
  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ 

ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΙΟ (ΑΔΕΙΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΤΛ ) 
 

 
 

1.Τι περιελάμβανε το πρώτο πακέτο μέτρων που ανακοινώσε η Κυβέρνηση την 
προηγούμενη εβδομάδα σχετικά με τους εργαζόμενους; 
 

Τη δυνατότητα άδειας ειδικού σκοπού, το κόστος της οποίας θα επιμερίζεται μεταξύ του 
Δημοσίου, της επιχείρησης και του εργαζόμενου Καθώς και τη νομοθέτηση διευκολύνσεων 
πρόσβασης στην εργασία, μέσω ευελιξίας ως προς τα ωράρια και διευκόλυνση της εξ 
αποστάσεως εργασίας. 
 
Πιο συγκεκριμένα, την άδεια που δικαιούται ένας από τους 2 γονείς με παιδί που βρίσκεται σε 
βρεφικό, βρεφονηπιακό, παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο ή ειδικό σχολείο ή 
σχολική μονάδα ειδικής αγωγής, για την φύλαξή του, λόγω κλεισίματος των σχολείων 
 
2.Τι περιλαμβάνει η δεύτερη δέσμη μέτρων σχετικά με τους εργαζόμενους; 
 

Τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, ανακοίνωσαν για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενούς που πλήττονται τα 

παρακάτω μέτρα: 
 

 Αποζημίωση 800 ευρώ στους εργαζόμενους για τους οποίους αναστέλλεται προσωρινά 
η σύμβαση εργασίας με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη  

 

 Απαγόρευση απόλυσης εργαζομένου σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία 
τους κατόπιν εντολής δημόσιας Αρχής και σε περίπτωση απολύσεων, αυτές θα 
θεωρούνται άκυρες 

 

 Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας σε όλες τις επιχειρήσεις που δεν ανεστάλη η 
λειτουργία τους, ως προϋπόθεση για την αναστολή καταβολής ασφαλιστικών και 
φορολογικών υποχρεώσεων και τη χρήση έκτακτων χρηματοδοτικών εργαλείων 
στήριξης. 

 



  

 Μείωση κατά 40% για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του ενοικίου των εργαζομένων που 
αναστέλλεται η σύμβαση εργασίας τους, εφόσον πρόκειται για πρώτη κατοικία. 

 

3.Πώς θα στηριχθούν οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή; 

Όλοι οι εργαζόμενοι για τους οποίους αναστέλλεται προσωρινά η σύμβαση εργασίας τους, λόγω 
αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με κρατική εντολή, θα λάβουν το πρώτο δεκαήμερο του 
Απριλίου αποζημίωση, από τον κρατικό προϋπολογισμό, ύψους 800 ευρώ. 

Το μέτρο αυτό αφορά περίπου 500.000 εργαζομένους, με κόστος περίπου στα 400 εκατ. ευρώ. 
Η αποζημίωση αφορά διάστημα 45 ημερών, από τα μέσα Μαρτίου έως τις 30 Απριλίου, και θα 
είναι αφορολόγητη. 

Επιπλέον, το Κράτος καλύπτει πλήρως τα ασφαλιστικά δικαιώματα, συνταξιοδοτικά και υγείας, 
των εργαζομένων και τις ασφαλιστικές τους εισφορές, με βάση το σύνολο του ονομαστικού τους 
μισθού. Το δημοσιονομικό κόστος, Μαρτίου και Απριλίου, για τους περίπου 500.000 
εργαζομένους, ανέρχεται περίπου στα 450 εκατ. ευρώ. 

Παράλληλα, γι’ αυτούς τους εργαζομένους, αναστέλλονται η πληρωμή των φορολογικών 
υποχρεώσεων Μαρτίου, για 4 μήνες, και των ασφαλιστικών εισφορών μηνός Φεβρουαρίου, για 
3 μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις. 

4.Η αποζημίωση των 800 ευρώ καλύπτει και εργαζόμενους σε καθεστώς μερικής 
απασχόλησης; 

Καλύπτει κάθε εργαζόμενο σε επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή, είτε πλήρους είτε 
μερικής απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας κατατεθειμένη στο σύστημα «Εργάνη» του 
Υπουργείου Εργασίας. 

Λογικά θα υπάρξει αναλογική αντιμετώπιση στην παροχή της αποζημίωσης με βάση τις 
εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησής τους 

5. Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με δική τους απόφαση 

Στις επιχειρήσεις που έκλεισαν με δική τους απόφαση, οι εργοδότες εξακολουθούν να 
υποχρεούνται να καταβάλλουν τη μισθοδοσία στους εργαζόμενους. 

Όμως ο εργοδότης μπορεί να εφαρμόσει την επιβολή εκ περιτροπής απασχόληση σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, την υποχρεωτική άδεια και την άδεια άνευ αποδοχών ύστερα από 
αίτηση του εργαζόμενου. 

 

6.Πώς θα λάβουν την αποζημίωση οι εργαζόμενοι που τη δικαιούνται; 

Θα κληθούν να συμπληρώσουν σχετική δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα 
δημιουργήσει το Υπουργείο Εργασίας και να δηλώσουν εκεί τον τραπεζικό λογαριασμό τους. Η 
αποζημίωση θα πιστωθεί απευθείας στους εργαζόμενους. Οι εργοδότες θα δηλώσουν στο 
σύστημα «Εργάνη», σε ειδική ενότητα που θα δημιουργηθεί, τους εργαζόμενους που 
απασχολούσαν σε επιχείρηση που διεκόπη η λειτουργία της με κρατική εντολή. 



  

7.Τι συμβαίνει σε περίπτωση καραντίνας; 

Εάν ένας εργαζόμενος τεθεί προληπτικά σε καραντίνα από κάποιο δημόσιο φορέα δικαιούται 
αποδοχές ασθενείας για τις οποίες, ένα μέρος θα επιδοτηθεί από τον ΕΦΚΑ και το υπόλοιπο 
από τον εργοδότη. 

Σχετικά με το πόσες θα πάρει αλλά το πόσες θα επιδοτηθεί από τον εργοδότη, Οι ημέρες 
επιδότησης σχετίζονται με τα χρόνια απασχόλησης του εργαζόμενου στον εργοδότη. Αν ένας 
εργαζόμενος απασχολείται για διάστημα < 1 έτους τότε δικαιούται επιδότησης για 13 ημέρες 
ασθενείας. Αν ένας εργαζόμενος απασχολείται για > 1 έτος τότε δικαιούται αποδοχές ασθενείας 
1 μήνα. 

Τέλος ένας εργαζόμενος τεθεί αυτοβούλως σε καραντίνα για λόγους ασφαλείας, πρέπει να γίνει 
χρήση κανονικής άδειας. 

8. Ποιοι είναι οι κλάδοι που πλήττονται.  

Κλικ ΕΔΩ 

 

 

Σημειώνεται ότι αυτή η λίστα είναι δυναμική και θα μεταβάλλεται με τις ανάλογες Υπουργικές 
Αποφάσεις κατά την εξέλιξη της κρίσης. 
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