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Διλωςθ Υπ. Εργαςίασ & Κοινωνικϊν Υποκζςεων κ. Γιάννθ Βροφτςθ για τθν 3θ δζςμθ 

μζτρων υπζρ των εργαηόμενων, των ανζργων και των επιχειριςεων 

Σα 3 Τπουργεία Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ και Εργαςίασ και θ κυβζρνθςθ ςυνολικά ςτο  

πλαίςιο των χκεςινϊν εξαγγελιϊν του Πρωκυπουργοφ βριςκόμαςτε ξανά ενϊπιϊν ςασ, 

κακϊσ τα νζα κετικά δεδομζνα που προζκυψαν από τθ επιτυχία τθσ κυβζρνθςθσ να 

ενταχκεί θ χϊρα ςτο κακεςτϊσ ποςοτικισ χαλάρωςθσ τθσ ΕΚΣ μασ δίνει τθ δυνατότθτα, 

πάντα προςεκτικά και υπεφκυνα, να διευρφνουμε το δίχτυ τθσ κοινωνικισ και οικονομικισ 

μασ παρζμβαςθσ υπζρ των εργαηομζνων, των ανζργων και των επιχειριςεων.  

υγκεκριμζνα: 

Α. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΕΓΟΔΟΤΕΣ ΡΟΥ ΡΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ Ο 

ΤΖΙΟΣ ΤΟΥΣ (βάςει ΚΑΔ) 

Ωσ ζκτακτο μζτρο, για τουσ εργοδότεσ που μειϊνεται ςθμαντικά ο τηίροσ τουσ δίνουμε τθ 

δυνατότθτα υπαγωγισ των εργαηομζνων τουσ ςε κακεςτϊσ αναςτολισ τθσ ςφμβαςθσ 

εργαςίασ τουσ. 

Οι εργαηόμενοι που υπάγονται ςτο κακεςτϊσ τθσ αναςτολισ τθσ εργαςιακισ τουσ 

ςφμβαςθσ γίνονται δικαιοφχοι τθσ ζκτακτθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ των 800 ευρϊ, με πλιρθ 

αςφαλιςτικι κάλυψθ, υπολογιηόμενθ επί του ονομαςτικοφ τουσ μιςκοφ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, 

1. Πςεσ επιχειριςεισ-εργοδότεσ πλιττονται ςθμαντικά από τισ ςυνζπειεσ του φαινομζνου 

του Κορωνοϊοφ  και για να προςαρμοςτοφν οι λειτουργικζσ ανάγκεσ τουσ ςτο δυςμενζσ 

περιβάλλον που δθμιουργείται ζνεκα του φαινομζνου, κα μποροφν με απόφαςι τουσ, να 

κζςουν μζροσ ι όλο το προςωπικό τουσ ςε κακεςτϊσ αναςτολισ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ. 

Οι επιχειριςεισ-εργοδότεσ που πλιττονται, κακορίηονται από το Τπουργείο Οικονομικϊν 

και ορίηονται βάςει Κωδικοφ Αρικμοφ Δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ). 



2. Σο μζτρο αυτό, μπορεί να εφαρμοςτεί για ζνα μινα, με δυνατότθτα παράταςθσ, 

εφόςον δεν ζχουν βελτιωκεί οι ςθμερινζσ ςυνκικεσ.  

3. Σο μζτρο αυτό είναι απολφτωσ προςωρινό, ζκτακτο και αναγκαίο για  

-τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ, 

-τθν ςυγκράτθςθ των απολφςεων και τθν παρεμπόδιςθ των καταχρθςτικϊν πρακτικϊν 

-τθ μείωςθ των λειτουργικϊν εξόδων (μιςκολογικοφ και μθ μιςκολογικοφ κόςτουσ) των 

επιχειριςεων που πλιττονται, παρζχοντασ τθ δυνατότθτα ςε αυτζσ να αντζξουν τισ 

αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του φαινομζνου του κορωνοϊοφ,  

Απλϊνουμε λοιπόν δίχτυ τθσ κοινωνικισ και οικονομικισ προςταςίασ ςτον κόςμο τθσ 

εργαςίασ και δίνουμε ςθμαντικζσ ανάςεσ ςτισ επιχειριςεισ για να αντζξουν τον κραδαςμό.   

4. Για το διάςτθμα που θ επιχείρθςθ κάνει χριςθ του μζτρου αυτοφ, ζνεκα των εκτάκτων 

ςυνκθκϊν, ρθτά απαγορεφεται να προβεί ςε καταγγελία των ςυμβάςεων εργαςίασ του 

ςυνόλου του προςωπικοφ τθσ και ςε περίπτωςθ που το πραγματοποιιςει θ απόλυςθ είναι 

άκυρθ .  

5. Με τθν ολοκλιρωςθ του χρόνου τθσ αναςτολισ των ςυμβάςεων εργαςίασ, ο εργοδότθσ 

υποχρεοφται να διατθριςει τον ίδιο αρικμό  κζςεων εργαςίασ, για το ιςόποςο χρονικό 

διάςτθμα, με εκείνο που ζκανε χριςθ του μζτρου τθσ αναςτολισ των ςυμβάςεων 

εργαςίασ. 

6. Άρα οι εργαηόμενοι που κα είναι ΣΕΛΙΚΑ δικαιοφχοι τθσ ζκτακτθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ,  

κα είναι : 

ΟΛΟΙ οι εργαηόμενοι που τελοφν ιδθ ι τυχόν κα τελοφν ςε κακεςτϊσ αναςτολισ 

ςφμβαςθσ εργαςίασ μζχρι τισ 30.4.2020 αλλά υποχρεωτικά κα πρζπει να ζχουν εγγραφεί 

ςτθν ειδικι πλατφόρμα του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Εργάνθ μζχρι 31.3.2020.  

7.Το ποςό των οκτακοςίων ευρϊ (800€), κα είναι ακατάςχετο, αφορολόγθτο και μθ 

ςυμψθφιςτζο. 

8. Ο εργοδότθσ υποχρεοφται να δθλϊςει τουσ εργαηόμενουσ που τελοφν ςε αναςτολι οι 

ςυμβάςεισ εργαςίασ τουσ ςτο ΡΣ ΕΡΓΑΝΗ και να το γνωςτοποιιςει ταυτόχρονα και ςτουσ 

εργαηόμενουσ του.  

9.τθ περίπτωςθ που ο εργοδότθσ  δεν δθλϊςει τουσ εργαηόμενουσ που τελοφν ςε 

αναςτολι οι ςυμβάςεισ εργαςίασ τουσ ςτο Π. ΕΡΓΑΝΗ,  κα αποκλείεται από τθν υπαγωγι 

του ςτα ευεργετικά μζτρα αναςτολισ οφειλϊν, δόςεων και καταβολϊν προσ το δθμόςιο. 

10.Ο εργαηόμενοσ για να λάβει τθν οικονομικι ενίςχυςθ, κα δθλϊνει ςε θλεκτρονικι 

πλατφόρμα που κα τθρείται για αυτό τον ςκοπό ςτθ Γενικι Γραμματεία Εργαςίασ του 

Υπουργείου ότι ζχει αναςταλεί θ ςφμβαςθ εργαςίασ του. 

Οι λεπτομζρειεσ εφαρμογισ των όςων είπα κα οριςτοφν νομοκετικά και κανονιςτικά εντόσ 

των επόμενων 24 ωρϊν. 



Β. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ 800 ΕΥΩ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΟΛΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΑΝ ΝΑ 

ΡΑΑΙΤΗΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΗΝ ΕΝΑΞΗ ΤΗΣ ΚΙΣΗΣ (1.3.2020) 

Ππωσ  είπε και ο Ρρωκυπουργόσ ςτο χκεςινό διάγγελμά του και για τθν υπεράςπιςθ τθσ 

αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ, δικαιοφχοι τθσ ζκτακτθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ των 800 

ευρϊ, κα είναι και όλοι όςοι εξαναγκάςτθκαν ςε παραίτθςθ ι απολφκθκαν από τθν 

1.3.2020 ζωσ ςιμερα, ανεξάρτθτα από το αν γίνονται δικαιοφχοι του επιδόματοσ 

ανεργίασ και αυτό, γιατί δεν κζλουμε να αντιμετωπίςουμε κανζναν ςυμπολίτθ μασ ωσ 

παράπλευρθ απϊλεια των δυςμενϊν ςυνκθκϊν που δθμιοφργθςε θ πανδθμία.  

Ζτςι, ςτθρίηουμε το ςφνολο του κόςμου τθσ εργαςίασ χωρίσ διακρίςεισ και αποκλειςμοφσ. 

Γ. ΔΩΟ ΡΑΣΧΑ  

Προκειμζνου να δϊςουμε οξυγόνο ςτισ επιχειριςεισ-εργοδότεσ, που δζχονται απίςτευτθ 

πίεςθ ςτθ ρευςτότθτα τουσ και οι οποίεσ πρζπει να μείνουν όρκιεσ για τθν επόμενθ μζρα 

μετά τθν κρίςθ που περνάμε, τουσ προςφζρουμε τθ δυνατότθτα να καταβάλουν το ΔΩΟ 

ΡΑΣΧΑ, ςτο ςφνολό του και ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο, ςτουσ 

εργαηόμενουσ τουσ, το καλοκαίρι μαηί με το επίδομα αδείασ, χωρίσ αυτι θ αναβολι να 

επιφζρει κυρϊςεισ. Αντίκετα με τθν χρονικι μετάκεςι του μεταφζρονται και οι ποινικζσ και 

άλλεσ κυρϊςεισ μθ πλθρωμισ του ςτο νζο χρόνο καταβολισ του. 

Αςφαλϊσ όςοι εργοδότεσ μποροφν, ζχουν τθ δυνατότθτα να καταβάλουν κανονικά το 

ΔΩΟ ΡΑΣΧΑ ςτουσ εργαηόμενοφσ τουσ κάτι για το οποίο τουσ προτρζπω και το ςυνιςτϊ. 

Τπόχρεοι για τθν καταβολι του ΔΩΡΟΤ ΠΑΧΑ είναι όλεσ οι επιχειριςεισ ανεξάρτθτα από 

το αν ζχει αναςταλεί θ επιχειρθματικι τουσ δραςτθριότθτα ι πλιττονται με δραςτικι 

μείωςθ του τηίρου τουσ  ι λειτουργοφν πλιρωσ και κανονικά. 

Δ.ΡΟΡΛΗΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΡΙΛΙΟΥ 2020 

Επιπλζον ςτθν προςπάκεια διευκόλυνςθσ των ςυνταξιοφχων όςο αφορά ςτθν αποφυγι 

ςυνωςτιςμοφ αλλά και για χάρθ τθσ οικονομικισ τουσ διευκόλυνςθσ των ίδιων, φζρνουμε 

χρονικά πιο μπροςτά τθν καταβολι των ςυντάξεων και ςε διαφορετικοφσ χρόνουσ ανά 

φορζα.  

υγκεκριμζνα, θ καταβολι κα   πραγματοποιθκεί ωσ εξισ: 

-Οι ςυντάξεισ των μθ-μιςκωτϊν (δθλαδι των ςυνταξιοφχων που προζρχονται από τουσ 
τζωσ φορείσ ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΣΑΑ ,κα καταβλθκοφν  ςτισ 24 Μαρτίου 2020, θμζρα Τρίτθ, 
αντί τθσ 26θσ  Μαρτίου 2020. 

-Οι ςυντάξεισ του δθμοςίου κα καταβλθκοφν ςτισ 27 Μαρτίου 2020 θμζρα Ραραςκευι 
αντί τθσ 30θσ Μάρτιου 2020 

-Οι ςυντάξεισ των μιςκωτϊν (δθλαδι των ςυνταξιοφχων που προζρχονται από το τ.ΙΚΑ-
ΕΣΑΜ, τ.ΕΣΑΠ-ΜΜΕ, τ.ΝΑΣ, τ.ΕΣΑΣ, Σράπεηεσ, ΔΕΗ, ΟΣΕ, κα καταβλθκοφν ςτισ 30 Μαρτίου 
2020, θμζρα Δευτζρα                                 



 


