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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ EΡΓΑΙΑ   

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ 

                                                                                                Δελτίο Σύπου 

                                                                             Αθήνα  18-03-2020 

 

Διλωςθ Υπ. Εργαςίασ Γιάννθ Βροφτςθ για τθ δεφτερθ δζςμθ ζκτακτων 

μζτρων ςτιριξθσ για εργαηόμενουσ, ελεφκερουσ επαγγελματίεσ, 

αυτοαπαςχολοφμενουσ, ανζργουσ και επιχειριςεισ με ριτρα 

διατιρθςθσ κζςεων εργαςίασ 

 

Μζςα ςε ζνα κλίμα δθμιουργικισ ςυνεργαςίασ με τα ςυναρμόδια Υπουργεία Οικονομικϊν 

και Ανάπτυξθσ, ερχόμαςτε  να ςτθρίξουμε ζμπρακτα το ςφνολο των εργαηομζνων και των 

επιχειριςεων, τόςο εκείνων που ανεςτάλθ όςο και εκείνων που ςυνεχίηεται θ λειτουργία 

τουσ.  

Ωςτόςο, πριν προχωριςουμε ςτθν ανακοίνωςθ των μζτρων κα πρζπει να τονίςω ιδιαίτερα 

το εξισ: Θ εικόνα τθσ αγοράσ εργαςίασ ζωσ ςιμερα για το μινα Μάρτιο είναι 

απογοθτευτικι ζωσ τραγικι. Ππωσ τόνιςε και ςτο διάγγελμά του ο Ρρωκυπουργόσ, οι 

επιχειρθματίεσ δεν πρζπει αναίτια και αδικαιολόγθτα να προχωροφν ςε απολφςεισ και 

να εκδθλϊνουν καταχρθςτικζσ ςυμπεριφορζσ. Πλα τα ευνοϊκά μζτρα ςτιριξθσ για τισ 

επιχειριςεισ ςυνδζονται άρρθκτα με ριτρα διατιρθςθσ κζςεων εργαςίασ. 

Ζχουμε πει ότι τθν μάχθ κατά αυτισ τθσ πρωτοφανοφσ κρίςθσ κα πρζπει να τθν δϊςουμε 

και να ςυμβάλουμε όλοι μαηί. Πολιτεία, επιχειριςεισ, εργαηόμενοι. Ρρζπει πάςθ κυςία να 

διαςφαλίςουμε τθν κοινωνικι ςυνοχι! Ρρζπει το τζλοσ τθσ κρίςθσ να μασ βρει υγιείσ αλλά 

και τθν κοινωνία όρκια και ηωντανι. Γι’ αυτό και ωσ κυβζρνθςθ και Υπουργείο Εργαςίασ 

λαμβάνουμε ζκτακτα  αλλά  αναγκαία μζτρα.  

Τα ζκτακτα μζτρα μασ, ςυνιςτοφν ζνα ςυνολικό δίχτυ προςταςίασ των εργαηομζνων, των 

επιχειριςεων και των ελεφκερων επαγγελματιϊν που περιλαμβάνει: 
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Α. ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΓΑΗΟΜΕΝΟΥΣ 

1. Ριτρα διατιρθςθσ κζςεων εργαςίασ ςε όλεσ τισ επιχειριςεισ που δεν ανεςτάλθ θ 

λειτουργία τουσ ωσ προχπόκεςθ για τθν αναςτολι καταβολισ  αςφαλιςτικϊν και 

φορολογικϊν υποχρεϊςεων και τθ χριςθ ζκτακτων χρθματοδοτικϊν εργαλείων 

ςτιριξθσ. 

2. Ρθτι απαγόρευςθ απόλυςθσ εργαηομζνου ςε επιχειριςεισ που ζχει αναςταλεί θ 

λειτουργία τουσ κατόπιν εντολισ δθμόςιασ αρχισ, ενϊ ςε περίπτωςθ που αυτι λάβει 

χϊρα κα κεωρείται άκυρθ.   

3.  «Αποηθμίωςθ ειδικοφ ςκοποφ» φψουσ 800 ευρϊ, για διάςτθμα κάλυψθσ  από 15 

Μαρτίου ζωσ 30 Απριλίου, ωσ ζκτακτθ οικονομικι ενίςχυςθ για όλουσ τουσ 

εργαηόμενουσ επιχειριςεων που ανεςτάλθ θ λειτουργία τουσ βάςει ΚΑΔ, θ οποία κα 

καταβλθκεί το πρϊτο 10ιμερο του Απριλίου. 

4. Πλιρθ αςφαλιςτικι κάλυψθ των παραπάνω εργαηομζνων για όλο το διάςτθμα 

αναςτολισ λειτουργίασ των επιχειριςεων, υπολογιηόμενθ ςτον ονομαςτικό τουσ 

μιςκό.   

Β. ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΓΟΥΣ 

1. Παράταςθ καταβολισ τακτικισ επιδότθςθσ ανεργίασ, κακϊσ και του επιδόματοσ 

μακροχρονίωσ ανζργων και του βοθκιματοσ ανεργίασ ςε ελεφκερουσ επαγγελματίεσ 

και αυτοαπαςχολοφμενουσ, για δφο (2) ακόμθ μινεσ, ςε όςουσ ανζργουσ το ςχετικό 

δικαίωμα λιψθσ επιδόματοσ λιγει τθν 31θ Μαρτίου 

Γ. ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΟΥΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ  

1. Αναςτολι πλθρωμισ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν ελεφκερων επαγγελματιϊν και 

αυτοαπαςχολοφμενων μθνόσ Φεβρουαρίου για 3 μινεσ, χωρίσ τόκουσ και 

προςαυξιςεισ. 

  Δ. ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ - ΕΓΟΔΟΤΕΣ 

1.Αναςτολι καταβολισ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν μθνόσ Φεβρουαρίου, για τρεισ (3) μινεσ, 

χωρίσ τόκουσ και προςαυξιςεισ ςε μιςκωτοφσ επιχειριςεων που πλιττονται.  

2. Αναςτολι καταβολισ ρυκμιςμζνων οφειλϊν ςε αςφαλιςτικά ταμεία για τρεισ (3) μινεσ 

για όλεσ τισ επιχειριςεισ που πλιττονται. 

Ε. ΜΕΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΘΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΘ ΡΟΣΑΜΟΓΘ 

ΤΟΥΣ ΣΤΘΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΟΝΟΪΟΥ 

1. Πρόβλεψθ λειτουργίασ επιχειριςεων με προςωπικό αςφαλοφσ λειτουργίασ με ριτρα 

διατιρθςθσ των κζςεων εργαςίασ. 
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2.Θζςπιςθ μζτρων για τθν απρόςκοπτθ παροχι υπθρεςιϊν Ιατροφ Εργαςίασ, τθν άρςθ 

των διοικθτικϊν εμποδίων για επιχειριςεισ, υπθρεςίεσ και ιατροφσ, και ιδίωσ τθν 

προςταςία τθσ υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και τθσ δθμόςιασ υγείασ. 

ΣΤ. ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘ ΤΩΝ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ e- ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ 

1. Τθν κακιζρωςθ ςθμαντικϊν διευκολφνςεων για όλουσ τουσ πολίτεσ όπωσ π.χ. τθν εξ 

αποςτάςεωσ εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν ςτον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ, μζςω τθσ επίςπευςθσ 

τθσ προγραμματιςμζνθσ ψθφιοποίθςθσ βαςικϊν λειτουργιϊν των δφο οργανιςμϊν.  

Βριςκόμαςτε ςε διαρκι επαγρφπνθςθ ϊςτε, με τισ ελάχιςτεσ δυνατζσ απϊλειεσ, να 

ξεπεράςουμε και αυτι τθν κρίςθ. Ρολιτεία, μικρζσ και μεγάλεσ επιχειριςεισ, 

εργαηόμενοι. Πλοι μαηί. 


