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Έθηαθηα θαη πξνζσξηλά κέηξα ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαη 

ηνλ πεξηνξηζκό ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 

 

Με  ηελ παξνχζα εγθχθιην παξέρνληαη εηδηθέο δηεπθξηλίζεηο γηα ηα έθηαθηα θαη 

πξνζσξηλά κέηξα, φπσο απηά πξνβιέπνληαη  ζηηο παξ. 1,  2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο 

Π.Ν.Π. ηεο 11.03.2020 (ΦΕΚ Α’ 55), θαζψο θαη  γηα ηα πξνιεπηηθά κέηξα πνπ 

ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νη εξγνδφηεο, ζην πιαίζην ησλ νδεγηψλ ηνπ ΕΟΔΤ γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ πξφιεςε  ησλ 

επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα 

Νφκσλ γηα ηελ Τγεία θαη Αζθάιεηα Εξγαδνκέλσλ, φπσο ηζρχεη.  
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 Οη δηεπθξηλίζεηο ηεο παξνύζαο εμεηδηθεύνπλ ηηο ππνρξεώζεηο ησλ εξγνδνηώλ: 

α) γηα ηελ αλαζηνιή δηνηθεηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζρεηηθά κε ην σξάξην εξγαζίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, 

β) γηα ηε δπλαηφηεηα ηνπ εξγνδφηε λα ζέηεη κνλνκεξψο ηνπο εξγαδφκελνπο ζε 

ζχζηεκα εμ απνζηάζεσο εξγαζία, 

γ) γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο εηδηθνχ ζθνπνχ ζε γνλείο εξγαδφκελνπο, ησλ νπνίσλ ηα 

παηδηά είλαη εγγεγξακκέλα ζε βξεθηθνχο, βξεθνλεπηαθνχο θαη παηδηθνχο ζηαζκνχο, 

θνηηνχλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζε ζρνιηθέο κνλάδεο 

εηδηθήο αγσγήο αλεμαξηήησο ηνπ νξίνπ ειηθίαο ηνπο ή είλαη άηνκα κε αλαπεξία θαη 

είλαη σθεινχκελα ζε δνκέο παξνρήο ππεξεζηψλ αλνηθηήο θξνληίδαο γηα άηνκα κε 

αλαπεξία, αλεμαξηήησο ηεο ειηθίαο ηνπο, 

δ) γηα ηελ απνκάθξπλζε εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηνπ ΕΟΔΤ.  

 

Α. Μέτρα ωσ προσ την οργάνωςη του χρόνου και του τόπου 
εργαςίασ - Άδεια ειδικού ςκοπού 

 

1. Αναςτολή υποχρέωςησ προσ υποβολή των εντύπων Ε4 
(Συμπληρωματικόσ ωραρίου), Ε8 (Αναγγελία Υπερεργαςίασ ή Νόμιμησ 
Υπερωριακήσ Απαςχόληςησ)  Ε12 (e-Οικοδομώ Ε12) ςτο 
πληροφοριακό ςύςτημα ΕΡΓΑΝΗ 

 

1.1. Με ηελ παξάγξαθν 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Π.Ν.Π. ηεο 11.3.2020 (ΦΕΚ Α΄ 55) 

αλαζηέιιεηαη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 11-03-2020 έσο θαη 10-04-2020 ε 

ππνρξέσζε ηνπ εξγνδφηε λα ππνβάιιεη ζην Π.. «ΕΡΓΑΝΗ» ηα έληππα Ε4 

(πκπιεξσκαηηθφο σξαξίνπ), Ε8 (Αλαγγειία Τπεξεξγαζίαο ή Νφκηκεο Τπεξσξηαθήο 

Απαζρφιεζεο), θαζψο θαη Ε12 (e- Οηθνδνκψ).  

Γηα ην σο άλσ ρξνληθφ δηάζηεκα ν εξγνδφηεο δελ έρεη ππνρξέσζε λα θαηαρσξεί  ζην 

Π.. «ΕΡΓΑΝΗ» θάζε αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε ηνπ σξαξίνπ ή ηεο νξγάλσζεο ηνπ 

ρξφλνπ εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο, φπσο: 

i. ηξνπνπνίεζε ηεο ψξαο έλαξμεο ή ιήμεο ηνπ σξαξίνπ,  
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ii. αιιαγή ηεο εκέξαο αλάπαπζεο εληφο ηεο εβδνκάδαο, 

iii. αιιαγή εκεξήζηαο βάξδηαο ιφγσ απξφβιεπησλ ζπλζεθψλ,  

iv. εμαηνκηθεπκέλε κεηαβνιή ηνπ ρξφλνπ πξνζέιεπζεο ζηελ εξγαζία,  θ.ι.π. 

v. ππεξεξγαζία θαη λφκηκε ππεξσξηαθή απαζρφιεζε. 

1.2. Η θαηαρψξεζε θάζε αιιαγήο ή ηξνπνπνίεζεο ηνπ σξαξίνπ ζην Π.. «ΕΡΓΑΝΗ», 

ζα ππνβιεζεί κε δήισζε σξαξίνπ, ζπγθεληξσηηθά θαη απνγξαθηθά, ζην πξψην 

δεθαήκεξν ηνπ επφκελνπ κήλα ηεο παξαζρεζείζαο εξγαζίαο κε εηδηθφ έληππν, πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα ηεο αξηζ. 40331/Δ1.13521/19-9-2019 ΤΑ, φπσο απηή 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

 

1.3.  ε πεξίπησζε παξάηαζεο ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ ηεο  Π.Ν.Π. ηεο 11.3.2020 

(ΦΕΚ Α΄ 55), παξαηείλνληαη αλαιφγσο νη πξνβιέςεηο ηεο παξαγξάθνπ 1.1. θαη ε 

θαηαρψξεζε θάζε  αιιαγήο ή ηξνπνπνίεζεο ηνπ σξαξίνπ ή ηεο ππεξεξγαζίαο θαη 

ηεο λφκηκεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ζην Π.. «ΕΡΓΑΝΗ», ζα ππνβάιιεηαη 

ζπγθεληξσηηθά θαη απνγξαθηθά ζην πξψην δεθαήκεξν ηνπ επφκελνπ κήλα, απφ ηνλ 

κήλα πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο.   

 

1.4. Δηεπθξηλίδεηαη φηη θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο παξαγξάθνπο 

1.1. θαη 1.2.  ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ. 88/1999, όπσο ηζρύεη, γηα 

ηελ νξγάλσζε ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη 

θάησζη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ: 

i. ζηελ ειάρηζηε πεξίνδν εκεξήζηαο αλάπαπζεο 11 σξψλ, 

ii. ζηελ  θαη’ ειάρηζηνλ ρνξήγεζε εβδνκαδηαίαο αλάπαπζεο δηάξθεηαο 24 σξψλ,  

iii. ζηε δηάξθεηα εβδνκαδηαίαο απαζρφιεζεο, θαηά κέζν φξν, πνπ αλά ηεηξάκελν δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 48 ψξεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ππεξσξηψλ θ.ι.π.      
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2. Εξ αποςτάςεωσ εργαςία με απόφαςη του εργοδότη 

 

2.1. Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 4  ηεο  Π.Ν.Π. ηεο 11.3.2020 (ΦΕΚ Α΄ 55), ν 

εξγνδφηεο δχλαηαη κε απφθαζή ηνπ λα θαζνξίδεη φηη ε εξγαζία πνπ παξέρεηαη απφ 

ηνλ εξγαδφκελν, ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ αηνκηθή ζχκβαζε ηφπν εξγαζίαο, ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη, κε ην ζχζηεκα ηεο εμ απνζηάζεσο εξγαζίαο, εθφζνλ απηφ είλαη 

εθηθηφ, ψζηε ν εξγαδφκελνο λα κπνξεί λα ζπλερίδεη λα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ ρσξίο 

λα απαηηείηαη ε θπζηθή ηνπ παξνπζία ζηνλ ηφπν εξγαζίαο.  

 

2.2. Η θπξηόηεξε κνξθή ηεο εμ απνζηάζεσο εξγαζίαο είλαη ε ηειεξγαζία θαη 

ζηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε ε επηινγή απηήο ηεο κνξθήο απαζρφιεζεο απνηειεί 

δηεπζπληηθφ δηθαίσκα ηνπ εξγνδφηε, ην νπνίν ηνπ δίλεη ηελ εμνπζία λα ξπζκίδεη φια 

ηα ζέκαηα πνπ αλάγνληαη ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο επηρεηξήζεψο ηνπ γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο. 

 

 

3. Άδεια ειδικού ςκοπού εργαζόμενων γονέων  

 

        3.1.  Αντικείμενο  
 

Η άδεηα εηδηθνχ ζθνπνχ ηεο παξαγξάθνπ 3  ηνπ άξζξνπ 4 ηεο  Π.Ν.Π ηεο 11.3.2020 

(ΦΕΚ Α΄ 55) ζπληζηά εηδηθφ κέηξν πνπ απνβιέπεη ζηε δηεπθφιπλζε ησλ εξγαδφκελσλ 

γνλέσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ ηνπο, θαηά ην δηάζηεκα 

πνπ νη κνλάδεο/δνκέο  παξνρήο θξνληίδαο ή εθπαίδεπζεο ησλ ππνπεξηπηψζεσλ αα) 

έσο θαη αγ) ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξ. 3,  παξακέλνπλ θιεηζηέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19.  

 

3.2. Ωσ δικαίωμα του εργαζόμενου  
 

Η ιήςε ηεο άδεηαο εηδηθνχ ζθνπνχ ζπληζηά δηθαίσκα ηνπ εξγαδφκελνπ λα ην αηηεζεί 

ζηνλ εξγνδφηε θαη εθείλνο νθείιεη λα ηελ εγθξίλεη, εθφζνλ πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο γηα ηε ιήςε ηεο. 
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3.3. Δικαιούχοι 
 

3.3.1. Δηθαηνχρνη ηεο άδεηαο  εηδηθνχ ζθνπνχ είλαη νη θπζηθνί, ζεηνί ή αλάδνρνη γνλείο 

παηδηψλ εθφζνλ ηα παηδηά :  

α) είλαη εγγεγξακκέλα ζε βξεθηθνχο, βξεθνλεπηαθνχο θαη παηδηθνχο ζηαζκνχο,  

β) θνηηνχλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (Νεπηαγσγείν, 

Δεκνηηθφ θαη Γπκλάζην),    

γ) θνηηνχλ ζε εηδηθά ζρνιεία ή ζρνιηθέο κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, 

αλεμαξηήησο νξίνπ ειηθίαο ησλ παηδηψλ, 

δ) ηα παηδηά είλαη άηνκα κε αλαπεξία θαη είλαη σθεινχκελα ζε δνκέο παξνρήο 

ππεξεζηψλ αλνηθηήο θξνληίδαο γηα άηνκα κε αλαπεξία, αλεμαξηήησο ηεο ειηθίαο 

ηνπο. 

 

3.3.2. Σν δηθαίσκα ηζρύεη θαη γηα ηνπο δύν εξγαδόκελνπο γνλείο, εθόζνλ 

εξγάδνληαη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα. 

Εηδηθόηεξα: 

i. Εάλ θαη νη δύν γνλείο εξγάδνληαη ζηνλ ίδην εξγνδόηε,  κπνξνχλ λα αζθήζνπλ απηφ 

ην δηθαίσκα,  

 είηε ν έλαο απνθιεηζηηθά,  

 είηε λα κνηξαζζνχλ ηελ εηδηθή άδεηα ζε δηαζηήκαηα, ηα νπνία θνηλνπνηνχλ 

ζηνλ εξγνδφηε ηνπο κε ππεχζπλεο δειψζεηο πνπ ηνπ ππνβάιινπλ.   

ii. Εάλ νη δύν γνλείο εξγάδνληαη ζε δηαθνξεηηθό εξγνδόηε, κπνξνχλ λα αζθήζνπλ 

απηφ ην δηθαίσκα,  

 είηε ν έλαο απνθιεηζηηθά,  

 είηε λα κνηξαζζνχλ ηελ εηδηθή άδεηα ζε δηαζηήκαηα, ηα νπνία θνηλνπνηνχλ 

ζηνλ εξγνδφηε ηνπο κε ππεχζπλεο δειψζεηο πνπ ηνπ ππνβάιινπλ.   
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iii. Εάλ ν έλαο γνλέαο εξγάδεηαη κε κηζζσηή εξγαζία θαη ν άιινο είλαη 

ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο ηφηε ηε δηθαηνχηαη θαλνληθά ν κηζζσηφο γνλέαο. 

iv. ε πεξίπησζε πνπ ν έλαο γνλέαο είλαη εξγαδόκελνο ζην δεκόζην, θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ελ ιφγσ ΠΝΠ θαη ν άιινο γνλέαο είλαη εξγαδφκελνο 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα, 

 είηε ν έλαο απνθιεηζηηθά,  

 είηε λα κνηξαζζνχλ ηελ εηδηθή άδεηα ζε δηαζηήκαηα, ηα νπνία 

θνηλνπνηνχλ ζηνλ εξγνδφηε ηνπο κε ππεχζπλεο δειψζεηο πνπ ηνπ 

ππνβάιινπλ.   

v. ε πεξίπησζε πνπ εξγάδεηαη κόλν ν έλαο γνλέαο ηόηε απηόο δελ δηθαηνύηαη ηελ 

εηδηθή άδεηα, παξά κόλν εάλ ν άιινο γνλέαο λνζειεύεηαη γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν 

ή λνζεί από ηνλ θνξσλντό ή είλαη άηνκν κε αλαπεξία (ΑκεΑ) θαη ιακβάλεη 

επίδνκα από ηνλ Οξγαληζκό Πξνλνηαθώλ Επηδνκάησλ θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο (ΟΠΕΚΑ). 

vi. ε πεξίπησζε δηαδπγίνπ, ή δηάζηαζεο ησλ γνλέσλ ή γέλλεζεο ηέθλνπ εθηόο 

γάκνπ ην δηθαίσκα ηεο άδεηαο αζθείηαη απνθιεηζηηθά  απφ ηνλ γνλέα πνπ έρεη ηελ 

επηκέιεηα  ή ηε γνληθή κέξηκλα ηνπ παηδηνχ, εθηφο θαη αλ ηα αλσηέξσ δηθαηψκαηα 

αζθνχληαη θαη απφ ηνπο δχν γνλείο, νπφηε κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε θαη νη δχν κε 

θνηλή ηνπο ππεχζπλε δήισζε (είηε ο ένας αποκλειζηικά, είηε να μοιραζθούν ηην ειδική 

άδεια ζε διαζηήμαηα, ηα οποία κοινοποιούν ζηον εργοδόηη ηοσς με σπεύθσνες δηλώζεις ποσ 

ηοσ σποβάλλοσν).   

vii.  (Περίπτωση Μονογονέα) ε πεξίπησζε γέλλεζεο παηδηνχ εθηφο γάκνπ ή εθηφο 

ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο (ην νπνίν εμνκνηψλεηαη πιήξσο κε ηνλ γάκν), ή ζε πεξίπησζε 

ζαλάηνπ ηνπ άιινπ γνλέα, ηφηε ε εηδηθή άδεηα ρνξεγείηαη άλεπ άιιεο πξνυπφζεζεο 

ζηνλ κνλνγνλέα. 

viii. ε πεξίπησζε πνπ θαη νη δύν γνλείο εξγάδνληαη αιιά ν έλαο εμ απηώλ 

βξίζθεηαη ζε άιιε λόκηκε άδεηα, ηφηε ν πξψηνο δελ δηθαηνχηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο 

άδεηαο εηδηθνχ ζθνπνχ γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ε άδεηα ηνπ δεχηεξνπ.  
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ix. ε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδόηεο αλαζηείιεη ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζήο ηνπ 

ιόγσ ηεο ιήςεο ησλ έθηαθησλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαη ηελ πξόιεςε 

κεηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ, ν εξγαδόκελνο γνλέαο δελ δηθαηνύηαη ηελ άδεηα 

εηδηθνύ ζθνπνύ. 

 

3.4. Χορήγηςη  
 

3.4.1 Η άδεηα εηδηθνχ ζθνπνχ ρνξεγείηαη εληφο ηνπ δηαζηήκαηνο πνπ νξίδεηαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο α) θαη ζ) ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ελ ιφγσ Π.Ν.Π. δειαδή από 11.3.2020 έσο 

10.04.2020, θαη γηα όζν δηαξθεί ε εθαξκνγή ησλ έθηαθησλ θαη πξνζσξηλώλ 

κέηξσλ. 

 

3.4.2 Υξήζε απηήο δύλαηαη λα γίλεη είηε από ηνλ έλαλ εμ νινθιήξνπ, είηε θαη 

από ηνπο δύν, εθόζνλ κνηξαζηνύλ κεηαμύ ηνπο δηαζηήκαηα απηήο, ελψ δελ 

κπνξεί λα γίλεη ηαπηφρξνλα ρξήζε ηεο θαη απφ ηνπο δχν. Οη εξγαδφκελνη πνπ 

αηηνχληαη ηελ άδεηα πξνζθνκίδνπλ ζηνπο εξγνδφηεο ηνπο ζρεηηθέο ππεχζπλεο 

δειψζεηο, εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.  

 

3.4.3 Επίζεο ε άδεηα απηή κπνξεί λα ρνξεγεζεί θαη ηκεκαηηθά, εθφζνλ 

εμππεξεηνχληαη νη αλάγθεο ηνπ εξγαδφκελνπ, ζχκθσλα πάληα κε ην ζρήκα πνπ 

νξίδεηαη απφ ζηελ πεξίπησζε α) ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο σο άλσ Π.Ν.Π. 

 

3.4.4 Εηδηθφηεξα, πξνβιέπεηαη φηη ε άδεηα εηδηθνχ ζθνπνχ έρεη δηάξθεηα θαη’ 

ειάρηζηνλ ηξηώλ (3) εκεξώλ, ηελ νπνία αθνινπζεί ζηε ζπλέρεηα ε ρνξήγεζε 

κίαο εκέξαο θαλνληθήο αδείαο, ζρήκα ην νπνίν επαλαιακβάλεηαη θπθιηθά γηα φζν 

δηάζηεκα ρξεηαζηεί κέρξη ηε ιήμε ηνπ έθηαθηνπ θαη πξνζσξηλνχ κέηξνπ. 

 

ε θάζε πεξίπησζε ηα κέηξα ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 4, πξνθεηκέλνπ πεξί 

παξνρήο εμ απνζηάζεσο εξγαζίαο θαη ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο εηδηθνύ ζθνπνύ, 

κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζπλδπαζηηθά κε ηξόπν ώζηε θαη ηα δύν κέξε, 

εξγαδόκελνη, (εξγαδόκελνη γνλείο) θαη εξγνδόηεο λα κπνξνύλ λα αληαπεμέιζνπλ 
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ζηελ θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί, γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο κεηάδνζεο ηνπ θνξσλντνπ, ζην πιαίζην πάληα ηεο θαιήο 

πίζηεο, ηεο αιιειέγγπαο ζπλεπζύλεο θαη  ηεο ηξηκεξνύο ζπκκεηνρήο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 

3.5. Συςχέτιςη με την ετήςια άδεια ανάπαυςησ  
 

3.5.1. Η  ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ζπζρεηίδεηαη κε ην δηθαίσκα ιήςεο εηήζηαο θαλνληθήο 

άδεηαο θαη ζπλεπψο, αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ 

ίδην εξγνδφηε είλαη δπλαηφλ λα θάλνπλ ρξήζε απηήο ζην ζχλνιφ ηεο,  εθφζνλ απηνί 

πιεξνχλ ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο ιήςεο εηήζηαο θαλνληθήο άδεηαο ηνπιάρηζηνλ έμη 

(6) εκεξψλ γηα ηελ εμαήκεξε εξγαζία, ή πέληε (5) εκεξψλ γηα ηελ πελζήκεξε εξγαζία. 

Δηαθνξεηηθά δηθαηνχληαη λα θάλνπλ ρξήζε ηκήκαηνο απηήο θαη’ αλαινγία ηνπ 

δηθαηψκαηφο ηνπο ζε θαλνληθή άδεηα. 

 

3.5.2. Αλά ηξεηο (3) εκέξεο αδείαο εηδηθνχ ζθνπνχ πξνζηίζεηαη ππνρξεσηηθά κηα (1) 

ήκεξα εηήζηαο θαλνληθήο άδεηαο ηνπ εξγαδνκέλνπ ε νπνία αθαηξείηαη απφ ην 

ζπλνιηθή δηθαηνχκελε θαλνληθή άδεηα γηα ην έηνο 2020. 

 

3.6. Ωσ χρόνοσ εργαςίασ και αμοιβή  
 

3.6.1. Η πεξίνδνο ηεο άδεηαο εηδηθνύ ζθνπνύ είλαη ρξόλνο εξγαζίαο, ακείβεηαη 

θαη αζθαιίδεηαη, σο ρξόλνο εξγαζίαο θαη ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηε ζεκειίσζε 

θάζε δηθαηώκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πξνθύπηεη ιόγσ ηεο ζρέζεο εξγαζίαο 

ηνπο. 

 

3.6.2. Οη δχν πξψηεο εκέξεο ηεο άδεηαο εηδηθνχ ζθνπνχ ακείβνληαη απφ ηνλ 

εξγνδφηε, ελψ ε ηξίηε απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ.  

 

ΑΔΑ: ΩΛΧΞ46ΜΤΛΚ-4Ε9



9 
 

Β. Μϋτρα πρόληψησ για την προςταςύα τησ υγεύασ και 
αςφϊλειασ των εργαζομϋνων 

 
Υποχρεώςεισ εργοδότη για λόψη προληπτικών μϋτρων κατϊ τησ 
πανδημύασ του  κορωνοώού 
 

Γηα ηνπο εξγνδφηεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, ηδίσο ζην 

πιαίζην ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ηελ 

πγεία θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ (ΚΝΤΑΕ) πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην 

ηνπ λ. 3850/2010 (84 Α’), φπσο ηζρχεη, εθαξκφδνληαη ηα αθφινπζα:  

 

I. Παραμονή εργαζομένων κατ’ οίκον μετά από οδηγίεσ του ΕΟΔΥ 
 

Ο εξγνδφηεο πνπ απαζρνιεί εξγαδφκελνπο, νη νπνίνη εκπίπηνπλ ζηελ 

πεξηπησζηνινγία ζπκπησκάησλ νη ίδηνη ή ηα νηθεία ηνπο πξφζσπα  θαη ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο ηνπ ΕΟΔΤ πξέπεη λα παξακείλνπλ θαη’ νίθνλ, ππνρξενύηαη λα απνδερζεί 

ηελ απνρή ηνπο από ηα εξγαζηαθά ηνπο θαζήθνληα άκεζα από ηε ζηηγκή πνπ 

ζα έξζεη ζε γλώζε ηνπ ην γεγνλόο, ζην πιαίζην ηφζν ησλ επηβαιιφκελσλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο αθελφο ηνπ ίδηνπ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη αθεηέξνπ ησλ ινηπψλ 

εξγαδνκέλσλ, ηνπ εξγνδφηε θαη αζθαιψο ησλ ηξίησλ ζην ρψξν εξγαζίαο, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε κεηάδνζεο ηνπ θνξσλνΪνπ, φζν θαη ηεο ππνρξέσζήο ηνπ  γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ησλ ηξίησλ γηα δεηήκαηα πγείαο, ζχκθσλα κε ηελ 

ήδε ηζρχνπζα  λνκνζεζία . 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξφλησλ εξκελεπηηθψλ θαλφλσλ θαη γηα ηε κεγαιχηεξε 

πξνζηαζία απέλαληη ζηελ παλδεκία ηνπ θνξσλντνπ, ζπζηήλεηαη ε απνκάθξπλζε ησλ 

εγθχσλ εξγαδνκέλσλ γπλαηθψλ, ιφγσ ηνπ ελδερφκελνπ θηλδχλνπ γηα ηηο ίδηεο θαη γηα 

ην θπνθνξνχκελν έκβξπν. 

ε θάζε πεξίπησζε ηζρχνπλ ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 

4 ηεο ΠΝΠ 11/3/2020, σο αλσηέξσ απηά αλαιχζεθαλ, θαη κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ 

αλάινγα κε ηηο  επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο. 

Καηά ην δηάζηεκα παξακνλήο ηνπ εξγαδφκελνπ ζηελ νηθία ηνπ, ν εξγνδφηεο 

ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ην ζχλνιν ησλ απνδνρψλ ηνπ εξγαδνκέλνπ, εθηφο θη αλ 
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ε επηρείξεζε έρεη αλαζηείιεη ηελ δξαζηεξηφηεηά ηεο ζην ζχλνιν ή κέξνο απηήο ιφγσ 

εληνιήο δεκφζηαο αξρήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο κεηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ. 

 

I. Απομάκρυνςη από την εργαςία εργαζομένων που ανήκουν ςε 
ευπαθείσ ομάδεσ 

 

Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο, φπσο απηέο εμεηδηθεχνληαη 

θάζε θνξά απφ ηηο νδεγίεο ηνπ ΕΟΔΤ, ησλ νπνίσλ ε θαηάζηαζε πγείαο ελδέρεηαη λα 

ηεζεί ζε θίλδπλν ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ, εθαξκφδνληαη αλαινγηθά ηα 

πξνβιεπφκελα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζε θαη’ νίθνλ παξακνλή γηα πξνιεπηηθνχο 

ιφγνπο φπσο αλαθέξζεθαλ ζηελ παξάγξαθν I ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ. 

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΕΡΓΑΙΑ 

 

ΑΝΝΑ ΣΡΑΣΙΝΑΚΗ  
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