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Αρ.Πρωη.:
ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ
ΔΝΣΑΞΖ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ
Γ/ΝΖ ΑΣΟΜΗΚΩΝ ΡΤΘΜΗΔΩΝ
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Σατ. Κώδηθας : 10110, Αζήλα
ΑΠΟΦΑΖ
Σει. : 2131516- 442, -395- 355 -485, -385
ΘΔΜΑ: «Δπέθηαζε, ζε όιε ηελ Δπηθράηεηα, ηες ηζτύος ηωλ έθηαθηωλ θαη
προζωρηλώλ κέηρωλ ηοσ άρζροσ 235 ηοσ λ. 4727/2020 (Α΄184), ως προς
ηελ οργάλωζε
ηοσ ηόποσ θαη ηοσ τρόλοσ εργαζίας γηα ηελ
αποζσκθόρεζε ηωλ κέζωλ καδηθής κεηαθοράς θαη ηοσ ηόποσ
εργαζίας»
ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ – ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ - ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ
ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ - ΤΓΔΗΑ

Έρνληαο ππφςε:
1. Σν άξζξν 235 ηνπ λ. 4727/2020 (Α΄184) «Ψεθηαθή Γηαθπβέξλεζε
(Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο
Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) - Ηιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην
Διιεληθφ Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972) θαη άιιεο δηαηάμεηο».
2. Σνλ λ. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο
δηαηάμεηο» (Α΄ 143), φπσο ηζρχεη,
3. Σνλ λ. 4622/2019 «Δπηηειηθφ Κξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηαθάλεηα
ηεο Κπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο
δηνίθεζεο» (Α΄ 133),
4. ην άξζξν 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα
Κπβεξλεηηθά Όξγαλα, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005
«Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά
φξγαλα» (Α΄ 98), ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξ. 22 ηνπ άξζξνπ 119 ηνπ λ.
4622/2019 (Α’ 133),
5. Σν π.δ. 134/2017 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» (Α’ 168), φπσο ηζρχεη,
6. Σν π.δ. 142/2017 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» (Α΄ 181), φπσο
ηζρχεη,

7. Σν π.δ. 81/2019 «χζηαζε, ζπγρψλεπζε, κεηνλνκαζία θαη θαηάξγεζε
Τπνπξγείσλ θαη θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο - Μεηαθνξά ππεξεζηψλ
θαη αξκνδηνηήησλ κεηαμχ Τπνπξγείσλ» (Α΄ 119),
8. Σν π.δ. 83/2019 «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ,
Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (Α΄ 121),
9. Σν π.δ. 84/2019 «χζηαζε θαη θαηάξγεζε Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ θαη
Δηδηθψλ Γξακκαηεηψλ/Δληαίσλ Γηνηθεηηθψλ Σνκέσλ Τπνπξγείσλ» (Α’ 123),
10. Σελ ππ’ αξηζκ. Τ70/30-10-2020 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε
αξκνδηνηήησλ ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, Θεφδσξν
θπιαθάθε» (Β’ 4805),
11. Σελ ππ’ αξηζκ. 40331/Γ1.13521/13-09-2019 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ «Δπαλαθαζνξηζκφο φξσλ
ειεθηξνληθήο ππνβνιήο εληχπσλ αξκνδηφηεηαο ΔΠΔ θαη ΟΑΔΓ» (Β’ 3520),
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
17. Σελ επηηαθηηθή αλάγθε ζηήξημεο εξγαδνκέλσλ επηρεηξήζεσλ –εξγνδνηψλ
ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηε ζπλερή αλάγθε ιήςεο έθηαθησλ θαη πξνζσξηλψλ
κέηξσλ ηεο πνιηηείαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηάδνζεο
ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, θαζψο θαη ηελ πνξεία εμέιημεο ηνπ θαηλνκέλνπ.
18. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ
πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ.
42320/2256/2020 εηζήγεζε ΓΓΟΤ ηνπ παξαπάλσ Τπνπξγείνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
Δπέθηαζε σποτρέωζες εθαρκογής ηωλ έθηαθηωλ θαη προζωρηλώλ
κέηρωλ ως προς ηελ οργάλωζε ηοσ ηόποσ θαη ηοσ τρόλοσ εργαζίας γηα
ηο κήλα Νοέκβρηο, ζε όιε ηελ Δπηθράηεηα
Γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο έλαληη ηνπ
θνξσλντνχ COVID-19, ηίζεληαη νη εμήο θαλφλεο σο πξνο ηελ νξγάλσζε ηνπ
ηφπνπ θαη ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο:
1.α) Δπηρεηξήζεηο - εξγνδφηεο πνπ εδξεχνπλ ή έρνπλ ππνθαηάζηεκα ζε
νπνηαδήπνηε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ηεο ρψξαο, ππνρξενχληαη, γηα ην κήλα
Ννέκβξην, λα εθαξκφδνπλ ην ζχζηεκα ηεο εμ απνζηάζεσο παξνρήο εξγαζίαο
ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο, ζε φπνηεο πεξηπηψζεηο ε εξγαζία ηνπο κπνξεί λα
παξαζρεζεί κε απηφ ην ζχζηεκα, ζε πνζνζηφ, πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) επί
ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ απηψλ.
β)Γηα ηελ νξζή ηήξεζε ηεο πεξ. α νη επηρεηξήζεηο-εξγνδφηεο νθείινπλ εληφο
εηθνζηηεηξαψξνπ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο λα πξν-αλαγγείινπλ ζην Π.. «ΔΡΓΑΝΗ» ηνπ Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ ηελ εμ απνζηάζεσο εξγαζία ηνπ
πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο, γηα ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα
εθαξκνζηεί ην κέηξν απηφ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο ηνπο,
ζπκπιεξψλνληαο ην Έληππν 4.1 «ΓΗΛΩΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΩ ΔΡΓΑΙΑ ΔΝΣΤΠΟ ΔΙΓΙΚΟΤ ΚΟΠΟΤ» ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο απφ 11.3.2020
Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (Α 55), ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 2
ηνπ λ. 4682/2020 (Α 76).

γ)ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο ππνρξέσζεο ηεο πεξ. β , επηβάιιεηαη
πξφζηηκν ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ ζηελ επηρείξεζε-εξγνδφηε, θαηφπηλ
ζρεηηθνχ ειέγρνπ απφ ην ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ.
2. Σν σξάξην εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε επηρεηξήζεηο-εξγνδφηεο ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα, πνπ εδξεχνπλ ή έρνπλ ππνθαηάζηεκα ζε νπνηαδήπνηε
Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ηεο ρψξαο, πξνζαξκφδεηαη, ππνρξεσηηθά, γηα ην κήλα
Ννέκβξην, θαηά ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηνπ κε ηξφπν ψζηε αλά κηζή ψξα θαη
εληφο δηψξνπ λα πξνζέξρνληαη θαη λα απνρσξνχλ νη εξγαδφκελνη ζε ζρέζε
κε ηελ έλαξμε θαη ηε ιήμε αληίζηνηρα ηνπ σξαξίνπ ηνπο. Γηα ην ρξνληθφ
δηάζηεκα εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο αλαζηέιιεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ εξγνδφηε
λα θαηαρσξεί ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα «ΔΡΓΑΝΗ» ηνπ Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θάζε αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε ηνπ
σξαξίνπ ή ηεο νξγάλσζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ.
ε θάζε πεξίπησζε ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 88/1999 (Α΄
94), θαζψο θαη ε ππνρξέσζε ηνπ εξγνδφηε γηα πξναλαγγειία ηνπ ρξφλνπ
ππεξεξγαζίαο θαη λφκηκεο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο, πξηλ ηελ
πξαγκαηνπνίεζή ηνπο, ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα «ΔΡΓΑΝΗ» ηνπ
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ. Η σο άλσ πξνζαξκνγή
ηνπ σξαξίνπ ησλ εξγαδνκέλσλ δελ κεηαβάιιεη ην είδνο ηεο ζχκβαζεο
εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απηψλ.

Η παξνχζα ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο
θαη έσο ηηο 30 Ννεκβξίνπ 2020.
Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Αζήλα,

/11/2020
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ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ:
Δζληθφ Σππνγξαθείν (Γηα δεκνζίεπζε)
ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ:
1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ
2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ
3. Γξαθείν θ. Γεληθήο Γξακκαηέσο Δξγαζίαο
4. Γξαθείν θ. Γεληθήο Γξακκαηέσο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ
5. Γξαθείν θ. Τπεξεζηαθνχ Γξακκαηέσο
6. θ. Γεληθφ Δπηζεσξεηή ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (κε παξάθιεζε λα
θνηλνπνηεζεί ζηηο ηνπηθέο ππεξεζίεο ηνπ .Δ.Π.Δ.)
7. Γξαθείν θ. Πξντζηακέλεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ
θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
8. Γξαθείν θ. Πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ,
Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία θαη Έληαμεο ζηελ Δξγαζία
9. Γξαθείν θ. Πξντζηακέλεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
10. Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ
ρέζεσλ - Κ Τ .Δ.Π.Δ.
11. Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ Δπηζεψξεζεο Αζθάιεηαο θαη
Τγείαο ζηελ Δξγαζία - Κ Τ .Δ.Π.Δ.
12. Γ7

