ηπρφλ  ιάζε απφ δηθήο ηνπο ππαηηηφηεηα.  

 

Άξζξν 2 

Αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα  -αλαδξνκηθφηεηα  θαη  ζπκςεθηζκφο πιεξσκψλ 

1. Ιε  ηελ επηθχιαμε ηπρφλ  πξνζηίκσλ  πνπ πξνβιέπνληαη απφ άιιεο δηαηάμεηο ζηα 

θπζηθά πξφζσπα  πνπ δειψλνπλ ςεπδή ζηνηρεία ζηελ αίηεζή ηνπο, επηβάιινληαη νη 

θπξψζεηο  πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε  λνκνζεζία  ζε πεξίπησζε ππνβνιήο 

ςεπδνχο δειψζεσο . 

2. Ππρφλ  αρξεσζηήησο  θαηαβιεζέληα πνζά θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ηνπ αλνηθείσο 

ιαβφληνο, κε  απφθαζε  ηνπ Ρπνπξγνχ Γξγαζίαο θαη Ηνηλσληθψλ  Ρπνζέζεσλ ή ηνπ 
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λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ  απφ απηφλ νξγάλνπ θαη εηζπξάηηνληαη  θαηά ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ ΗΓΔΓ. 

  

Ε ηζρχο ηεο παξνχζαο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Γθεκεξίδα ηεο 

Ηπβεξλήζεσο, εθηφο θη αλ άιισο νξίδεηαη ζηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο. 

 

Ε απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Γθεκεξίδα ηεο Ηπβεξλήζεσο.  

  

Ε ηζρχο ηεο παξνχζαο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Γθεκεξίδα ηεο 

Ηπβεξλήζεσο, εθηφο θη αλ άιισο νξίδεηαη ζηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο. 

 

ΟΡΚΕΙΙΓΚΜ ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ  

 

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ 

Οι ιδιωτικζσ επιχειριςεισ που ζχουν Κφριο ΚΑΔ κατά τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ ι ΚΑΔ με το 

μεγαλφτερο ποςοςτό ακακάριςτων εςόδων, όπωσ αποτυπϊνεται ςτθν τελευταία περιοδικι διλωςθ Ε3, 

ζναν από τουσ κατωτζρω δφνανται να προβαίνουν ςε παράταςθ αναςτολϊν ςυμβάςεων εργαςίασ 

εργαηομζνων τουσ ςε ποςοςτό μεγαλφτερο του προβλεπομζνου και οριςτικι ανάκλθςθ αναςτολισ 

ςυμβάςεων εργαςίασ των εργαηομζνων τουσ ςε ποςοςτό μικρότερο του προβλεπομζνου. Για τισ 

επιχειριςεισ που παραμζνουν κλειςτζσ με κρατικι εντολι κατά το μινα Μάιο 2020 παρατείνεται θ 

αναςτολι των ςυμβάςεων εργαςίασ των εργαηομζνων τουσ ανεξάρτθτα από τθν τυχόν ςυμπερίλθψι 

τουσ ςτθν κατωτζρω λίςτα. ε περίπτωςθ τετραψιφιου ΚΑΔ ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ οι υποκατθγορίεσ 

πενταψιφιων, εξαψιφιων και οκταψιφιων. ε περίπτωςθ πενταψιφιου ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ οι 

κατθγορίεσ εξαψιφιων και οκταψιφιων. ε περίπτωςθ εξαψιφιου ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ οι 

κατθγορίεσ οκταψιφιων. 

33.15 Επιςκευι και ςυντιρθςθ πλοίων και ςκαφϊν 

33.16 Επιςκευι και ςυντιρθςθ αεροςκαφϊν και διαςτθμόπλοιων 

33.17 Επιςκευι και ςυντιρθςθ άλλου εξοπλιςμοφ μεταφορϊν                                                                                                                                                                                                                 

49.10 Τπεραςτικζσ ςιδθροδρομικζσ μεταφορζσ επιβατϊν 

49.31 Αςτικζσ και προαςτιακζσ χερςαίεσ μεταφορζσ επιβατϊν                                                                                                                                                                                                               

49.39 Άλλεσ χερςαίεσ μεταφορζσ επιβατϊν π.δ.κ.α.                                                                                                                                                                                                                        

50.10 Θαλάςςιεσ και ακτοπλοϊκζσ μεταφορζσ επιβατϊν                                                                                                                                                                                                                      

50.20 Θαλάςςιεσ και ακτοπλοϊκζσ μεταφορζσ εμπορευμάτων 

50.30 Εςωτερικζσ πλωτζσ μεταφορζσ επιβατϊν                                                                                                                                                                                                                              

50.40 Εςωτερικζσ πλωτζσ μεταφορζσ εμπορευμάτων 

51.10 Αεροπορικζσ μεταφορζσ επιβατϊν                                                                                                                                                                                                                                    

51.21 Αεροπορικζσ μεταφορζσ εμπορευμάτων 

52.21.1  Τπθρεςίεσ ςχετικζσ με τισ ςιδθροδρομικζσ μεταφορζσ 

52.21.21  Τπθρεςίεσ ςτακμϊν λεωφορείων 
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52.21.29.02  Τπθρεςίεσ οδθγοφ λεωφορείου (μθ εκμεταλλευτι) 

52.21.29.03  Τπθρεςίεσ πϊλθςθσ ειςιτθρίων αςτικϊν χερςαίων ςυγκοινωνιακϊν μζςων 
από τρίτουσ, λιανικά 

52.21.29.04  Τπθρεςίεσ πϊλθςθσ ειςιτθρίων αςτικϊν χερςαίων ςυγκοινωνιακϊν μζςων 
από τρίτουσ, χονδρικά 

52.21.29.05  Τπθρεςίεσ πϊλθςθσ ειςιτθρίων υπεραςτικϊν χερςαίων ςυγκοινωνιακϊν 
μζςων από τρίτουσ 

52.22 Δραςτθριότθτεσ ςυναφείσ με τισ πλωτζσ μεταφορζσ                                                                                                                                                                                                                   

52.23 Δραςτθριότθτεσ ςυναφείσ με τισ αεροπορικζσ μεταφορζσ 

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 Aλλα 
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, εκτόσ από Τπθρεςίεσ γευμάτων που 
παρζχονται από ςτρατιωτικζσ τραπεηαρίεσ (56.29.20.01) 

56.30 Δραςτθριότθτεσ παροχισ ποτϊν                                                                                                                                                                                                                                      

59.11 Δραςτθριότθτεσ παραγωγισ κινθματογραφικϊν ταινιϊν, βίντεο και 
τθλεοπτικϊν προγραμμάτων                                                                                                                                                                            

59.12 Δραςτθριότθτεσ ςυνοδευτικζσ τθσ παραγωγισ κινθματογραφικϊν ταινιϊν, 
βίντεο και τθλεοπτικϊν προγραμμάτων                                                                                                                                                           

59.13 Δραςτθριότθτεσ διανομισ κινθματογραφικϊν ταινιϊν, βίντεο και 
τθλεοπτικϊν προγραμμάτων                                                                                                                                                                             

59.14 Δραςτθριότθτεσ προβολισ κινθματογραφικϊν ταινιϊν                                                                                                                                                                                                                  

70.22 Δραςτθριότθτεσ παροχισ επιχειρθματικϊν ςυμβουλϊν και άλλων 
ςυμβουλϊν διαχείριςθσ, για επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν 
παροχι επιχειρθματικϊν ςυμβουλϊν και άλλων ςυμβουλϊν διαχείριςθσ 
αποκλειςτικά προσ και για ξενοδοχειακά καταλφματα 

77.11 Ενοικίαςθ και εκμίςκωςθ αυτοκινιτων και ελαφρϊν μθχανοκίνθτων 
οχθμάτων                                                                                                                                                                                            

77.21 Ενοικίαςθ και εκμίςκωςθ ειδϊν αναψυχισ και ακλθτικϊν ειδϊν                                                                                                                                                                                                        

77.29 Ενοικίαςθ και εκμίςκωςθ άλλων ειδϊν προςωπικισ ι οικιακισ χριςθσ                                                                                                                                                                                                  

77.34 Ενοικίαςθ και εκμίςκωςθ εξοπλιςμοφ πλωτϊν μεταφορϊν                                                                                                                                                                                                               

77.35 Ενοικίαςθ και εκμίςκωςθ εξοπλιςμοφ αεροπορικϊν μεταφορϊν                                                                                                                                                                                                          

77.39 Ενοικίαςθ και εκμίςκωςθ άλλων μθχανθμάτων, ειδϊν εξοπλιςμοφ και 
υλικϊν αγακϊν πδκα 

79.11 Δραςτθριότθτεσ ταξιδιωτικϊν πρακτορείων                                                                                                                                                                                                                           

79.12 Δραςτθριότθτεσ γραφείων οργανωμζνων ταξιδιϊν                                                                                                                                                                                                                      

79.90 Άλλεσ δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν κρατιςεων και ςυναφείσ 
δραςτθριότθτεσ                                                                                                                                                                                              

82.30 Οργάνωςθ ςυνεδρίων και εμπορικϊν εκκζςεων                                                                                                                                                                                                                         

85.10 Προςχολικι εκπαίδευςθ, εξαιρείται θ εξ'αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ                                                                                                                                                                                                                                         
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85.20 Πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, εξαιρείται θ εξ'αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ                                                                                                                                                                                                                                            

85.31 Γενικι δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, εξαιρείται θ εξ'αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

85.32 Σεχνικι και επαγγελματικι δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, εξαιρείται θ 
εξ'αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

85.41 Μεταδευτεροβάκμια μθ τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, εξαιρείται θ 
εξ'αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

85.42 Σριτοβάκμια εκπαίδευςθ, εξαιρείται θ εξ'αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

85.51 Ακλθτικι και ψυχαγωγικι εκπαίδευςθ, εξαιρείται θ εξ'αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

85.52 Πολιτιςτικι εκπαίδευςθ, εξαιρείται θ εξ'αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

85.59 Άλλθ εκπαίδευςθ π.δ.κ.α., εξαιρείται θ εξ'αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

85.60 Εκπαιδευτικζσ υποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ                                                                                                                                                                                                                       

88.10 Δραςτθριότθτεσ κοινωνικισ μζριμνασ χωρίσ παροχι καταλφματοσ για 
θλικιωμζνουσ και άτομα με αναπθρία με εξαίρεςθ τισ Τπθρεςίεσ 
κοινωνικισ μζριμνασ χωρίσ παροχι καταλφματοσ για θλικιωμζνουσ και 
άτομα με αναπθρία (ΚΑΔ 88.10.10), κακϊσ και τισ Τπθρεςίεσ επίςκεψθσ και 
παροχισ υποςτιριξθσ ςε θλικιωμζνουσ (ΚΑΔ 88.10.11) 

88.91 Δραςτθριότθτεσ βρεφονθπιακϊν και παιδικϊν ςτακμϊν                                                                                                                                                                                                                 

90.01 Σζχνεσ του κεάματοσ                                                                                                                                                                                                                                               

90.02 Τποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ για τισ τζχνεσ του κεάματοσ                                                                                                                                                                                                         

90.03 Καλλιτεχνικι δθμιουργία                                                                                                                                                                                                                                           

90.04 Εκμετάλλευςθ αικουςϊν κεαμάτων και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ                                                                                                                                                                                                        

91.01 Δραςτθριότθτεσ βιβλιοκθκϊν και αρχειοφυλακείων                                                                                                                                                                                                                    

91.02 Δραςτθριότθτεσ μουςείων                                                                                                                                                                                                                                           

91.03 Λειτουργία ιςτορικϊν χϊρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων ζλξθσ 
επιςκεπτϊν                                                                                                                                                                                       

91.04 Δραςτθριότθτεσ βοτανικϊν και ηωολογικϊν κιπων και φυςικϊν βιοτόπων                                                                                                                                                                                                

93.11 Εκμετάλλευςθ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων                                                                                                                                                                                                                              

93.12 Δραςτθριότθτεσ ακλθτικϊν ομίλων                                                                                                                                                                                                                                   

93.13 Εγκαταςτάςεισ γυμναςτικισ                                                                                                                                                                                                                                         

93.19 Άλλεσ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ                                                                                                                                                                                                                                    

93.21 Δραςτθριότθτεσ πάρκων αναψυχισ και άλλων κεματικϊν πάρκων                                                                                                                                                                                                         

93.29 Άλλεσ δραςτθριότθτεσ διαςκζδαςθσ και ψυχαγωγίασ                                                                                                                                                                                                                   

94.99.16 Τπθρεςίεσ που παρζχονται από πολιτιςτικζσ και ψυχαγωγικζσ ενϊςεισ                                                                                                                                                                                                                         

96.04 Δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τθ φυςικι ευεξία, εκτόσ από υπθρεςίεσ 
διαιτολογίασ (96.04.10.01) 

96.09.11.03  Τπθρεςίεσ μεταφοράσ ηϊων ςυντροφιάσ 

96.09.11.04  Τπθρεςίεσ φιλοξενίασ ηϊων ςυντροφιάσ 

96.09.19.02  Τπθρεςίεσ αχκοφόρων 

96.09.19.04  Τπθρεςίεσ γευςιγνωςίασ 

96.09.19.05  Τπθρεςίεσ γκαρνταρόμπασ 

96.09.19.09  Τπθρεςίεσ δερματοςτιξίασ (τατουάη) 

96.09.19.12  Τπθρεςίεσ ιερόδουλου 

96.09.19.14  Τπθρεςίεσ πορτιζρθ και παρκαδόρου 

ΑΔΑ: 68ΨΔ46ΜΤΛΚ-ΣΧΨ



19 
 

96.09.19.16  Τπθρεςίεσ ςτολιςμοφ εκκλθςιϊν, αικουςϊν κλπ (για γάμουσ, βαπτίςεισ, 
κθδείεσ και Aλλεσ εκδθλϊςεισ) 

96.09.19.17  Τπθρεςίεσ τρυπιματοσ δζρματοσ του ςϊματοσ (piercing) 

 Καταςτιματα λιανικοφ εμπορίου που βρίςκονται ςε εκπτωτικά 
καταςτιματα (outlet), εμπορικά κζντρα ι εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμζνων 
των ςοφπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
διακζτουν ανεξάρτθτθ είςοδο για τουσ καταναλωτζσ. 

 

Καταςτιματα και επιχειριςεισ κάκε είδουσ που λειτουργοφν εντόσ 
ξενοδοχειακϊν μονάδων, ξενοδοχειακϊν ςυγκροτθμάτων και των 
αερολιμζνων τθσ χϊρασ. 

 

 

Ε απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Γθεκεξίδα ηεο Ηπβεξλήζεσο. 

 

 

ΜΖ ΡΝΜΡΞΓΜΖ 

 

 

Μ ΡΝΜΡΞΓΜΟ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΩΚ 

 

 

 

 

ΞΕΟΠΜΟ ΟΠΑΪΗΜΡΞΑΟ 

 

 

Μ ΡΦΡΝΜΡΞΓΜΟ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΩΚ  

 

 

 

 

ΘΓΜΔΩΞΜΟ ΟΗΡΘΑΗΑΗΕΟ 

 

Μ ΡΝΜΡΞΓΜΟ 

ΓΞΓΑΟΖΑΟ ΗΑΖ ΗΜΖΚΩΚΖΗΩΚ ΡΝΜΘΓΟΓΩΚ 

 

 

 

ΖΩΑΚΚΕΟ ΒΞΜΡΠΟΕΟ 
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ΗΜΖΚΜΝΜΖΕΟΕ:  

1. Γζληθφ Πππνγξαθείν (Γηα δεκνζίεπζε)  

 

ΓΟΩΠΓΞΖΗΕ ΔΖΑΚΜΙΕ:  

1. Γξαθείν θ. Ρπνπξγνχ  

2. Γξαθείν θαο Γελ. Γξακκαηέσο  Γξγαζίαο 

3.  Γξαθείν θ. Νξντζηακέλνπ Γεληθήο Δηεχζπλζεο 

Γξγαζηαθψλ Ορέζεσλ, Ργείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Γξγαζία θαη  

Έληαμεο ζηελ Γξγαζία 

4. Δ7 

5.Δ10 

 

ΑΔΑ: 68ΨΔ46ΜΤΛΚ-ΣΧΨ
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