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κατά τον μήνα Μάιο 2021. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης 

των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, 
κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την 
ενίσχυση των ανέργων» (Α΄ 235), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 41 του ν. 4778/2021 (Α΄26).

2. Το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), όπως κυρώθηκε με το 
άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

3. Το άρθρο ενδέκατο της από 20-3-2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και 
της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής 
λειτουργίας της αγοράς και της Δημόσιας Διοίκησης» 
(Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 
(Α΄ 83).

4. Το άρθρο δωδέκατο της από 1-5-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της παν-
δημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 
κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), όπως 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄104).

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ 
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133).

7. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 «Κωδικο-
ποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ-
νητικά όργανα» - Α΄ 98), όπως ιδιατηρήθηκε σε ισχύ με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

8. Την παρ. 2 του άρθρου 12 και παρ. 3 του άρθρου 9
του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄ 145).

9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α΄ 168).

10. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181).

11. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

12. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

13. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

14. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

15. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

16. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

17. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.9.2019 από-
φαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής 
εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β΄ 3520).

18. Την υπ’ αρ. οικ. 12997/231/23.3.2020 απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχα-
νισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομέ-
νων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 993).

19. Την υπ’ αρ. οικ.22547/23-4-2021 κοινή υπουργική 
απόφαση «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομέ-
νων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά 
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τον μήνα Απρίλιο 2021» (Β’ 1683).
20. Την υπό στοιχεία Δ1α.γ.Π.οικ.27683/28-4-2021 κοι-

νή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 
6:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021» (Β΄ 1814).

21. Την υπό στοιχεία Δ1α.γ.Π.οικ.28503/7-5-2021 κοινή 
υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 
6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Μαΐου 2021» (Β΄ 1872).

22. Την υπ’ αρ. πρωτ. 28450/13.5.2021 εισήγηση της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

23. Την επιτακτική ανάγκη παράτασης των μέτρων 
στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες 
του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Μάιο 2021, ένεκα 
της απαγόρευσης λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας 
αρχής ή του γεγονότος ότι εξακολουθούν να πλήττονται 
από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορω-
νοϊού COVID-19, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας 
επιδημιολογικής επιβάρυνσης της χώρας και της υπο-
χρέωσης τήρησης των έκτακτων προληπτικών μέτρων 
προστασίας.

24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται δαπάνη, η οποία ανέρχεται έως το ποσό των 
εκατόν τριάντα εκατομμυρίων ευρώ (130.000.000,00 €) 
και βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οικονομικού έτους 
2021 στον ΕΦ 1033- 5010000000 ΑΛΕ 2310989899, απο-
φασίζουμε:

την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων 
εργασίας εργαζομένων για τον μήνα Μάιο 2021, ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων
σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, 
των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία
για τον μήνα Μάιο 2021

Άρθρο 1
Επιχειρήσεις - Εργοδότες που υποχρεωτικά
θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας
των εργαζομένων τους

1. α. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα 
των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία της έδρας ή των 
υποκαταστημάτων τους, με εντολή δημόσιας αρχής, βά-
σει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ορί-
ζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το 
σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας, για όσο χρονικό 
διάστημα διαρκεί η εντολή αυτή, θέτουν υποχρεωτικά 
σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων 
τους, οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και την 31η Ιανου-
αρίου 2021 ή παρατείνουν υποχρεωτικά την αναστολή 
συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί 
σε αναστολή, για τον μήνα Μάιο 2021.

β. Ειδικά οι επιχειρήσεις- εργοδότες που ανήκουν στον 

κλάδο της εστίασης, σύμφωνα με το σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗ-
ΜΑ Β της παρούσας, μπορούν να θέτουν σε αναστολή 
τις συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους, οι οποίοι:

i. έχουν προσληφθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2021 
και

ii. έχουν ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως τουλάχιστον 
16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑ-
ΝΗ κατά την 29-4-2021, εξαιρουμένων των εργαζομένων 
που παρέχουν καλλιτεχνικές υπηρεσίες των οποίων δεν 
επιτρέπεται η παροχή.

2. α. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου 
χρόνου εργαζομένων της παρ. 1α του παρόντος άρθρου, 
οι οποίες λήγουν μετά την ημερομηνία αναστολής της 
λειτουργίας των επιχειρήσεων - εργοδοτών με εντολή 
δημόσιας αρχής, τίθενται υποχρεωτικά σε αναστολή.

β. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου 
χρόνου εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες της 
παρ.1β του παρόντος άρθρου, δύνανται να τεθούν σε 
αναστολή, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτήν.

γ. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, οι 
συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου 
εργαζομένων συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρό-
νο που υπολείπεται. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται 
όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, 
όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή ή 
το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο 
χρόνο λειτουργίας.

δ. Τα προβλεπόμενα στην παρ. 2α του παρόντος άρ-
θρου εφαρμόζονται αναλόγως για συμβάσεις εξαρτη-
μένης εργασίας ορισμένου χρόνου των εργαζομένων, 
οι οποίοι επιδοτούνται από το «Ανοικτό Πρόγραμμα 
100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του άρ-
θρου 28 του ν. 4726/2020 (Α΄ 181), κατά παρέκκλιση της 
παρ. 7 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ. 39539/996/30.9.2020 
(Β΄ 4261) κοινής υπουργικής απόφασης.

3. α. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του παρόντος άρθρου, 
για τις περιπτώσεις επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων από 
την απαγόρευση λειτουργίας τους, δύνανται να θέτουν 
εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους 
δεν έχουν τεθεί σε αναστολή, σε καθεστώς εξ αποστάσε-
ως εργασίας, όταν αυτή δύναται να παρασχεθεί με αυτόν 
τον τρόπο, υποβάλλοντας μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο 
του επόμενου μήνα, το «ΕΝΤΥΠΟ 4.1 ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣ-
ΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΗΣ Π.Ν.Π. (Α΄ 55/2020)» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

β. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του παρόντος άρθρου 
δύνανται να προσλαμβάνουν εργαζομένους κάνοντας 
χρήση του προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 
νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας», μόνο για τις 
περιπτώσεις επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων από την 
απαγόρευση λειτουργίας τους. Οι συμβάσεις εργασίας 
αυτών των εργαζομένων δεν μπορούν να τεθούν σε 
αναστολή και ισχύουν τα οριζόμενα στην περ. α΄ της 
παρούσας παραγράφου.

4. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του παρόντος άρθρου 
δύνανται να προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση ανα-
στολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για 
κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23591Τεύχος B’ 2012/14.05.2021

ανελαστικών αναγκών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του 
κορωνοϊού COVID-19, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο δω-
δέκατο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου (Α΄ 90). Κατά το χρονικό διάστημα της προσωρινής 
ανάκλησης, οι εργαζόμενοι των οποίων έχει ανακληθεί η 
αναστολή της σύμβασης εργασίας τους, δεν δύνανται να 
ενταχθούν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 
31 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).

5. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του παρόντος άρθρου 
για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομέ-
νων τους τελούν σε αναστολή, και σε κάθε περίπτωση 
μέχρι και την 31η Μαΐου 2021, υποχρεούνται να μην 
προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία σύμ-
βασης εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησης, 
αυτή είναι άκυρη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων
σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα 
που πλήττονται για τον μήνα Μάιο 2021

Άρθρο 1
Επιχειρήσεις - εργοδότες που δύνανται
να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας
των εργαζομένων τους

1. α. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα 
που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουρ-
γείο Οικονομικών, σύμφωνα με το σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Γ της παρούσας, δύνανται κατά τον μήνα Μάιο 2021 και 
πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2021,

i. να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την ανα-
στολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους 
που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ’ εφαρμογή των 
σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση 
των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, ή και

ii. να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις 
εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για τους εργαζομένους 
που έχουν προσληφθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2021 
και των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι 
τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία 
του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά την 29-4-2021.

β. Ειδικά οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη ερ-
γασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018, ήταν υποκείμενες 
σε ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 
έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και δεν άνοιξαν υπο-
κατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η 
Δεκεμβρίου 2020, για να είναι επιλέξιμες και να δύνανται 
να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή 
συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν 
ήδη τεθεί σε αναστολή ή να θέτουν για πρώτη φορά σε 
αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου 
των εργαζομένων τους που έχουν προσληφθεί έως και 
την 31η Ιανουαρίου 2021, πρέπει να έχουν υποβάλει όλες 
τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από 
την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 
και να μην παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών 
τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμ-

βρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 
2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, όπως προκύπτει από τα 
στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν 
υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και 4-3-2021.

Σε περίπτωση επιχειρήσεων οι οποίες παρουσιάζουν 
αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η 
Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με 
την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 
2019 εξαιτίας του ότι έχουν μηδενικό κύκλο εργασιών 
κατά το έτος 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των 
περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί στην 
ΑΑΔΕ έως και 4-3-2021, και πραγματοποίησαν προσλή-
ψεις προσωπικού μέσα στο 2020, εξαιρούνται των ορι-
ζομένων της παρούσας παραγράφου.

γ. Ειδικά οι επιχειρήσεις-εργοδότες κύριων και μη 
κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων 
καθώς και επιχειρήσεις-εργοδότες τουριστικών λεωφο-
ρείων, που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το 
Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το σχετικό παράρ-
τημα της παρούσας, δύνανται να θέτουν σε αναστολή 
συμβάσεις εργασίας εποχικά εργαζομένων με δικαίωμα 
υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, σύμφωνα με το άρθρο 
8 του ν. 1346/1983 (Α΄46) ή με την παρ. 5 του άρθρου 38 
του ν. 1836/1989 (Α΄ 79), σε συνδυασμό με τους όρους 
κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι 
σε ισχύ, οι οποίοι επαναπροσλαμβάνονται μετά την 31η 
Ιανουαρίου 2021 και των οποίων το ωράριο εργασίας 
εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύ-
πτει από τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά την 29-4-2021 
για όσους έχουν προσληφθεί έως αυτή την ημερομηνία 
ή κατά την ημερομηνία πρόσληψης για όσους έχουν με-
ταγενέστερη πρόσληψη.

2. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστο-
λής των συμβάσεων εργασίας σταδιακά και για διαφο-
ρετικό αριθμό εργαζομένων μέχρι και του ποσοστού 
100% αυτών, ανά υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης 
στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

3. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής 
των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους σε πο-
σοστό 100% αυτών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 και τις συμβάσεις 
εργασίας επιδοτούμενων εργαζομένων του προγράμ-
ματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμε-
νων θέσεων εργασίας» του άρθρου 28 του ν. 4726/2020
(Α΄ 181), κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5 της 
υπ’ αρ. οικ. 39539/996/30.9.2020 (Β΄ 4261) κοινής υπουρ-
γικής απόφασης.

Άρθρο 2
Ακυρότητα καταγγελίας συμβάσεων εργασίας- 
Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας -
Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας
ορισμένου χρόνου -
Ανάκληση αναστολών συμβάσεων εργασίας

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1
του παρόντος κεφαλαίου, για όσο χρονικό διάστημα οι 
συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, 
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και σε κάθε περίπτωση μέχρι και την 31η Μαΐου 2021, 
υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού 
με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε περίπτωση 
πραγματοποίησης, αυτή είναι άκυρη.

2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 
του παρόντος κεφαλαίου που κάνουν χρήση του μέτρου 
της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, για τον μήνα 
Μάιο 2021, υποχρεούνται μετά το πέρας της αναστο-
λής των συμβάσεων εργασίας, να διατηρήσουν τον ίδιο 
αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης 
εργασίας, για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό δι-
άστημα της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των 
εργαζομένων αυτών όπως αυτό υπολογίζεται εντός του 
μήνα αναφοράς. Για τον υπολογισμό του ισόχρονου δι-
αστήματος, σε περίπτωση που οι συμβάσεις εργασίας 
των εργαζομένων τίθενται σε αναστολή σε διαφορετικής 
διάρκειας χρονικά διαστήματα, λαμβάνεται υπόψη το 
συνολικό διάστημα που οι επιχειρήσεις - εργοδότες έκα-
ναν χρήση του μέτρου της αναστολής εντός του μήνα.

Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντι-
κειμενική αδυναμία εκπλήρωσης, όπως σε περιπτώσεις 
επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστη-
ριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.

Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν 
συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από 
την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδό-
τησης ή θανάτου καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου 
χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά 
τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

3. Η αναστολή συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορι-
σμένου χρόνου εργαζομένων, που είχαν τεθεί σε ανα-
στολή στο παρελθόν, δύναται να παραταθεί έως την 31η 
Μαΐου 2021. Επίσης, δύνανται να τεθούν για πρώτη φορά 
ή εκ νέου σε αναστολή συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας 
ορισμένου χρόνου εργαζομένων.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για εργαζόμενους οι οποί-
οι έχουν προσληφθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2021 
και των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι 
τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία 
του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά την 29-4-2021, με την επιφύλαξη 
των οριζομένων στην περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 1 
του παρόντος κεφαλαίου.

Σε κάθε περίπτωση μετά το πέρας του διαστήματος 
της αναστολής ή της παράτασης της αναστολής, οι ανω-
τέρω συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον συμφω-
νηθέντα χρόνο που υπολείπεται. Η υποχρέωση αυτή 
δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία 
εκπλήρωσης, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που 
από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν 
συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.

4. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που πλήττονται, βάσει 
ΚΑΔ, που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών σύμ-
φωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας, και έχουν θέσει 
σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συ-
νόλου των εργαζομένων τους, δύνανται να προβαίνουν 
σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας 
των εργαζομένων αυτών. Μπορούν επίσης να θέτουν εκ 
νέου σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας εργαζομένων 
τους ανεξάρτητα από το αν έχει ανακληθεί η αναστολή 

τους. Σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω ισχύουν έως και 
την 31η Μαΐου 2021.

5. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 
1 του παρόντος κεφαλαίου: α. Δύνανται να κάνουν χρή-
ση του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του
ν. 4690/2020 (Α΄ 104), για μέρος ή για το σύνολο των ερ-
γαζομένων τους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν 
τελούν σε αναστολή. Σε κάθε περίπτωση δεν δύνανται 
να ενταχθούν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» οι εργα-
ζόμενοι των οποίων η αναστολή σύμβασης εργασίας έχει 
ανακληθεί με τη διαδικασία της προσωρινής ανάκλησης 
για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και 
ανελαστικών αναγκών, κατά το χρονικό διάστημα της 
ανάκλησης.

β. Υποχρεούνται, για τους εργαζόμενους των οποίων οι 
συμβάσεις εργασίας τους δεν έχουν τεθεί σε αναστολή, 
να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής 
εργασίας σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπο-
ρεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. οικ. 23182/26-4-2021 κοινή 
υπουργική απόφαση (Β΄ 1733).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Αποζημίωση ειδικού σκοπού - Διαδικασία λήψης 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τις περιπτώσεις 
των κεφαλαίων Α και Β

Άρθρο 1
Αποζημίωση ειδικού σκοπού

1. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις - εργοδότες των 
κεφαλαίων Α και Β της παρούσας, των οποίων οι συμ-
βάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι 
της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου 
άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περι-
εχομένου (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3
του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), κατ’ αναλογία των ημερών δι-
άρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, 
με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα 
τεσσάρων ευρώ (534,00 €) που αντιστοιχεί σε τριάντα 
ημέρες.

2. Η αποζημίωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα 
χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γε-
νικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε 
κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και 
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του 
ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφί-
ζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση 
και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα 
ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

3. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού, κατ’ 
αναλογία του χρονικού διαστήματος αναστολής, καλύ-
πτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 2
Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες των κεφαλαίων A και Β 
της παρούσας, προβαίνουν είτε σε αρχική δήλωση των 
εργαζομένων τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας 
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τίθενται σε αναστολή για πρώτη φορά, είτε σε εκ νέου 
δήλωση των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις 
εργασίας τίθενται ξανά σε αναστολή, είτε βεβαιώνουν 
ότι παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας 
των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή 
στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

2. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας 
τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά κατά τον μήνα 
Μάιο 2021 υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης 
των εργαζομένων (supportemployees.yeka.gr), μετά την 
υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη.

Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός 
των προσωπικών τους στοιχείων και του αριθμού πρω-
τοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του ερ-
γοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, τα οποία αντλούνται αυτόματα 
από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, και τα στοιχεία του προσωπικού τους 
τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Επίσης, δηλώνουν και 
το αν μισθώνουν κύρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία 
του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου.

Για την περίπτωση των εργαζομένων, των οποίων κατά 
τον μήνα Μάιο 2021 παρατείνεται η αναστολή των συμ-
βάσεων εργασίας τους ή των εργαζομένων των οποίων 
οι συμβάσεις εργασίας τίθενται εκ νέου σε αναστολή, 
ανεξαρτήτως προσώπου εργοδότη, δεν απαιτείται επα-
νυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους εργαζόμενους, 
εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του τρα-
πεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή στοιχείων της μί-
σθωσης κύριας κατοικίας.

3. Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις - εργοδότες υπο-
χρεούνται να γνωστοποιήσουν αμελλητί την ανωτέρω 
υπεύθυνη δήλωσή τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, στους εργαζομένους, δηλώνοντας και τον 
αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο 
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

4. Για τον μήνα ισχύος της παρούσας υποχρεωτικά 
η αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων 
προαναγγέλλεται, με την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1
τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα της έναρξης της 
αναστολής. Η προαναγγελία μπορεί να αφορά, είτε αυ-
τοτελή χρονικά διαστήματα εντός του τρέχοντος μήνα, 
είτε ολόκληρο τον μήνα.

Σε κάθε περίπτωση, μεταβολή της προαναγγελθεί-
σας αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων 
προαναγγέλλεται και αυτή, είτε με τη διαδικασία της 
προσωρινής ανακλήσεως είτε με ορθή επανάληψη της 
υποβληθείσας δήλωσης. Η προαναγγελία αυτή πρέπει να 
πραγματοποιείται τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα 
από την έναρξη της μεταβολής.

Ειδικά, για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που τίθε-
νται σε αναστολή την 1η έως και τη 12η Μαΐου 2021, οι 
υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων - εργοδοτών δύ-
νανται να υποβληθούν από 6-5-2021 και έως 12-5-2021.

5. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η ανωτέρω διαδικα-
σία της προαναγγελίας η υπεύθυνη δήλωση είναι άκυρη 
και δεν παράγει τα αποτελέσματα της αναστολής σύμβα-
σης εργασίας, και κατά συνέπεια ο εργοδότης συνεχίζει 
εκείνος να αμείβει τους εργαζόμενους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1
Διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης
ειδικού σκοπού

1. Για τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ει-
δικού σκοπού όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα, ορί-
ζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων. Η παραπάνω καταβολή γίνεται 
εφάπαξ με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του 
δικαιούχου - εργαζομένου, ο οποίος υποδεικνύεται στην 
υποβαλλόμενη αίτησή του. Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται 
σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιού-
χων - εργαζομένων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη 
στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε 
μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο 
λογαριασμός, το ποσό της καταβολής και το ΑΦΜ τους.

2. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι 
επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά συστήμα-
τα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ ΑΕ) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης, 
διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε., στη Διεύθυνση Ένταξης στην 
Εργασία και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων εργαζόμενων σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλαμβάνει και 
τον αριθμό των δικαιούχων εργαζομένων, το συνολικό 
ποσό της καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς, ανά 
τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Οι ανωτέρω καταστάσεις 
εγκρίνονται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισή-
γηση της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης 
του συνολικού ποσού αυτής μετά από εισήγηση της Δι-
εύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.

4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση απο-
στέλλεται μέσω της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων στη Διεύθυνση Λογαριασμών και 
Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους (ΓΛΚ) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, εντολή 
προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαρια-
σμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημό-
σιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών», και την 
πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού 
Δημοσίου με IBAN GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698
με ονομασία «πληρωμές ΕΔ» με τη μεσολάβηση της 
ΔΙΑΣ ΑΕ που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με: 
α) το συνολικό ποσό ανά δικαιούχο - εργαζόμενο και 
β) με το ποσό που αφορά το ανά συναλλαγή κόστος 
προς τρίτους, σύμφωνα με την 109/12-3- 2019 πράξη 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της 
Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλ-
λαγή κόστους προς τρίτους. Ύστερα από την έγκριση της 
Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμ. Προγραμματισμού 
του ΓΛΚ, η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδι-
κτυακής εφαρμογής, χρεώνεται ο λογαριασμός με IBAN
GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698, προκειμένου να 
διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπε-
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ζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων. Τυχόν 
υπόλοιπα στον λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της 
πληρωμής μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα 
της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών και Τα-
μειακού Προγραμματισμού του Γ.Λ.Κ. σε πίστωση του 
λογαριασμού με IBAN GR7101000230000000000200211 
και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του Τακτικού Προϋ-
πολογισμού.

Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση 
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και 
στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ ΑΕ.

5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέ-
φουν στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με 
ΙΒΑΝ: GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία 
κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και 
λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. 
Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ ΑΕ ενημερώνει 
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να συμπεριληφθούν στην 
επόμενη πληρωμή.

6. Για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η 
ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 4 του παρόντος άρ-
θρου επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια 
ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψη-
φιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση 
Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων.

8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προ-
γραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά 
πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλο-
γοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους 
υπαιτιότητα.

9. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρη-
ματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων για την έκδοση του συμψηφιστικού 
χρηματικού εντάλματος.

β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2 του παρό-
ντος άρθρου.

γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελ-
λάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της 
Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.

Άρθρο 2
Αχρεωστήτως καταβληθέντα - αναδρομικότητα 
και συμψηφισμός πληρωμών

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέ-
πονται από άλλες διατάξεις στα φυσικά πρόσωπα που 
δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλ-
λονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη 
νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.

2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογί-
ζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή 
του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και 
εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Μαΐου 2021

Οι Υπουργοί

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   




