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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Αθήνα,  26 / 01/2021 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ                                   Α.Π.: οικ. 3541/80 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ        

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ,               

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ           ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 

Ταχ. Κώδικας : 10110, Αθήνα     

Τηλ. : 2131516447-442-596 

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  

ΘΕΜΑ:   Διευκρινίσεις επί των παρ. 1 και 6 του άρθρου 1 του Κεφ. Α και 

επί των παρ. 1 και 2  του άρθρου 2 του Κεφ. Β της αριθμ. 

49989/1266/04.12.2020 KYA: «Αναστολή συμβάσεων εργασίας 

εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα 

κατά τον μήνα Δεκέμβριο» (Β 5391), όπως ισχύει. 

 

Κατόπιν πολλών ερωτημάτων που έχει δεχτεί η υπηρεσία μας αναφορικά με 

την απαγόρευση καταγγελιών και τη ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας, 

όπως προβλέπονται στις διατάξεις της ανωτέρω ΚΥΑ, και προκειμένου να 

υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

 

1. Α) Αναφορικά με τις επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, 

των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής για τον 

μήνα Δεκέμβριο 2020, οι παρ. 1 και 6 του άρθρου 1 του Κεφ. Α της αριθμ. 

49989/1266/04.12.2020 KYA (Β 5391), όπως ισχύει, προβλέπουν τα εξής:  

 

«1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα σε όλη την Επικράτεια, 

των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία της έδρας ή των υποκαταστημάτων 

τους, με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας 

(ΚΑΔ), που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τα 
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σχετικά παραρτήματα 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 4η Νοεμβρίου 

2020 ή παρατείνουν υποχρεωτικά την αναστολή συμβάσεων των 

εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, για τον μήνα 

Δεκέμβριο…. 

«6. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου για όσο 

χρονικό διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, 

και σε κάθε περίπτωση μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020, υποχρεούνται 

να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας 

και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη». 

 

Β) Αναφορικά με τις επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που 

πλήττονται για τον μήνα Δεκέμβριο 2020, οι παρ. 1 και 2  του άρθρου 2 του 

Κεφ. Β της ανωτέρω ΚΥΑ προβλέπουν τα εξής:  

 

«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, και σε κάθε περίπτωση μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 

2020, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με 

καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, 

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 Δεκέμβριο, υποχρεούνται μετά το πέρας της 

αναστολής των συμβάσεων εργασίας, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό 

θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας, για χρονικό 

διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων 

εργασίας των εργαζομένων αυτών. Για τον υπολογισμό του ισόχρονου 

διαστήματος, 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 

έκαναν χρήση του μέτρου της αναστολής. 

Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία 

εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το 

είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας. 

Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι 

αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω 

συνταξιοδότησης ή θανάτου καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου 

των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω 

χρονικού διαστήματος.» 

 

2. Σε σχέση με τα ανωτέρω διευκρινίζονται τα εξής: 
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Ι. Σε ό,τι αφορά στις δραστηριότητες για τις οποίες υπάρχει απαγόρευση 

λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής για τον μήνα Δεκέμβριο 2020, οι 

επιχειρήσεις- εργοδότες απαγορεύεται να προβούν σε μειώσεις προσωπικού 

με καταγγελία σύμβασης εργασίας,  για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις 

των εργαζομένων τους τελούν υποχρεωτικά σε αναστολή, και σε 

περίπτωση πραγματοποίησης καταγγελίας  αυτή είναι άκυρη. 

II.   α. Αναφορικά με τις με τις επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού 

τομέα που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο 

Οικονομικών, για τον μήνα Δεκέμβριο 2020, η αληθής έννοια της διάταξης 

της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κεφ. Β της αριθμ. 49989/1266/04.12.2020 KYA 

είναι  ότι οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1  για όσο 

χρονικό διάστημα κάνουν χρήση του μέτρου των αναστολών των 

συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους εντός του μηνός Δεκεμβρίου 

απαγορεύεται να προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία 

σύμβασης εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι 

άκυρη. 

β. Σε περίπτωση που οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων 

τίθενται σε αναστολή σε διαφορετικής διάρκειας χρονικά διαστήματα, ως 

ισόχρονο διάστημα νοείται το συνολικό χρονικό διάστημα που οι 

επιχειρήσεις -εργοδότες έκαναν χρήση του μέτρου της αναστολής εντός του 

μηνός Δεκεμβρίου, ήτοι το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία που 

έθεσαν σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας του πρώτου εργαζόμενου/ων 

εντός του μηνός Δεκεμβρίου έως και την ημερομηνία λήξης της τελευταίας 

αναστολής σύμβασης εργασίας εργαζόμενου/ων της επιχείρησης εντός του 

ίδιου μήνα.  

Για παράδειγμα, επιχείρηση που έθεσε σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας 

κάποιων εργαζομένων της από 4/12/2020 έως 15/12/2020 και τις συμβάσεις 

εργασίας των ίδιων ή διαφορετικών εργαζομένων από 21/12/2020 έως 

28/12/2020, υποχρεούται μετά τις 28/12/2020 να διατηρήσει τον ίδιο 

αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας για 

χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών, εφόσον η επιχείρηση-εργοδότης 

δεν κάνει χρήση του μέτρου των αναστολών για τον μήνα Ιανουάριο. 

Ευνόητο είναι ότι, εάν μια επιχείρηση έθεσε σε αναστολή σύμβαση ή  

συμβάσεις εργασίας ενός ή περισσότερων εργαζομένων από 1/12/2020 έως 

31/12/2020, υποχρεούται μετά την 31/12/2020 να διατηρήσει τον ίδιο 

αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας για 

τριάντα μία (31) ημέρες, εφόσον η επιχείρηση-εργοδότης δεν κάνει χρήση 

του μέτρου των αναστολών για τον μήνα Ιανουάριο. 

γ. Τέλος, ως ίδιος αριθμός θέσεων εργασίας νοείται ο αριθμός των 

εργαζομένων που έχει η επιχείρηση κατά τη λήξη του μέτρου των 

αναστολών των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων της εντός του 

μηνός Δεκεμβρίου, συμπεριλαμβανομένου και του αριθμού τυχόν 

προσλήψεων που έγιναν εντός του χρονικού διαστήματος χρήσης του 

μέτρου από την επιχείρηση κατά τον μήνα Δεκέμβριο. 
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δ. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω εκτεθέντα τελούν υπό την 

επιφύλαξη διατάξεων αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων που αφορούν 

διευκολύνσεις επιχειρήσεων, όπως λ.χ. η χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή 

επιστρεπτέας προκαταβολής.  

 

 

 

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. Γραφείο κ. Υπουργού 

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 

3. Γραφείο κ. Γενικής Γραμματέως Εργασίας 

4. Γραφείο κ. Γενικής Γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

5. Γραφείο κ. Υπηρεσιακού Γραμματέως 

6. κ. Γενικό Επιθεωρητή  της Επιθεώρησης Εργασίας (με παράκληση να 

κοινοποιηθεί στις τοπικές υπηρεσίες του Σ.Ε.Π.Ε.)  

7. Γραφείο κ. Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

8. Γραφείο κ. Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, 

Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία 

9. Γραφείο κ. Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης 

10. Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών 

Σχέσεων - Κ Υ Σ.Ε.Π.Ε. 

11. Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας 

και Υγείας στην Εργασία - Κ Υ Σ.Ε.Π.Ε. 

12. Δ7 

13. Δ10 
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