
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. 44921/1377 
Επέκταση, σε όλη την Επικράτεια, της ισχύος 

των έκτακτων και προσωρινών μέτρων του 

άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), ως προς 

την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργα-

σίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής 

μεταφοράς και του τόπου εργασίας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 235 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρ-

νηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδη-
γίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) -  
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 184).

2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχεί-
ρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/
85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133).

4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργα-
να» (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης» (Α΄ 168).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181).

7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

10. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

11. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-09-2019 από-
φαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής 
εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β΄ 3520).

12. Την επιτακτική ανάγκη στήριξης εργαζομένων επι-
χειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα και τη συ-
νεχή ανάγκη λήψης έκτακτων και προσωρινών μέτρων 
της πολιτείας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό 
της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και την 
πορεία εξέλιξης του φαινομένου.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋ-
πολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 42320/2256/2020 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του παραπάνω Υπουργείου, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Επέκταση υποχρέωσης εφαρμογής των 
έκτακτων και προσωρινών μέτρων ως προς την 
οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας 
για τον μήνα Νοέμβριο, σε όλη την Επικράτεια

Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας 
υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, τίθενται οι εξής 
κανόνες ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρό-
νου εργασίας:

1.α) Επιχειρήσεις - εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν 
υποκατάστημα σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα 
της χώρας, υποχρεούνται, για τον μήνα Νοέμβριο, να 
εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής 
εργασίας στους εργαζομένους τους, σε όποιες περι-
πτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό 
το σύστημα, σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί 
του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών.

β) Για την ορθή τήρηση της περ. α΄, οι επιχειρήσεις - 
εργοδότες οφείλουν εντός εικοσιτετραώρου από τη 
δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως να προαναγγείλουν στο Πληροφοριακό Σύστημα 
«ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων την εξ αποστάσεως εργασία ποσοστού πενήντα 
τοις εκατό (50%) των εργαζομένων τους, για τους οποί-
ους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό, πριν την έναρ-
ξη της εργασίας τους, συμπληρώνοντας το Έντυπο 4.1 
«ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΣΚΟΠΟΥ» της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11-3-2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυ-
ρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

γ) Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της 
περ. β΄, επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) 
ευρώ στην επιχείρηση - εργοδότη, κατόπιν σχετικού 
ελέγχου από το  Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2. Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχει-
ρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που εδρεύουν 
ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε Περιφερειακή 

Ενότητα της χώρας, προσαρμόζεται, υποχρεωτικά, για 
τον μήνα Νοέμβριο, κατά την έναρξη και λήξη του με 
τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προ-
σέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση 
με την έναρξη και τη λήξη, αντίστοιχα, του ωραρίου 
τους. Για το χρονικό διάστημα εφαρμογής του παρόντος 
αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί 
στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αλλαγή ή τρο-
ποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου 
εργασίας των εργαζομένων. 

Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις 
του π.δ. 88/1999 (Α΄ 94), καθώς και η υποχρέωση του ερ-
γοδότη για προαναγγελία του χρόνου υπερεργασίας και 
νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης, πριν την πραγμα-
τοποίησή τους, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
Η ως άνω προσαρμογή του ωραρίου των εργαζομένων 
δεν μεταβάλλει το είδος της σύμβασης εργασίας των 
εργαζομένων αυτών.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έως τις 30 Νοεμβρίου 
2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ   
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