
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

«Κύρωση  της  από  20.3.2020  Π.Ν.Π.  "Κατεπείγοντα  μέτρα  για  την  αντιμετώπιση  των
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας
και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και
της δημόσιας διοίκησης" (Α'68) και άλλες διατάξεις».

ΘΕΜΑ:  «Υποχρέωση  των  επιχειρήσεων  υπεραγοράς  τροφίμων  χορήγησης  έκτακτου
επιδόματος στο σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού τους»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι  εργαζόμενοι  στις  υπεραγορές  τροφίμων  καλούνται  εν  μέσω  πανδημίας,  με
πρόδηλο κίνδυνο για την υγεία τους, να «σηκώσουν» το βάρος της εύρυθμης λειτουργίας
της αγοράς προστατεύοντας  ταυτόχρονα και την υγεία του μεγάλου όγκου επισκεπτών
στον τόπο εργασίας τους τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.   

Η  επιβράβευση  των προσπαθειών  των εργαζόμενων  στις  υπεραγορές  τροφίμων
που  αυτές  τις  μέρες  βρίσκονται  στην  πρώτη  γραμμή  στην  πρωτοφανή  και  συνεχώς
μεταβαλλόμενη  κατάσταση  εν  μέσω  της  πανδημίας  του  κορονοϊού  αποτελεί  τόσο  μια
κίνηση εξομάλυνσης της δυσανάλογης κερδοφορίας των επιχειρήσεων που εργάζονται σε
σχέση με τις  αποδοχές τους όσο και  μια κίνηση αναγνώρισης της προσφοράς τους στο
κοινωνικό σύνολο.

Τροπολογία - Προσθήκη

Άρθρο 1

«Καταβάλλεται  μηνιαίως  και  για  όσο  διάστημα  διαρκούν  τα  έκτακτα  μέτρα   για  την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους
απασχολούμενους  με οποιαδήποτε σχέση εργασίας,   που προσέφεραν υπηρεσίες τους σε
λειτουργούσες  επιχειρήσεις  υπεραγοράς  τροφίμων  στο  πλαίσιο  της  συνολικής
προσπάθειας  για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19. 

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση  είναι ίση με το καταβαλλομένου μηνιαίο βασικό μισθό. Η
παροχή αυτή υπολογίζεται στον βασικό μισθό που έχει ο δικαιούχος.



Στο πάσης φύσεως προσωπικό περιλαμβάνονται όλοι οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε
σχέση  εργασίας,  που  προσέφεραν  υπηρεσίες  στους  σε  υπεραγορές  τροφίμων,
συμπεριλαμβανομένων των απασχολουμένων με προγράμματα απασχόλησης ή μαθητείας
του  Οργανισμού  Απασχόλησης  Εργατικού  Δυναμικού  (Ο.Α.Ε.Δ.)  και  κατά  συνέπεια
διατέθηκαν για  την υποβοήθηση  της συνολικής  προσπάθειας  για την  αντιμετώπιση της
πανδημίας του κορονοϊού COVID-19.»
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