
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ
ΙΟΥ    CONVID   – 19

 Μέτρα για τους εργαζόμενους.

1.  Αδεια   Ειδικού σκοπού στον ιδιωτικό τομέα (   άρθρο 4 παρ.  3  της
ΠΝΠ/11.03.2020( Α’ 55)

α)  Οι  γονείς  εργαζόμενοι,  δύνανται  να  κάνουν  χρήση  της  άδειας  ειδικού
σκοπού ως ορίζεται κατωτέρω στην παρούσα. Ως γονείς εργαζόμενοι για τις
ανάγκες της παρούσας νοούνται οι γονείς παιδιών: α) που είναι εγγεγραμμένα
σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, β) που φοιτούν σε
σχολικές  μονάδες  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης,  γ)  που  φοιτούν  σε  ειδικά
σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και  εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως
ορίου  ηλικίας  των  παιδιών,  καθώς  και  οι  εργαζόμενοι  γονείς  ατόμων  με
αναπηρία,  τα  οποία,  ανεξαρτήτως  της  ηλικίας  τους,  είναι  ωφελούμενοι  σε
δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία. Προς
διευκόλυνση των γονέων εργαζομένων λόγω αναστολής της λειτουργίας των
ανωτέρω  μονάδων,  στο  πλαίσιο  λήψης  προληπτικών  μέτρων  για  την
αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού, θεσμοθετείται
με  την  παρούσα,  για  όσο  διάστημα  παραμένουν  κλειστές  οι  ανωτέρω
μονάδες,  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 από την έναρξη ισχύος της παρούσας  11/03/2020 και μέχρι τις
10.4.2020, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας εργάζεται  στον ιδιωτικό τομέα
ως μισθωτός, ακόμα και εάν ο άλλος γονέας είναι ελεύθερος επαγγελματίας. 

          β)   Σε περίπτωση κατά την οποία και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί, στον
ίδιο ή σε διαφορετικούς εργοδότες, με κοινή τους υπεύθυνη δήλωση προς τον
εργοδότη ή τους εργοδότες τους, γνωστοποιούν ποιος από τους δύο θα κάνει
χρήση της ανωτέρω άδειας ή, σε περίπτωση που μοιραστούν την άδεια, τα
αντίστοιχα χρονικά διαστήματα χρήσης της από καθέναν από αυτούς.

γ)  Σε περίπτωση που ο ένας γονέας είναι εργαζόμενος στον ιδιωτικό
τομέα ενώ ο άλλος στο Δημόσιο κατά την έννοια του άρθρου 5, απαιτείται η
προσκόμιση στον εργοδότη της υπεύθυνης δήλωσης του εργαζόμενου γονέα
στο Δημόσιο ότι δεν έχει κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, προκειμένου
ο μισθωτός του ιδιωτικού τομέα να μπορεί να κάνει χρήση της άδειας αυτής.

δ)  Σε περίπτωση που εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο γονέων, τότε
αυτός δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός και αν ο
γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από
τον κορωνοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) και λαμβάνει επίδομα από



τον  Οργανισμό  Προνοιακών  Επιδομάτων  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης
(ΟΠΕΚΑ).

ε)  Σε  περίπτωση  διαζυγίου  ή  διάστασης  γονέων,  την  άδεια  ειδικού
σκοπού λαμβάνει  ο  γονέας,  ο  οποίος έχει  την  επιμέλεια  του παιδιού ή  τη
γονική  μέριμνα,  εκτός  και  αν  μεταξύ  τους  συμφωνήσουν  διαφορετικά,
σύμφωνα με την κοινή τους υπεύθυνη δήλωση ως ανωτέρω.

στ)  Ο  εργοδότης  υποχρεούται να  δηλώσει  στο  Πληροφοριακό
Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
όσους εργαζομένους του έκαναν χρήση της ανωτέρω άδειας, καθώς και τη
διάρκεια αυτής,  μετά το πέρας της 10ης.4.2020 και σε κάθε περίπτωση
μέχρι τις 15.4.2020. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων καθορίζεται  κάθε  όρος και  λεπτομέρεια  για  την  εφαρμογή  του
παρόντος εδαφίου.

ζ) Σε κάθε περίπτωση, για να δύναται εργαζόμενος/η να κάνει χρήση
της άδειας ειδικού σκοπού πρέπει να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για
λήψη  ετήσιας  κανονικής  άδειας  τουλάχιστον  έξι  (6)  ημερών  στην
εξαήμερη εργασία και  πέντε (5)  ημερών στην πενθήμερη εργασία.  Σε
περίπτωση που δεν πληρούται η ως άνω προϋπόθεση, τότε δικαιούται την
άδεια  ειδικού  σκοπού  κατ’  αναλογία  των  ημερών  κανονικής  αδείας  που
δικαιούται.

η) Από τις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού τα δύο τρίτα (2/3) 
καλύπτονται από τον εργοδότη, και το 1/3   από τον τακτικό προϋπολογισμό,
μετά από διασταύρωση με τα στοιχεία των Υπουργείων Οικονομικών, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών, όπως αυτή ορίζεται 
σε κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών.

Ειδικότερα για τους εργαζομένους του ευρύτερου δημοσίου τομέα και των 
επιχειρήσεων του κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), οι τρεις ημέρες 
άδειας ειδικού σκοπού καλύπτονται από τον εργοδότη. ( όπως προστέθηκε 
με το άρθρο δέκατο τέταρτο παρ. 3 της ΠΝΠ/14.03.2020 ( Α’ 64) και εν 
συνεχεία τροποποιήθηκε με το άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο της ΠΝΠ/ 
20.03.2020 ( Α’ 68)

θ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, και Υγείας, παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του 
κατά τα ανωτέρω έκτακτου και προσωρινού μέτρου, λαμβάνοντας υπόψη την 
πορεία εξέλιξης του φαινομένου.

2)  Αδεια  ειδικού  σκοπού  στον  Δημόσιο  τομέα (  άρθρο  5  της
ΠΝΠ/11.03.2020  (  Α’  55),  όπως  προστίθεται  με  το  άρθρο  τεσσαρακοστό
όγδοο της ΠΝΠ/30.03.3030 ( Α’ 75) ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Εφαρμόζεται και για τους υπαλλήλους των Καταστημάτων Κράτησης όλης της
χώρας.



3)  Εφαρμογή  της  άδειας  ειδικού  σκοπού  της  περίπτωσης  3)  για  το
ιατρικό  και  νοσηλευτικό  προσωπικό  ιδιωτικών  φορέων  (  άρθρο
ενδέκατο της ΠΝΠ/ 14.03.2020 Α’ 64)

4)  Μηχανισμός  στήριξης  εργαζομένων.   Λήψη  αποζημίωσης  ειδικού
σκοπού ( 800€) από επιχειρήσεις, των οποίων ανεστάλη η λειτουργία με
απόφαση του Κράτους ( άρθρο δέκατο τρίτο ΠΝΠ/14.03.2020 Α’ 64)

Με την απόφαση της παραγράφου 5 εξαιρούνται από την λήψη της ανωτέρω
αποζημίωσης ειδικού σκοπού οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

Α. όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως

Β. όσοι τελούν σε νόμιμη άδεια

Γ. όσοι εργάζονται ως προσωπικό ασφαλείας

Δ. όσοι εργάζονται με σχέση εργασίας, η οποία δεν ακολουθεί την αναστολή
της λειτουργίας της επιχείρησης.

5) Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού στο τομέα επιχειρήσεων ενέργειας,
ύδρευσης  και  προμήθειας    καυσίμων,  φαρμάκων  και  παραιατρικού
υλικού.  ( άρθρο δέκατο τέταρτο της ΠΝΠ/14.03.2020 Α’ 64)

6). Εργαζόμενος με σχέση εργασίας σε αναστολή ως μισθωτής κύριας
κατοικίας.   (άρθρο  δεύτερο  παρ.  2   ΠΝΠ/20.03.2020  (Α’  68)   Παροχή
εξουσιοδότησης για έκδοση ΚΥΑ με το άρθρο ενδέκατο της ΠΝΠ/30.03.2020
( Α’ 75) ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

Εργαζόμενος επιχείρησης, της οποίας η λειτουργία ανεστάλη προσωρινά με
απόφαση  του  Δημοσίου,  κατά  του  μήνες  Μάρτιο  και  Απρίλιο  δικαιούται
μείωση του καταβαλλόμενου ενοικίου για κύρια κατοικία, κατά 40%. Επίσης,
ανάλογη μείωση γίνεται  και στο χαρτόσημο αυτής, εφ’ όσον οφείλεται ( για
κατοικίες άνω των 300 τ.μ ).

Ο εκμισθωτής φυσικό πρόσωπο,  που  εκμισθώνει  επαγγελματική  στέγη  σε
επιχείρηση  πληττόμενη,  όταν  αυτή  διαθέτει  δευτερεύουσα  δραστηριότητα,
περιλαμβανόμενη  στους  ΚΑΔ  αναστολής  λειτουργίας,  όταν  τα  ακαθάριστα
έσοδά της είναι μεγαλύτερα αυτών της έδρας, κατά το έτος 2018, μπορεί να
παρατείνει  την  καταβολή  των  βεβαιωμένων  οφειλών  του  προς  την
Φορολογική Διοίκηση μέχρι την 31/08/2020, εφ’ όσον έχουν βεβαιωθεί από
11/03/2020 μέχρι την 30/04/2020. ( Υ.Α Α.1062/26.03.2020) ( Β’1043)

Με το ενδέκατο άρθρο της ΠΝΠ/30.03.2020 ( Α’ 75) παρέχεται η νομοθετική
εξουσιοδότηση για την έκδοση σχετικής ΚΥΑ, με την οποία θα καθορίζονται οι
όροι και οι προυποθέσεις εφαρμογής αυτής της διάταξης.

7). Μέτρα στήριξης ανέργων. ( άρθρο έβδομο της ΠΝΠ/20.03.2020 Α’ 68)

Εάν  κάποιος  λαμβάνει  α)  τακτική  επιδότηση  ανεργίας,  ή  β)  επίδομα
μακροχρονίως  ανέργων  ή  γ)  βοήθημα  ανεργίας  των  αυτοτελώς  ή
ανεξαρτήτως  απασχολουμένων  ασφαλισμένων  του  ΕΦΚΑ  –  τ.  ΟΑΕΕ,  τ.
ΕΤΑΠ – ΜΜΕ καθώς και δ) βοήθημα ανεργίας των αυτοτελώς ή ανεξαρτήτως



απασχολουμένων ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ -τ. ΕΤΑΑ,( τ. τομέας ΤΣΜΕΔΕ, τ.
τομέας ΤΣΑΥ, τ. τομέας ασφάλισης Νομικών) και η καταβολή της επιδότησης
ή  επιδόματος  ή  βοηθήματος  λήγει  ή  έληξε  μέχρι  την  31/03/2020,  τότε
παρατείνεται για 2 μήνες ακόμη, μέχρι την 31/05/2020.  Παραμένει το όριο
των  400  ημερησίων  επιδομάτων  ανεργίας,  όπως  ισχύει  από  την
01/01/2014, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 1 του Ν 3986/2011 ( Α’ 152).

8) Νέες κατηγορίες ευπαθών ομάδων.  ( ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/8030) (Β’
928/18.03.2020)

Εκτείνεται  η  δικαιολογημένη  απουσία  από  την  εργασία  τους  και  άλλων
ομάδων,

Α) ατόμων με βαριά καρδιοπάθεια

Β) ατόμων με βαριά πνευμονοπάθεια

Γ) ατόμων με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη

Δ) καρκινοπαθείς υπό ενεργό ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία

9)  Λήψη  αποζημίωσης  ειδικού  σκοπού  και  από  άλλες  ομάδες
εργαζομένων  (άρθρο  2  της  Υ.Α  12997/231/23.03.2020  Α’  993,  ΚΥΑ
12998/232/28.03.2020 ( Β’ 1078) ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Α) Εργαζόμενοι επιχειρήσεων, των οποίων ανεστάλη η λειτουργία

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού ( 800€) χορηγείται στους εργαζομένους με το
σύστημα εξηρτημένης εργασίας, των οποίων οι επιχειρήσεις ανέστειλαν την
λειτουργία τους, κατόπιν αποφάσεως του Δημοσίου και επομένως, η εργασία
τους  βρίσκεται  σε  αναστολή.  Θα  πρέπει  να  αναφερθούμε  στην  ειδική
κατηγορία εργαζομένων, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία λήγει μετά
την θέση σε αναστολή λειτουργίας της εργοδότιδας επιχείρησης. Υφίσταται
αναστολή της σχέσης εργασίας, το υπόλοιπο δε τμήμα αυτής θα πρέπει  ο
εργαζόμενος  να  το  δουλέψει  μετά  την  αποκατάσταση  της  λειτουργίας  της
επιχείρησης.

Στην  περίπτωση  που  εργαζόμενος  είναι  απασχολούμενος  και  σε  άλλη
επιχείρηση,  με  αναστολή  λειτουργίας  της,  τότε  αυτός  θα  επιλέξει  σε  ποια
επιχείρηση θα κάνει την επιλογή λήψης της ειδικής αποζημίωσης.

Ο  εργαζόμενος  υποβάλλει  υπεύθυνη  δήλωση  στην  πλατφόρμα  του
υπουργείου Εργασίας, αναγράφοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της δήλωσης
του  εργοδότη  και  το  ΙΒΑΝ  του  τραπεζικού  λογαριασμού  του.  Η  δήλωση
υποβάλλεται  από  την  01/04/2020  μέχρι  την  10/04/2020,  ανάλογα  με  το
τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του.

Όταν το τελευταίο ψηφίο είναι  το 0 , η δήλωση υποβάλλεται την 10η/4/2020

Όταν το τελευταίο ψηφίο είναι  το 2 , η δήλωση υποβάλλεται την  2α/4/2020



Β)   Εργαζόμενοι  με  σχέση  εξηρτημένης  εργασίας  και  αναστολή  ταύτης,
επιχειρήσεων που πλήττονται  από το φαινόμενο του ιού    Convid   – 19,  των
οποίων οι ΚΑΔ ευρίσκονται στην αναγγελθείσα κατάσταση των επιχειρήσεων
( ΥΑ Α. 1054/21.03.2020 Β’ 950, ΚΥΑ 12998/232/28.03.2020 ( Β’ 1078)

Απαραίτητη προυπόθεση είναι η αναστολή της σύμβασης εργασίας τους από
την  επιχείρηση.  Μπορεί  να  είναι  από  το  Παράρτημα  της  δευτερεύουσας
εγκατάστασης της επιχείρησης, εάν τα ακαθάριστα έσοδα αυτού κατά το έτος
2018 είναι μεγαλύτερα του Κεντρικού. Η υπεύθυνη δήλωση των εργαζομένων
των πληττομένων επιχειρήσεων μπορεί να γίνει από την 01/04/2020 έως την
30/04/2020.

Γ)  Εργαζόμενοι,  των  οποίων  η  σύμβαση  εργασίας  έχει  λυθεί  από  την
01/03/2020 έως 20.03.2020, με οιονδήποτε τρόπο.

Δ)  Εργαζόμενοι  πληττομένων  επιχειρήσεων  με  αναστολή  της  σύμβασης
εργασίας, αλλά με συνέχιση προσφοράς με τηλε-εργασία.

Επιτρέπεται  να  γίνει  η  συμφωνία  απασχόλησης  του  μισθωτού  εξ
αποστάσεως,  μόνον  για  πρόσκαιρες  ανάγκες  της  επιχείρησης.  Στην
περίπτωση  αυτή  ο  εργοδότης  θα  πρέπει  να  δηλώσει  στο  έντυπο  ειδικού
σκοπού  της  εξ  αποστάσεως  εργασίας  στην  ΕΡΓΑΝΗ,  άλλως  θα  έχει  τις
προβλεπόμενες  κυρώσεις.  Το  ποσό  της  αμοιβής  θα  προκύπτει,  αφού
αφαιρεθεί  η  αποζημίωση  ειδικού  σκοπού.  Επί  του  ποσού  της  αμοιβής  ο
εργοδότης μέσω ΑΠΔ θα καταβάλλει τις αναλογούσες εισφορές.

Με  το  άρθρο  2  του  Κεφαλαίου  Α4  της  ΚΥΑ  12998/232/28.03.2020
(Β’1078), προβλέπεται η περίπτωση αχρεωστήτως να έχει εισπραχθεί ποσό
αυτής  της  κατηγορίας  (  π.χ  λόγω  αναγραφής  ψευδών  στοιχείων).Τότε
εφαρμόζονται όλες οι διοικητικές και ποινικές διαδικασίες που προβλέπονται
από την νομοθεσία.

10.)  Αποζημίωση  ειδικού  σκοπού  και  σε  άλλες  κατηγορίες. (  άρθρο
ενδέκατο παρ. 2Α περίπτωση α’ της ΠΝΠ/20.03.2020 Α’ 68) 

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού ( 800€) καταβάλλεται και σε εργαζομένους με
σχέση  εξηρτημένης  εργασίας,  απασχόλησης  πλήρους  ή  μερικής  ή  εκ
περιτροπής, όταν προσφέρουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις πληττόμενες
από  τα  αποτελέσματα  της  πανδημίας,  εφ’  όσον  έχει  ανασταλεί  η  σχέση
εργασίας  τους με  τις  εν  λόγω  επιχειρήσεις,  ισχύει  δε  1  μήνα  από  την
δημοσίευση της ΠΝΠ/20.03.2020. Δηλαδή η αναστολή μπορεί να γίνει μέχρι
την 20/04/2020.  Βεβαίως, εάν η πανδημία συνεχισθεί ( απευκταία) μετά την
20/04/2020 θα εκδοθεί νέα ΚΥΑ, που θα καθορίζει τον νέο χρόνο ισχύος της
αναστολής.  Η εκπρόθεσμη καταβολή δεν επιβαρύνεται  με  προσαυξήσεις ή
πρόστιμα. Η υποβολή δεν εξαιρείται της τήρησης των προθεσμιών.  Για να
λάβουν  την  αποζημίωση  ειδικού  σκοπού  οι  εργαζόμενοι,  θα  πρέπει  να
υποβάλλουν  μέχρι  την  10  Απριλίου  δήλωση  στην  πλατφόρμα  της  Γενικής
Γραμματείας  υπουργείου  Εσωτερικών,  χρησιμοποιώντας  τον  αριθμό
πρωτοκόλλου που έλαβε ο εργοδότης, κατά την δική του υποβολή.



11)  Εκπτωση  25%  στην  καταβολή  βεβαιωμένων  οφειλών  στην
Φορολογική Διοίκηση,  ( άρθρο πρώτο της ΠΝΠ/30.03.2020 ( Α’ 75)

Για εργαζομένους, οι οποίοι απασχολούνται σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί
οικονομικά  ,  λόγω  της  διασποράς  του  κορωνοιού  ,  εφ’  όσον  έχουν
βεβαιωμένες οφειλές στην φορολογική διοίκηση ή ρυθμισμένες αντίστοιχες,
για τα ποσά που θα καταβληθούν από την 30/03/2020 έως την 30/04/2020,
θα εκπεσθεί το 25% αυτών, οπότε θα καταβληθεί το 75% της προς εξόφληση
οφειλής ή της δόσης.

Εξαιρούνται:  α)   οφειλές  από  ΦΠΑ ή  άλλους  παρακρατούμενους  φόρους,
εκτός εάν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή καταβολή σε δόσεις, β) οφειλές από
ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων, γ) οφειλές υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου.

12)  Εκτακτη οικονομική ενίσχυση υγειονομικού προσωπικού.  (  άρθρο
τέταρτο της ΠΝΠ/30.03.2020 ( Α’ 75)

Αφορά στο πάσης φύσεως προσωπικό των νοσοκομείων, της Α.Ε.Μ.Υ, του
Ε.Ο.Δ.Υ, του  ΙΦΕΤ Α.Ε,  του ΕΚΑΒ, των  κέντρων υγείας, των   αγροτικών
ιατρείων,  των  κέντρων  ψυχικής  υγείας,  το  προσωπικό  της  κεντρικής
υπηρεσίας του υπουργείου Υγείας, των περιφερειακών Υ.Π.Ε καθώς και τους
υπηρετούντες στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Καταβαλλόμενη ενίσχυση

Είναι  ίση  με  το  μισό  του  καταβαλλόμενου  μισθού.  Ολόκληρη  η  ενίσχυση
καταβάλλεται στους. Θα καταβληθεί δε με την μισθοδοσία Απριλίου 2020.

Δεν  καταβάλλεται  εάν  ο  εργαζόμενος  έχει  λάβει  άδεια  από  την  αρχή  της
εμφάνισης  της  πανδημίας  έως  την  15/04/2020,  πλην  της  άδειας  ειδικού
σκοπού ή της αναρρωτικής άδειας.

Μέτρα για τους εργοδότες

1)  Αναστολή καταβολής του ΦΠΑ και οφειλών από τον ΦΠΑ.  ( άρθρο  1
της ΠΝΠ/11.03.2020 Α’ 55)

Μη καταβολή του ΦΠΑ καθώς και των οφειλών από ΦΠΑ ( π.χ δεύτερη δόση
προηγουμένης  δήλωσης)  από α)  επιχειρήσεις με αναστολή λειτουργίας,  β)
επιχειρήσεις  πληγείσες,  οι  οποίες,  όμως,  έχουν  αναστείλει  συμβάσεις
εργασίας με εργαζομένους σε αυτήν. Η αναστολή του ΦΠΑ είναι τετράμηνη
και  ισχύει  για  επιχειρήσεις,  των οποίων ο ΚΑΔ υπάρχει  στην σχετική  Υ.Α
12997/231/23.03.20120 (Α’ 993)

2) Παράταση καταβολής βεβαιωμένων και λοιπόν τρεχουσών  οφειλών
ή 
   έκπτωση  25%  στην  καταβολή  βεβαιωμένων  οφειλών  στην
Φορολογική Διοίκηση,  ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ           
(  άρθρο 2  της ΠΝΠ/11.03.2020  Α’ 55),  όπως αυτό τροποποιήθηκε  με  το
άρθρο πέμπτο της ΠΝΠ/20.03.2020 ( Α’  68),  Υ.Α Α.  1064/28.03.2020 ( Β’
1079), καθώς και  άρθρο πρώτο της ΠΝΠ/30.03.2020 ( Α’ 75)



Παρατείνεται  για 4  μήνες η καταβολή των βεβαιωμένων οφειλών προς την
Φορολογική Διοίκηση . Η παράταση ισχύει για επιχειρήσεις που διέκοψαν την
λειτουργία τους  ή  αντίστοιχες,  οι  οποίες  επλήγησαν οικονομικά,  βάσει  του
ΚΑΔ.,  εφ’  όσον  έχουν  εργαζομένους  με  αναστολή  εργασιακής  σχέσης.
Παράλληλα, η παράταση ισχύει  και για τους εργαζομένους με ανασταλείσα
εργασιακή σχέση, των ως άνω επιχειρήσεων. Ακόμη ισχύει η παράταση σε
εκμισθωτές  ακινήτων  σε  επιχειρήσεις  με  αναστολή  λειτουργίας  και  σε
εργαζομένους, για την κύρια κατοικία τους, με αναστολή της εργασιακής τους
σχέσης.

Επίσης, ισχύουν και οι εξής παρατάσεις τρεχουσών οφειλών:

Α) Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου και αυτοτελής δήλωση χαρτοσήμου.

Δηλώσεις  πληρωτέες  τους  μήνες  Μάρτιο  και  Απρίλιο  παρατείνονται  για  2
μήνες.

Β) Δήλωση περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας.

Η δήλωση του α’ τριμήνου του 2020, η οποία πρέπει να υποβληθεί μέχρι την
30/04/2020, παρατείνεται μέχρι την 30/06/2020

Γ) Δηλώσεις φόρου διαμονής.

α)  Δηλώσεις μηνός Φεβρουαρίου  2020, αντί της 31/03/2020 υποβάλλονται
μέχρι την 29/05/2020

β)Δηλώσεις μηνός Μαρτίου 2020, αντί της 30/04/2020 υποβάλλονται έως την
30/06/2020.

Δ)  Δηλώσεις  φόρου  Δωρεών,  Γονικών  παροχών,  (όταν  δεν  συντάσσεται
συμβολαιογραφικό  έγγραφο),  Κληρονομιών  και  Κερδών  από  τυχερά
παιχνίδια,  που  η  προθεσμία  υποβολής  των  λήγει  τους  μήνες  Μάρτιο  ή
Απρίλιο, υποβάλλονται μέχρι την 29/05/2020.

Για επιχειρήσεις που έχουν πληγεί οικονομικά , λόγω της διασποράς του
κορωνοιού , εφ’ όσον έχουν βεβαιωμένες οφειλές στην φορολογική διοίκηση ή
ρυθμισμένες  αντίστοιχες,  για  τα  ποσά  που  θα  καταβληθούν  από  την
30/03/2020  έως  την  30/04/2020, θα  εκπεσθεί  το  25%  αυτών,  οπότε  θα
καταβληθεί το 75% της προς εξόφληση οφειλής ή της δόσης.

Εξαιρούνται:  α)   οφειλές  από  ΦΠΑ ή  άλλους  παρακρατούμενους  φόρους,
εκτός εάν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή καταβολή σε δόσεις, β) οφειλές από
ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων, γ) οφειλές υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου.

3)  Παράταση  καταβολής  ασφαλιστικών  εισφορών  ή  ασφαλιστικών
δόσεων.   ( άρθρο 3 της ΠΝΠ/11.03.2020 Α’ 55) ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ



Με  την  Υ.Α  Δ.15/Δ’/οικ.13226/325/26.03.2020  (  Β’  1044) παρατείνεται  η
πληρωμή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Φεβρουαρίου και Μαρτίου
2020,  των  οποίων  η  προθεσμία  καταβολής  λήγει  την  31/03/2020  και  την
30/04/2020  μέχρι την 30/09/2020 και 31/10/2020, αντίστοιχα.

Παρατείνεται  για  3  μήνες  η  καταβολή  των  τυχόν  βεβαιωμένων  και
ρυθμισμένων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ.

Η  παράταση  ισχύει  για  τις  ίδιες  επιχειρήσεις,  όπως  στην  προηγουμένη
περίπτωση.

4) Παράταση του χρόνου υποβολής στοιχείων διευθέτησης του χρόνου
εργασίας  προς  το  σύστημα  ΕΡΓΑΝΗ.  (  άρθρο   4  παρ.  1  και  2  της
ΠΝΠ/11.03.2020 Α’ 55)

Απαλλάσσονται  οι  εργοδότες  από  την  προσωρινή  ενημέρωση  του
συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, μέχρι την 10/04/2020, με δηλώσεις που αφορούν σε
διευθέτηση του χρόνου εργασίας, όπως π.χ υπερωρίες, υπερεργασία, αλλαγή
ωραρίου  κτλ.  Όλα  τα  συγκεκριμένα  στοιχεία  υποχρεούται  να  τα  δηλώνει
συγκεντρωτικά , ανά μήνα μέχρι την 10ην ημέρα του επόμενου μήνα. Ειδικά,
για τα στοιχεία του μήνα Μαρτίου πρέπει να υποβληθούν στο διάστημα 10-15
Απριλίου 2020.

5) Παράταση αναστολής καταβολής ΦΠΑ για τις πληγείσες επιχειρήσεις
από τις συναλλαγές τους με την   THOMAS     COOK     GROUP     P  .  L  .  C  .  ( άρθρο
9 της ΠΝΠ/ 11.03.2020 Α’ 55).

Επέρχεται παράταση καταβολής του ΦΠΑ μέχρι την 30/06/2020.

6) Επιβολή  υπερμειωμένου  συντελεστή ΦΠΑ σε είδη ατομικής υγιεινής.
( άρθρο πρώτο της ΠΝΠ/20.03.2020 Α’ 68)

Στον Πίνακα ΙΙΙ προστίθεται στα ΑΓΑΘΑ περίπτωση 50, ως εξής:

50. Μάσκες προστασίας και γάντια για την ιατρική (για την προστασία από
ιούς  και  την  αποφυγή  μετάδοσης  ασθενειών  -  νοσοκομειακή  και  ιδιωτική
χρήση) (ΔΚ ΕΧ 3926, ΕΧ 4015, ΕΧ 4818 ΕΧ, ΕΧ 6307). Σαπούνι και άλλα
παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή (ΔΚ ΕΧ 3401 και ΕΧ 3402).

Αντισηπτικά  διαλύματα,  αντισηπτικά  μαντιλάκια  και  άλλα  αντισηπτικά
παρασκευάσματα (ΔΚ 3307 ΕΧ, ΔΚ ΕΧ 3401, ΔΚ ΕΧ 2828, ΔΚ ΕΧ 3402, ΔΚ
ΕΧ 3808 και ΕΧ 3824). Αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη  (ΔΚ ΕΧ 2207),  η
οποία προορίζεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αντισηπτικών. Καθαρή
αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη γεωργικής προέλευσης με αλκοολικό τίτλο
95%, η οποία διατίθεται εμφιαλωμένη στη λιανική πώληση, σύμφωνα με την
παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2969/2001 (Α΄ 281) (ΔΚ ΕΧ 2207).

Ο συντελεστής ΦΠΑ όλων των ανωτέρω ειδών είναι 6% και ισχύει μέχρι
την 31/12/2020. 



7)  Μείωση  καταβαλλομένου  μισθώματος  επαγγελματικής  στέγης.
( άρθρο δεύτερο παρ. 1 της ΠΝΠ/20.03.2020 Α’ 68 και άρθρο ενδέκατο της
ΠΝΠ/30.03.2020( Α’ 75))  ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Ο Μισθωτής επαγγελματικής εγκατάστασης, όταν έχει προσωρινά ανασταλεί
η λειτουργία της επιχείρησής του, με απόφαση του Δημοσίου, καταβάλλει για
τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο μειωμένο μίσθωμα κατά 40%. Την ιδία μείωση
ακολουθεί  και  το  καταβαλλόμενο  χαρτόσημο.  Επίσης,  της  ιδίας  μείωσης
τυγχάνει  και  χρηματοδοτική  μίσθωση  κινητού  ή  ακινήτου  πράγματος  ή
συνδυασμός και των δύο.

Ο εκμισθωτής φυσικό πρόσωπο,  που  εκμισθώνει  επαγγελματική  στέγη  σε
επιχείρηση  πληττόμενη,  όταν  αυτή  διαθέτει  δευτερεύουσα  δραστηριότητα,
περιλαμβανόμενη  στους  ΚΑΔ  αναστολής  λειτουργίας,  όταν  τα  ακαθάριστα
έσοδά της είναι μεγαλύτερα αυτών της έδρας, κατά το έτος 2018, μπορεί να
παρατείνει  την  καταβολή  των  βεβαιωμένων  οφειλών  του  προς  την
Φορολογική Διοίκηση μέχρι την 31/08/2020, εφ’ όσον έχουν βεβαιωθεί από
11/03/2020 μέχρι την 30/04/2020. ( Υ.Α Α.1062/26.03.2020) ( Β’1043)

Δίδεται η νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση ΚΥΑ, προκειμένου
να καθορισθούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας απόφασης
( άρθρο ενδέκατο ΠΝΠ/30.03.2020 ( Α’ 75).

8) Επιτάχυνση επιστροφής φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ.  ( άρθρο τρίτο
της ΠΝΠ/20.03.2020 Α’ 68)

Σε  εκκρεμείς  υποθέσεις  επιστροφής  φόρου  εισοδήματος  ή  ΦΠΑ,  νομικών
προσώπων ή οντοτήτων ή φυσικών προσώπων γίνεται άμεση επιστροφή των
ποσών, εφ’ όσον αυτά είναι μέχρι 30.000ε ανά δικαιούχο, με την επιφύλαξη
των διατάξεων για την παραγραφή.

9)  Λήψη  μέτρων  για  τους  ελεύθερους  επαγγελματίες,  τους
αυτοαπασχολούμενους  καθώς  και  τους  ατομικούς  επιχειρηματίες.
( άρθρο όγδοο της ΠΝΠ/20.03.2020 Α’ 68) ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Με έκδοση ΚΥΑ θα παρθούν μέτρα οικονομικής ενίσχυσης και ελάφρυνσης
και εξυπηρέτησης των οφειλών και των δόσεων προς ασφαλιστικούς φορείς
των ελευθέρων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολουμένων και των ατομικών
επιχειρηματιών.

Εκδόθηκε, λοιπόν, η  Υ.Α  Δ.15/Δ’/οικ.13412/327/27.03.2020 ( Β’ 1077), με
την οποία προβλέπονται τα ακόλουθα:

Α) Στις ρυθμίσεις που θα αναφερθούν πιο κάτω, υπάγονται α) οι αυτοτελώς
απασχολούμενοι,  β)  οι  ελεύθεροι  επαγγελματίες  και  γ)  πρόσωπα  που
υπάγονταν  στον  π.  ΟΓΑ.  Να  αναφερθεί  ότι,  σε  όποια  από  τα  ανωτέρω
πρόσωπα  συντρέχουν  περισσότερες  από  μία  παράλληλη  επαγγελματική
δραστηριότητα, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις, εάν είχαν ενεργό ΚΑΔ σε μία από



αυτές  και  υφίσταται  ο  ΚΑΔ  στην  επικαιροποιημένη  κατάσταση  της    Α.
1061/26.03.2020 ( Β’ 1043).

Β)  Για τα ανωτέρω πρόσωπα υφίσταται παράταση καταβολής των εισφορών
καθώς  και  των  οφειλών  από  συμπληρωματική  εκκαθάριση  εισφορών
προηγουμένων ετών, που κανονικά έπρεπε να καταβληθούν εντός των μηνών
Μαρτίου και Απριλίου, μπορούν να καταβληθούν σε 4 ισόποσες , διαδοχικές
δόσεις,  η πρώτη των οποίων δύναται να καταβληθεί έως την 30/09/2020, οι
δε επόμενες έως το τέλος των επομένων μηνών.

Γ) όσοι από τους ανωτέρω έχουν ρυθμισμένες οφειλές, οι δόσεις αυτών που
πρέπει να καταβληθούν έως την 31/03/2020, καθώς και οι επόμενες δόσεις,
μπορεί να παραταθούν μέχρι 3 μήνες. Με άλλα λόγια, επί συμμόρφωσης στην
καταβολή  των  δόσεων,  επέρχεται  τρίμηνη  παράταση  της  εξόφλησης  της
ρύθμισης.  Η παράταση αυτή,  δεν  συνεπάγεται  πρόσθετα τέλη,  τόκους  και
λοιπές  προσαυξήσεις.  Η  συγκεκριμένη  απαλλαγή  υφίσταται  και  στην
περίπτωση Β’).

Δ)  Οι  διευκολύνσεις  καταβολής  των  ασφαλιστικών  εισφορών  ισχύουν  για
όλους τους κλάδους ασφάλισης καθώς και για τις συνεισπραττόμενες λοιπές
εισφορές.

Ε) Για όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα, απασχολούνται ως μισθωτοί, τότε η
παρεχόμενη διευκόλυνση υφίσταται για την διαφορά της εισφοράς κατά τους
μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο.

ΣΤ) Αναστέλλεται  μέχρι  την 31/08/2020 η λήψη αναγκαστικών μέτρων από
φορείς κοινωνικής ασφάλισης, έναντι των προσώπων αυτής της περίπτωσης. 

Παράλληλα  με  το  άρθρο  δέκατο  όγδοο της  ΠΝΠ/30.03.2020  (  Α’  75) ,
μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές των α) αυτοτελώς απασχολουμένων και
β) των ελευθέρων επαγγελματιών, για τους μήνες Φεβρουάριο και  Μάρτιο,
των οποίων η καταβολή θα γίνει μέχρι 31/03/2020 και 30/04/2020 αντίστοιχα,
κατά 25%, με την απαραίτητη προυπόθεση να εξοφληθούν εμπρόθεσμα.
Όμως, κατά πληροφορίες, το ειδικό έντυπο καταβολής του ΕΦΚΑ, για
τον μήνα Φεβρουάριο είναι μηδενικό.

Η ανωτέρω ρύθμιση δεν ισχύει στην περίπτωση που ο αυτοαπασχολούμενος
ή  ο  ελεύθερος  επαγγελματίας  έχει  ζητήσει  την  παράταση  καταβολής
αυτών.

10. Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλείας και εφαρμογή
της εκ περιτροπής εργασίας.  ( άρθρο ένατο της  ΠΝΠ/20.03.2020  Α’ 68)

Το  εκ  περιτροπής  σύστημα  εργασίας,  κανονικά  εφαρμόζεται  με  την
σύμφωνη  γνώμη  των  εργαζομένων.  Υπό  το  βάρος  αυτής  της  ειδικής
κατάστασης,  που  διαμορφώθηκε  με  την  διασπορά  του  κορωνοιού,
επιβάλλεται αυτοβούλως, από τον εργοδότη. Ευτυχώς, η διάρκεια της τέτοιας
μεταχείρισης  του  προσωπικού  είναι  μέχρι  την  ,   Θα  πρέπει  να  ενταχθεί
τουλάχιστον  το  50% των εργαζομένων και  να  υφίσταται  ελάχιστος  χρόνος



μηνιαίας απασχόλησης κάθε εργαζόμενου,  που  να είναι  2 εβδομάδες ανά
μήνα.

Ο  εργοδότης  θα  πρέπει  να  ενημερώνει  στο  τέλος  κάθε  μήνα  την
ΕΡΓΑΝΗ   με την οργάνωση της εργασίας κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Το  σύστημα  αυτό  αποστερεί  τον  εργοδότη  από  μία  σειρά
διευκολύνσεων  (  παράταση  καταβολής  φόρων  και  εισφορών  κτλ).
Παράλληλα, οι  εργαζόμενοι,  οι  οποίοι  δεν έχουν λόγο επί του συστήματος
αυτού,  δεν  έχουν  δικαίωμα  εναντίωσης,  απλά!!!  Το  χειρότερο  είναι  ότι,  οι
εργαζόμενοι  στερούνται  της  αποζημίωσης   ειδικού  σκοπού  (  800€).  Αυτό
καταφαίνεται  και  στο  άρθρο  δέκατο  τρίτο  της  ΠΝ  Π/14.03.2020  (  Α’  64).
Σύμφωνα  με  την  παράγραφο  5  αυτού  εξαιρούνται  από  τον  μηχανισμό
στήριξης « όσοι αποτελούν προσωπικό ασφαλείας».

Η διάταξη αυτή είναι το … αποπαίδι του όλου συστήματος προστασίας
των εργαζομένων, αλλά και των εργοδοτών από τον ιό. Ας ελπίσουμε ότι, θα
αποτελέσει  η  κριτική  μας  το  εφαλτήριο  για  την  εξάλειψη  αυτής  από  το
οικονομικό οπλοστάσιο.

11.  Εσωτερική  μεταφορά  προσωπικού  (  άρθρο  δέκατο  της
ΠΝΠ/20.03.2020 Α’ 68)

Επί  ύπαρξης  ενδοομιλικών επιχειρήσεων,  δίδεται  η  δυνατότητα μεταφοράς
προσωπικού εντός των επιχειρήσεων του ομίλου. Απαραίτητη προυπόθεση
αποτελεί η διατήρηση συνολικά του αριθμού των εργαζομένων, στο σύνολο
του ομίλου. Ο μόνος κίνδυνος που προκύπτει από την συγκεκριμένη διάταξη
είναι  η πιθανή μονομερής βλαπτική μεταβολή των συνθηκών εργασίας του
εργαζομένου.

12. Ακυρότητα καταγγελιών συμβάσεων εργασίας. ( άρθρο ενδέκατο της
ΠΝΠ/20.03.2020  Α’ 68).

Α.  Επιχειρήσεις  τελούσες  σε  αναστολή  λειτουργίας,  υποχρεούνται  να  μην
απολύουν τους εργαζομένους αυτών. Αυτές θα θεωρούνται άκυρες. Η διάταξη
αυτή ισχύει από την 18/03/2020.

Β. Επιχειρήσεις πληττόμενες οικονομικά, βάσει του ΚΑΔ, δύνανται να θέτουν
σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας όλων ή μέρους των υπαλλήλων τους
μέχρι την  20/04/2020, δηλαδή για 1 μήνα από την 20/03/2020, ημερομηνία
δημοσίευσης  της  ΠΝΠ..  Με  ΚΥΑ  που  θα  εκδοθεί,  στην  περίπτωση
αναγκαιότητας συνέχισης των μέτρων, θα παραταθεί ο ανωτέρω χρόνος. Οι
εν  λόγω  επιχειρήσεις,  καθ’  όλο  το  ανωτέρω  διάστημα  δεν  μπορούν  να
απολύσουν οιονδήποτε εργαζόμενο, άλλως θα είναι άκυρη.

Γ.  Οι  ανωτέρω  επιχειρήσεις,  μετά  την  λήξη  της  αναστολής,  είναι
υποχρεωμένες να διατηρήσουν το ίδιο αριθμό εργαζομένων. Η σωστή διάταξη



θα έπρεπε να ορίζει πως, είναι υποχρέωση του εργοδότη να διατηρεί τα ίδια
πρόσωπα.

Δ. Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων των περιπτώσεων Α’ και Β’  δικαιούνται
της αποζημίωσης ειδικού σκοπού (800€). Επίσης, την αποζημίωση ειδικού
σκοπού  δικαιούνται  και  όσοι  έχουν  αποχωρήσει  από  την  επιχείρηση  στο
διάστημα  μεταξύ  1  Μαρτίου  και  20  Μαρτίου.  Η  αποζημίωση  ειδικού
σκοπού  είναι  ακατάσχετη,  αφορολόγητη,  και  ασυμψίφηστη  με
οιαδήποτε οφειλή. Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από το Δημόσιο.

Ε.  Οι  ΑΠΔ των εργαζομένων,  των οποίων έχουν  ανασταλεί  οι  συμβάσεις,
υποβάλλονται  από  τον  εργοδότη  τους,  η  δε  δαπάνη  των  εισφορών
υπολογίζεται επί των ονομαστικών μισθών τους.

ΣΤ. Ο εργοδότης θα πρέπει να υποβάλλει δήλωση στο ΕΡΓΑΝΗ  μέχρι την 31
Μαρτίου 2020. Η  μη υποβολή αυτής της δήλωσης  συνεπάγεται την απώλεια
του  εργοδότη  από  μία  σειρά  διευκολύνσεων  και  την  απώλεια  της
αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους. Μετά την υποβολή της
δήλωσης, θα πρέπει ο εργοδότης να παράσχει αυθημερόν στον εργαζόμενο
τον  αριθμό  πρωτοκόλλου  της  υποβολής.  (  Σχετική  η  Υ.Α
13031/Δ1.4551/23.03.2020 ( Β’ 994)

13) ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ   ME     THN     KYA   Δ1α/Γ.Π/οικ.21268/28.03.2020 ( Β’1081)

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

13.1) Για  την  κατηγορία  47.76  θεωρούνται  κατά  την  χρονική  περίοδο
28/03/2020 έως την 11/04/2020, υπάρχοντες στον κατάλογο των ΚΑΔ, για τις
επιχειρήσεις που είναι σε αναστολή λειτουργίας, οι ακόλουθες απιχειρήσεις:

47.76.77.01 = Λιανικό εμπόριο ανθέων

47.76.77.03 = Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων φυτών

47.76.77.10 = Λιανικό εμπόριο ανθέων και μπουμπουκιών τους, συνθέσεων 

                       ανθέων, καθώς  και ανθοδεσμών , στεφανιών και παρόμοιων

                        ειδών. 

47.76.77.11  =  Λιανικό  εμπόριο  μερών  φυτών,  χορταριών,  βρύων  και
λειχήνων, 

                       κατάλληλων για διακοσμητική χρήση

47.76.77.12 = Λιανικό εμπόριο – κατόπιν εισαγωγής – ανθέων

Από όλες τις ανωτέρω κατηγορίες, εξαιρούνται οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή
τηλεφωνικού εμπορίου, με παράδοση κατ’ οίκον ( e – shop )



13.2) Η  κατηγορία  56.29  αφαιρείται  από  τον  Πίνακα  και  στην  θέση  της
παραμένουν οι ακόλουθες υποκατηγορίες:

56.29.20.02 = υπηρεσίες παρεχόμενες από καντίνες αθλητ. εγκαταστάσεων

56.29.20.04 = υπηρεσίες παρεχόμενες από σχολικές καντίνες

56.29.20.05 = υπηρεσίες παρεχόμενες από φοιτητικά εστιατόρια. Εξαιρούνται,

                       η παράδοση προιόντων (  delivery) και η λήψη από το
κατάστημα

                        ( take away). 

13.3) Στην κατηγορία 56.30.   για  την περίοδο 28/03/2020 έως 11/04/2020
θεωρείται  ότι  περιλαμβάνονται,  τα  χορευτικά  κέντρα,  αναψυκτήρια,  καφέ-
μπάρ, καφενεία, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης κτλ.

13.4) Στην  κατηγορία  92.00  για  την  περίοδο  28/03/2020  έως  11/04/2020
θεωρείται  ότι  περιλαμβάνονται,  τα  καζίνο,  οι  χαρτοπαικτικές  λέσχες  και  τα
συναφή.

13.5) Η κατηγορία 96.09.19  αφαιρείται από τον Πίνακα και στην θέση της
παραμένουν οι ακόλουθες υποκατηγορίες:

96.09.19.06 = υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων

96.09.19.08 = υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων

96.09.19.09 = υπηρεσίες δερματοστιξίας ( τατουάζ)

96.09.19.12 = υπηρεσίες ιερόδουλων

96.09.19.16 = υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών για εκδηλώσεις 

                       ( γάμους, βαπτίσεις, κηδείες κτλ)

96.09.19.17 = υπηρεσίες τρυπήματος του δέρματος του σώματος (piercing)

13.6) Η  κατηγορία  71.20  αφαιρείται  από  τον  Πίνακα  και  στην  θέση  της
παραμένει η ακόλουθος υποκατηγορία:

71.20.14.00  =  υπηρεσίες  τεχνικού  ελέγχου  οχημάτων  οδικών  μεταφορών,
εξαιρουμένων  των  ιδιωτικών  ΚΤΕΟ  βαρέων  οχημάτων,  που  είναι
αδειοδοτημένα.

13.7) Στην  κατηγορία 93.29. υποδηλώνεται ιδιαιτέρως η εξής υποκατηγορία:



93.29.19.05 = υπηρεσίες παρεχόμενες από παιδότοπους

13.8) 88.10 = υπηρεσίες παρεχόμενες από Κ.Α.Π.Η (  μεταφέρεται  από τις
πληττόμενες  οικονομικά  επιχειρήσεις  σε  αυτές  που,  υποχρεωτικά,
αναστέλλεται  η  λειτουργία  τους  με  την  ΚΥΑ  Δ1α/Γ.Π/οικ.21268/28.03.2020
( Β’1081) για το χρονικό διάστημα από 28/03/2020 έως 11/04/2020)

13.9) Με το άρθρο δεύτερο της ανωτέρω ΚΥΑ για το ίδιο χρονικό διάστημα
αναστέλλεται  η  λειτουργία όλων των οργανωμένων παραλιών (  δημόσιων,
δημοτικών  και  ιδιωτικών),  των  χιονοδρομικών  κέντρων,  των  αγορών
καταναλωτών,  των  πασχαλινών  ή  χριστουγεννιάτικων  αγορών,  των
εμποροπανηγύρεων και των συναφών. Επίσης, προβλέπεται και η αναστολή
λειτουργίας για το ίδιο διάστημα όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων, των
εγκαταστάσεων γυμναστικής καθώς και των αθλητικών ομίλων.

13.10) Αναστέλλεται  η  λειτουργία  των  καταστημάτων  μέσα  σε  μεγάλα
καταστήματα ή εμπορικά κέντρα πάσης μορφής ( shops -in a shop).

13.11) Σύμφωνα  με  το  άρθρο  τρίτο  της  ανωτέρω  ΚΥΑ,  επιτρέπεται η
λειτουργία  καταστημάτων  οπτικών,   ακουστικών  βαρηκοίας,  μόνον
τηλεφωνικά. 

Παράλληλα,  επιτρέπεται  η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων εντός
των λιμανιών και αεροδρομίων της χώρας.

13.12) Στα καταστήματα πώλησης τροφίμων, επιτρέπεται η είσοδος κοινού,
αναλογικά  1  ατόμου  ανά  15  τ.μ  του  καταστήματος.  Δεν  θα  πρέπει  να
σχηματίζεται ουρά εκτός του καταστήματος, μεγαλύτερη των 5 ατόμων.

14)  Αναστολή  προθεσμιών  λήξης,  εμφάνισης  και  καταβολής
αξιογράφων.

( άρθρο δεύτερο της ΠΝΠ/30.03.2020 ( Α’ 75)

Επιχειρήσεις  με  αναστολή  λειτουργίας,  πληγείσες  οικονομικά,  βάσει  ΚΑΔ,
καθώς και αυτές που θα περιληφθούν στον σχετικό Πίνακα κατά τον Απρίλιο
2020, από την επομένη ημέρα, εφ’ όσον έχουν εκδόσει μεταχρονολογημένες
επιταγές ή έχουν αποδεχθεί άλλα αξιόγραφα, άρα είναι οφειλέτες αυτών, με
ημερομηνία  λήξεως  από  την  30/03/2020  έως  31/05/2020,  παρατείνεται
κατά 75 ημέρες η ημερομηνία λήξεως αυτών.

Υποχρέωση των εκδοτών, αποδεκτών ή κομιστών των συγκεκριμένων
αξιογράφων  είναι  η  εντός  3  ημερών  γνωστοποίησή  τους  μέσω  της
σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των συστημάτων της ΔΙΑΣ και του
ΤΕΙΡΕΣΙΑ. 

Οι  κομιστές  των αξιογράφων,  όταν  δεν  περιλαμβάνονται  στον  Πίνακα των
ΚΑΔ  μπορούν  να  υπαχθούν  στις  διατάξεις  των  άρθρων  1-3  της
ΠΝΠ/11.03.2020 (Α’ 55) εάν 



το σύνολο των αξιογράφων, είναι μεγαλύτερο κατά 20% του μέσου μηνιαίου
κύκλου συναλλαγών του έτους 2018, βάσει του συνόλου των εκροών που
προκύπτουν από όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ του ιδίου έτους.

15)  προσωρινό  μέτρο  ενίσχυσης  με  την  μορφή  επιστρεπτέας
προκαταβολής  ( άρθρο τρίτο της ΠΝΠ/30.03.2020 ( Α’ 75)

Στηρίζεται  στον  Κανονισμό  1863/19.03.2020  της  Ε.Ε   και  είναι
ακατάσχετη, αφορολόγητη και μη συμψηφιστέα.

Με ΚΥΑ θα δοθούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής της καθώς και οι δικαιούχοι
αυτής. Πάντως, το μέτρο θα εφαρμοσθεί στις πληγείσες επιχειρήσεις.

16) Αναστολή καταβολής δόσεων και παράταση προθεσμιών. (  άρθρο
πέμπτο της ΠΝΠ/30.03.2020 (Α’ 75).

Επέρχεται τρίμηνη αναστολή των διαδικαστικών πράξεων , που έχουν
να κάνουν με τον συμβιβασμό ή την εξαίρεση της πρώτης κατοικίας από
τα μέτρα της εγγυοδοσίας των επιχειρηματιών. Η αναστολή παρέχεται
μέχρι  την  30/06/2020.  Για  την  προστασία  της  πρώτης  κατοικίας
αναφέρονται οι πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει του ΚΑΔ.

17)  Παράταση  ή  αναστολή  προθεσμιών  του  ΚΦΔ.   (  άρθρο  έκτο  της
ΠΝΠ/30.03.2020 (Α’ 75)

Επέρχονται οι ακόλουθες αναστολές προθεσμιών.

Α) κοινοποίηση προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου
= μέχρι την 30/04/2020

Β)  η  λήψη  μέτρων  διασφαλιστικών  του  άρθρου  46  του  ΚΦΔ  =  έως  την
επαναλειτουργία των δικαστηρίων

Γ)  η  διατύπωση  αντιρρήσεων  επί  εκδοθέντος  διορθωτικού  προσδιορισμού
εισοδήματος = έως την 31/05/2020

Δ)  η  ικανοποίηση  αιτήματος  της  Φορολογικής  Διοίκησης  για  παροχή
πληροφοριών = έως 31/05/2020

Ε) η προθεσμία για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής περιόδου 114/3
έως την 31/05/2020 αναστέλλεται για 60 ημέρες από την λήξη τους.

18) Χρόνος καταβολής του επιδόματος Πάσχα.  (άρθρο δέκατο ένατο της
ΠΝΠ/30.03.2020( Α’ 75)

Αρχικά, το επίδομα Πάσχα μπορεί να καταβληθεί από τις επιχειρήσεις α) με
αναστολή λειτουργίας, β) που έχουν πληγεί οικονομικά, μέχρι την 30/06/2020.

Όταν  έχουν  ανασταλεί  οι  συμβάσεις  εργασίας,  τότε  η  υποχρέωση  των
επιχειρήσεων, αφορά το διάστημα της πραγματικής απασχόλησης, ενώ από



το Δημόσιο καταβάλλεται η αναλογία του επιδόματος Πάσχα για την περίοδο
αναστολής της σύμβασης. Και στις 2 περιπτώσεις το επίδομα υπολογίζεται
επί του πραγματικού καταβαλλόμενου μισθού.

Γιάννης Καραφάς 

Φορολογικός Αναλυτής


