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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΝΕ ΓΣΕΕ 
 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ 
ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ 
 
Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως υπηρεσιών πληροφόρησης του Δικτύου 
Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων 
και Ανέργων και με αφορμή τον μεγάλο αριθμό ερωτημάτων που αφορούν τον τρόπο 
εφαρμογής των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την 
αντιμετώπιση και των περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού, σας αποστέλλουμε 
κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Εργασιακά Θέματα» με τίτλο " Χρήσιμες 
ερωτήσεις -απαντήσεις για τα δικαιώματα των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας του κορονοϊού" 
 
Στο κείμενο, μεταξύ άλλων, απαντώνται και ερωτήματα που αφορούν την καταβολή 
αποδοχών από επιχείρηση που έχει κλείσει με εντολή δημόσιας αρχής, την άδεια 
άνευ αποδοχών και την ετήσια άδεια αναψυχής. 
  
* Το Έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ και το Υπουργείο Εργασίας 
 
 Συντάκτες 
Θοδωρής Βλάσσης, ΙΝΕ ΓΣΕΕ 
Άντα Σταμάτη, ΙΝΕ ΓΣΕΕ 
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1) Δικαιούται αποδοχές ο εργαζόμενος στην περίπτωση που ο εργοδότης κλείνει την 
επιχείρηση με απόφαση της δημόσιας αρχής; 
 
Στην περίπτωση που το κλείσιμο της επιχείρησης αποτελεί απόφαση της πολιτείας 
κατόπιν έκδοσης νομοθετικής πράξης λόγω ανωτέρας βίας, ο εργοδότης 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών και ασφαλιστικών 
εισφορών για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η απόφαση της αρχής. 
Ανωτέρα βία, με τη συνδρομή της οποίας ο εργοδότης απαλλάσσεται από την 
υποχρέωση καταβολής μισθών υπερημερίας στον εργαζόμενο κατά το άρθρο 656 του 
ΑΚ, συνιστά κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που ήταν αδύνατον να αποτραπεί 
ακόμη και αν είχε καταβληθεί το ανώτατο δυνατό μέτρο επιμέλειας, σύνεσης και 
πρόνοιας. Θα πρέπει από το περιστατικό της ανωτέρας βίας να προκαλείται ολική 
και διαρκής αδυναμία του εργοδότη για αποδοχή της εργασίας του μισθωτού, 
ανεξάρτητα από την οικονομική του δυνατότητα. 
Από το χρονικό σημείο επαναλειτουργίας της επιχείρησης και μετά ο εργοδότης 
υποχρεούται να αποδέχεται τις πραγματικές και προσηκόντως προσφερόμενες 
υπηρεσίες του εργαζομένου, διαφορετικά περιέρχεται σε κατάσταση υπερημερίας 
και υποχρεούται να καταβάλλει αποδοχές στον εργαζόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 
656 του ΑΚ. 
Το προσωρινό λοιπόν κλείσιμο των επιχειρήσεων -έπειτα από κρατική απόφαση- 
λόγω της επιδημίας του κορονοϊού συνιστά ανωτέρα βία εξαιτίας της οποίας ο 
εργοδότης αδυνατεί να αποδεχτεί τις υπηρεσίες των εργαζομένων και συνεπώς 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών σε αυτούς για όσο χρονικό 
διάστημα παραμένει κλειστή η επιχείρηση χωρίς υπαιτιότητα του εργοδότη λόγω 
της παραπάνω ανωτέρας βίας. 
Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε επιχειρήσεις οι οποίες έκλεισαν κατόπιν 
απόφασης της αρχής δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού καθώς και 
ασφαλιστική κάλυψη, που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στις από 14.3.2020 και 20.3.2020 ΠΝΠ και στην ΚΥΑ 12998/232/23-
03-2020. 
 
2) Δικαιούται αποδοχές ο εργαζόμενος στην περίπτωση που ο εργοδότης αποφασίζει ο ίδιος 
να διακόψει τη λειτουργία της επιχείρησής του; 
 
Εάν η απόφαση για το κλείσιμο μιας επιχείρησης λαμβάνεται από τον εργοδότη, 
τότε ο μισθός καταβάλλεται κανονικά στους εργαζομένους. Ο εργαζόμενος επομένως 
έχει δικαίωμα να απαιτήσει το μισθό του στην περίπτωση που η αποδοχή της 
εργασίας είναι αδύνατη για λόγους που αφορούν τον εργοδότη και δεν οφείλονται σε 
ανωτέρα βία. 
Στην περίπτωση που ο εργοδότης αποφάσισε αρχικά ο ίδιος τη διακοπή της 
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δραστηριότητάς του και στη συνέχεια ακολούθησε απόφαση της δημόσιας αρχής, 
καταβάλλει τις αποδοχές στους εργαζομένους για το χρονικό διάστημα μέχρι την 
απόφαση της αρχής. 
 
3) Μπορεί ο εργοδότης να υποχρεώσει τον εργαζόμενο να λάβει την κανονική του άδεια; 
 
Ο εργοδότης δεν μπορεί να υποχρεώσει τον εργαζόμενο να λάβει την κανονική του 
άδεια, καθότι ο χρόνος χορήγησης της άδειας καθορίζεται, εντός του ημερολογιακού 
έτους, με κοινή συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη. Ειδικότερα, ο 
εργαζόμενος αιτείται την κανονική του άδεια, γραπτώς ή προφορικώς, και ο 
εργοδότης υποχρεούται να του τη χορηγήσει εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή 
της αίτησης. Οι μισοί δε τουλάχιστον από τους εργαζομένους που δικαιούνται 
κανονική άδεια θα πρέπει να λαμβάνουν την άδειά τους μέσα στο χρονικό διάστημα 
από 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.  
 
4) Μπορεί ο εργοδότης να υποχρεώσει του εργαζόμενο να τεθεί σε άδεια άνευ αποδοχών; 
 
Ομοίως και για την άδεια άνευ αποδοχών, ο εργοδότης δεν δικαιούται να επιβάλει 
στον εργαζόμενο τη χορήγησή της. Η άδεια άνευ αποδοχών χορηγείται στον 
εργαζόμενο μόνο κατόπιν αιτήματος του τελευταίου και έγκρισης αυτού (του 
αιτήματος) από τον εργοδότη και επομένως δεν νοείται υποχρεωτική χορήγηση από 
τον εργοδότη της άδειας άνευ αποδοχών. 
Υπογραμμίζεται ότι άδειες άνευ αποδοχών που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ 
εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών των οποίων η επιχειρηματική 
δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής αίρονται αυτοδικαίως από 
την ημέρα δημοσίευσης της ΥΑ (12998/232/23-03-2020 ΦΕΚ 1078 ΤΕΥΧΟΣ Β, 28-3-
2020). Οι συμβάσεις αυτών των εργαζομένων τελούν σε αναστολή και είναι 
δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. 
Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, οι εργαζόμενοι δύνανται -προς διασφάλιση 
των νόμιμων δικαιωμάτων τους- να απευθύνονται στην Επιθεώρηση Εργασίας του 
τόπου της απασχόλησής τους ζητώντας τη μεσολάβησή της για τη διευθέτηση της 
εργατικής διαφοράς. 
 
5) Μπορεί ο εργοδότης να μετατρέψει τη σύμβαση εργασίας του εργαζομένου από πλήρους 
απασχόλησης σε μερικής; 
 
Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά τη διάρκειά της ο εργοδότης και 
ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν ημερήσια ή 
εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη ή μηνιαία εργασία, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, η 
οποία θα είναι μικρότερης διάρκειας από την κανονική (μερική απασχόληση). 
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Αν η συμφωνία αυτή δεν καταρτιστεί εγγράφως ή δεν γνωστοποιηθεί εντός οκτώ (8) 
ημερών από την κατάρτισή της στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, τεκμαίρεται η 
πλήρης απασχόληση του μισθωτού. 
 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για να μετατραπεί η σύμβαση εργασίας πλήρους 
απασχόλησης σε μερικής, απαιτείται συμφωνία του εργαζομένου. Η νομοθεσία 
προβλέπει ότι, όταν η καταγγελία σύμβασης εργασίας (απόλυση) οφείλεται σε 
άρνηση του μισθωτού να αποδεχτεί την εργοδοτική πρόταση για μετατροπή της από 
πλήρους απασχόλησης σε μερικής απασχόλησης, η εν λόγω καταγγελία είναι άκυρη. 
 
Δείτε την πρωτότυπο φυλλάδιο εδώ 
 
The Capa Epsilon Business Support Team. ® 

B  e   T  h  e  r  e .   B  e   E  v  e  r  y  w  h  e  r  e .  
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2Rc0O6k%3Ffbclid%3DIwAR0Kr1Y9MYJV142NNWSZmt4E9MPtOy9vG-SldAmy3tvU2iGDHDdFBv0ddV4&h=AT2exfz4lqzVr6UMeYjZKPzbzDQu41ps_4EK_AKLDHZCIgHlBPS9akmhxo3vSB2_VgWus_PCoC5v3aH26OD-y5ZjIzqiJc-wXCm-VxNFER4agYD1H4HiZnlYf5uOYNtqgpB8oC5oHm-yAIiqk8dq3yXmVGiF-JGTWcATBzy7ba1eB2ctjD35eIswQzwnNDxRtdTku-BZv4RlklvGp4GCLm4_vCbiJkWU3vL8I3zJp6ly48ZDgw3X2mXrk0rRls3EpyFpVVKoubqTj_z7zLl4BkvJ4gnPFoLGdfUAj6-_5NZ10pP3vebMomqL5QBehBQND1bUrK7YFHGQ8DdoYq2HCf2IR5cEaHK41_m3LwxcPGzsWQqsSFsov_WjxYM2WoIEJozmt7qU3CGvVtBJDeDLLYMVmfSMEU-Fmx7u893j8-a0XmsoWniO4xdHtjCrlC9I-ZM5-gRsfDR8tvjMnfUUt5--dVaN4pWKiZyc9wgEewUgc29HtPWvGYU1MJgUgHqr74ThJE8zdsbkZ7D7XsK2gk0QfvNHTvBUL0nvaVGOmwwFMtmjZ3zEGjZowjQf_IRZFMQvN21phMUAdRqipwAYhKAN-kDo9gDq0PTAxDE2YTPZArlYkizV7k42gRBom9aKbGM3-g

