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Αριθμός  212 

 
Ο ΠΔΡΙ ΣΩΝ ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΗ ΠΑΝΓΗΜΙΑ ΣΟΤ ΙΟΤ COVID 19 ΝΟΜΟ 
 (ΝΟΜΟ 27(Ι) ΣΟΤ 2020) 
_____________________ 

Απφθαζε δπλάκεη ησλ άξζξσλ 5, 6, 7, 8, 9, 10 θαη 12 
 

Η Τπνπξγφο Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο παξέρνληαη απφ ηα 
άξζξα 5, 6, 7, 8, 9, 10 θαη 12 ηνπ πεξί ησλ Έθηαθησλ Μέηξσλ πνπ Λακβάλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Πξφλνηαο 
θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ηεο Παλδεκίαο ηνπ ηνχ COVID 19 Νφκνπ 27(Ι) ηνπ 2020 κε ηελ 
παξνχζα Απφθαζε εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξψηε πεξίνδν εθαξκνγήο ησλ Δηδηθψλ 
ρεδίσλ, ήηνη απφ 16 Μαξηίνπ 2020 κέρξη 12 Απξηιίνπ 2020: 
 
1. Η παξνχζα Απφθαζε ζα αλαθέξεηαη σο ε πεξί Δηδηθψλ ρεδίσλ γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ησλ Δπηπηψζεσλ ηνπ 

Κνξσλντνχ COVID-19 πκπιεξσκαηηθή Απφθαζε (Αξ. 18) ηνπ 2020. 
 

2. ην πιαίζην ηνπ πεξί ησλ Έθηαθησλ Μέηξσλ πνπ Λακβάλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη 
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ηεο Παλδεκίαο ηνπ ηνχ COVID 19 Νφκνπ ηνπ 2020 θαη κε ζηφρν ηε 
ζηήξημε ηφζν ησλ κηζζσηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη απηνηειψο εξγαδνκέλσλ, φζν θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 
εξγνδνηψλ, εθαξκφδνληαη νη αθφινπζνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηα εηδηθά ρέδηα πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζηελ 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο κε ηηο Κ.Γ.Π. 127/2020, Κ.Γ.Π. 128/2020, Κ.Γ.Π. 129/2020, Κ.Γ.Π. 130/2020, 
Κ.Γ.Π. 131/2020,  Κ.Γ.Π. 148/2020,  Κ.Γ.Π. 151/2020,   Κ.Γ.Π. 184/2020,  Κ.Γ.Π. 185/2020, Κ.Γ.Π. 186/2020, 
Κ.Γ.Π. 187/2020, Κ.Γ.Π. 188/2020, Κ.Γ.Π. 189/2020 θαη Κ.Γ.Π. 192/2020: 

 
Όξνη θαη Πξνυπνζέζεηο 

(α)  Δπηπξφζζεηα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πην πάλσ αλαθεξφκελσλ Δηδηθψλ ρεδίσλ, νη ππνβιεζείζεο γηα ηελ πεξίνδν 
16 Μαξηίνπ 2020 έσο 12  Απξηιίνπ  2020  αηηήζεηο  γηα ην  ρέδην  Δηδηθήο  Άδεηαο γηα  Φξνληίδα Παηδηψλ 
(Κ.Γ.Π. 127/2020), ην ρέδην Δηδηθνχ Δπηδφκαηνο Αζζελείαο (Κ.Γ.Π. 128/2020), ην Δηδηθφ ρέδην Πιήξνπο 
Αλαζηνιήο ησλ Δξγαζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο (Κ.Γ.Π. 130/2020) θαη ην Δηδηθφ ρέδην Μεξηθήο Αλαζηνιήο ησλ 
Δξγαζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο (Κ.Γ.Π. 131/2020), νη νπνίεο αθνξνχλ ζε πξφζσπα πνπ πξνζιήθζεθαλ ηνλ 
Φεβξνπάξην ή ηνλ Μάξηην 2020 θαη ηα νπνία απαζρνινχληαλ ζε άιιν εξγνδφηε θαηά ηνλ Ιαλνπάξην 2020, ζα 
εμεηαζηνχλ θαη ην εηδηθφ επίδνκα πνπ ζα παξαρσξείηαη ζα ππνινγίδεηαη ζηε βάζε ηνπ 60% ησλ αζθαιηζηηθψλ 
πξνυπνζέζεσλ ηνπ 2018 ή / θαη ζηε βάζε ηνπ 60% ηνπ κηζζνχ ηνπ Ιαλνπαξίνπ 2020 θαη ζα θαηαβιεζεί σο 
Δηδηθφ Δπίδνκα ην κεγαιχηεξν πνζφ, κε θαηψηαην φξην ηα €360.  



(β)  Δπηπξφζζεηα κε  ηηο  δηαηάμεηο ηνπ Δηδηθνχ  ρεδίνπ  γηα  παξνρή  Δηδηθήο  Άδεηαο  γηα  Φξνληίδα Παηδηψλ 
(Κ.Γ.Π. 184/2020), ηνπ ρεδίνπ Δηδηθνχ Δπηδφκαηνο Αζζελείαο (Κ.Γ.Π. 185/2020) θαη ακθφηεξσλ ησλ Δηδηθψλ 
ρεδίσλ Αλαζηνιήο ησλ Δξγαζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο (Κ.Γ.Π. 187/2020) θαη (Κ.Γ.Π. 188/2020), πξφζσπα πνπ 
εξγνδνηήζεθαλ είηε ηνλ Φεβξνπάξην 2020, είηε ηνλ Μάξηην 2020 θαη δελ απαζρνινχληαλ θαηά ηνλ Ιαλνπάξην 
2020 ζε νπνηνδήπνηε εξγνδφηε, ζα ιάβνπλ αλαδξνκηθά Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα χςνπο €360 γηα ηελ πεξίνδν 
16 Μαξηίνπ 2020 έσο 12 Απξηιίνπ 2020, κφλν εάλ ππνβιεζεί λέα αίηεζε γηα ηελ πεξίνδν13 Απξηιίνπ 2020 
κέρξη 12 Μαΐνπ 2020 θαη ε αίηεζε εγθξηζεί, εθφζνλ πιεξνχληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο ησλ Δηδηθψλ ρεδίσλ. 

(γ)  Δπηπξφζζεηα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξί Δηδηθνχ ρεδίνπ Απηνηειψο Δξγαδνκέλσλ Απφθαζεο (Αξ. 3) ηνπ 2020 
(Κ.Γ.Π. 129/2020), ζηνπο Απηνηειψο Δξγαδνκέλνπο πνπ αηηηνινγεκέλα δελ είραλ ππνρξέσζε θαηαβνιήο 
εηζθνξψλ ζην Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαηά ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2019 θαη ππέβαιαλ αίηεζε γηα ηελ 
πεξίνδν 16 Μαξηίνπ 2020 έσο 12 Απξηιίνπ 2020, ζα θαηαβιεζεί σο Δηδηθφ Δπίδνκα Απηνηειψο Δξγαδνκέλνπ ην 
πνζφ ησλ €300 γηα πεξίνδν 4 εβδνκάδσλ. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξψλ 
ιακβάλεη ρψξα γηα πξψηε θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ α’ ηξηκήλνπ ηνπ 2020, θαηαβάιιεηαη σο Δηδηθφ Δπίδνκα 
Απηνηειψο Δξγαδνκέλνπ ην πνζφ ησλ €300 γηα πεξίνδν ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ γηα ηελ πεξίνδν απφ 16 Μαξηίνπ 
2020 κέρξη 12 Απξηιίνπ 2020, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αίηεζε γηα εγγξαθή σο απηνηειψο εξγαδφκελνο 
ππνβιήζεθε κέρξη θαη 15 Μαξηίνπ 2020. 

_____________________ 

Έγηλε ζηηο 15 Μαΐνπ 2020. 
ΓΔΩΡΓΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΓΟΤ, 

Τπνπξγφο Δξγαζίαο, Πξφλνηαο 
θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 
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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 213/2020 
Αρ. 5273, 15.5.2020    

Αριθμός 213 

 
Ο ΠΔΡΙ ΣΩΝ ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΗ ΠΑΝΓΗΜΙΑ ΣΟΤ ΙΟΤ COVID 19 ΝΟΜΟ  
 (ΝΟΜΟ 27(Ι) ΣΟΤ 2020) 
_____________________ 

Απφθαζε δπλάκεη ησλ άξζξσλ 5, 6, 7, 8, 9, 10 θαη 12 

Η Τπνπξγφο Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο παξέρνληαη απφ ηα 
άξζξα 5, 6, 7, 8, 9, 10 θαη 12 ηνπ πεξί ησλ Έθηαθησλ Μέηξσλ πνπ Λακβάλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Πξφλνηαο 
θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ηεο Παλδεκίαο ηνπ ηνχ COVID 19 Νφκνπ 27(Ι) ηνπ 2020 κε ηελ 
παξνχζα Απφθαζε εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο θαλνληζκνχο: 
 

1.    Η παξνχζα Απφθαζε ζα αλαθέξεηαη  σο ε πεξί Δηδηθψλ ρεδίσλ γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ησλ Δπηπηψζεσλ ηνπ 

Κνξσλντνχ COVID-19 πκπιεξσκαηηθή Απφθαζε (Αξ. 19) ηνπ 2020. 

 

2.    ην πιαίζην ηνπ πεξί  ησλ Έθηαθησλ  Μέηξσλ πνπ Λακβάλνληαη  απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ηεο Παλδεκίαο ηνπ ηνχ COVID 19 Νφκνπ ηνπ 2020 θαη κε ζηφρν 

ηε ζηήξημε ηφζν ησλ κηζζσηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη απηνηειψο εξγαδνκέλσλ, φζν θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ησλ εξγνδνηψλ, εθαξκφδνληαη νη αθφινπζνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηα εηδηθά ρέδηα πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί 

ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο  Γεκνθξαηίαο κε ηηο  Κ.Γ.Π. 184/2020,  Κ.Γ.Π. 185/2020,  Κ.Γ.Π. 186/2020, 

Κ.Γ.Π. 187/2020, Κ.Γ.Π. 188/2020, Κ.Γ.Π. 189/2020 θαη Κ.Γ.Π. 192/2020: 

Όξνη θαη Πξνυπνζέζεηο 

(α)    Δπηπξφζζεηα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4(δ) ηεο πεξί Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ Απφθαζεο 
(Αξ.9) ηνπ 2020 (Κ.Γ.Π. 184/2020), ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηνπο κήλεο Μάξηην, Φεβξνπάξην, Ιαλνπάξην 2020 ή 
θαη πξνεγνπκέλσο, νπνηνζδήπνηε αηηεηήο βξηζθφηαλ ζε άδεηα κεηξφηεηαο, είηε ζε άδεηα παηξφηεηαο, είηε ζε 
άδεηα αζζελείαο, είηε ιάκβαλε επίδνκα ζσκαηηθήο βιάβεο, ηφηε, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Δηδηθνχ Δπηδφκαηνο 
ιακβάλεηαη ππ’ φςε ν ηειεπηαίνο κε κεδεληθφο κηζζφο εληφο πεξηφδνπ ησλ πξνεγνχκελσλ 9 κελψλ, κέρξη θαη 
ηνλ Μάην 2019. Οη δπν επηθπιάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4(δ) ηεο πεξί Δηδηθήο Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ 
Απφθαζεο (Αξ. 9) ηνπ 2020 (Κ.Γ.Π. 184/2020) δηαγξάθνληαη. 

(β)    Δπηπξφζζεηα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3(ζη)(ii) ηεο  πεξί  Δηδηθνχ Δπηδφκαηνο Αζζελείαο Απφθαζεο 
(Αξ. 10) ηνπ 2020 (Κ.Γ.Π. 185/2020), ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηνλ κηζζφ 
Ιαλνπαξίνπ 2020, ηφηε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Δηδηθνχ Δπηδφκαηνο Αζζελείαο ιακβάλεηαη ππ’ φςε ν ηειεπηαίνο 
κε κεδεληθφο κηζζφο εληφο ηεο πεξηφδνπ ησλ πξνεγνχκελσλ 9 κελψλ, δειαδή κέρξη θαη ηνλ Μάην 2019. Οη δπν 
επηθπιάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3(ζη)(ii) ηεο πεξί Δηδηθνχ Δπηδφκαηνο Αζζελείαο Απφθαζεο (Αξ. 10) ηνπ 2020 
(Κ.Γ.Π. 185/2020) δηαγξάθνληαη. 

(γ)    Δπηπξφζζεηα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξί Δηδηθνχ ρεδίνπ Απηνηειψο Δξγαδνκέλσλ Απφθαζεο (Αξ. 11) ηνπ 2020 
(Κ.Γ.Π. 186/2020), ζηνπο Απηνηειψο Δξγαδνκέλνπο πνπ αηηηνινγεκέλα δελ είραλ ππνρξέσζε θαηαβνιήο 
εηζθνξψλ ζην Σακείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαηά ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2019 θαηαβάιιεηαη σο Δηδηθφ 
Δπίδνκα Απηνηειψο Δξγαδνκέλνπ ην πνζφ ησλ €300 γηα πεξίνδν 4 εβδνκάδσλ. 

(δ)   ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξψλ ιακβάλεη ρψξα γηα πξψηε θνξά θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ α’ ηξηκήλνπ ηνπ 2020, θαηαβάιιεηαη σο Δηδηθφ Δπίδνκα Απηνηειψο Δξγαδνκέλνπ ην πνζφ ησλ 
€300 γηα πεξίνδν ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αίηεζε γηα εγγξαθή σο απηνηειψο 
εξγαδφκελνο ππνβιήζεθε κέρξη θαη 15 Μαξηίνπ 2020. 

(ε)    ην Δηδηθφ ρέδην Απηνηειψο Δξγαδνκέλσλ δελ δχλαηαη λα εληαρζνχλ Απηνηειψο Δξγαδφκελνη ειηθίαο 65 εηψλ 
θαη άλσ, νη νπνίνη δελ ιακβάλνπλ Θεζκνζεηεκέλε χληαμε θαη δελ έρνπλ ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξψλ κε 
βάζε ηελ πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Ννκνζεζία. 

(ζη)    Δπηπξφζζεηα  κε  ηηο δηαηάμεηο ηεο  παξαγξάθνπ  3(α)  ηεο πεξί ηνπ ρεδίνπ  Δηδηθνχ  Δπηδφκαηνο  ηήξημεο 
Αλέξγσλ Απφθαζεο (Αξ.14) ηνπ 2020 (Κ.Γ.Π. 189/2020), ζην ρέδην Δηδηθνχ Δπηδφκαηνο ηήξημεο Αλέξγσλ 
δχλαηαη λα εληαρζεί νπνηνδήπνηε πξφζσπν, ην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλν σο θαλνληθφο άλεξγνο ζην Μεηξψν 
ηεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Απαζρφιεζεο θαη ιάκβαλε αλεξγηαθφ επίδνκα, γηα ην νπνίν έρεη εμαληιήζεη ην 
δηθαίσκα γηα πιεξσκή ηνλ Ιαλνπάξην 2020. 

(δ)    Δπηρεηξήζεηο νη νπνίεο δχλαληαη λα εληαρζνχλ ζην ρέδην Πιήξνπο Αλαζηνιήο ησλ Δξγαζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο 
βάζεη ησλ πξνλνηψλ ηνπ νπνίνπ δχλαηαη λα παξέρεηαη Δηδηθφ Αλεξγηαθφ Δπίδνκα ζην 90% ηνπ ζπλνιηθνχ 
αξηζκνχ ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ηνπο εάλ απαζρνινχλ άλσ ησλ 9 εξγνδνηνπκέλσλ ή θαη ζε φινπο ηνπο 
εξγνδνηνχκελνχο ηνπο εάλ απαζρνινχλ κέρξη 9 εξγνδνηνχκελνπο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλερίζνπλ λα 
απαζρνινχλ κέρξη θαη ην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ηνπο θαη λα ζπλερίζεη ε έληαμή ηνπο 
ζην πην πάλσ ρέδην κε ηελ αληίζηνηρε επηδφηεζε ηνπ 90% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ηνπο ή 
ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ηνπο, θαηαβάιινληαο ζην ελ ιφγσ πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιείηαη ην 
ππφινηπν ηνπ κηζζνχ ηνπο θαη ηηο αλάινγεο εηζθνξέο ζηα ηακεία γηα ηα νπνία έρνπλ επζχλε είζπξαμεο νη 
Τπεξεζίεο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ πνπ αλαινγνχλ ζην επηπξφζζεην πνζφ πνπ ζα θαηαβιεζεί απφ ηνλ 
εξγνδφηε.  
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(ε)   Οη δπν επηθπιάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4(γ)(ii) ηεο πεξί Δηδηθνχ ρεδίνπ Πιήξνπο Αλαζηνιήο ησλ Δξγαζηψλ ηεο 
Δπηρείξεζεο Απφθαζεο (Αξ. 12) ηνπ 2020 (Κ.Γ.Π. 187/2020) θαη ηεο παξαγξάθνπ 4(γ)(ii) ηεο πεξί Δηδηθνχ 
ρεδίνπ Μεξηθήο Αλαζηνιήο ησλ Δξγαζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο Απφθαζεο (Αξ.13) ηνπ 2020 (Κ.Γ.Π. 188/2020) 
αληηθαζίζηαληαη σο αθνινχζσο: ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηνπο κήλεο Μάξηην, Φεβξνπάξην, Ιαλνπάξην 2020 ή θαη 
πξνεγνπκέλσο, νπνηνζδήπνηε αηηεηήο βξηζθφηαλ ζε άδεηα κεηξφηεηαο, είηε ζε άδεηα παηξφηεηαο, είηε ζε άδεηα 
αζζελείαο, είηε ιάκβαλε επίδνκα ζσκαηηθήο βιάβεο, ηφηε, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Δηδηθνχ Δπηδφκαηνο 
ιακβάλεηαη ππ’ φςε ν ηειεπηαίνο κε κεδεληθφο κηζζφο εληφο πεξηφδνπ ησλ πξνεγνχκελσλ 9 κελψλ, κέρξη θαη 
ηνλ Μάην 2019. 

(ζ)   Δπηπξφζζεηα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξί Δηδηθνχ ρεδίνπ Μεξηθήο Αλαζηνιήο ησλ Δξγαζηψλ ηεο Δπηρείξεζεο 
Απφθαζεο (Αξ.13) ηνπ 2020 (Κ.Γ.Π. 188/2020), ζην Δηδηθφ ρέδην Μεξηθήο Αλαζηνιήο ησλ Δξγαζηψλ ηεο 
Δπηρείξεζεο δχλαληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ηα ηδησηηθά λνζειεπηήξηα (ηδησηηθέο θιηληθέο). 

(η)  Σν Δηδηθφ Δπίδνκα πνπ ζα θαηαβιεζεί ζε πξφζσπα, ηα νπνία θαηά ηνλ Ιαλνπάξην 2020 βξίζθνληαλ ζε ρέδηα 
πξνζσξηλήο αλαζηνιήο εξγαζηψλ επηρεηξήζεσλ ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο θαη αηηήζεθαλ ζπκκεηνρή είηε ζην 
ρέδην γηα παξνρή Δηδηθήο  Άδεηαο γηα Φξνληίδα Παηδηψλ (Κ.Γ.Π. 184/2020), είηε ζην ρέδην Δηδηθνχ 
Δπηδφκαηνο Αζζελείαο (Κ.Γ.Π. 185/2020) είηε ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα δχν ρέδηα Αλαζηνιήο ησλ Δξγαζηψλ 
ηεο Δπηρείξεζεο (Κ.Γ.Π. 187/2020) θαη (Κ.Γ.Π. 188/2020), ζα ππνινγίδεηαη ζηε βάζε ηνπ κηζζνχ ηνπ 
Οθησβξίνπ 2019, φηαλ άξρηζε ε πεξίνδνο αλαζηνιήο, αληί ηνπ Ιαλνπαξίνπ 2020 πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο 
αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηεο Απφθαζεο πνπ αθνξά ζε έθαζην ρέδην. 

_____________________ 

Έγηλε ζηηο 15 Μαΐνπ 2020. 
 

ΓΔΩΡΓΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΓΟΤ, 
Τπνπξγφο Δξγαζίαο, Πξφλνηαο 
θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 
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