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ΘΓΙΑ: Μεραληζκφο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ ζηήξημεο ησλ εξγαδνκέλσλ κε 

εμαξηεκέλε εξγαζία γηα ηελ  αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ θνξσλντνχ 

COVID-19 

 

Μ ΡΝΜΡΞΓΜΟ 

ΓΞΓΑΟΖΑΟ ΗΑΖ ΗΜΖΚΩΚΖΗΩΚ ΡΝΜΘΓΟΓΩΚ 

 

Έρνληαο ππφςε:  

1. ηελ απφ 11-3-2020 Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγνληα κέηξα 

αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-

19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ» (Α’ 55), 

2. ηελ απφ 14-3-2020 Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγνληα κέηξα 

αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-

19» (Α’ 64),  

3. ηελ απφ 20-3-2020 Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγνληα κέηξα γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ 

COVID-19, ηε ζηήξημε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηε 

δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο» (Α΄ 

68), 

4. ηνλ λ. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 

ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΕΕ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 143), φπσο 

ηζρχνπλ, 

5. ηνλ λ. 4622/2019 «Επηηειηθφ Κξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηαθάλεηα ηεο 

Κπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο» 

(Α’ 133), 

6. ηνλ Καλνληζκφ (ΕΕ) αξηζ. 2016/679 ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ 

έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ 
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ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 

95/46/ΕΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Δεδνκέλσλ/ ΓΚΠΔ),  

7. ηνλ λφκν 4624/2019 «Αξρή Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, 

κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (ΕΕ) 2016/679 ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη 

ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΕΕ) 2016/680 ηνπ Επξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(Α’137), 

8. ην άξζξν 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά 

Όξγαλα, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο 

λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα (Α΄ 98), φπσο ηζρχνπλ, 

9. ην π. δ. 134/2017 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Εξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» (Α΄ 168), φπσο ηζρχεη, 

10. ην π.δ. 81/2019 «χζηαζε, ζπγρψλεπζε, κεηνλνκαζία θαη θαηάξγεζε Τπνπξγείσλ 

θαη θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο - Μεηαθνξά ππεξεζηψλ θαη 

αξκνδηνηήησλ κεηαμχ Τπνπξγείσλ» (Α’ 119), 

11. ην π.δ. 83/2019 «Δηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, 

Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (Α’ 121), 

12. ην π.δ. 84/2019 «χζηαζε θαη θαηάξγεζε Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ θαη Εηδηθψλ 

Γξακκαηεηψλ/Εληαίσλ Δηνηθεηηθψλ Σνκέσλ Τπνπξγείσλ» (Α΄123),  

13. ηελ ππ’ αξηζκ. νηθ. 12998/232/23-3-2020 απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ 

θαη Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ «Μέηξα ζηήξημεο εξγαδνκέλσλ θαη 

επηρεηξήζεσλ-εξγνδνηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, γηα ηελ  αληηκεηψπηζε ησλ 

επηπηψζεσλ ηνπ θνξσλντνχ COVID-19»  

14. ηελ ππ’ αξηζκ. νηθ. 12678/733/18-3-2020 εηζήγεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γεληθήο 

Δ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 

Τπνζέζεσλ, 

15. ηελ επηηαθηηθή αλάγθε ζηήξημεο ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ-εξγνδνηψλ, 

ησλ νπνίσλ ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα αλαζηέιιεηαη θαηφπηλ εληνιήο 

δεκφζηαο αξρήο, θαζψο θαη απηψλ πνπ πιήηηνληαη ζεκαληηθά, ιφγσ ησλ 

θαηεπεηγφλησλ  κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ 

COVID-19,  

16. ην γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη  δαπάλε ζε 

βάξνο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 

Τπνζέζεσλ.  

 

ΑΝΜΦΑΟΖΔΜΡΙΓ 

Άπθπο 1 

Ιέηπα για ηη ζηήπιξη ηυν επγαζομένυν με εξαπηημένη επγαζία 

 

Σα κέηξα ζηήξημεο αθνξνχλ ηνπο θάησζη εξγαδφκελνπο κε εμαξηεκέλε εξγαζία:  

α) εξγαδφκελνπο, κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, ησλ νπνίσλ έρεη αλαζηαιεί ε 

ζχκβαζε εξγαζίαο ηνπο, είηε επεηδή έρεη επηβιεζεί ην κέηξν ηεο πξνζσξηλήο 

απαγφξεπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία 

εξγάδνληαη, θαηφπηλ εληνιήο δεκφζηαο αξρήο, είηε ιφγσ ρξήζεο ηεο ξχζκηζεο ηεο 
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πεξ. α) ηεο ππνπαξ.2Α, ηνπ εληέθαηνπ άξζξνπ ηεο απφ 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), 

βάζεη ησλ νξηδνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ΚΑΔ . 

β) εξγαδφκελνπο, ησλ νπνίσλ ε ζχκβαζε εξγαζίαο έρεη ιπζεί απφ 1εο Μαξηίνπ 

2020 έσο θαη 20 Μαξηίνπ 2020, είηε κε θαηαγγειία απφ ηνλ εξγνδφηε είηε κε 

νηθεηνζειή απνρψξεζε απφ ηνπο ίδηνπο. 

 

Άπθπο 2 

Ρπεύθςνη Δήλυζη ηυν επγαζομένυν για ηη λήτη αποζημίυζηρ ειδικού 

ζκοπού 

 

1.Οη δηθαηνχρνη ησλ πεξηπηψζεσλ α) θαη β) ηνπ άξζξνπ 1 ππνβάιινπλ 

ππνρξεσηηθά ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α’ 75), σο ην ζπλεκκέλν 

παξάξηεκα, κε ηίηιν «Υπεύζπλε Δήιωζε Εξγαδόκελωλ κε εμαξηεκέλε εξγαζία ζε 

Επηρεηξήζεηο – Εξγνδόηεο ηωλ νπνίωλ, είηε ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηά ηνπο 

έρεη αλαζηαιεί κε εληνιή δεκόζηαο αξρήο, νπόηε νη εξγαδόκελνη είλαη δηθαηνύρνη 

κείωζεο κηζζώκαηνο θύξηαο θαηνηθίαο, είηε πιήηηνληαη ζεκαληηθά, βάζεη ηωλ 

νξηδνκέλωλ από ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ ΚΑΔ,  ιόγω ηωλ κέηξωλ αληηκεηώπηζεο 

ηεο κεηάδνζεο ηνπ θνξωλνϊνύ COVID-19, γηα ηε ρνξήγεζε έθηαθηεο νηθνλνκηθήο 

ελίζρπζεο, ωο απνδεκίωζε εηδηθνύ ζθνπνύ», ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ 

εηδηθνχ κεραληζκνχ ζηήξημεο ησλ εξγαδνκέλσλ (supportemployees.yeka.gr).   

2. Η ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηεξείηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζηε Γεληθή Δηεχζπλζε 

Εξγαζηαθψλ ρέζεσλ, Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Εξγαζία θαη Έληαμεο ζηελ 

Εξγαζία, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Εξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Εξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ.  

 

Άπθπο 3 

Διαζθάλιζη Νποζηαζίαρ Νποζυπικών Δεδομένυν 
 

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ 

ππνθείκελσλ ζε φιεο ηηο επεμεξγαζίεο πνπ ζεζπίδνληαη κε ηελ παξνχζα, 

ιακβάλνληαη φια ηα απαηηνχκελα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα. 

 

Άπθπο 4 

Μμάδα Διασείπιζηρ  
 

1. ην Τπνπξγείν Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, ιεηηνπξγεί Οκάδα 

Κεληξηθήο Δηαρείξηζεο ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ εηδηθνχ κεραληζκνχ 

ζηήξημεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Η Οκάδα Κεληξηθήο Δηαρείξηζεο απνηειείηαη απφ 

επηά (7) κέιε, σο εμήο: 

α) ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γεληθήο Δηεχζπλζεο Εξγαζηαθψλ ρέζεσλ, Τγείαο θαη 

Αζθάιεηαο ζηελ Εξγαζία θαη Έληαμεο ζηελ Εξγαζία, σο ζπληνληζηή ηεο νκάδαο,  

β) ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γεληθήο Δηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ,  

γ) ηνλ Γεληθφ Επηζεσξεηή ηνπ ψκαηνο Επηζεψξεζεο Εξγαζίαο,  

δ) ηελ Πξντζηακέλε ηεο Δηεχζπλζεο Αηνκηθψλ Ρπζκίζεσλ ηεο Γεληθήο Δηεχζπλζεο 

Εξγαζηαθψλ ρέζεσλ, Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Εξγαζία θαη Έληαμεο ζηελ 

Εξγαζία,  
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ε) ηελ Πξντζηακέλε ηεο Δηεχζπλζεο Έληαμεο ζηελ Εξγαζία ηεο Γεληθήο Δηεχζπλζεο 

Εξγαζηαθψλ ρέζεσλ, Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Εξγαζία θαη Έληαμεο ζηελ 

Εξγαζία,  

ζη)ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Δηεχζπλζεο Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο θαη 

Εμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε ηεο Γεληθήο Δηεχζπλζεο Δηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη 

Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο θαη 

δ)ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Δηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο 

Επηζεψξεζεο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Εξγαζία, κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. 

 

2. Έξγν ηεο νκάδαο είλαη ε δηαρείξηζε θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο νξζήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ εηδηθνχ κεραληζκνχ ζηήξημεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

 

Η ηζρχο ηεο παξνχζαο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Εθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 

Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

 

Μ ΡΝΜΡΞΓΜΟ 

 

 

ΖΩΑΚΚΕΟ ΒΞΜΡΠΟΕΟ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΚΕΙΙΓΚΜ ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ:  ΓΖΔΖΗΜ ΓΚΠΡΝΜ  κε τίτλο «Υπεύζπλε Δήιωζε 

Εξγαδόκελωλ κε εμαξηεκέλε εξγαζία ζε Επηρεηξήζεηο – Εξγνδόηεο ηωλ νπνίωλ, είηε 

ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηά ηνπο έρεη αλαζηαιεί κε εληνιή δεκόζηαο αξρήο, 

νπόηε νη εξγαδόκελνη είλαη δηθαηνύρνη κείωζεο κηζζώκαηνο θύξηαο θαηνηθίαο, είηε 

πιήηηνληαη ζεκαληηθά, βάζεη ηωλ νξηδνκέλωλ από ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ ΚΑΔ,  

ιόγω ηωλ κέηξωλ αληηκεηώπηζεο ηεο κεηάδνζεο ηνπ θνξωλνϊνύ COVID-19, γηα ηε 

ρνξήγεζε έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, ωο απνδεκίωζε εηδηθνύ ζθνπνύ» 

 

 

 

 
 



5 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Τπεύζπλε Γήιωζε Δξγαδόκελωλ κε εμαξηεκέλε εξγαζία ζε Δπηρεηξήζεηο – Δξγνδόηεο
1
 ηωλ νπνίωλ, είηε ε 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηά ηνπο έρεη αλαζηαιεί κε εληνιή δεκόζηαο αξρήο, νπόηε νη εξγαδόκελνη είλαη 

δηθαηνύρνη κείωζεο κηζζώκαηνο θύξηαο θαηνηθίαο, είηε πιήηηνληαη ζεκαληηθά, βάζεη ηωλ νξηδνκέλωλ από ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ ΚΑΓ,  ιόγω ηωλ κέηξωλ αληηκεηώπηζεο ηεο κεηάδνζεο ηνπ θνξωλνϊνύ COVID-19, γηα 

ηε ρνξήγεζε έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, ωο απνδεκίωζε εηδηθνύ ζθνπνύ   
 

ΑΡ. ΠΡΩΣ.:  ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ  

A. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΡΓΟΓΟΣΖ 

ΦΤΘΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΝΑΘ  ΟΥΘ  Α.Μ.Ε.  

ΕΠΩΝΤΜΘΑ ή  

ΕΠΩΝΤΜΟ 

 

ΟΝΟΜΑ  ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ  

ΔΘΑΚΡΘΣΘΚΟ ΣΘΣΛΟ  

ΑΡΜΟΓΗΑ ΓΟΤ 

ΚΩΔΘΚΟ   ΟΝΟΜΑΘΑ  ΑΦΜ  

ΝΟΜΗΚΖ ΜΟΡΦΖ 

ΚΩΔΘΚΟ  ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΘΑ ΕΝΑΡΞΗ  

ΑΡΘΘΜ. ΠΡΩΣ. ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ 

   ΕΡΓΟΔΟΣΗ ΣΟ Π ΕΡΓΑΝΗ 

Β. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ
 

ΑΦΜ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ   ΑΜΚΑ   

ΕΠΩΝΤΜΟ   ΟΝΟΜΑ   

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ   ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΡΟ   

ΣΟΗΥΔΗΑ  ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΚΘΝΗΣΟ  EMAIL  

ΣΘΣΛΟ, ΚΩΔΘΚΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΑΘ  ΑΡΘΘΜΟ ΛΟΓΑΡΘΑΜΟΤ IBAN 

ΣΡΑΠΕΖΑ  ΚΩΔ  

IBAN GR 

Με ηελ ππνβνιή ηεο παξνύζαο παξέρω ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7 & 9 ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ 

Πξνζσπηθώλ Δεδνκέλσλ ΕΕ/679/2016 θαη ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ηε ξεηή ζπγθαηάζεζή κνπ ζην Τπνπξγείν 

Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ θαη απνδέρνκαη ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε ησλ πξνζσπηθώλ 

κνπ δεδνκέλσλ γηα ιόγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

Γ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΓΖΛΩΖ 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 

ηνπ Ν. 1599/1986
2
, κε ηελ παξνύζα δειώλσ όηη: 

 α) ε ζύκβαζε εξγαζίαο κνπ κε ηελ αλσηέξσ επηρείξεζε έρεη αλαζηαιεί από                                     

 β) ε ζύκβαζε εξγαζίαο κνπ κε ηελ αλσηέξσ επηρείξεζε έρεη ιπζεί από 1/3/2020 έσο θαη 20/3/2020 κε: 

 θαηαγγειία ζύκβαζεο εξγαζίαο                      ηελ                     

   ή  

 νηθεηνζειή απνρώξεζε                                    ηελ     

  

γ) Μηζζώλσ θύξηα θαηνηθία
3
                                   Δελ κηζζώλσ   

  ηνηρεία Εθκηζζσηή:  Ολνκαηεπώλπκν                                                              ΑΦΜ:  

  Δ/λζε κίζζηνπ αθηλήηνπ:  

 Επίζεο αηηνύκαη ηελ ππαγσγή κνπ ζηα κέηξα ζηήξημεο ησλ δηαηάμεσλ ησλ από 14.03.2020 ΠΝΠ (Α΄64)  θαη 

20.03.2020 ΠΝΠ (Α΄68). 
1 Όπνπ αλαθέξεηαη ν όξνο επηρείξεζε-εξγνδόηεο λννύληαη όινη όζνη απαζρνινύλ πξνζσπηθό κε εμαξηεκέλε εξγαζία. ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη θαη νη 

αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη νη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο πνπ απαζρνινύλ πξνζσπηθό κε εμαξηεκέλε εξγαζία.. 
2 «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά  κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ  άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε 

ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή 

ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ» 
3   Σν πεδίν ζπκπιεξώλεηαη κόλν αλ ν ΚΑΔ ηνπ εξγνδόηε αλήθεη ζε εθείλνπο πνπ αλεζηάιε ε επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα κε εληνιή δεκόζηαο αξρήο. 

......  …… 
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ΗΜΖΚΜΝΜΖΕΟΕ:  

1. Εζληθφ Σππνγξαθείν (Γηα δεκνζίεπζε)  

 

ΓΟΩΠΓΞΖΗΕ ΔΖΑΚΜΙΕ:  

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ  

2.  Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέσο Εξγαζίαο  

3. Γξαθείν θ. Πξντζηακέλνπ Γελ. Δ/λζεο Εξγαζηαθψλ  

ρέζεσλ, Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Εξγαζία  

θαη Έληαμεο ζηελ Εξγαζία  

4. Οκάδα Δηαρείξηζεο Π ΕΡΓΑΝΗ 
 


