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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Αθήνα,   04/ 03/2021 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ                                   Α.Π.: οικ. 10221/239 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ        

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ,               

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ           ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 

Ταχ. Κώδικας : 10110, Αθήνα     

Τηλ. : 2131516447-442 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  

ΘΕΜΑ:  Διευκρινίσεις επί της παρ. 1α) της υπό στοιχεία 

8689/198/25.02.2021ΚΥΑ (Β’756) και επί του σημείου 3 του 

Πίνακα που περιλαμβάνεται στην παρ.1Β του άρθρου 1 της 

υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.13805/03.03.2021 ΚΥΑ ( Β’ 843)  

Κατόπιν πολλών ερωτημάτων που έχει δεχτεί η υπηρεσία μας αναφορικά με 

τον υπολογισμό του ποσοστού του προσωπικού των επιχειρήσεων -

εργοδοτών επί του οποίου εφαρμόζεται υποχρεωτικά το σύστημα της εξ 

αποστάσεως εργασίας σας γνωρίζουμε τα εξής: 

 

Α)  Η παρ. 1α) της υπό στοιχεία 8689/198/25.02.2021ΚΥΑ προβλέπει: «1.α) 

Επιχειρήσεις - εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε 

οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, υποχρεούνται, έως 

31/03/2021, να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής 

εργασίας στους εργαζομένους τους, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους 

μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό 

(50%) επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών.»  

Το ανωτέρω προβλεπόμενο ποσοστό 50% επί του συνολικού αριθμού των 

εργαζομένων των οποίων η εργασία μπορεί να παρασχεθεί εξ αποστάσεως, 

υπολογίζεται επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων της επιχείρησης 

και όχι ανά παράρτημα/υποκατάστημα αυτής. 

Β) Το σημείο 3 του Πίνακα που περιλαμβάνεται στην παρ.1Β του άρθρου 1 

της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.13805/03.03.2021 ΚΥΑ (2η Στήλη «ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΠΟΛΥ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ», τρίτη κουκίδα) προβλέπει: «Υποχρεωτική 

τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό εφόσον συνάδει προς τη φύση των 

καθηκόντων ανεξαρτήτως αν αφορά ευάλωτη αυξημένου κινδύνου ομάδα. 
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Ειδικώς στην παροχή υπηρεσιών υποχρεωτική τηλεργασία σε ποσοστό 

60%.»  

Διευκρινίζεται ότι, ειδικά στην παροχή υπηρεσιών για τις περιοχές επιπέδου 

πολύ αυξημένου κινδύνου, το προβλεπόμενο ποσοστό 60% επί του 

συνολικού αριθμού των εργαζομένων στις περιπτώσεις  όπου  η τηλεργασία 

συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων τους, υπολογίζεται επίσης επί του 

συνολικού αριθμού των εργαζομένων της επιχείρησης και όχι ανά 

παράρτημα/υποκατάστημα. 

 

 

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ  

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. Γραφείο κ. Υπουργού 

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 

3. Γραφείο κ. Γενικής Γραμματέως Εργασίας 

4. Γραφείο κ. Γενικής Γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

5. Γραφείο κ. Υπηρεσιακού Γραμματέως 

6. κ. Γενικό Επιθεωρητή  της Επιθεώρησης Εργασίας (με παράκληση να 

κοινοποιηθεί στις τοπικές υπηρεσίες του Σ.Ε.Π.Ε.)  

7. Γραφείο κ. Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

8. Γραφείο κ. Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, 

Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία 

9. Γραφείο κ. Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης 

10. Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών 

Σχέσεων - Κ Υ Σ.Ε.Π.Ε. 

11. Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας 

και Υγείας στην Εργασία - Κ Υ Σ.Ε.Π.Ε. 

12. Δ7 

13. Δ10 
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