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Θζμα: Διευκρινίςεισ επί τθσ Κ.Υ.Α.  αρικμ. 12998/232/23-3-2020 «Μζτρα ςτιριξθσ 

εργαηομζνων επιχειριςεων-εργοδοτϊν του ιδιωτικοφ τομζα, που ζχουν αρικμό 

μθτρϊου εργοδότθ (ΑΜΕ) ςτον e- ΕΦΚΑ, των οποίων ι ζχει αναςταλεί θ επιχειρθματικι 

τουσ δραςτθριότθτα, βάςει ΚΑΔ, με εντολι δθμόςιασ αρχισ ι πλιττονται ςθμαντικά 

βάςει ΚΑΔ κφριασ δραςτθριότθτασ ι δευτερεφουςασ βάςει των ακακάριςτων εςόδων 

ζτουσ 2018, όπωσ ορίηονται από το Υπουργείο Οικονομικϊν, για τθν  αντιμετϊπιςθ των 

επιπτϊςεων του κορωνοϊοφ COVID-19» (1078 Β’) 

 

 

Με  τθν παροφςα εγκφκλιο παρζχονται διευκρινίςεισ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ Κ.Υ.Α.  

με αρικμό 12998/232/23-3-2020 (1078 Β’), ςτα παρακάτω: 

Α) τθ δυνατότθτα των επιχειριςεων εργοδοτϊν, που πλιττονται ςθμαντικά βάςει των 

οριηομζνων ςτο άρκρο 1 τθσ υποενότθτασ Α2 τθσ ωσ άνω Κ.Υ.Α.,  να ςυμφωνιςουν 

παροχι εργαςίασ με τθλεργαςία από εργαηόμενουσ,  των οποίων θ ςφμβαςθ 
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εργαςίασ τελεί ςε αναςτολι, μόνο για πρόςκαιρεσ ανάγκεσ των επιχειριςεων, ςτο 

πλαίςιο τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ τουσ.   

Β) τθ μθ υπαγωγι  δικθγόρων με πάγια εντολι ι πάγια αντιμιςκία ςτο πεδίο 

εφαρμογισ τθσ ωσ άνω Κ.Υ.Α.. 

 

Α. Παροχι εργαςίασ με τθλεργαςία από εργαηόμενουσ, των οποίων οι ςυμβάςεισ 

εργαςίασ τελοφν ςε αναςτολι, ςε πλθττόμενεσ επιχειριςεισ  

Στθν παράγραφο 3 του άρκρου 4 τθσ υποενότθτασ Α2 τθσ ανωτζρω Κ.Υ.Α. προβλζπεται 

κατ’ εξαίρεςθ θ δυνατότθτα των επιχειριςεων εργοδοτϊν, που πλιττονται ςθμαντικά 

βάςει των οριηομζνων ςτο άρκρο 1 αυτισ, να ςυμφωνιςουν παροχι εργαςίασ με 

τθλεργαςία από εργαηόμενουσ των οποίων οι ςυμβάςεισ εργαςίασ τελοφν ςε 

αναςτολι και είναι δικαιοφχοι τθσ αποηθμίωςθσ ειδικοφ ςκοποφ, μόνο για 

πρόςκαιρεσ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ.   

Ειδικότερα θ κατ’ εξαίρεςθ ςυμφωνία για παροχι εργαςίασ με τθλεργαςία για κάλυψθ 

πρόςκαιρων αναγκϊν τθσ επιχείρθςθσ, από εργαηόμενουσ των οποίων θ ςφμβαςθ 

εργαςίασ ζχει τεκεί ςε αναςτολι κατά τα οριηόμενα ςτθν υποενότθτα Α.2 και είναι 

δικαιοφχοι τθσ αποηθμίωςθσ ειδικοφ ςκοποφ, μπορεί να τφχει εφαρμογισ μόνο ςε 

ποςοςτό  10%, κατ’ ανϊτατο όριο, επί των εργαηομζνων  τθσ επιχείρθςθσ των οποίων οι  

ςυμβάςεισ τελοφν ςε αναςτολι. 

Επιπλζον με τθν παροφςα εγκφκλιο επιςθμαίνουμε ότι: 

«Σο ποςό των καταβαλλόμενων αποδοχϊν για τθν εργαςία αυτι, μπορεί να φκάνει ζωσ 

το φψοσ των αποδοχϊν για τθν νομίμωσ παρεχόμενθ εργαςία τουσ, αφαιρουμζνου του 

ποςοφ τθσ δικαιοφμενθσ αποηθμίωςθσ ειδικοφ ςκοποφ.       

Για τισ αποδοχζσ που αντιςτοιχοφν ςτθν παροχι τθσ ανωτζρω εργαςίασ, υποβάλλεται 

ΑΠΔ και οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ που αντιςτοιχοφν ςτο επιπλζον ποςό καλφπτονται 

από τον εργοδότθ και αφαιροφνται από τθν υποχρζωςθ κάλυψισ τουσ από τον κρατικό 

προχπολογιςμό. 

τθν περίπτωςθ παρεχόμενθσ εργαςίασ, με τθλεργαςία ωσ ανωτζρω, θ επιχείρθςθ-

εργοδότθσ υποχρεοφται, πριν τθν ζναρξθ πραγματοποίθςθσ τθσ, να τθ δθλϊςει ςτο  

ζντυπο ειδικοφ ςκοποφ που τθρείται για το ςκοπό αυτό ςτο Π ΕΡΓΑΝΗ. τθν 
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περίπτωςθ που δεν δθλωκεί, ωσ ανωτζρω, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 24 

του νόμου 3996/2011, όπωσ ιςχφει». 

 

Β.  Μθ υπαγωγι  δικθγόρων με πάγια εντολι ι πάγια αντιμιςκία ςτο πεδίο 

εφαρμογισ τθσ υπ’ αρικμ. 12998/232/23-3-2020 Κ.Υ.Α.  

Στισ παραγράφουσ 1 και 2  του άρκρου 3 του ν. 4193/2013 ( 208 Αϋ), «Κϊδικασ 

δικθγόρων» ορίηονται τα εξισ :«1. Ο δικθγόροσ αςκεί ελεφκερο επάγγελμα ςτο οποίο 

προζχει το ςτοιχείο τθσ εμπιςτοςφνθσ του εντολζα του προσ αυτόν. 2. Για τισ υπθρεςίεσ 

του αμείβεται από τον εντολζα του είτε ανά υπόκεςθ είτε με πάγια αμοιβι ι με 

μιςκό». Στθν δε παράγραφο 1 του άρκρου 43 του ωσ άνω νόμου ορίηεται ότι: «1. Η 

πρόςλθψθ δικθγόρων με ζμμιςκθ εντολι ςτον ιδιωτικό τομζα γίνεται με ζγγραφθ 

ςφμβαςθ, που καταρτίηεται μεταξφ αυτοφ και του εντολζα.». Ζχει κρικεί ότι θ ςφμβαςθ 

παροχισ νομικϊν υπθρεςιϊν με πάγια ετιςια ι μθνιαία αμοιβι δεν μπορεί να 

αποτελζςει αντικείμενο ςυμβάςεωσ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ (Α.Π. 308/2017). Κατόπιν 

των ανωτζρω και παρά το γεγονόσ ότι υποβάλλεται Α.Π.Δ. για τουσ δικθγόρουσ με 

πάγια εντολι ι με πάγια αντιμιςκία, οι ςυμβάςεισ τουσ, με επιχειριςεισ- εργοδότεσ 

των οποίων ι ζχει αναςταλεί θ επιχειρθματικι τουσ δραςτθριότθτα, με εντολι 

δθμόςιασ αρχισ ι πλιττονται ςθμαντικά βάςει ΚΑΔ, όπωσ ορίηονται από το Υπουργείο 

Οικονομικϊν για τθν  αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων του κορωνοϊοφ COVID-19, δεν 

τίκενται ςε αναςτολι και δεν είναι δικαιοφχοι  τθσ αποηθμίωςθσ ειδικοφ ςκοποφ των 

οκτακοςίων ευρϊ (800 €). 

Οι δικθγόροι αυτισ τθσ  κατθγορίασ εντάςςονται και είναι δυνθτικά δικαιοφχοι του 

εκπαιδευτικοφ επιδόματοσ των εξακοςίων ευρϊ (600€), του προγράμματοσ 

τθλεκατάρτιςθσ του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων.  

 

                                       Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΕΡΓΑΙΑ 

 

                             ΑΝΝΑ ΣΡΑΣΙΝΑΚΗ  
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 

1. Γπαυείο κ. Υποςπγού 

2. Γπαυείο κ. Υυςποςπγού 

3. Γπαυείο κ. Γενικήρ Γπαμματέωρ Επγασίαρ 

4. Γπαυείο κ. Γενικήρ Γπαμματέωρ Κοινωνικών Ασυαλίσεων 

5. Γπαυείο κ. Υπηπεσιακού Γπαμματέωρ 

6. κ. Γενικό Επιθεωπητή  τηρ Επιθεώπησηρ Επγασίαρ (με παπάκληση να κοινοποιηθεί στιρ 

τοπικέρ ςπηπεσίερ τος Σ.Ε.Π.Ε.)  

7. Γπαυείο κ. Πποϊσταμένηρ Γενικήρ Διεύθςνσηρ Διοικητικών Υπηπεσιών και 

Ηλεκτπονικήρ Διακςβέπνησηρ 

8. Γπαυείο κ. Πποϊσταμένος Γενικήρ Διεύθςνσηρ Επγασιακών Σσέσεων, Υγείαρ και 

Ασυάλειαρ στην Επγασία και Ένταξηρ στην Επγασία 

9. Γπαυείο κ. Πποϊσταμένηρ Γενικήρ Διεύθςνσηρ Κοινωνικήρ Ασυάλισηρ 

10. Δ/νση Ππογπαμματισμού και Σςντονισμού Επιθεώπησηρ Επγασιακών Σσέσεων - Κ Υ 

Σ.Ε.Π.Ε. 

11. Δ/νση Ππογπαμματισμού και Σςντονισμού Επιθεώπησηρ Ασυάλειαρ και Υγείαρ στην 

Επγασία - Κ Υ Σ.Ε.Π.Ε. 

12. Δ7 

13. Δ10 
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