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COVID-19 – Διευκρινιστική Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας 

 

Δημοσιεύθηκε η αναμενόμενη εγκύκλιος (οικ.14676/253/2020) του Υπουργείου Εργασίας, με την 
οποία διευκρινίζονται σημαντικά ζητήματα ως προς τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και τις 
προθεσμίες υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων. 

 

Α. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που διαθέτουν, έστω και ένα υποκατάστημα, καταχωρημένο στο Taxis, του 
οποίου η κύρια δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, μπορούν πλέον 
να υποβάλλουν για πρώτη φορά υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ από 6/4/2020 έως και 
10/4/2020. 

Σε περίπτωση που επιθυμούν την αλλαγή της αρχικής δήλωσής τους, προκειμένου να ενταχθούν στην 
ανωτέρω κατηγορία, αυτό μπορούν να το πραγματοποιήσουν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας 
(ακολουθεί διάγραμμα). 

Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που θα προβούν, είτε για πρώτη φορά σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, 
είτε σε αλλαγή της αρχικής υπεύθυνης δήλωσης υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν αυθημερόν 
(εγγράφως ή ηλεκτρονικά) στους εργαζόμενούς τους, προκειμένου στη συνέχεια και οι εργαζόμενοί 
τους να προβούν σε ανάλογη υποβολή/διόρθωση εντός των προβλεπόμενων χρονικών διαστημάτων. 

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι η μεταβολή αυτή 
επιφέρει την αναστολή των συμβάσεων εργασίας όλων των εργαζομένων τους από 15.3.2020 μέχρι 
30.4.2020, εκτός και αν τους έχει επιτραπεί να απασχολούν προσωπικό σε συγκεκριμένες 
δραστηριότητες (π.χ. εστίαση για τις υπηρεσίες διανομής φαγητού ή του λιανικού εμπορίου για τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου/e-shops). 

 

Β. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ-ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες θα μπορούν να προβούν σε διορθώσεις/συμπληρώσεις ή ανακλήσεις 
των αρχικών υπεύθυνων δηλώσεών τους με ορθή επανάληψή τους εντός των προβλεπόμενων 
προθεσμιών. 

Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις - εργοδότες που θα προβούν στα ανωτέρω υποχρεούνται να το 
γνωστοποιήσουν αυθημερόν (εγγράφως ή ηλεκτρονικά) στους εργαζόμενούς τους. 

Οι εργαζόμενοι, θα μπορούν να προβούν σε ανάλογες διορθώσεις/συμπληρώσεις ή ανακλήσεις των 
αρχικών υπεύθυνων δηλώσεών τους με ορθή επανάληψή τους εντός των προβλεπόμενων 
προθεσμιών. 

 

Γ. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Επιτρέπεται η ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για έκτακτες, κατεπείγουσες, 
μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες. Ο χρόνος που οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν προς 
κάλυψη αυτής της ανάγκης είναι χρόνος εργασίας και αμείβεται εξ ολοκλήρου από τις επιχειρήσεις - 
εργοδότες. Ο χρόνος αυτός παρατείνει για ισόχρονο την αναστολή των συμβάσεων εργασίας μέχρι 
συμπληρώσεως των 45 ημερών που διαρκεί η αναστολή αυτών. 

Σε αυτή την περίπτωση οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να δηλώσουν και να αιτιολογήσουν 
την ανάκληση καθώς και το χρονικό διάστημα της ανάκλησης, σε ειδικό έντυπο στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και 
σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης εργασίας. 
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Δ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Η εγκύκλιος περιλαμβάνει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για την υποβολή δηλώσεων ανά περίπτωση. 
Συγκεκριμένα: 

 

1. Επιχειρήσεις υπό αναστολή λειτουργίας 

Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων 
από επιχειρήσεις για αναστολή 
συμβάσεων εργασίας των 
εργαζομένων 

Έως 10/4/2020 

Διορθώσεις/ συμπληρώσεις/ 
ανακλήσεις υποβολής εντύπων 

11/4 έως και 13/4/2020 

 

 

2. Πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ 

Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων 
από επιχειρήσεις για αναστολή 
συμβάσεων εργασίας των 
εργαζομένων 

Έως και 20/4/2020 

Διορθώσεις/ συμπληρώσεις/ 
ανακλήσεις υποβολής εντύπων 

Από 11/4 έως και 13/4/2020 

                   & 

Από 21/4 έως και 23/4 

(ανάλογα με την ημερομηνία 
υποβολής) 

 

Οι ανωτέρω προθεσμίες ισχύουν και για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που, αν και η 
επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, τους έχει επιτραπεί να 
δραστηριοποιηθούν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες βάσει ΚΑΔ στις οποίες επιτρέπεται να 
απασχολούν προσωπικό, (π.χ. στην περίπτωση της εστίασης για τις υπηρεσίες διανομής φαγητού ή 
καφέ κτλ. κατ’ οίκον (delivery ή take away) ή του λιανικού εμπορίου για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού 
εμπορίου (e-shops). 

 

3. Εργαζόμενοι 

Α’ ΦΑΣΗ 

Υποβολή υπευθύνων δηλώσεων 
Από 1/4/ έως και 10/4        
(βάσει του τελευταίου ψηφίου 
του ΑΦΜ) 

Διορθώσεις/ συμπληρώσεις/ 
ανακλήσεις Υ.Δ. 

Από 11/4 έως και 13/4 

Καταβολή της αποζημίωσης Από 15/4 έως και 17/4 

 

Μετά το πέρας του διαστήματος της Α’ Φάσης για την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, όσοι 
εργαζόμενοι, είτε δεν υπέβαλαν υπεύθυνη δήλωση, είτε οι συμβάσεις τους τίθενται σε αναστολή σε 
μεταγενέστερο χρόνο, μπορούν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, στη Β’ Φάση ως ακολούθως: 
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Β’ ΦΑΣΗ 

Υποβολή υπευθύνων δηλώσεων 
Από 11/4/ έως και 20/4     
(βάσει του τελευταίου ψηφίου 
του ΑΦΜ) 

Διορθώσεις/ συμπληρώσεις/ 
ανακλήσεις Υ.Δ. 

Από 21/4 έως και 23/4 

Καταβολή της αποζημίωσης Από 27/4 έως και 30/4 

 

Μετά το πέρας του διαστήματος της Β’ Φάσης για την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, όσοι 
εργαζόμενοι δεν υπέβαλαν υπεύθυνη δήλωση, μπορούν να την υποβάλλουν στη Γ’ Φάση ως 
ακολούθως: 

 

Γ’ ΦΑΣΗ 

Υποβολή υπευθύνων δηλώσεων 
Από 21/4/ έως και 30/4     
(βάσει του τελευταίου ψηφίου 
του ΑΦΜ) 

Διορθώσεις/ συμπληρώσεις/ 
ανακλήσεις Υ.Δ. 

Από 1/5 έως και 3/5 

Καταβολή της αποζημίωσης Από 5/5 έως και 10/5 

 

4. Λοιπές Προθεσμίες υποβολής Εντύπων 

Έντυπο 4.1: Δήλωση εξ’ 
αποστάσεως εργασίας 

1ο δεκαήμερο Μαΐου 2020 
(αφορά στους μήνες Μάρτιο 
και Απρίλιο) 

Έντυπο 4.3: Πίνακας προσωπικού 
ασφαλούς λειτουργίας επιχείρησης. 
Τρόπος οργάνωσης της εργασίας 

1ο δεκαήμερο Μαΐου 2020 
(αφορά στους μήνες Μάρτιο 
και Απρίλιο) 

Έντυπο 4.4: πίνακας προσωπικού 
μεταφοράς προσωπικού σε 
επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου 

1ο δεκαήμερο Μαΐου 2020 
(αφορά στους μήνες Μάρτιο 
και Απρίλιο) 

Καταβολή του 1/3 των ημερών της  
άδειας ειδικού σκοπού που 
λήφθηκαν από τους εργαζόμενους 
κατά τον Μάρτιο και Απρίλιο 2020 

Εντός του δεύτερου 
δεκαημέρου του Μαΐου 2020 

 

Ε. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΡΓΑΝΗ (14556/448/2020) 

Η χρήση της άδειας ειδικού σκοπού παρατείνεται μέχρι και την 24η Απριλίου 2020. 

Παρατείνεται  έως τις 30/4/2020 η αναστολή των υποχρεώσεων των εργοδοτών να καταχωρούν στο 
Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των 
εργαζομένων, την υπερεργασία κλπ. 
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COVID 19 – Ministry of Employment Circular 

 

The circular Nr.14676/253/2020 was just issued by the Ministry of Employment, clarifying significant 
issues regarding the employers’ obligations and the deadlines applicable for the submission of 
electronic declarations. 

 

Α. BRANCHES OF GREEK COMPANIES UNDER SUSPENSION 

Companies which maintain a branch (even only one), registered with Taxis, whose main activity, 
based on its code “KAD”, has been suspended following a State’s order, may file a relevant solemn 
declaration through ERGANI system from 6/4/2020 up to 10/4/2020. 

In case these companies decide to amend their initial declaration in order to be subjected to the said 
category, they will need to do it within the deadlines set (as per the below tables). 

Companies submitting for the first time the declaration or amending an initial one should inform their 
personnel within the same (in writing or electronically), so that the employees file also a relevant 
declaration (initial or amending) within the deadlines set. 

The above employers should take into consideration that the amending declaration results in the 
suspension of all the employment agreements from 15.3.2020 up to 30.4.2020, unless they employ 
personnel in specifically permitted activities (e.g. take-out restaurants or e-shops). 

 

Β. CORRECTIONS IN SUBMITTED DECLARATIONS BY EMPLOYERS AND EMPLOYEES 

Companies may correct or complete or revoke initial declarations within the deadlines set. 

In any case the employers should notify within the same day the employees in writing or electronically, 
so that the latter proceed also with their relevant corrections/ completions/ revocations. 

 

C. REVOCATION OF SUSPENDED EMPLOYMENT AGREEMENTS 

The revocation of the suspension of employment agreements is allowed in case of extra-ordinary, 
urgent, unavoidable and not subject to any delay, needs. The work for covering these special needs 
is remunerated by the employer entirely. Moreover, the working time prolongs respectively the 
suspension, which lasts 45 days. 

The employers should declare and justify the revocation of the suspension, as well as its duration, 
through ERGANI system and certainly prior to the commencement of the urgent work. 

 

D. TIME SCHEDULE 

The circular includes a detailed time schedule for submitting declarations on a case-by-case basis. 
Specifically: 

 

1. Suspended enterprises 

Submission of solemn declarations 
by enterprises for the suspension of 
the employees’ contracts 

Until 10/4/2020 

Corrections/additions/revocations of 
submitted documents 

From 11/4 until 13/4/2020 
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2. Affected enterprises based on their “KAD” 

Submission of solemn declarations 
by enterprises for the suspension 
of the employees’ contracts 

Until 20/4/2020 

Corrections/additions/revocations 
of submitted documents 

From 11/4 until 13/4/2020 

                   & 

From 21/4 until 23/4 

(depending on their submission 
date) 

 

The above deadlines apply also to employees of suspended enterprises, which, however, are allowed 
to perform certain business activities based on a supplementary KAD and employ relevant staff (e.g. 
in case of delivery/take away or in case of e-shops). 

 

3. Employees 

STAGE A 

Submission of solemn declarations 

From 1/4/ until 10/4 

(based on the last digit of the 
AFM) 

Corrections/ additions/ revocations of 
Solemn Declarations 

From 11/4 until 13/4 

Payment of compensation From 15/4 until 17/4 

 

Following the end of Stage A, employees who have not filed a solemn declaration or their contracts 
were suspended at a later stage, may submit it in Stage B, as follows: 

 

STAGE B 

Submission of solemn declarations 

From 11/4/ until 20/4 

(based on the last digit of the 
AFM) 

Corrections/ additions/ revocations 
of solemn declarations 

From 21/4 until 23/4 

Payment of compensation From 27/4 until 30/4 

 

Following the end of Stage B, employees who have not filed a solemn declaration, may submit it in 
Stage C, as follows: 
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STAGE C 

Submission of solemn declarations 

From 21/4/ until 30/4 

(based on the last digit of the 
AFM) 

Corrections/ additions/ revocations 
of solemn declarations 

From 1/5 until 3/5 

Payment of compensation From 5/5 until 10/5 

 

4. Deadlines of other forms  

Form 4.1: Declaration for remote 
work 

First 10 days of May 2020 
(concerning March and April) 

Form 4.3: Table of safe operation 
staff 

First 10 days of May 2020 
(concerning March and April) 

Form 4.4: Table of intragroup 
transfer of employees 

First 10 days of May 2020 
(concerning March and April) 

Payment of 1/3 of the days of 
special leave received by the 
employees during March and April 
2020 

Within the second 10 days of 
May 2020 

 

E. EXTENSION OF SUSPENSION OF EMPLOYERS’ OBLIGATIONS - PROLONGATION OF 
SPECIAL LEAVE 

The suspension of employers’ obligations to register in the ERGANI system amendments of the 
working hours, overtime etc. is prolonged until 30.4.2020. 

The use of special leave is extended until 24.4.2020. 
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