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Σο Τπουργείο Εργαςίασ & Κοινωνικών Τποθέςεων ωσ αρμόδιοσ φορζασ προάςπιςθσ των
ςυμφερόντων των εργαηομζνων αναλαμβάνει, ςτο πλαίςιο τθσ ενιαίασ και ςυνολικισ κυβερνθτικισ
προςπάκειασ για τθν ανάςχεςθ των οικονομικϊν και κοινωνικϊν επιπτϊςεων του κορονοϊοφ ςτθν
Ελλάδα, πρωτοβουλία με μία ςειρά ςυνεκτικϊν παρεμβάςεων:
1.

Αναςτζλλεται θ υποχρζωςθ του εργοδότθ να καταχωρεί ςτο Πληροφοριακό φςτημα
ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων κάκε αλλαγι ι τροποποίθςθ
του ωραρίου και τθσ οργάνωςθσ του χρόνου εργαςίασ των εργαηομζνων. Ζτςι παρζχεται θ
δυνατότθτα ςτουσ εργοδότεσ να οργανϊνουν πιο γριγορα και αποτελεςματικά το χρόνο
εργαςίασ ςτισ επιχειριςεισ τουσ, προκειμζνου να προςαρμοςτοφν ςτισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ
που κζτει το φαινόμενο τθσ διάδοςθσ του κορονοϊοφ και ςτθ χϊρα μασ.
Ενδεικτικά, με τον τρόπο αυτό, διευκολφνουμε εργαηόμενουσ και εργοδότεσ να προκρίνουν
ςχιματα ςταδιακισ πρόςβαςθσ και προςζλευςθσ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ (για τθν αποφυγι
ςυνωςτιςμοφ και ςτα μζςα μαηικισ μεταφοράσ και ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ), υποςτθρίηουμε
τισ επιχειριςεισ να αντιμετωπίηουν τθν ενδεχόμενθ απουςία εργαηομζνων (λόγω
προλθπτικϊν μζτρων ι για λόγουσ φροντίδασ παιδιϊν ςε περιπτϊςεισ διακοπισ λειτουργίασ
εκπαιδευτικϊν μονάδων), κ.λπ. ε κάκε περίπτωςθ, δεν κίγονται οι υφιςτάμενεσ
προςτατευτικζσ διατάξεισ για τισ προχποκζςεισ πραγματοποίθςθσ υπερεργαςίασ,
υπερωριϊν, εργαςίασ κατά βάρδιεσ, ο προβλεπόμενοσ ελάχιςτοσ χρόνοσ ανάπαυςθσ, κ.λπ.
Για όςο χρόνο εφαρμόηεται το ανωτζρω μζτρο, ο εργοδότθσ υποχρεοφται να
γνωςτοποιήςει ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργαςίασ και
Κοινωνικϊν Υποκζςεων, ςυγκεντρωτικά, κάκε αλλαγι ι τροποποίθςθ του ωραρίου ι τθσ
οργάνωςθσ του χρόνου εργαςίασ των εργαηομζνων, κακϊσ και τθν υπερεργαςία και τθ
νόμιμθ κατά τθν ιςχφουςα νομοκεςία υπερωριακι απαςχόλθςθ, που πραγματοποιικθκε
εντόσ του προθγοφμενου μινα κατά το πρώτο 10ημέρο του επόμενου μήνα τθσ
παραςχεκείςασ εργαςίασ.

2.

Με ςκοπό τθν πρόλθψθ και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ περαιτζρω διάδοςθσ του κορονοϊοφ
ςτουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ, αλλά και ςτο πλαίςιο τθσ οφτωσ ι άλλωσ κεςμοκετθμζνθσ
υποχρζωςθσ των εργοδοτϊν να εξαςφαλίηουν τθν υγεία και αςφάλεια των εργαηομζνων
τουσ, παρζχεται θ δυνατότθτα να προχωροφν ςε ςχιματα εξ’ αποςτάςεωσ παροχισ
εργαςίασ (τηλεργαςίασ), ςτο βακμό βζβαια που αυτό είναι οργανωτικά και τεχνικά εφικτό
(π.χ. με χριςθ τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν, κ.λπ.). Και ςε αυτι τθν
περίπτωςθ, διευκολφνονται οι εργαηόμενοι με παράλλθλα κακικοντα φροντίδασ παιδιϊν.

3.

η

Αναςτέλλεται για 3 μήνεσ έωσ την 30 Ιουνίου του 2020 η πληρωμή των αςφαλιςτικών
ειςφορών και των δόςεων κάκε είδουσ ρφκμιςθσ, οι οποίεσ είναι πλθρωτζεσ ζωσ 31θ
Μαρτίου 2020, ςτουσ κλάδουσ και περιοχζσ (ανά ΚΑΔ και Περιφερειακι Ενότθτα), για
περιπτϊςεισ που διακόπτεται θ οικονομικι δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςθσ με κρατικι
εντολι για περιςςότερο από 10 θμζρεσ.

