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Α. Κατηγοριοποίηση των Επιχειρήσεων,
σχετική με τις δυνατότητες ένταξης σε
διάφορα μέτρα

α) Επιχειρήσεις που βρίσκονται σε Αναστολή λειτουργίας, μετά από
σχετική απόφαση του Κράτους (απαγόρευση της επιχειρηματικής
δραστηριότητάς) [Περιλαμβάνεται στο «Πλαίσιο Στήριξης 1 »]
β) Επιχειρήσεις με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού, μετά από σχετική
απόφαση του Κράτους (η επιχειρηματική δραστηριότητα πλήττεται
σημαντικά) [Υποδιαιρείται σε 3 «Πλαίσια Στήριξης » 1,2,3]
Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν Κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με το μεγαλύτερο
ποσοστό ακαθάριστων εσόδων, όπως αποτυπώνεται στην περιοδική
δήλωση Ε3, έναν από τους κατωτέρω εντάσσονται στο πλαίσιο στήριξης.
Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι
υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση
πενταψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και
οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι
κατηγορίες οκταψήφιων.
Υποδιαιρέσεις της κατηγορίας αυτής :
β1) ΚΑΔ που εντάχθηκαν σε «Προστασία» τον μήνα Μάρτιο
(ονομάστηκε «Πλαίσιο Στήριξης 1»)
β2) ΚΑΔ που εντάχθηκαν σε «Προστασία» τον μήνα Απρίλιο
(ονομάστηκε «Πλαίσιο Στήριξης 2»)
(πλαίσιο για τη βιομηχανία, το χονδρεμπόριο, την ασφάλιση,
τις ελεγκτικές και τις χρηματιστηριακές)
β3) ΚΑΔ που εντάχθηκαν σε «Προστασία» τον μήνα Απρίλιο
(ονομάστηκε «Πλαίσιο Στήριξης 3»)
(πλαίσιο για την ενέργεια, τα πρατήρια καυσίμων, τη διαχείριση
απορριμμάτων και τα έργα υποδομών)
γ) Επιχειρήσεις εκτός «Πλαισίου Στήριξης» (όσες δεν ανήκουν στις
κατηγορίες (α) και (β) )
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Β. Δυνατότητες με τις οποίες μπορούν
να βελτιώσουν την «Ρευστότητά» τους,
«Κίνδυνοι» και «Δεσμεύσεις»

1. Δυνατότητα μετάθεσης των προθεσμιών πληρωμής
φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων
Επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να ενταχθούν
(1) Στις Παρατάσεις πληρωμής Φορολογικών Υποχρεώσεων
Τις επιχειρήσεις που έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.)
στις 20/03/2020 από τους αναφερόμενους στη λίστα που έχει δημοσιεύει το
υπ. Οικονομικών ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την
20/3/2020 Κ.Α.Δ. δευτερεύουσας δραστηριότητας (από τους
αναφερόμενους στον πίνακα της απόφασης Α.1062/2020 , Α.1063/2020 ,
και Α.1073/2020 Α.1074/2020)
(2) Στις Παρατάσεις πληρωμής Ασφαλιστικών ΥποχρεώσεωνΕπιχειρήσεις,
εργοδότες οι οποίοι: α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή
ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου
χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, β) έχουν
ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, που αναφέρεται
στον πίνακα της Δ.15/Δ'/οικ. 13226/325/2020.
Συνοπτική Περιγραφή της δυνατότητας
(1) Φορολογικές Οφειλές
α) Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων
β) Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με
ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), που λήγουν ή έληξαν από
11/03/2020 μέχρι και την 30/04/2020.
γ) Κατά την καταβολή όλων των ανωτέρω, δεν υπολογίζονται οι τόκοι και
προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.
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(2) Ασφαλιστικές Οφειλές
α) Οι ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και
Μαρτίου 2020 για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας
των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας σε εφαρμογή
της περ. α) της υποπαρ. 2Α του άρθρου ενδέκατου, της από 20.3.2020
ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/τ.Α’/ 20.03.2020), απαιτητές έως 31/3/2020 και
30/4/2020 αντίστοιχα, δύναται να καταβληθούν έως 30/9/2020 και έως
31/10/2020 αντίστοιχα.
β) Η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, απαιτητών
έως 31/3/2020 καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων
δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες. Κατά το
χρονικό διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων,
δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και
επιβαρύνσεις.
γ) Κατά την καταβολή όλων των ανωτέρω, δεν υπολογίζονται οι τόκοι και
προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.

Προσοχή
Οι επιχειρήσεις ή εργοδότες, υποβάλλουν για το προσωπικό που
απασχολούν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) μηνών Φεβρουαρίου
και Μαρτίου 2020 εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.
Επισήμανση
Δίδεται η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας καταβολής αφενός των
τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών όλων των κλάδων ασφάλισης (*)
μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 προς τον e-ΕΦΚΑ και αφετέρου των
δόσεων ρύθμισης.
(*) Στο πλαίσιο της αρχής της ίσης μεταχείρισης και για λόγους ενιαίας
αντιμετώπισης, οι ανωτέρω αναφερόμενες παρατάσεις προθεσμιών
μπορούν να έχουν εφαρμογή και για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες, που
απασχολούν προσωπικό που υπάγεται για επικουρική σύνταξη, εφάπαξ
παροχή και υγειονομική περίθαλψη σε ασφαλιστικά ταμεία που λειτουργούν
ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) σε υποκατάσταση του
δημοσίου συστήματος υποχρεωτικής ασφάλισης, όπως τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., τα
ταμεία υποχρεωτικής επαγγελματικής ασφάλισης κ.α.."
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Δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται
Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων
(μέρος ή όλοι) τίθενται σε καθεστώς αναστολής
της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος
εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και στην
περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση του
μέτρου, οι επιχειρήσεις δεν διατηρούν τον ίδιο
αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η
αναστολή παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές
βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, βάσει
της αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης.
(Α.1072/2020)
Νομοθετικό πλαίσιο και αναλυτικές πληροφορίες
ΠΝΠ 11-3-2020, άρθρα 1, 2 και 3

2. Δυνατότητα μετάθεσης του Χρόνου
καταβολής του «επιδόματος Πάσχα»
στους Εργαζόμενους
Επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να ενταχθούν
Οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στις
κατηγορίες α και β [Δείτε ανωτέρω (Α)]
Συνοπτική Περιγραφή της δυνατότητας
α) Οι ανωτέρω επιχειρήσεις, δύνανται να
καταβάλουν το επίδομα εορτών Πάσχα σε χρόνο
μεταγενέστερο και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν
της 30ης Ιουνίου 2020.
β) Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή
σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω
επιχειρήσεις – εργοδότες τίθεται σε αναστολή και
η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, έως την
αναστολή της, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30
Απριλίου του τρέχοντος έτους, το επίδομα εορτών
Πάσχα καταβάλλεται μειωμένο, λαμβάνοντας
υπόψη για τον υπολογισμό του, σύμφωνα με την
παρ. 3β του άρθρου 1 της υπ’ αρ.
19040/7.12.1981 κοινής υπουργικής απόφασης,
τον χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης έως
την αναστολή αυτής.
γ) Το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα που
αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της
εργασιακής σχέσης καταβάλλεται από τον κρατικό
προϋπολογισμό.
Δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται
Δεν έχουν νομοθετηθεί έως τώρα, κάποιες
δεσμεύσεις
Νομοθετικό πλαίσιο και αναλυτικές πληροφορίες
ΠΝΠ 30-3-2020, άρθρο 19
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3. Δυνατότητα αναστολής της εξόφλησης Επιταγών
Επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να ενταχθούν
Οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες α και β [Δείτε
ανωτέρω (Α)] και είναι Εκδότες : α) Επιταγών, β) Συναλλαγματικών και
γ) Γραμμάτιων σε διαταγή.
Συνοπτική Περιγραφή της δυνατότητας
Αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων
από αυτές αξιογράφων κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την
αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου.
Προθεσμίες
Οι Εκδότες των Επιταγών, που έχουν χαρακτηριστεί ως «πληττόμενοι ΚΑΔ»,
πρέπει έως τα μεσάνυχτα της Τρίτης 7.4.2020 [ εκτός της κατωτέρω
περίπτωσης ( *) ] , να καταχωρήσουν όσες Επιταγές έχουν εκδώσει και
λήγουν από 31-3-2020 έως 31-5-2020 σε « μηχανογραφική ειδική
εφαρμογή», που έχει κάθε Τράπεζα. Αν δεν καταχωρηθούν, οι επιταγές
αυτές δεν «προστατεύονται» και πρέπει να πληρωθούν στην λήξη τους.
( *) Για τις επιχειρήσεις με ΚΑΔ ο οποίος προστέθηκε στη λίστα των
πληττόμενων τον Απρίλιο οι προθεσμίες διαβίβασης των αξιογράφων στο
τραπεζικό σύστημα λήγουν σε έξι εργάσιμες ημέρες από σήμερα, δηλαδή τα
μεσάνυχτα της Δευτέρας 13/04/2020.
Δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται
Δεν έχουν νομοθετηθεί έως τώρα, κάποιες δεσμεύσεις.
«Κίνδυνοι» για ορισμένες Επιχειρήσεις
Να «μετρήσετε » τις επιταγές πελατείας σας, που:
α) Έχετε στο Χαρτοφυλάκιο, β) Σας έδωσαν πελάτες σας και εσείς έχετε
δώσει σε προμηθευτές ή τράπεζες και οι οποίες, δεν έχουν λήξει ακόμα,
ώστε να δείτε την «έκθεση» σας απέναντι στους προμηθευτές ή τράπεζες
και να δείτε τα νέα δεδομένα των «ταμειακών ροών».
Σημειώνεται ότι σχετικά με την Χρηματοδότηση, που επιπλέον θα
χρειαστεί, υπάρχουν τα εξής (εξαγγελθέντα) :
«Προκειμένου να διευκολυνθεί η άμεση αποπληρωμή των μεταχρονολογημένων επιταγών, θα υπάρξει πρόβλεψη, ώστε στο κεφάλαιο κίνησης που
θα ληφθεί από τις επιχειρήσεις, με βάση το προσωρινό πλαίσιο
εγγυοδοσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης το οποίο εγκρίθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη Παρασκευή, να πληρώνονται άμεσα
και κατά προτεραιότητα οι επιταγές που έχουν ανασταλεί».
(Υπουργείο Οικονομικών / Γραφείο Τύπου / 6/4/2020 )
Επίσης διερευνήστε αν ως κομιστής επιταγών, αν έχετε τις προϋποθέσεις
να ενταχθείτε στην κατηγορία των « πληττόμενων ΚΑΔ », ώστε να
«προστατεύσετε» και εσείς τις επιταγές σας. Ενδεχομένως υποστείτε την
αλλαγή της «πιστωτικής πολιτικής» , εκ μέρους των Προμηθευτών σας ή
ανάλογα να πρέπει να προσαρμόσετε την «πιστωτική πολιτική», έναντι των
«πελατών» σας.

9

Νομοθετικό πλαίσιο και αναλυτικές πληροφορίες
• ΠΝΠ 30-3-2020, άρθρο 2
• Επιταγές : Αναστολή Προθεσμιών Πληρωμής – 10 Βασικά Σημεία
• Προθεσμίες για τη διαβίβαση αξιογράφων στο τραπεζικό σύστημα για
επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ τον Απρίλιο

4. Επιτάχυνση επιστροφών φόρου εισοδήματος και Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας
Επιχειρήσεις οι οποίες εντάσσονται
Όλες οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες α, β και γ.
[Δείτε ανωτέρω (Α)]

Συνοπτική Περιγραφή του μέτρου
Εκκρεμείς, υποθέσεις ελέγχου επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών
προσώπων και νομικών οντοτήτων ή φόρου προστιθέμενης αξίας φυσικών
προσώπων ή νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, εφόσον το
συνολικώς αιτηθέν ποσό των εκκρεμών αιτήσεων ανέρχεται μέχρι του
ύψους των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, ανά φορολογία και ανά
δικαιούχο, η επιστροφή διενεργείται άμεσα, με την επιφύλαξη των περί
παραγραφής διατάξεων.
Ως εκκρεμείς νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί
πράξη προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.
Για τις επιστροφές του παρόντος δύναται να διενεργείται έλεγχος σε δείγμα
που επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4174/2013
(Α'170).
Δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται
Δεν έχουν νομοθετηθεί έως τώρα, κάποιες δεσμεύσεις
Νομοθετικό πλαίσιο και αναλυτικές πληροφορίες
• ΠΝΠ 20-3-2020, άρθρο 3
• Ε.2037/2020 - Κοινοποίηση των διατάξεων του τρίτου άρθρου της
από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄68/2020)

5. Δυνατότητα εξόφλησης φορολογικών και ασφαλιστικών (*)
υποχρεώσεων, με έκπτωση 25%
Επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν
να ενταχθούν
Οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται
στις κατηγορίες α και β
[Δείτε ανωτέρω (Α)]
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Συνοπτική Περιγραφή της δυνατότητας
α) Εκπίπτει ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των δόσεων των
βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών τους με ημερομηνία
καταβολής από τις 30 Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Απριλίου 2020, εφόσον
αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα.
Σε περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης
τμηματικής καταβολής, εκπίπτει ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%)
του ποσού της δόσης της ρύθμισης.
Από το ευεργέτημα του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι οφειλές από
ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς
ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, καθώς και οφειλές που
προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού
Δημοσίου.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / Δελτίο Τύπου/ 31 Μαρτίου 2020
Διευκρινίσεις για την έκπτωση 25%
« Προς άρση αμφιβολιών σχετικά με την έκπτωση 25% επί των
βεβαιωμένων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση, διευκρινίζεται ότι:
- Οι οφειλές ΦΠΑ και οι οφειλές από παρακρατούμενους φόρους που έχουν
βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση και είναι καταβλητέες από 30/3/2020
έως και 30/4/2020 οι οποίες δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης /
διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, δεν θα υπόκεινται στην έκπτωση του
25% ούτε σε οποιαδήποτε άλλη έκπτωση.
- Η εξόφληση του ΦΠΑ που είναι καταβλητέος από 30/3/2020 έως
30/4/2020, σε δύο δόσεις με ενεργοποίηση της σχετικής επιλογής στην
υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ (κωδικός 523) και δεν έχει υπαχθεί σε
οποιοδήποτε καθεστώς ρύθμισης / διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής,
δεν υπόκειται στην έκπτωση του 25% ούτε σε οποιαδήποτε άλλη έκπτωση.
Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων που επιθυμούν να καταβάλουν
οφειλές Μαρτίου που εμπίπτουν στο καθεστώς έκπτωσης 25% σύμφωνα με
την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30-3-2020 (ΦΕΚ Α΄ 75), το
Υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει σε έκδοση απόφασης παράτασης
της εμπρόθεσμης καταβολής μέχρι την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020.
(Α.1068/2020)
[Παρατείνονται έως και την 10.04.2020 οι προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν την
30.03.2020 και την 31.03.2020, των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων
που δικαιούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις
εκατό (25%) … Έως την ίδια ημερομηνία και για τα ίδια ως άνω πρόσωπα
παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των οφειλών που τελούν σε
καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, των οποίων οι
δόσεις λήγουν την 31.03.2020.]
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Τέλος, θα υπάρξει μέριμνα για τους φορολογουμένους που κατέβαλαν
ολόκληρο το ποσό των οφειλών την 30-3-2020 και 31-3-2020 και δικαιούνται
την έκπτωση του 25% σύμφωνα με τη σχετική Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου.»
β) (*) [Προσοχή δεν αφορά τις Ασφαλιστικές Εισφορές Μισθωτών]
Για τους αυτοτελώς απασχολουμένους και ελεύθερους επαγγελματίες, όπως
ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016, εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις
τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου
και Μαρτίου του έτους 2020, παρέχεται δυνατότητα καταβολής μειωμένων
εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του ποσού που
αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξής τους.
Στην περίπτωση αυτή, ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του
ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης ορίζεται το ποσό της μηνιαίας
ασφαλιστικής εισφοράς που έχει πράγματι καταβληθεί δια του συντελεστή
0,20.
Προσοχή : Η έκπτωση 25% στις ασφαλιστικές εισφορές 2ου και 3ου/2020,
αφορά όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, ανεξαρτήτως αν εντάσσονται
στους «πληττόμενους ΚΑΔ».
Νομοθετικό πλαίσιο και αναλυτικές πληροφορίες
ΠΝΠ 11-3-2020, άρθρο 2 και ΠΝΠ 30-3-2020, άρθρα 1 και 18

6. Δυνατότητα Μείωση ενοικίων που καταβάλουν οι επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να ενταχθούν
Αφορά επιχειρήσεις και εργαζομένους των επιχειρήσεων, που εμπίπτουν στην
κατηγορία α [Δείτε ανωτέρω (Α)]
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Προσοχή
Αφορά επιχειρήσεις και εργαζομένους των επιχειρήσεων, που εμπίπτουν
στην κατηγορία β [ Δείτε ανωτέρω (Α) ]
Κατατέθηκε η τροπολογία ( 7 Απριλίου 2020) για τη μείωση του ενοικίου που
αφορά στο μήνα Απρίλιο.
Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας προβλέπεται η επέκταση της
ρύθμισης της μερικής απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής
μισθώματος για το μήνα Απρίλιο 2020, κατά 40%, και στις περιπτώσεις
επαγγελματικών μισθώσεων προς εγκατάσταση επιχειρήσεων, οι οποίες
έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού. Η ρύθμιση
καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις συμβάσεων μίσθωσης κύριας κατοικίας
των εργαζομένων των ως άνω επιχειρήσεων, για τους οποίους λόγω των
έκτακτων και ειδικών μέτρων, τα οποία έχουν ληφθεί, έχει ανασταλεί η
σύμβαση εργασίας.
Συνοπτική Περιγραφή της δυνατότητας
Προβλέπεται η μερική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής
μισθώματος, κατά 40% για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, για τις
περιπτώσεις επαγγελματικών μισθώσεων προς εγκατάσταση επιχείρησης,
για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς
λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19. Η ρύθμιση επεκτείνεται
και στις περιπτώσεις μισθώσεων πρώτης κατοικίας των εργαζομένων των
ως άνω επιχειρήσεων, για τους οποίους λόγω των έκτακτων και ειδικών
μέτρων, τα οποία έχουν ληφθεί, έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας.
Ορίζεται ρητά ότι η προβλεπόμενη μερική καταβολή του μισθώματος, όπως
προβλέπεται στην προτεινόμενη ρύθμιση, δεν γεννά δικαίωμα καταγγελίας
της σύμβασης εις βάρος του μισθωτή ούτε οποιαδήποτε άλλη αστική
αξίωση.
Διευκολύνσεις ιδιοκτήτων
Παρατείνονται μέχρι και τις 31/8/2020 οι προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών. ( ΠΝΠ 11-3-2020, άρθρο 2)
Νομοθετικό πλαίσιο και αναλυτικές πληροφορίες
ΠΝΠ 20-3-2020, άρθρο 2
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7. Δυνατότητα Κρατικής Χρηματοδότησης με την μορφή της
«Επιστρεπτέας προκαταβολής»
Επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να ενταχθούν
Όλες οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες α, β και γ [Δείτε
ανωτέρω (Α)], με την προϋπόθεση ότι απασχολούν από 1 έως πεντακόσιους
(500) εργαζόμενους.
Είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως
κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες απασχολούν από 1
έως πεντακόσιους (500) εργαζόμενους, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή
μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.
Επιπλέον (ειδικές) προϋποθέσεις - Εκδήλωση ενδιαφέροντος δύναται να
υποβάλλουν:
(α) επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι προβληματικές, κατά την έννοια του
Κανονισμού αριθ. 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014) ή δεν ήταν
προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 αλλά αντιμετώπισαν
προβλήματα ή κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια συνεπεία της
εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και δεν έχουν στη
διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση, η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη
με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
(β) επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αριθ.
1407/2013 (ΕΕ L351/1 της 24.12.2013) και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το
τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020,
(γ) επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του
2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο
φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων
ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή.
Συνοπτική Περιγραφή της δυνατότητας
Είναι ενίσχυση ( χρηματοδότηση/δάνειο ) επιστρεπτέα, εν όλω ή εν μέρει,
με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής». Η « επιστρεπτέα
προκαταβολή» εις ολόκληρον είτε μερικώς (συναρτάται με τη βιωσιμότητα
της επιχείρησης), θα επιστραφεί στο Κράτος μέσα στα επόμενα χρόνια, με
εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο. [ Σημειώνεται ότι δεν έχει οριστεί ακόμα, το
ακριβές ύψος του επιτοκίου και το μέρος που δεν θα επιστραφεί. Η εν λόγω
ενίσχυση προβλέπεται να χορηγηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πλαίσια
(τακτικά και έκτακτα) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.
Το ύψος της ενίσχυσης συνολικά για όλες τις επιχειρήσεις ανέρχεται σε 1
δισ. ευρώ. Το ύψος της ενίσχυσης προς την κάθε επιχείρηση θα
προσδιορίζεται – τυποποιημένα – από τη μεταβολή της τρέχουσας
κατάστασης της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη και λοιπά
χαρακτηριστικά της και δεν θα μπορεί, ως ανώτατο όριο, να ξεπεράσει το
ποσό των 500.000 ευρώ, ανά επιχείρηση. Η συνολική διάρκεια του
σχήματος είναι πενταετής. Το πρώτο έτος αποτελεί περίοδο χάριτος, χωρίς
υποχρέωση καταβολής δόσεων. Η αποπληρωμή πραγματοποιείται τα
επόμενα τέσσερα έτη, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
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Προθεσμίες
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνοδευτικά στοιχεία
υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως την 10.4.2020. Κατά την εκδήλωση
ενδιαφέροντος, οι Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν,
διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312
της δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά τον μήνα Μάρτιο 2020,
Δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται
Το σχήμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής έχει ως βασική στόχευση τη
στήριξη επιχειρήσεων ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν τις θέσεις
απασχόλησης. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν το σχήμα,
δεσμεύονται από τη ρήτρα μη απολύσεων, η οποία, όπως είχαμε
ανακοινώσει, ισχύει από την 30ή Μαρτίου 2020. [ Σημειώνεται ότι δεν
οριστεί ακόμα η λήξη του χρόνου της ανωτέρω δέσμευσης ]
Νομοθετικό πλαίσιο και αναλυτικές πληροφορίες
• ΠΝΠ 30-3-2020, άρθρο 3
• «Επιστρεπτέα προκαταβολή» (*) - 9 βασικά σημεία
• Υπ.Οικ. Διευκρίνιση για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή
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8. Χρηματοδότηση δράσεων ενίσχυσης των επιχειρήσεων
Προβλέπεται η χρηματοδότηση δράσεων ενίσχυσης των επιχειρήσεων, διότι
ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοίού COVID-19 στην ελληνική επικράτεια
επέβαλε τη διακοπή λειτουργίας μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων, καθώς και
τη λήψη άλλων μέτρων που πλήττουν και τις επιχειρήσεις που δεν
υποχρεώθηκαν να διακόψουν τη λειτουργία τους. Το γεγονός αυτό, παρότι
επιβεβλημένο από τις συνθήκες, αποτελεί αναμφίβολα πλήγμα για την
επιχειρηματική δραστηριότητα και την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Σε
αυτό το πλαίσιο και προκειμένου αξιοποιηθεί κάθε δυνατότητα στήριξης
των επιχειρήσεων που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί, της οικονομικής
δραστηριότητας εν γένει και κατ' επέκταση των ίδιων των εργαζομένων,
κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης διαμέσου του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο
σκέλος), η οποία θα εξειδικεύεται με συγκεκριμένες δράσεις που θα
εγκρίνονται κάθε φορά με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.
Νομοθετικό πλαίσιο και αναλυτικές πληροφορίες
ΠΝΠ 20-3-2020, άρθρο 6

9. Αναστολή Πληρωμής Δόσεων Τραπεζικών Δανείων και
Επιδότηση Επιτοκίων
α) [Αναστολή Πληρωμής Δόσεων] Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών
ανακοινώνει την απόφαση των Ελληνικών Τραπεζών μελών της να
στηρίξουν ενεργά την ελληνική οικονομία
Οι Ελληνικές Τράπεζες, μέλη της ΕΕΤ, παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις
και συνεργάζονται με την Κυβέρνηση και τις Εποπτικές Αρχές, ώστε να
συμβάλλουν με όσες δυνάμεις διαθέτουν στην αντιμετώπιση της αρνητικής
αυτής συγκυρίας.
Ως άμεση πρωτοβουλία και λαμβάνοντας υπόψη την ευελιξία που παρέχουν
οι εποπτικές αρχές υπό τις παρούσες ακραίες συνθήκες, ανακοινώνουν
μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων τα οποία περιλαμβάνουν αναστολή
καταβολής των δόσεων κεφαλαίου (χρεωλύσια) που οφείλονται από
σήμερα μέχρι, τουλάχιστον, την 30η/9/2020. Η διευκόλυνση αφορά νομικά
πρόσωπα που ανήκουν σε κλάδους, οι οποίοι πλήττονται άμεσα από την
παρούσα κρίση.
Οι παραπάνω δανειολήπτες δύνανται να αιτηθούν τη μεταγενέστερη
καταβολή χρεωλυσίων, με παράταση της διάρκειας των πιστώσεων, αρκεί
τα δάνειά τους να ήταν ενήμερα την 31η/12/2019. Για το χρονικό διάστημα
της παραπάνω αναστολής, οι συμβατικοί τόκοι καταβάλλονται κανονικά.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με την
τράπεζα συνεργασίας τους, υποβάλλοντας το σχετικό αίτημα.
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Δείτε αναλυτικά :
•

Επιχειρήσεις: Αναστολή καταβολής δόσεων κεφαλαίου (χρεωλύσια)
που οφείλονται προς τις τράπεζες, από σήμερα μέχρι, τουλάχιστον,
την 30η/9/2020

β) [Επιδότηση Επιτοκίων] «Αφορά στις επιχειρήσεις, που δεν είναι
ατομικές ή αυτοαπασχολούμενοι, στους κλάδους που πλήττονται, αυτές θα
έχουν επιδότηση των επιτοκίων 100% όλων των επιχειρηματικών δανείων
που έχουν για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο. Πρόκειται για έμμεση
ρευστότητα και ένα κεφάλαιο κίνησης, έτσι ώστε να πληρωθούν οι τόκοι
αυτών των μηνών. Πρακτικά, επιδότηση των επιτοκίων σημαίνει ότι θα τους
πληρώσει το κράτος.» ( ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ :Σημεία συνέντευξης του
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννη Τσακίρη, ..)
Δείτε αναλυτικά :
• Γ. Τσακίρης: Επιδότηση 100% των επιτοκίων όλων των
επιχειρηματικών δανείων στις επιχειρήσεις που δεν είναι ατομικές ή
αυτοαπασχολούμενοι...
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Γ. Απασχόληση των Εργαζομένων
στις Επιχειρήσεις

1) Θέματα που αφορούν όλες τις Επιχειρήσεις
Ποιους αφορά :
Όλες οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες α, β και γ
[Δείτε ανωτέρω (Α)]
Συνοπτική παρουσίαση :
α) [ Ωράριο εργαζομένων ] Aναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να
καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή
τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των
εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την
ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση.
Για όσο χρόνο εφαρμόζεται το παραπάνω μέτρο, ο εργοδότης υποχρεούται
να γνωστοποιήσει στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συγκεντρωτικά, κάθε αλλαγή ή
τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των
εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την
ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, που πραγματοποιήθηκε
εντός του προηγούμενου μήνα κατά το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου
μήνα της παρασχεθείσας εργασίας.
« Η αναστολή της υποχρέωσης του εργοδότη να καταχωρεί, στο Π.Σ.
«ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κάθε
αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας
των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την
ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, η οποία θεσμοθετήθηκε ως
έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την παρ. 1α του άρθρου 4 της από
11.03.2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσης του» (Α΄55), ως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την
πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 30η Απριλίου
2020.» (Απόφαση 14556/448 – 7/4/2020)
β) [ Τηλεργασία ] Ο εργοδότης δύναται με απόφασή του να καθορίζει ότι
η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την
ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ
αποστάσεως εργασίας.
Για περισσότερες πληροφορίες, πιέστε εδώ :
ΣΕΒ: Τηλεργασία - Q&A και Οδηγός Εφαρμογής
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Προσοχή :
Κατ‘ εξαίρεση οι επιχειρήσεις-εργοδότες, δύνανται να συμφωνήσουν με τους
εργαζόμενούς τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε
αναστολή και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, την παροχή
εργασίας με τηλεργασία, μόνο για πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης.
Η παρεχόμενη αυτή εργασία, με τηλεργασία, πρέπει πριν την έναρξη
πραγματοποίησης της να δηλωθεί στο έντυπο ειδικού σκοπού για την εξ
αποστάσεως εργασία που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και να είναι αμειβόμενη
από τον εργοδότη αναλογικά, με βάση τις καταβαλλόμενες μικτές αποδοχές
του εργαζομένου του. Στην περίπτωση που δεν δηλωθεί, ως ανωτέρω,
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 24 του νόμου 3996/2011, όπως
ισχύει. Το ποσό των καταβαλλόμενων αποδοχών για την εργασία αυτή,
μπορεί να φθάνει έως το ύψος των αποδοχών για την νομίμως παρεχόμενη
εργασία τους, αφαιρουμένου του ποσού της δικαιούμενης αποζημίωσης
ειδικού σκοπού.
Για τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην παροχή της ανωτέρω εργασίας,
υποβάλλεται ΑΠΔ και οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο
επιπλέον ποσό καλύπτονται από τον εργοδότη.
Ειδικότερα η κατ' εξαίρεση συμφωνία για παροχή εργασίας με τηλεργασία
για κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών της επιχείρησης, από εργαζόμενους των
οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή κατά τα οριζόμενα στην
υποενότητα Α.2 και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού,
μπορεί να τύχει εφαρμογής μόνο σε ποσοστό 10%, κατ' ανώτατο όριο, επί
των εργαζομένων της επιχείρησης των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε
αναστολή.
Προσοχή δείτε :
Διευκρινίσεις για την τηλεργασία από εργαζόμενους, των οποίων η
σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή - [ οικ.13738/413/2020 ]
γ) [Λήψη άδειας ειδικού σκοπού] Θεσμοθετείται το δικαίωμα λήψης
άδειας ειδικού σκοπού διάρκειας κατ’ ελάχιστον τριών (3) ημερών, υπό την
προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος κάνει χρήση μιας (1) ημέρας από την
κανονική του άδεια για κάθε τρεις (3) ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού,
στο πλαίσιο της τριμερούς συμμετοχής στο έκτακτο και προσωρινό αυτό
μέτρο. Η ανωτέρω άδεια μπορεί να ληφθεί μέχρι τις 10.4.2020, εφόσον
ένας τουλάχιστον γονέας εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτός,
ακόμα και εάν ο άλλος γονέας είναι ελεύθερος επαγγελματίας.
Από τις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού τα δύο τρίτα (2/3) καλύπτονται
από τον εργοδότη, και το ένα τρίτο (1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό.
« Η χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο
και προσωρινό μέτρο με την παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ
(Α΄ 55), ως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του
φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 24η Απριλίου 2020.»
(Απόφαση 14556/448 – 7/4/2020)
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δ) [Έκτακτη διαδικασία για επιχειρήσεις/εργοδότες, που έχουν
εξαντλήσει τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια υπερωριακής απασχόλησης
των εργαζομένων] Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος
εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου
βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό
διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη
ισχύος της παρούσας [ 14-9-2020 ], επιχειρήσεις-εργοδότες που έχουν
εξαντλήσει τα νομίμως προβλεπόμενα ανώτατα όρια υπερωριακής
απασχόλησης των εργαζομένων τους, δύνανται να τους απασχολήσουν
υπερωριακά χωρίς σχετική απόφαση έγκρισης του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
Η εν λόγω υπερωριακή απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα
ημερήσια όρια που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.
ε) [Δυνατότητα έκτακτης και προσωρινής παρέκκλισης από την
απαγόρευση λειτουργίας κατά τις Κυριακές και αργίες για
συγκεκριμένες επιχειρήσεις] Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος
κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του
οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για
χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την
έναρξη ισχύος της παρούσας, επιτρέπεται η κατά παρέκκλιση των
διατάξεων του β.δ. 748/1966 (Α’179) λειτουργία των επιχειρήσεων που
έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή, τη μεταφορά και τον εφοδιασμό
τροφίμων, καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού προς
καταστήματα/επιχειρήσεις πώλησης σχετικών ειδών.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι σχετικές προστατευτικές
διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας των
εργαζομένων.
στ) [Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας]
Για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από
την 23/3/2020, o εργοδότης δύναται, με απόφασή του, να ορίζει
προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής: α) Κάθε
εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ' ελάχιστο δύο (2) εβδομάδες με
περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, β) Ο ανωτέρω
τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε
αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης, γ) Εργοδότης
που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας υποχρεούται
να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την
έναρξη εφαρμογής του.

Στο τέλος κάθε μήνα o εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει την εφαρμογή
του ανωτέρω τρόπου εργασίας σε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό
Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
………………………………..
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Προθεσμίες υποβολής Εντύπων
• Παράταση προθεσμιών υποβολής Εντύπων που αφορούν στη Δήλωση εξ
αποστάσεως Εργασίας, στον Πίνακα Προσωπικού Ασφαλούς Λειτουργίας και στον
Πίνακα Προσωπικού Μεταφοράς Προσωπικού σε Επιχειρήσεις εντός του Ομίλου.
Προθεσμίες για την πρώτη εφαρμογή των
αντίστοιχων μέτρων

Υποβολή εντύπων

Έντυπο 4.1: ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
1ο δεκαήμερο Μαΐου 2020 (αφορά
ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ στους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Α΄ 55/11.03.20)
Έντυπο 4.3: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
1ο δεκαήμερο Μαΐου 2020 (αφορά
ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 9, ΠΝΠ (Α΄ 68/20-3-2020) ΜΕ ΡΗΤΡΑ στους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο)
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ
ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ
Έντυπο 4.4: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ - ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10, 1ο δεκαήμερο Μαΐου 2020 (αφορά
ΠΝΠ (Α΄ 68/20-3-2020) ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ στους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο)
ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΟΛΥΣΗΣ

• Καταβολή του 1/3 των ημερών της άδειας ειδικού σκοπού
Καταβολή του 1/3 των ημερών της άδειας
ειδικού σκοπού που λήφθηκαν από τους
εργαζόμενους κατά τον Μάρτιο και Απρίλιο 2020

Εντός του δεύτερου δεκαημέρου
του Μαΐου 2020

( οικ.14676/253 Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 ΚΥΑ (Β΄1078) )
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2) Θέματα που αφορούν ορισμένες κατηγορίες Επιχειρήσεων
α) Επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα
έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει ΚΑΔ κύριας ή
δευτερεύουσας δραστηριότητας βάσει των μεγαλύτερων ακαθαρίστων
εσόδων έτους 2018 ή κύριας δραστηριότητας υποκαταστήματος/των.
Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις για την
αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους έως και
10/4/2020. Ως ημερομηνία έναρξης αναστολής των συμβάσεων εργασίας,
λογίζεται η ημερομηνία της αναστολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας
με εντολή δημόσιας αρχής, όπως προβλέπεται στις εκάστοτε οικείες
υπουργικές αποφάσεις. Η ημερομηνία συμπληρώνεται αυτόματα στη
σχετική υπεύθυνη δήλωση. Υποχρεούνται δε, να γνωστοποιήσουν στους
εργαζόμενους την αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους.
Επίσης οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι μπορούν να προβούν σε διορθώσεις/
συμπληρώσεις / ανακλήσεις υποβολής εντύπων με ορθή επανάληψη των
υπεύθυνων δηλώσεών τους σύμφωνα με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.
Υποβολές υπεύθυνων δηλώσεων έως και 10/4/2020
Διορθώσεις/ συμπληρώσεις /ανακλήσεις υποβολής εντύπων 11/4 έως και
13/4/2020
β) Επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται βάσει ΚΑΔ κύριας ή
δευτερεύουσας δραστηριότητας βάσει των μεγαλύτερων ακαθαρίστων
εσόδων έτους 2018
Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σημαντικά και κάνουν χρήση του
μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους, βάσει
του άρθρου 11 της από 20/3/2020 ΠΝΠ(Α΄68), μπορούν να υποβάλλουν
σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων, υπεύθυνες δηλώσεις
για την αναστολή των συμβάσεων εργασίας αυτών, έως και τις
20/4/2020. Υποχρεούνται δε, να γνωστοποιήσουν στους εργαζόμενους
αυθημερόν (εγγράφως ή ηλεκτρονικά) την αναστολή των συμβάσεων
εργασίας τους.
Ως ημερομηνία έναρξης αναστολής των συμβάσεων εργασίας των
εργαζόμενων των ανωτέρω επιχειρήσεων, λογίζεται η ημερομηνία
υποβολής της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ.
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Το πραγματικό γεγονός της αναστολής των συμβάσεων εργασίας
εργαζόμενων επέρχεται με την καταχώρισή του στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, όπως
άλλωστε συμβαίνει για παράδειγμα στην περίπτωση της πρόσληψης
εργαζομένων ή στην καταγγελία σύμβασης εργασίας.
Οι κάτωθι προθεσμίες ισχύουν και για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων –
εργοδοτών που, αν και η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει
ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, τους έχει επιτραπεί από το Υπουργείο
Οικονομικών να δραστηριοποιηθούν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες
βάσει ΚΑΔ στις οποίες επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό, όπως στην
περίπτωση της εστίασης γενικά (εστιατόρια, καφετέριες, κτλ) για τις
υπηρεσίες διανομής φαγητού ή καφέ κτλ κατ’ οίκον ( delivery ή take away)
ή του λιανικού εμπορίου για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου ( eshops).

Υποβολές υπεύθυνων δηλώσεων

έως και 20/4/2020

Διορθώσεις/ συμπληρώσεις

από 11/4 έως και 13/4

/ανακλήσεις υποβολής εντύπων

από 21/4/ έως και 23/4

Προσοχή :
Ο Υπουργός Εργασίας κος Γιάννης Βρούτσης μίλησε στο κεντρικό δελτίο
ειδήσεων της ΕΡΤ (7-4-2020 ) και ανακοίνωσε ότι θα επιβάλλεται πρόστιμο
1200 ευρώ σε εργοδότες αν απασχολούν εργαζόμενους με αναστολή
συμβάσεων.
Οι ασυνεπείς εργοδότες και όσοι παρουσιάζουν καταχρηστική
συμπεριφορά, ζητώντας από εργαζόμενους των οποίων έχουν αναστείλει
τις συμβάσεις να εργαστούν, θα αντιμετωπίσουν πρόστιμο 1.200 ευρώ ανά
εργαζόμενο.
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γ) Ειδικά θέματα
(α) Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων για υποκατάστημα /τα με ΚΑΔ κύριας
επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας
αρχής και μεταβολές αρχικών δηλώσεων
Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που διαθέτουν, έστω και ένα υποκατάστημα,
όπως αυτό έχει καταχωρηθεί στο Π.Σ Taxis, του οποίου η κύρια
δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής,
μπορούν πλέον να υποβάλλουν για πρώτη φορά υπεύθυνη δήλωση που
αφορά υποκατάστημα/τα στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ από 6/4/2020 έως και
10/4/2020.
Σε περίπτωση που επιθυμούν την αλλαγή της αρχικής δήλωσής τους,
προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία των επιχειρήσεων – εργοδοτών
των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα ανεστάλη με εντολή δημόσιας
αρχής, βάσει ΚΑΔ, ως αναλύεται παρακάτω, αυτό θα μπορούν να το
πραγματοποιήσουν εντός του χρονοδιαγράμματος για διορθώσεις /
συμπληρώσεις / ανακλήσεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ΄ της παρούσας.
Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που θα προβούν, είτε για πρώτη φορά σε
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, είτε σε αλλαγή της αρχικής υπεύθυνης
δήλωσης, ως προς τα οριζόμενα στο παρόν Κεφάλαιο, υποχρεούνται να το
γνωστοποιήσουν αυθημερόν (εγγράφως ή ηλεκτρονικά) στους
εργαζόμενούς τους, προκειμένου στη συνέχεια και οι εργαζόμενοί τους να
προβούν σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ή σε διόρθωση της αρχικής
δήλωσής τους ( αν αφορά περίπτωση αλλαγής της αρχικής δήλωσης της
επιχείρησης – εργοδότη) και πάντως εντός των προβλεπόμενων χρονικών
διαστημάτων για υποβολές ή διορθώσεις/συμπληρώσεις/ ανακλήσεις του
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ΄ της παρούσας.
Επισημαίνεται ότι με την ανωτέρω μεταβολή της αρχικής υπεύθυνης
δήλωσης, παρέχεται η δυνατότητα τόσο στις επιχειρήσεις – εργοδότες, όσο
και στους εργαζόμενούς τους, να τύχουν των ευεργετημάτων των
οικονομικών μέτρων στήριξης που αφορούν την κατηγορία των
επιχειρήσεων – εργοδοτών των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα
ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής.

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες, είναι δικαιούχοι της μείωσης του
συνολικού ποσού του μισθώματος επαγγελματικής μίσθωσης, σύμφωνα με
το άρθρο δεύτερο της από 20/3/2020 ΠΝΠ(Α’ 68). Οι εκμισθωτές δε, των
ακινήτων των παρόντων μισθωτών, εντάσσονται στα οικονομικά μέτρα
στήριξης, όπως αυτά περιγράφονται και εξειδικεύονται στις οικείες
αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών.
Επίσης, και στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων – εργοδοτών των οποίων
η επιχειρηματική δραστηριότητα ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής
παρέχεται η δυνατότητα να είναι δικαιούχοι της μείωσης του συνολικού
ποσού του μισθώματος της κύριας κατοικίας, σύμφωνα με το άρθρο
δεύτερο της από 20/3/2020 ΠΝΠ(Α’ 68).
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Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις-εργοδότες, πριν προβούν στην ανωτέρω
μεταβολή και ενταχθούν στην κατηγορία των επιχειρήσεων των οποίων η
επιχειρηματική δραστηριότητα ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής, θα
πρέπει να λάβουν υπόψη ότι η μεταβολή αυτή επιφέρει την αναστολή των
συμβάσεων εργασίας όλων των εργαζομένων τους από 15.3.2020 μέχρι
30/4/2020, εκτός και αν τους έχει επιτραπεί από το Υπουργείο
Οικονομικών να δραστηριοποιηθούν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες,
βάσει ΚΑΔ, στις οποίες επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό, όπως στην
περίπτωση της εστίασης ( εστιατόρια, καφετέριες κτλ), για τις υπηρεσίες
διανομής φαγητού ή καφέ κτλ κατ’ οίκον ( delivery ή take away) ή του
λιανικού εμπορίου για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου ( e-shops).
(β) Διορθώσεις – συμπληρώσεις - ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων
επιχειρήσεων-εργοδοτών και εργαζομένων

(1). Οι επιχειρήσεις – εργοδότες θα μπορούν να προβούν σε
διορθώσεις/συμπληρώσεις ή ανακλήσεις των αρχικών υπεύθυνων
δηλώσεών τους με ορθή επανάληψή τους εντός των συγκεκριμένων
χρονικών διαστημάτων, όπως αυτά ορίζονται στο χρονοδιάγραμμα του
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ΄ της παρούσας.
Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις - εργοδότες που θα προβούν σε
διορθώσεις/συμπληρώσεις ή ανακλήσεις της αρχικής υπεύθυνης δήλωσης,
υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν αυθημερόν (εγγράφως ή ηλεκτρονικά)
στους εργαζόμενούς τους.
Συγκεκριμένα με την ορθή επανάληψη, δίνεται στις επιχειρήσειςεργοδότες η δυνατότητα, ενδεικτικά, να προβούν στις κάτωθι ενέργειες:
α. διόρθωση στοιχείων της υπεύθυνης δήλωσης,
β. ανάκληση εκ παραδρομής δήλωσης εργαζόμενου/ων σε αναστολή
της/των σύμβασης/εων εργασίας,
γ. προσθήκη επιπλέον εργαζομένου/ων σε αναστολή της/των
σύμβασης/εων εργασίας,
δ. προσθήκη στοιχείων που αφορούν την επαγγελματική μίσθωση ακινήτου,
ε. διόρθωση στοιχείων που αφορούν την επαγγελματική μίσθωση ακινήτου,
στ. διόρθωση ή αλλαγή κατηγορίας υπαγωγής από ΚΑΔ πληττόμενης
επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ΚΑΔ επιχειρηματικής δραστηριότητας
που ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής.
(2). Οι εργαζόμενοι, θα μπορούν να προβούν σε διορθώσεις/συμπληρώσεις
ή ανακλήσεις των αρχικών υπεύθυνων δηλώσεών τους με ορθή επανάληψή
τους εντός των συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων, όπως αυτά
ορίζονται στο χρονοδιάγραμμα του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ΄ της παρούσας.
[Ακολουθεί Ανάλυση στην εγκύκλιο ]
Σε κάθε περίπτωση, πριν την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού,
ελέγχονται οι υπεύθυνες δηλώσεις εργαζομένων και επιχειρήσεων –
εργοδοτών και λαμβάνονται υπόψη οι τελευταίες υποβληθείσες υπεύθυνες
δηλώσεις.

26

(γ) Ανάκληση της αναστολής συμβάσεων εργασίας προσωπικού για
έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες
Επιτρέπεται η ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για
έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες
στις εξής περιπτώσεις:
α. Σε περίπτωση επίταξης επιχειρήσεων από δημόσια αρχή …
β. Στις λοιπές περιπτώσεις που ισχύουν τα ίδια χαρακτηριστικά, ήτοι
των εκτάκτων, κατεπειγουσών, μη αναβαλλόμενων και ανελαστικών
αναγκών, επιχειρήσεις – εργοδότες μπορούν να ανακαλούν εργαζόμενους
των οποίων οι συμβάσεις είναι σε αναστολή και αντίστοιχα ο χρόνος που οι
εργαζόμενοι θα απασχοληθούν προς κάλυψη αυτής της ανάγκης είναι
χρόνος εργασίας και αμείβεται εξ ολοκλήρου από τις επιχειρήσεις εργοδότες. Ο χρόνος αυτός παρατείνει για ισόχρονο την αναστολή των
συμβάσεων εργασίας μέχρι συμπληρώσεως των 45 ημερών που διαρκεί η
αναστολή αυτών. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που θα κάνουν χρήση των
ανωτέρω υπό α και β στοιχείων του παρόντος ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, υποχρεούνται
να δηλώσουν και να αιτιολογήσουν την ανάκληση της αναστολής των
συμβάσεων εργασίας των εργαζόμενων αυτών, καθώς και το χρονικό
διάστημα της ανάκλησης, σε ειδικό έντυπο στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και σε κάθε
περίπτωση πριν την έναρξη πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης
εργασίας.
Σημειώνεται ότι στην ίδια εγκύκλιο περιλαμβάνονται και οι υποχρεώσεις /
δικαιώματα των Εργαζόμενων, σχετικά με : Υποβολή υπεύθυνων
δηλώσεων – διορθώσεις/ συμπληρώσεις /ανακλήσεις υποβολής εντύπων
– καταβολές αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
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( Εγκύκλιος : οικ.14676/253 Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 ΚΥΑ
(Β΄1078) )
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Δ. Υποχρέωση Υποβολής
στην αρμόδια αρχή, στοιχείων
αποθεμάτων, ορισμένων ειδών.

Νομοθετικές διατάξεις : ΠΝΠ 14-3-2020, άρθρο 2.
α) Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής,
εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης και διανομής
φαρμακευτικών προϊόντων και μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής
υγιεινής στην ελληνική επικράτεια, υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή, εντός
προθεσμίας δύο (2) ημερών από τις 14-3-2020, στοιχεία αποθεμάτων σε:
(α) χειρουργικές μάσκες,
(β) αντισηπτικά διαλύματα,
(γ) αντισηπτικά μαντηλάκια,
(δ) αιθυλική αλκοόλη, είτε προορίζεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή
αντισηπτικών παρασκευασμάτων, είτε διατίθεται εμφιαλωμένη στη λιανική
πώληση με αλκοολικό τίτλο 95% και (ε) τεστ για την ανίχνευση λοίμωξης του
κορωνοϊού COVID-19.
Τα στοιχεία των περ. (α) έως και (ε) επικαιροποιούνται με δηλώσεις που
υποβάλλονται εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την αρχική και κάθε
επόμενη δήλωση, με εξαίρεση τα καταστήματα των υπεραγορών τροφίμων (super
market) που υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλώσεις, στις οποίες αναφέρουν τις
διαθέσιμες ποσότητες της ημέρας καθημερινά, το αργότερο μέχρι την έναρξη
λειτουργίας τους.
β) Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εισαγωγής, εμπορίας,
πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης, διανομής και αποθήκευσης προϊόντων
κρέατος αιγοπροβάτων (νωπών και κατεψυγμένων) και αυγών στην Ελληνική
Επικράτεια, υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή, εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στοιχεία αποθεμάτων σε κρέας
αιγοπροβάτων και αυγά.
Οι ανωτέρω επιχειρήσεις, υποβάλλουν κατ' ελάχιστο τα εξής στοιχεία:
(α) την ποσότητα των αποθεμάτων, σε κιλά για τα νωπά και κατεψυγμένα
προϊόντα κρέατος αιγοπροβάτων και σε τεμάχια για τα αυγά,
(β) την τοποθεσία αποθήκευσης των αποθεμάτων και, ιδίως, τη διεύθυνση και
τον ταχυδρομικό κώδικα,
(γ) τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης και, ιδίως, την επωνυμία και τον
διακριτικό τίτλο, την έδρα, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, καθώς και τα ειδικότερα στοιχεία επικοινωνίας του νόμιμου
εκπροσώπου της.
Τα στοιχεία των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ επικαιροποιούνται με δηλώσεις
που υποβάλλονται εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την αρχική και κάθε
επόμενη δήλωση.
γ) Καταχώρηση των αναφέρω στοιχείων (α) και (β)
Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικού συνδέσμου που βρίσκεται στον
κεντρικό ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η πρόσβαση
γίνεται μέσω των κωδικών πρόσβασης ΓΕΜΗ των υπόχρεων επιχειρήσεων.

30

Ε. Επιτρεπτό «Μικτό Περιθώριο
Κέρδους», για ορισμένα είδη

[Νομοθετικό πλαίσιο : ΠΝΠ 20-3-2020, άρθρο 21]
α) Με τη διάταξη του εικοστού πρώτου άρθρου προβλέπονται μέτρα
καταπολέμησης φαινομένων αθέμιτης εμπορικής πρακτικής σε βάρος των
καταναλωτών, καθώς και αισχροκέρδειας των προς την πώληση αγαθών,
που σχετίζονται με την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19. Επίσης,
προβλέπονται μέτρα εξασφάλισης της πρόσβασης των πολιτών σε αγαθά
και υπηρεσίες απαραίτητες για την υγεία, επιβίωση, μεταφορά, μετακίνηση
και ασφάλειά του. Αρμόδια αρχή για το έλεγχο των ως άνω φαινομένων και
για τη λήψη καταγγελιών και τη διαπίστωση των παραβάσεων που
προβλέπονται από το άρθρο αυτό, ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Για χρονικό διάστημα μέχρι 20-9-2020, απαγορεύεται η συνομολόγηση ή η
λήψη περιουσιακών ωφελημάτων
που αφορούν την πώληση οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας που είναι
απαραίτητο για την υγεία, τη διατροφή, τη μετακίνηση και την ασφάλεια
του καταναλωτή, ιδίως δε φαρμακευτικών προϊόντων, μέσων ατομικής
προστασίας και προσωπικής υγιεινής, όπως χειρουργικών μασκών,
αντισηπτικών υγρών και άλλων υλικών απολύμανσης,
εφόσον τα ωφελήματα αυτά υπερβαίνουν την αξία της παροχής, τόσο
ώστε το μικτό περιθώριο κέρδους να είναι μεγαλύτερο από αυτό της προ
της 1ης Φεβρουαρίου 2020, για τα ως άνω προϊόντα και υπηρεσίες.
β) Αρμόδια αρχή, για τη λήψη καταγγελιών και τη διαπίστωση παράβασης
της ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η οποία ασκεί αρμοδιότητες
ελέγχου ως εξής:
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(α) αποκτά πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, δεδομένο και έγγραφο από
οιαδήποτε πηγή που διευκολύνει τον έλεγχο οιασδήποτε
πιθανολογούμενης παράβασης,
(β) διενεργεί επιτόπιο έλεγχο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει την πρόσβαση
σε κάθε χώρο ή μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής τον
οποίον αφορά ο έλεγχος, ή παραγγέλλει ελέγχους που διενεργούνται
από άλλες δημόσιες αρχές, προκειμένου να λαμβάνονται, να εξετάζονται
και να κατάσχονται στοιχεία, δεδομένα ή έγγραφα που προκύπτουν κατά
τη διάρκεια του ελέγχου, ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσής τους,
(γ) διατηρεί στην κατοχή της τα στοιχεία, τα δεδομένα και τα έγγραφα
που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου για όσο χρόνο και στον
βαθμό που απαιτείται για την ομαλή διεκπεραίωση του ελέγχου,
(δ) αναζητεί την παροχή πληροφοριών όσον αφορά στα πραγματικά
περιστατικά από κάθε εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού του
προμηθευτή που ελέγχεται, ο οποίος έχει την υποχρέωση να παρέχει
πληροφορίες και εξηγήσεις όσον αφορά στα πραγματικά περιστατικά, τα
δεδομένα ή τα έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο του ελέγχου.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων επιβάλλονται σε
βάρος του παραβάτη αυτεπαγγέλτως είτε έπειτα από καταγγελία, μία ή
περισσότερες κυρώσεις ως εξής:
(α) Σύσταση με σκοπό την παύση της παράνομης πρακτικής και τη
συμμόρφωση εντός οριζόμενης με την απόφαση αποκλειστικής προθεσμίας,
καθώς και την παράλειψή της στο μέλλον,
(β) πρόστιμο από χίλια (1.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ,
ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.
Σχετικά με τον έλεγχο δείτε την απόφαση :
34077/2020 - Ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων για την εφαρμογή του
άρθρου εικοστού πρώτου.
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ΣΤ. Παρατάσεις Προθεσμιών

(1) [ΜΥΦ : Έως 30-6-2020] Η προθεσμία υποβολής των καταστάσεων
φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών (ΜΥΦ) του
ημερολογιακού έτους 2019 παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2020, ενώ η
προθεσμία για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία
προμηθευτών παρατείνεται έως την 31η Ιουλίου 2020.
(2) Η προθεσμία υποβολής των «Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων,
με ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης ή ημερομηνία που λαμβάνει χώρα η
τροποποίηση της από 1/2/2020 έως 30/4/2020 καθώς και των «Δηλώσεων
Βραχυχρόνιας Διαμονής», αρχικών, με ημερομηνία αναχώρησης του
μισθωτή από 1/2/2020 έως και 31/5/2020 ή αρχικών «Δηλώσεων
Βραχυχρόνιας Διαμονής» με ημερομηνία ακύρωσης της μίσθωσης από
1/2/2020 έως 31/5/2020, παρατείνεται μέχρι την 30η Ιουνίου 2020.
(3) Παρατείνονται για δύο μήνες από τη λήξη τους, κατά περίπτωση, οι
προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου
και τελών χαρτοσήμου, με καταληκτική ημερομηνία εντός Μαρτίου και
Απριλίου 2020. Οι δηλώσεις τελών χαρτοσήμου, που αποδίδονται
ηλεκτρονικά με τον παρακρατούμενο φόρο εισοδήματος και αποτελούν
παρακολούθημα του φόρου αυτού, αποδίδονται κατά τον χρόνο απόδοσης
του παρακρατούμενου φόρου.
(4) Παρατείνεται μέχρι και την 30.06.020 η προθεσμία υποβολής των
δηλώσεων περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας με καταληκτική
ημερομηνία την 30.04.2020 που αφορούν στο α’ τρίμηνο του 2020.
(5) Παρατείνεται μέχρι και την 29.05.2020 η προθεσμία υποβολής
δηλώσεων φόρου διαμονής με καταληκτική ημερομηνία την 31.03.2020,
που αφορούν τα ειδικά στοιχεία που εκδόθηκαν εντός Φεβρουαρίου 2020.
Παρατείνεται μέχρι και την 30.06.2020 η προθεσμία υποβολής των
δηλώσεων φόρου διαμονής με καταληκτική ημερομηνία την 30.04.2020, που
αφορούν τα ειδικά στοιχεία που εκδόθηκαν εντός Μαρτίου 2020.
(6) Παρατείνεται μέχρι και την 29.05.2020 η προθεσμία υποβολής των
δηλώσεων φόρου κληρονομιών και κερδών από τυχερά παίγνια, που
λήγει εντός των μηνών Μαρτίου και Απριλίου. Το αυτό ισχύει και για τις
δηλώσεις φόρου δωρεών και γονικών παροχών, για τις οποίες δεν
συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο.
Για δηλώσεις των φορολογιών κεφαλαίου που υποβάλλονται κατά το
χρονικό αυτό διάστημα δεν διενεργείται κατά την παραλαβή οποιοσδήποτε
έλεγχος, ο οποίος θα διενεργηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.
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(7) [ΠΝΠ 30-3-2020, άρθρο 6 - Παρατάσεις και ή αναστολή προθεσμιών
για θέματα του ΚΦΔ]
α) Η κοινοποίηση πράξεων προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού
φόρου ή προστίμου και οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού
φόρου ή προστίμου που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4174/2013 (Α΄ 170) αναστέλλεται έως τις 30 Απριλίου 2020.
β) Η επιβολή των διασφαλιστικών μέτρων των παρ. 5 και 6 του άρθρου
46 του ν. 4174/2013 αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται
σε ισχύ το μέτρο της προσωρινής, μερικής ή ολικής, αναστολής της
λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της Χώρας κατ’
εφαρμογή του άρθρου 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 55).
γ) Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 28, της παρ. 2 του άρθρου
28Α και της παρ. 4 του άρθρου 62 του ν. 4174/2013 για τη διατύπωση
από τον φορολογούμενο απόψεων ή αντιρρήσεων σχετικά με τον
προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ή προστίμου, αναστέλλεται
έως την 31η Μαΐου 2020.
Οι προθεσμίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 σχετικά
με πληροφορίες, αντίγραφα βιβλίων και στοιχείων ή άλλα έγγραφα που
ζητούνται από τη Φορολογική Διοίκηση στο πλαίσιο ελέγχου,
αναστέλλονται έως την 31η Μαΐου 2020. Η αναστολή της παρούσας
καταλαμβάνει και τις προθεσμίες που δεν είχαν εκπνεύσει κατά την 11η
Μαρτίου 2020.
δ) Οι προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και
αιτήματος αναστολής, κατά το άρθρο 63 του ν. 4174/2013 που έχουν
λήξει ή λήγουν από την 11η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020
αναστέλλονται για εξήντα (60) ημέρες.
ε) Οι προθεσμίες παραγραφής της αξίωσης της Φορολογικής Διοίκησης
για την έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου ή προστίμου που λήγουν
από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως και την 31η Μαΐου 2020
παρατείνονται έως την 31η Ιουλίου 2020.
(8) [«Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων»] Σύμφωνα με το άρθρο
δωδέκατο της ΠΝΠ 30.3.2020, αναστέλλεται η λειτουργία του
πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων»
της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) για χρονικό διάστημα
τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της.
(9) [Ετήσιες οικονομικές εκθέσεις των εισηγμένων εταιριών- Έως 30-62020 ] Λόγω αντικειμενικών προβλημάτων και πρακτικών δυσκολιών που
αντιμετωπίζουν οι εισηγμένες εταιρίες εξαιτίας της πανδημίας και των
μέτρων αντιμετώπισης του COVID-19, μετά από εισήγηση της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, προβλέφθηκε στο άρθρο 8 της ΠΝΠ 30.3.2020), η
παράταση έως την 30η Ιουνίου 2020, της δημοσιοποίησης των ετήσιων
οικονομικών εκθέσεων των εισηγμένων εταιριών του Χρηματιστηρίου
Αθηνών για τη χρήση που λήγει 31.12.2019.
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(10) [ΠΝΠ 30-3-2020, άρθρο 5 - Αναστολή προθεσμιών διενέργειας
διαδικαστικών πράξεων και καταβολής δόσεων ( εξωδικαστικός
μηχανισμό ρύθμισης οφειλών) ]
α) Οι προθεσμίες διενέργειας διαδικαστικών και λοιπών πράξεων των
άρθρων 7, 8 και 11 του ν. 4469/2017 (Α΄ 62) και του άρθρου 74 του ν.
4605/2019 (Α΄ 52), καθώς και οι προθεσμίες του άρθρου 13 του ν.
4469/2017 και της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4605/2019
αναστέλλονται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας. Προϋπόθεση για την αναστολή είναι η εμπρόθεσμη
υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου
4 του ν. 4469/2017 και στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4605/2019.
β) Για οφειλέτες που αποδεδειγμένα πλήττονται από τις συνέπειες του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, αναστέλλεται για χρονικό
διάστημα τριών (3) μηνών η καταβολή των δόσεων στο πλαίσιο
ρυθμίσεων των ν. 4469/2017, 4605/2019 και 3869/2010 (Α΄ 130), χωρίς
να επέρχονται οι συνέπειες λόγω της μη καταβολής και χωρίς να
τροποποιείται η συνολική διάρκεια της ρύθμισης. Για οφειλέτες που δεν
περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αποφάσεις, δύναται να χορηγηθεί η ως
άνω αναστολή κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και αξιολόγησης από τον
πιστωτή.
(11) Α.1065/2020 Παράταση της προθεσμίας υποβολής στοιχείων και
πληροφοριών της ΠΟΛ. 1033/2014 απόφασης, τα οποία διαβιβάζονται στην
Α.Α.Δ.Ε. από ιδιωτικά θεραπευτήρια, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν.
4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄)
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Ζ. Δυνατότητες «Τηλεδιάσκεψης»

[Νομοθετικό Πλαίσιο : ΠΝΠ 20.3.2020, άρθρο 33 και ΠΝΠ 30.3.2020,
άρθρο 42]
Αφορά :
α) Δυνατότητα πραγματοποίησης των Συνελεύσεων με τηλεδιάσκεψη
β) Δυνατότητα λήψης των αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων με
τηλεδιάσκεψη, με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο και δια
περιφοράς
Για περισσότερες πληροφορίες, πιέστε εδώ :
Δυνατότητα λήψης των αποφάσεων Συνελεύσεων και Διοικητικών
Συμβουλίων με Τηλεδιάσκεψη και άλλα πρόσφορα μέσα, έως 30-6-2020
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