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ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΝ 
       ΠΡΟΣ 
       Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών  
       Υποθέσεων κ. Γιάννη Βρούτση 
       

 

ΘΕΜΑ: Ερωτήµατα σχετικά µε την υπαγωγή των κατασκευαστικών Επιχειρήσεων 
στα έκτακτα µέτρα λόγω των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού-COVID 19.  

 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 
 
Παρακαλούµε θερµά για την άµεση απάντηση στα παρακάτω ερωτήµατά µας, διότι 
υπάρχουν επείγουσες ηµεροµηνίες υποβολής στοιχείων, σχετικές µε τα παρακάτω 
ερωτήµατα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

ΚΑ∆ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

4ΨΗΦΙΟΙ ΚΑ∆ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

41.10 Ανάπτυξη οικοδοµικών σχεδίων 

41.20 Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και µη 

42.11 Κατασκευή δρόµων και αυτοκινητοδρόµων 

42.12 Κατασκευή σιδηροδροµικών γραµµών και υπόγειων σιδηροδρόµων 

42.13 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων 

42.21 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών µε µεταφορά υγρών 

42.22 
Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και 
τηλεπικοινωνιών 

42.91 Κατασκευή υδραυλικών και λιµενικών έργων 

42.99 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού µηχανικού π.δ.κ.α. 

43.11 Κατεδαφίσεις 

43.12 Προετοιµασία εργοταξίου 

43.13 ∆οκιµαστικές γεωτρήσεις 

43.21 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

43.22 Υδραυλικές και κλιµατιστικές εγκαταστάσεις θέρµανσης και ψύξης 

43.29 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 

43.31 Επιχρίσεις κονιαµάτων 

43.32 Ξυλουργικές εργασίες 

43.33 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 

43.34 Χρωµατισµοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 

43.39 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώµατος 

43.91 ∆ραστηριότητες κατασκευής στεγών 

43.99 Άλλες εξειδικευµένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 
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1) Παράταση Βεβαιωµένων Φορολογικών Οφειλών Εργαζοµένων σε «Αναστολή Εργασίας». 
 
Με την ΑΠΟΦ.1075/ 2.4.2020 (ΦΕΚ1160Α/ 3.4.2020) παρετάθησαν  µέχρι 31/8/2020, 
προθεσµίες καταβολής των βεβαιωµένων στις ∆.Ο.Υ. οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 
01/04/2020 έως και την 30/04/2020, καθώς και ανεστάλη  επίσης µέχρι 31/8/2020 η 
είσπραξη των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων κατά την 1/4/2020 οφειλών, των 
µισθωτών σε επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 
20/03/2020 τους αναφερόµενους στο συνηµµένο στην απόφαση πίνακα ή των οποίων τα 
ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 ΚΑ∆ δευτερεύουσας δραστηριότητας από 
τους αναγραφόµενους στον συνηµµένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική 
δήλωση φόρου εισοδήµατος φορολογικού έτους 2018, είναι µεγαλύτερα από τα 
ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑ∆ στις 20/03/2020, των οποίων η 
σύµβαση εργασίας τελεί σε αναστολή είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της 
επιχείρησης µε εντολή δηµόσιας αρχής, είτε λόγω της εφαρµογής του µέτρου της 
περίπτωσης α΄ της υποπαραγράφου 2Α του εντέκατου άρθρου της από 20/03/2020 Πράξης 
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄68).  
 
Ανάµεσα στους παραπάνω ΚΑ∆ είναι και των κατασκευαστικών επιχειρήσεων, όπως 
εµφανίζονται στον παραπάνω µας ΠΙΝΑΚΑ  (Α).  
 
 
2) Υποχρεώσεις Εργοδοτών. 
 
Σύµφωνα µε την περίπτωση (α), της υποπ. 2Α, του ενδέκατου άρθρου της από 20.3.2020 
ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/20.3.2020) ,  την ΚΥΑ 12997/23.3.20, (ΦΕΚ 993/23.3.2020) και την ΚΥΑ 
12998/23.3.20 ( ΦΕΚ   1078Β/28.3.20), επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα, που 
πλήττονται σηµαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόµενου του κορωνοϊού-
COVID 19, δύνανται να αναστέλλουν τις συµβάσεις εργασίας µέρους ή του συνόλου του 
προσωπικού τους, προκειµένου να προσαρµοστούν οι λειτουργικές ανάγκες τους στο 
δυσµενές περιβάλλον που δηµιουργείται.  
 
Οι επιχειρήσεις - εργοδότες, που κάνουν χρήση της ρύθµισης αυτής, βάσει των οριζοµένων 
από το Υπουργείο Οικονοµικών ΚΑ∆, κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των 
ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, υποχρεούνται να υποβάλλουν, από 24/3/2020 έως και 
20/4/2020, υπεύθυνη δήλωση µε τίτλο «Υπεύθυνη ∆ήλωση Επιχειρήσεων - Εργοδοτών 
των οποίων η επιχειρηµατική δραστηριότητά τους είτε έχει ανασταλεί µε εντολή δηµόσιας 
αρχής οπότε είναι δικαιούχοι µείωσης µισθώµατος επαγγελµατικών µισθώσεων, είτε 
πλήττονται σηµαντικά, βάσει των οριζοµένων από το Υπουργείο Οικονοµικών ΚΑ∆, λόγω 
των µέτρων αντιµετώπιση της µετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων µε την οποία δηλώνουν: 
 
α) ότι πλήττονται σηµαντικά, 
 
β) τους εργαζόµενους των οποίων οι συµβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, 
 
γ) τους τυχόν εργαζόµενους των οποίων η σύµβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 
1/3/2020 έως και 20/3/2020, είτε µε καταγγελία, είτε µε οικειοθελή αποχώρηση. 
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Ερώτηµα (α): Έχουν δικαίωµα οι επιχειρήσεις του ΠΙΝΑΚΑ (Α),  να θέσουν το 
προσωπικό τους σε «Αναστολή Σύµβασης Εργασίας», άρα να έχουν και την 
υποχρέωση των εργοδοτών, περί υποβολής Υπευθύνου ∆ηλώσεως, και µε ποια 
διάταξη ή απόφαση; 
 
Ερώτηµα (β): Ποια είναι η προθεσµία υποβολής της παραπάνω υπεύθυνης 
δήλωσης, ώστε να υπαχθούν όλα τα ΑΦΜ των εργαζοµένων και από ποια διάταξη 
ή απόφαση, αυτή προκύπτει; 
 
Ερώτηµα (γ): Οι εργατοτεχνίτες ηµεροµίσθιοι οικοδόµοι, των οποίων η Σύµβαση 
τεθεί σε Αναστολή, δικαιούνται Αποζηµίωση Ειδικού Σκοπού ; 
 
Ερώτηµα (δ): ∆ύναται η έναρξη «Αναστολής Σύµβασης Εργασίας» των 
εργαζοµένων να προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της Υπεύθυνης ∆ήλωσης 
και από ποια διάταξη ή απόφαση, αυτό προκύπτει; 
 
Ερώτηµα (ε): Εάν υπάγονται, τότε πρέπει να υποβάλλουν ούτως ή άλλως την 
υπεύθυνη δήλωση µε τίτλο «Υπεύθυνη ∆ήλωση Επιχειρήσεων - Εργοδοτών των 
οποίων η επιχειρηµατική δραστηριότητά τους είτε έχει ανασταλεί µε εντολή 
δηµόσιας αρχής οπότε είναι δικαιούχοι µείωσης µισθώµατος επαγγελµατικών 
µισθώσεων, είτε πλήττονται σηµαντικά, βάσει των οριζοµένων από το Υπουργείο 
Οικονοµικών ΚΑ∆, λόγω των µέτρων αντιµετώπιση της µετάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19» στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», άσχετα εάν θέτουν σε «Αναστολή Συµβάσεων 
Εργασίας», προσωπικό τους ή όχι, µε ποια προθεσµία υποβολής και από ποια 
διάταξη ή απόφαση, προκύπτει; 
 

Με τιµή, 
 
  
 Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 
        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ     ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ 

 


