EFSTRATIOS CHOURDAKIS
2020.04.09 10:23:56

EFSTRATIOS CHOURDAKIS

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
ΔΕΝ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

CN=EFSTRATIOS CHOURDAKIS
C=GR
O=Hellenic Public Administration Certification Services
E=echourdakis@minedu.gov.gr

Public key:
RSA/1024 bits

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
---ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μαρούσι, 9-4-2020
Αριθ. πρωτ.: 44620/Ν1

ΠΡΟΣ:

Όλες τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης

ΚΟΙΝ:

Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης.

-----

Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Ε. Χουρδακης
Τηλέφωνο: 210.344-2208
E-mail: protocol@minedu.gov.gr
ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της 14199/249 (Β’ 1217) ΚΥΑ»

Συνημμένα διαβιβάζεται η αρίθμ. 14199/249 (ΦΕΚ 1217 Β’/8-4-2020) απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα: «Μέτρα στήριξης
εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού
τομέα, στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας με εντολή
δημόσιας αρχής για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Εξ αποστάσεως εργασία
(τηλεκπαίδευση / τηλεκατάρτιση) εκπαιδευτικών και λοιπές διατάξεις», και παρακαλούμε για την
ενημέρωσή σας.
Οι κατά τόπους Δ/νσεις Εκπαίδευσης παρακαλούνται για τη διαβίβαση της συνημμένης στις
ιδιωτικές σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΟΚΑ
Συνημμένα:
Η αναφερόμενη στο θέμα ΚΥΑ (σελ. 4)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Β’ της
Αυτοτελούς Δ/νσης Ιδιωτικής
Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙΘ.
Ευστράτιος Χουρδάκης

E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
KONSTANTINOS
MOSCHONAS
Date: 2020.04.09 00:52:36
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

12825

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
8 Απριλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 14199/249
Μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής για την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Εξ αποστάσεως εργασία (τηλεκπαίδευση / τηλεκατάρτιση) εκπαιδευτικών και λοιπές διατάξεις.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής
και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Α’ 42), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
2. το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
3. το άρθρο ενδέκατο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας
και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της
ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄68),
4. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),
όπως ισχύει,

Αρ. Φύλλου 1217

5. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133),
6. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει,
7. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145), όπως
ισχύει,
8. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168), όπως ισχύει,
9. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει,
10. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
11. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
12. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
13. τη με αριθμ. 339/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051),
14. τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16838/10.3.2020 κοινή
υπουργική απόφαση «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και
παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων,
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων
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γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό
διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020» (Β΄ 783),
15. τη με αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-09-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής
εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β’ 3520), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
16. τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21-3-2020 κοινή
υπουργική απόφαση «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών
και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων
ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων
και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας, προσωρινής απαγόρευσης των εκπαιδευτικών εκδρομών
εντός και εκτός της χώρας και προσωρινής απαγόρευσης μετακινήσεων και επισκέψεων μαθητών, φοιτητών,
σπουδαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολικών
μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του
εξωτερικού για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως
και 10.4.2020» (Β΄ 956),
17. τη με αριθμ. Α.1053/20-03-2020 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του
άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), με την
οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του» (Β΄949), όπως ισχύει,
18. τη με αριθμ. Α.1054 /20-03-2020 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του
άρθρου 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), με την
οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του» (Β΄ 950),όπως ισχύει,
19. τη με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό
μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e-ΕΦΚΑ, των οποίων ή
έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα,
βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται
σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους
2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών,
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού
COVID-19» (Β’ 1078),
20. τη με αριθμ. οικ. 12997/231/23-3-2020 απόφαση
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993),
21. τη με αριθμ. πρωτ. 13117/779/2020 εισήγηση της
Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
22. την επιτακτική ανάγκη στήριξης των εκπαιδευτικών
και των εργαζομένων σε πάσης φύσεως εκπαιδευτικές
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δομές του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
με εντολή δημόσιας αρχής για την αντιμετώπιση του
κορωνοϊού COVID-19,
23. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που έχει
προβλεφθεί στη με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 κοινή
υπουργική απόφαση (Β΄ 1078), αποφασίζουμε:
Την εξειδίκευση μέτρων στήριξης εργαζομένων σε
επιχειρήσεις/εργοδότες πάσης φύσης εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα στους οποίους έχει επιβληθεί το
μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, βάσει
ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής. Εξ αποστάσεως εργασία
(τηλεκπαίδευση / τηλεκατάρτιση) εκπαιδευτικών.
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν οι
εργαζόμενοι (εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό) επιχειρήσεων-εργοδοτών πάσης φύσης εκπαιδευτικών
δομών του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες πλήττονται και
οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας
στις 20/3/2020, τους αναφερόμενους στον κάτωθι πίνακα
ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την
20/3/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από
τους αναγραφόμενους στον κάτωθι πίνακα, όπως αυτά
προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα
ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ
στις 20/3/2020 ή κύριας δραστηριότητας υποκαταστήματος/ων, στις οποίες έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας με εντολή δημόσια αρχής:
KΑΔ
ΚΛΑΔΟΣ
85.10
Προσχολική εκπαίδευση
85.20
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
85.31
Γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Τεχνική και Επαγγελματική
85.32
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Μεταδευτεροβάθμια
85.41
μη τριτοβάθμια εκπαίδευση
85.42
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
85.51
Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
85.52
Πολιτιστική εκπαίδευση
85.59
Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α
Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές
85.60
δραστηριότητες
Δραστηριότητες βρεφονηπιακών
88.91
και παιδικών σταθμών
2. Επιχειρήσεις-εργοδότες της προηγουμένης παραγράφου, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου
Α1 της με αριθμ. 12998/232/28.03.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’1078), που αφορά σε μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων –εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ)
στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής.
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Άρθρο 2
Μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων
εργοδοτών - Εξ αποστάσεως εργασία
(τηλεκπαίδευση/τηλεκατάρτιση) εκπαιδευτικών.
Αναστολή συμβάσεων εργασίας
1. Οι συμβάσεις εργασίας των εκπαιδευτικών που
έχουν λάβει διοριστήριο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δεν
αναστέλλονται και οι αποδοχές αυτών των εργαζομένων
καταβάλλονται από τους εργοδότες. Οι εκπαιδευτικοί
αυτοί, παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία (τηλεκπαίδευση), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των επιχειρήσεων –εργοδοτών της παραγράφου
1 του άρθρου 1 της παρούσας. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί
δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού
του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), των φορολογικών και
ασφαλιστικών μέτρων στήριξης, όπως αυτά περιγράφονται στις οικείες υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου
Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και της μείωσης του συνολικού
μισθώματος κύριας κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο
δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68).
2. Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν λάβει διοριστήριο,
καθώς και το πάσης φύσεως εκπαιδευτικό προσωπικό σε
κάθε άλλη περίπτωση εκπαιδευτικών δομών, μπορούν
να παρέχουν εργασία εξ αποστάσεως (τηλεκπαίδευση/
τηλεκατάρτιση) και σε αυτή την περίπτωση οι συμβάσεις εργασίας τους δεν αναστέλλονται και οι αποδοχές
τους καταβάλλονται από τους εργοδότες. Οι εκπαιδευτικοί και το πάσης φύσεως εκπαιδευτικό προσωπικό
του προηγούμενου εδαφίου που θα παρέχουν εργασία
εξ αποστάσεως (τηλεκπαίδευση/τηλεκατάρτιση), δεν
είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του
άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), των φορολογικών και
ασφαλιστικών μέτρων στήριξης, όπως αυτά περιγράφονται στις οικείες υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου
Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και της μείωσης του συνολικού
μισθώματος κύριας κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο
δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68).
3. Οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων με εξαρτημένη
εργασία σε επιχειρήσεις- εργοδότες της παραγράφου 1
του άρθρου 1 της παρούσας, που δεν εμπίπτουν στις
ανωτέρω δύο κατηγορίες, τελούν σε αναστολή για το
χρονικό διάστημα από 15.3.2020 έως και 30.4.2020 και
οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού
σκοπού του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64). Οι εργαζόμενοι της παρούσας παραγράφου είναι δικαιούχοι, επίσης,
των φορολογικών και ασφαλιστικών μέτρων στήριξης,
όπως αυτά περιγράφονται και εξειδικεύονται στις οικείες
υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών και
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Οι εργαζόμενοι αυτοί είναι και δικαιούχοι της μείωσης
του συνολικού ποσού του μισθώματος κύριας κατοικίας,
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σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68).
Για όσους από τους εργαζομένους της παρούσας παραγράφου παρέχουν υπηρεσίες σε διοικητικές λειτουργίες
ή εξ’ αποστάσεως εργασία με σκοπό την υποστήριξη της
διαδικασίας της τηλεκπαίδευσης ή των λοιπών λειτουργικών αναγκών της εκπαιδευτικής δομής, οι συμβάσεις
εργασίας, κατ’ επιλογή της επιχείρησης - εργοδότη, δεν
αναστέλλονται, δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης
ειδικού σκοπού και των λοιπών μέτρων του Κεφαλαίου
Α1 της με αριθμ. 12998/232/23.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης και οι αποδοχές τους καταβάλλονται από
τις επιχειρήσεις – εργοδότες τους.
4. Οι επιχειρήσεις –εργοδότες της παραγράφου 1 του
άρθρου 1 της παρούσας είναι δικαιούχοι των μέτρων
στήριξης, όπως αυτά περιγράφονται και εξειδικεύονται
στις οικείες υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, ως προς τα φορολογικά και ασφαλιστικά
μέτρα στήριξης. Επίσης, οι ανωτέρω επιχειρήσεις –εργοδότες, είναι δικαιούχοι της μείωσης του συνολικού
ποσού του μισθώματος επαγγελματικής μίσθωσης, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68). Οι εκμισθωτές δε,
των ακινήτων των παρόντων μισθωτών, ως αυτοί ορίζονται στην παρούσα διάταξη, εντάσσονται στα οικονομικά μέτρα στήριξης, όπως αυτά περιγράφονται και
εξειδικεύονται στις οικείες υπουργικές αποφάσεις του
Υπουργείου Οικονομικών.
5. Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες της
παραγράφου 1 του άρθρου 1 δεν προβαίνουν καθόλου
στην παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας/κατάρτισης,
τότε αναστέλλονται οι συμβάσεις του συνόλου του
προσωπικού όλων των κατηγοριών που αναφέρεται
στις παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος άρθρου, το
οποίο δικαιούται την αποζημίωση ειδικού σκοπού του
άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), των φορολογικών και
ασφαλιστικών μέτρων στήριξης, όπως αυτά περιγράφονται στις οικείες υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου
Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και της μείωσης του συνολικού
μισθώματος κύριας κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο
δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68).
Άρθρο 3
Ακυρότητα καταγγελίας σύμβασης
Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, της παραγράφου 1 του
άρθρου 1, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις
προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας
και σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες
αυτές είναι άκυρες από 18.3.2020, ημερομηνία δημοσιοποίησης του μέτρου.
Άρθρο 4
Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού και λοιπά μέτρα
1. Η ακολουθούμενη διαδικασία για τη δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας και για τη λήψη της απο-
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ζημίωσης ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους της
παραγράφου 3 του άρθρου 2 της παρούσας υπάγεται
και είναι σύμφωνη με τις σχετικές ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Α1 της αριθμ. 12998/232/2020 κοινής υπουργικής
απόφασης (Β’ 1078) και των υπουργικών αποφάσεων με
αριθμ. οικ. 12997/231/23-3-2020 (Β’ 993) και με αριθμ.
40331/Δ1.13521/13-09-2019 (Β’ 3520), όπως ισχύουν.
2. α. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που τυχόν έχουν ήδη υποβληθεί από 24.3.2020, από επιχειρήσεις-εργοδότες της
παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσης, καθώς και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις εργαζομένων που τυχόν έχουν υποβληθεί
από 1.4.2020, για λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Κεφ.Α.1 της αριθμ.
12998/232/28.03.2020 κοινής υπουργικής απόφασης,
λογίζονται ως μη γενόμενες.
β. Οι επιχειρήσεις εργοδότες υποχρεούνται σε εκ νέου
υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων, με νέο Ειδικό Έντυπο
Υποβολής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, κατά τη διαδικασία του άρθρου 4 του Κεφ.Α.1 της αριθμ. 12998/232/28.03.2020
κοινής υπουργική απόφασης.
γ. Σε εκ νέου υποβολή υποχρεούνται και οι εργαζόμενοι της παραγράφου 3 του άρθρου 2.
Άρθρο 5
Ρυθμίσεις που αφορούν μειώσεις
και αναπροσαρμογή διδάκτρων ιδιωτικών
εκπαιδευτικών δομών πάσης φύσεως
1. Μη παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως μεταφορά, σίτιση,
απογευματινές δραστηριότητες κ.λπ., από τους εργοδότες – επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της
παρούσας, δεν χρεώνονται για όσο διάστημα διαρκεί η
απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική
παρουσία και δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής των
αντίστοιχων ποσών από τους υπόχρεους.
2. Περαιτέρω, εναπόκειται στις επιχειρήσεις-εργοδότες
και στους υπόχρεους καταβολής διδάκτρων, να συμφωνούν ενδεχόμενη αναπροσαρμογή των διδάκτρων που
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αντιστοιχούν στο πρόγραμμα διδασκαλίας/κατάρτισης
για το χρονικό διάστημα της προηγούμενης παραγράφου, κατ’ αναλογία της παρεχόμενης υπηρεσίας τηλεκπαίδευσης/τηλεκατάρτισης.
3. Στην περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 5 του
άρθρου 2, δεν υφίσταται καμία υποχρέωση καταβολής
διδάκτρων.
Άρθρο 6
Λοιπές διατάξεις
Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία ιδιωτικού δικαίου στα νομικά πρόσωπα της
υποπαρ. 3 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014
(Α’ 32), που είναι αυτοχρηματοδοτούμενοι, μπορούν να
τίθενται σε αναστολή και να είναι δικαιούχοι των μέτρων οικονομικής στήριξης περιλαμβανομένης και της
αποζημίωσης ειδικού σκοπού, σύμφωνα με τις οικείες
υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών και
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1 Απριλίου 2020
και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
εκτός κι αν άλλως ορίζεται στις ανωτέρω διατάξεις της
παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Απριλίου 2020
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Υφυπουργός Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02012170804200004*

