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Το σχόλιο του ΣΕΒ - Μαζί για την αντιμετώπιση της 

κρίσης 

Με την πανδημία να εισέρχεται σε μια νέα φάση μετάδοσης εξαιτίας και των μεταλλάξεων του 

κορωνοϊού COVID-19, έχουν επεκταθεί οι περιορισμοί στη λειτουργία της αγοράς και οι 

αρνητικές συνέπειες για την οικονομία. Τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας και της 

οικονομικής δραστηριότητας συνοδεύονται από μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων 

σε μια προσπάθεια μετρίασης των συνεπειών και ενίσχυσης των αντοχών και της 

ανθεκτικότητας της οικονομίας. Παραμένει κορυφαία πρόκληση η αντιμετώπιση της 

υγειονομικής κρίσης, παράλληλα με την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και η 

στήριξη της εργασίας.  

Στο παρόν, έβδομο κατά σειρά Δελτίο του ΣΕΒ για τον κορωνοϊό, παραθέτουμε για την 

ενημέρωση των μελών μας όλες τις νέες ρυθμίσεις, αλλά και εκείνες που εξακολουθούν να 

βρίσκονται σε ισχύ, για επιχειρήσεις και εργαζόμενους, τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

αλλά και τις σχετικές δράσεις του ΣΕΒ.   

Παραμένουμε στη διάθεση των μελών μας για κάθε επιπλέον διευκρίνιση ή βοήθεια και 

συνεχίζουμε να προσπαθούμε για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και την 

επιχειρηματική συνέχεια.  

 

Οι κυριότερες ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους:  

• Νέοι όροι και προϋποθέσεις για αναστολή των συμβάσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα 

κατά τον μήνα Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2020, Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021  

• Νέο πλαίσιο εφαρμογής του Μηχανισμού ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. 

• Κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που εντάσσονται 

στο ανοιχτό πρόγραμμα εκατό χιλιάδων (100.000) νέων επιδοτούμενων θέσεων 

εργασίας. 

• Ρυθμίσεις βεβαιωμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση.  

• Επιστρεπτέα προκαταβολή 5 σε επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου. 

• Τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων, η οποία αυξάνει την 

δυνατότητα στήριξης ανά επιχείρηση από € 800,000 σε € 1,8 εκατ. και «μη επιστρεπτέα» 

κρατική ενίσχυση των επιχειρήσεων με επιδότηση πάγιων δαπανών που δεν 

καλύπτονται από τα έσοδά τους.  

• Διεύρυνση του πεδίου των δικαιούχων της επιστρεπτέας προκαταβολής 5.  

• Καταβολή αποζημίωσης του 60% του μηνιαίου μισθώματος για τον Ιανουάριο και τον 

Φεβρουάριο σε εκμισθωτές νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που εκμισθώνουν 

ακίνητα στις επιχειρήσεις που δικαιούνται απαλλαγή κατ’ επιταγή του νόμου. 

• Διευκολύνσεις σχετικά με την πληρωμή αξιογράφων (επιταγών, συναλλαγματικών, 

γραμματίων σε διαταγή). 
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Υπηρεσία Helpdesk του ΣΕΒ 

Για ερωτήσεις σχετικά με τα νέα μέτρα, μπορείτε να απευθύνεστε: 

Γιάννης Χάμπας, Associate Advisor ΣΕΒ  | Ε: jhambas@sev.org.gr  | T: 211 5006 001 
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Ιστοσελίδα της Κυβέρνησης για τον κορωνοϊό: https://covid19.gov.gr/ 

Μέτρα ενίσχυσης επιχειρήσεων και εργαζομένων   

Α. Μέτρα για τις Επιχειρήσεις Περιλαμβάνονται μέτρα που εξαγγέλθηκαν από 16/09/2020 

έως και σήμερα, καθώς και μέτρα των οποίων οι προθεσμίες δεν έχουν παρέλθει 

Α.1 Μέτρα για Εργασία   

1. Παράταση δυνατότητας προσφυγής στο σύστημα της εξ αποστάσεως 

εργασίας μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2021, σύμφωνα με την ΚΥΑ 

5245/26.11.2020 και την ΚΥΑ 289/27.1.2021 

Η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του 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, η οποία 

θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 

4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 

της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), ως κυρώθηκε και ισχύει, 

λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.  

  

2. Παράταση της υποχρέωσης εφαρμογής εξ αποστάσεως εργασίας σε 

ποσοστό 50% και το Φεβρουάριο του 2021, σύμφωνα με την ΚΥΑ 

5759/28.12.2020 και την ΚΥΑ 292/27.1.2021  

Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-

19, παρατείνονται έως και την 28η Φεβρουαρίου 2021, οι εξής κανόνες ως προς την 

οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας: 

1.α) Επιχειρήσεις - εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε 

Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, υποχρεούνται, έως 28/02/2021, να εφαρμόζουν το 

σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζομένους τους, σε όποιες 

περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό 

πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών. 

β) Για την ορθή τήρηση της περ. α΄, οφείλουν να προαναγγείλουν πριν την έναρξη της 

εργασίας, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

την εξ αποστάσεως εργασία του πενήντα τοις εκατό (50%) των εργαζομένων τους, για 

τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό, συμπληρώνοντας το Έντυπο 4.1 

https://covid19.gov.gr/
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8T9Cg22cIBXwliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYQnqg5EHbwKJItX1ZSAmmMMP91hjcGz-nCTBqUVv8eu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8T9Cg22cIBXwliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYQnqg5EHbwKJItX1ZSAmmMMP91hjcGz-nCTBqUVv8eu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8WfE5HsfDJ7l5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaob9Bs3lNOaNaXZekx_0hWzYiiTU61aDI1hjhbGjgh9
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Y4Fac45yt5Vp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSXAbpsaX3Ib3dHpAstLabFmEIcsYtbE8zhlcMvAR1ty
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Y4Fac45yt5Vp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSXAbpsaX3Ib3dHpAstLabFmEIcsYtbE8zhlcMvAR1ty
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8VPBDtIYo-N55MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSGKI_vx6Rk4_UTfo0R7p0R2j0HMnXjQX__o3DnKOE9P


4 

 
«ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» της παρ. 2 

του άρθρου 4 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55).  

  

3. Καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις των αναστολών των συμβάσεων 

εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά 

τον μήνα Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2020, Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021, 

σύμφωνα με τις ΚΥΑ 5246/26.12020, ΚΥΑ 5734/28.12.2020, ΚΥΑ 234/25.1.2021 

και ΚΥΑ 345/31.1.2021.  

Σύμφωνα με την τελευταία, οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα σε όλη την 

Επικράτεια, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία της έδρας ή των 

υποκαταστημάτων τους, με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει Κωδικού Αριθμού 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για όσο χρονικό 

διάστημα διαρκεί η εντολή αυτή, θέτουν υποχρεωτικά σε αναστολή τις συμβάσεις 

εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και την 4η 

Νοεμβρίου 2020 ή παρατείνουν υποχρεωτικά την αναστολή συμβάσεων των 

εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, για τον μήνα Φεβρουάριο.  

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, για τις περιπτώσεις εξαιρέσιμων δραστηριοτήτων από 

την απαγόρευση λειτουργίας τους, βάσει ΚΑΔ, δύνανται να θέτουν εργαζόμενους, 

των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους δεν έχουν τεθεί σε αναστολή, σε καθεστώς εξ 

αποστάσεως εργασίας, όταν αυτή δύναται να παρασχεθεί με αυτόν τον τρόπο, 

υποβάλλοντας μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα, το Έντυπο Ε1 στο 

ΕΡΓΑΝΗ.  

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ που 

ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, δύνανται κατά τον μήνα Φεβρουάριο και 

πάντως όχι πέραν της 28ης Φεβρουαρίου 2021:  

α. να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας 

των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ’ εφαρμογή των 

σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ή και  

β. να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του 

συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και την 4η 

Νοεμβρίου 2020.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8T9Cg22cIBXwfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfrB99W-_32yj2BvOBTssiWvBFbQ1HhFrqYOhlVb7cBp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8oqdIkU-u_5t_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtanq9TBxnIL7HP13_v8wpxlDk8tqGj7ZJBXLs1hTDyDH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8hQFXG5tFjOx5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYUEqGQvQLqvDGxmo-BTJhHqh4YBKhIRKoPTIhqXCRVU
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ybRP_RC2z2h5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaC2Ie0dX9XXN-HOFILFE4DLph2mPQICYwz45RrmJ_N-
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Οι επιχειρήσεις - εργοδότες για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων 

τους τελούν σε αναστολή, και σε κάθε περίπτωση μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2021, 

υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία 

σύμβασης εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. 

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των 

συμβάσεων εργασίας, για τον μήνα Φεβρουάριο, υποχρεούνται μετά το πέρας της 

αναστολής των συμβάσεων εργασίας, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων 

εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας, για χρονικό διάστημα ίσο με το 

χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων 

αυτών. Για τον υπολογισμό του ισόχρονου διαστήματος, σε περίπτωση που οι 

συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τίθενται σε αναστολή σε διαφορετικής διάρκειας 

χρονικά διαστήματα, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό διάστημα που οι επιχειρήσεις - 

εργοδότες έκαναν χρήση του μέτρου της αναστολής. 

Η αναστολή συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων 

σε επιχειρήσεις - εργοδότες, που είχαν τεθεί σε αναστολή στο παρελθόν, δύναται 

να παραταθεί έως την 28η Φεβρουαρίου 2021. Επίσης, δύνανται να τεθούν για 

πρώτη φορά ή εκ νέου σε αναστολή συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου 

χρόνου εργαζομένων που έχουν προσληφθεί έως και την 4η Νοεμβρίου 2020. 

Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ, που ορίζονται από το 

Υπουργείο Οικονομικών, και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή 

του συνόλου των εργαζομένων τους, δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της 

αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών. Μπορούν επίσης 

να θέτουν εκ νέου σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους 

ανεξάρτητα από το αν έχει ανακληθεί η αναστολή τους. Σε κάθε περίπτωση τα 

ανωτέρω ισχύουν έως και την 28η Φεβρουαρίου 2021.  

Για τον μήνα ισχύος της παρούσας υποχρεωτικά η αναστολή συμβάσεων 

εργασίας των εργαζομένων προαναγγέλλεται από τους εργοδότες, με την 

υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα της έναρξης 

της αναστολής. Η προαναγγελία μπορεί να αφορά, είτε αυτοτελή χρονικά διαστήματα 

εντός του τρέχοντος μήνα, είτε ολόκληρο τον μήνα. Σε κάθε περίπτωση, μεταβολή 

της προαναγγελθείσας αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων 

προαναγγέλλεται και αυτή, με τη διαδικασία της προσωρινής ανακλήσεως. Η 

προαναγγελία αυτή πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα 

από την έναρξη της μεταβολής. Ειδικά, για συμβάσεις εργασίας που τίθενται σε 

αναστολή από την 1η έως και την 5η Φεβρουαρίου, οι υπεύθυνες δηλώσεις 

προαναγγελίας των εργοδοτών-επιχειρήσεων δύνανται να υποβληθούν εντός 

του πρώτου πενθημέρου του μηνός αυτού.  
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4. Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή του εντύπου Ε4 

(Ετήσιος/Ετήσιος Συμπληρωματικός) έως 31 Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με 

την ΥΑ 5292/1.12.2020 

Παρατείνεται για το έτος 2020, η προθεσμία της παρ. 5.16 του άρθρου 5 για την 

ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε4 (Ετήσιος/Ετήσιος Συμπληρωματικός) της υπό 

στοιχεία οικ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων 

αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού 

Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520), όπως ισχύει, έως και την 31 

Δεκεμβρίου 2020 

  

5. Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) 

μισθολογικών περιόδων από 01/2021 έως 12/2021, Δ.Π./2021, Δ.Χ./2021, 

σύμφωνα με τo Γενικό Έγγραφο του ΕΦΚΑ  338446 της 17.12.2020  

Περιέχονται αναλυτικοί Πίνακες με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής Α.Π.Δ., 

Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων και Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, 

περιόδων απασχόλησης από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο 2021, προς ενημέρωση των 

εργοδοτών/Φορέων του Δημοσίου και των υπαλλήλων των αρμόδιων Υπηρεσιών e-

Ε.Φ.Κ.Α.. 

Αναφορικά με την περίοδο υποβολής της Α.Π.Δ. για το Δώρο Χριστουγέννων και το 

Δώρο Πάσχα, ισχύουν οι οδηγίες του με αρ. πρωτ. Ε40/535/28-07-2015 Γενικού 

Εγγράφου του e-Ε.Φ.Κ.Α. 

  

6. Προσδιορισμός πληττομένων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική 

απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού 

μισθώματος για το μήνα Δεκέμβριο 2020, σύμφωνα με την ΚΥΑ 

5577/17.1.2020 

Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εδρεύει 

ή έχει υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια και 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 ή η 

οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-

19, ήτοι επιχείρησης η οποία έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL83tL2VVDcZY_nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteNuaT9_P_QsEX8ISNr-QfDYdQ2N0U3JYHX4DEidKS1j
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2020-12/%CE%93.%CE%95.%20%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%99%CE%95%CE%A3%20%CE%91%CE%A0%CE%94%202021%20%28%CE%A9%CE%9B%CE%9F846%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-%CE%A1%CE%954%29.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8qq0Cf1NS3GL3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQiNwPZS1vc2Dt--hxiiMxxlTyrJVC8uwLYAqG5D-v-c
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8qq0Cf1NS3GL3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQiNwPZS1vc2Dt--hxiiMxxlTyrJVC8uwLYAqG5D-v-c
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στις 20 Μαρτίου 2020 έναν από τους αναγραφόμενους στο Παράρτημα, το οποίο και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή της οποίας τα ακαθάριστα έσοδα 

ενεργού κατά τις 20 Μαρτίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους 

αναγραφόμενους στο Παράρτημα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση 

φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα 

έσοδα που αντιστοιχούν στο κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020, απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για το μήνα 

Δεκέμβριο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του δεύτερου άρθρου της από 

20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως ισχύει. 

  

7. Επέκταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων επιχειρήσεων και 

εργοδοτών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας 

καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID -19, βάσει 

της ΚΥΑ 5298/2.12.2020 και της ΚΥΑ 4/4.1.2021. 

Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες που:  

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 05-11-2020, ή των οποίων τα 

ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 05-11-2020 κωδικού δευτερεύουσας 

δραστηριότητας, από τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση 

φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα 

έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 05-11-2020. 

Παρατείνεται κατά έναν (1) μήνα η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών 

ρυθμίσεων, οι οποίες είναι απαιτητές μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, καθώς και η 

προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης.  

  

8.  Πλαίσιο εφαρμογής του Μηχανισμού ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, σύμφωνα με τις ΚΥΑ 

5892/31.12.2020 και ΚΥΑ 240/25.1.2021.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL83tL2VVDcZY_uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQZlW1fdgXpYzio6HKG2LulSgHaL7oIKekRHEJruN6Nz
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8xJKSjjboeVQpCCmqt4mgGO50VQv1JorZEmRQwePEviF8EeCoaT0MAKztT3Sb63xk3VkL3PiCQ3RLoVYQqjKiogfu8Gq1RKKQmyoZK8o4WQOVDQYldGrUH3cCAu5va0uFrv0cfUaIhQKbSQdZH-rmdA..
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8MRUJrfq-sV3nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZE6VW5Jd91rvt34e3Z2W24RdqY-Ql-5US7l27px6GTx
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8MRUJrfq-sV3nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZE6VW5Jd91rvt34e3Z2W24RdqY-Ql-5US7l27px6GTx
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL847AG_mgQA5p5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWk3NlZI1PE5YP6SwAkaKnTKpvysf-ASk1inA2olu5z2
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Σύμφωνα με την τελευταία, στον Μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” εντάσσονται αποκλειστικά 

εργαζόμενοι, που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά την 

10η Αυγούστου 2020, ημερομηνία δημοσίευσης της από 10/8/2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 157), σε 

επιχειρήσεις-εργοδότες που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του παρόντος 

κεφαλαίου και κάνουν χρήση του Μηχανισμού. 

Ο ονομαστικός μισθός που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της οικονομικής 

ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο 

ασφαλιστέων αποδοχών του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α΄ 104). 

Δικαίωμα συμμετοχής στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» έχουν όλες οι επιχειρήσεις της 

χώρας, συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ), υπό τις εξής προϋποθέσεις:  

α. Επιχειρήσεις-εργοδότες που υποχρεούνται σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ 

πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών ΦΠΑ 

(κωδικός 312 περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ), σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, 

ανάλογα με τον μήνα ένταξής τους στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και το είδος των 

φορολογικών βιβλίων 

Μήνας ένταξης στον Μηχανισμό 
Κύκλος εργασιών σε σχέση με τον οποίο υπολογίζεται η 

μείωση κατά τουλάχιστον 20% 

Ιούνιος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου - Απριλίου 2020 

Ιούλιος 2020 
Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου 

2020 

Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2020 
Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου - 

Ιουνίου 2020 

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2020 
Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου - 

Ιουνίου -Ιουλίου - Αυγούστου 2020 

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2021 
Άθροισμα κύκλου εργασιών Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου - 

Νοεμβρίου -Δεκεμβρίου 2020 

 

Ο κύκλος εργασιών αναφοράς, για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε περιοδική 

δήλωση ΦΠΑ, ορίζεται ως ακολούθως: 

i. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία: 
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Μήνας ένταξης στον Μηχανισμό Κύκλος εργασιών αναφοράς 

Ιούνιος 2020 

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου - Απριλίου 2019. Σε 

περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο (2) 

μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου 

εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά έξι (6). Σε περίπτωση 

που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, 

λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020, 

πολλαπλασιαζόμενος επί δύο (2). 

Ιούλιος 2020 

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου 

2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των 

τριών (3) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του 

κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά τέσσερα (4). Σε 

περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι 

θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 

2020, πολλαπλασιαζόμενος επί τρία (3). 

Μήνας ένταξης στον Μηχανισμό Κύκλος εργασιών αναφοράς 

Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2020 

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου - 

Ιουνίου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός 

εκ των τεσσάρων (4) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το 

σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά τρία 

(3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν 

είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του 

Φεβρουαρίου 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα (4). 

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2020 

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου -Απριλίου - Μαΐου - 

Ιουνίου - Ιουλίου - Αυγούστου 2019. Σε περίπτωση που ο 

κύκλος εργασιών ενός εκ των έξι (6) μηνών δεν είναι 

θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 

διαιρεμένο διά δύο (2). Σε περίπτωση που ο κύκλος 

εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος 

εργασιών του Φεβρουαρίου 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί 

έξι (6). 

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2021 

Άθροισμα κύκλου εργασιών Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου - 

Νοεμβρίου -Δεκεμβρίου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος 

εργασιών ενός εκ των τεσσάρων (4) μηνών δεν είναι 

θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 

2020 πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα (4). 

ii. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία: 

Μήνας ένταξης στον Μηχανισμό Κύκλος εργασιών αναφοράς 
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Ιούνιος 2020 

Άθροισμα κύκλου εργασιών πρώτου και δεύτερου τριμήνου 

2019, διαιρεμένο διά τρία (3). Σε περίπτωση που ο κύκλος 

εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, 

λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 

διαιρεμένο διά έξι (6). Σε περίπτωση που ο κύκλος 

εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος 

εργασιών του πρώτου τριμήνου του 2020 

πολλαπλασιαζόμενος επί τα δύο τρίτα (2/3). 

Ιούλιος 2020 

Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 

2019, πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και του 

δεύτερου τριμήνου του 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί δύο 

τρίτα (2/3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ 

των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο 

του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά τέσσερα (4). 

Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι 

θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 

2020. 

Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2020 

Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 

2019, πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και του 

δεύτερου τριμήνου του 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος 

εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, 

λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 

διαιρεμένο διά τρία (3). Σε περίπτωση που ο κύκλος 

εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος 

εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020, 

πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα τρίτα (4/3). 

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2020 

Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 

2019, πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και του 

δεύτερου τριμήνου του 2019 και του τρίτου τριμήνου του 

2019, πολλαπλασιαζόμενο επί δύο τρίτα (2/3). Σε 

περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των τριών 

τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου 

εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά δύο (2). Σε περίπτωση 

που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, 

λογίζεται ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020, 

πολλαπλασιαζόμενος επί δύο (2). 

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2021 

Άθροισμα του κύκλου εργασιών του τρίτου τριμήνου 2019, 

πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και του τέταρτου 

τριμήνου του 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών 

ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται ο 
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κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020 

πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα τρίτα (4/3). 

Ανεξαρτήτως μήνα ένταξης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις που τηρούν 

διπλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και 

τον Φεβρουάριο 2020, και οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, σε 

περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και το πρώτο τρίμηνο του 

2020. 

β. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή 

απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον 

των ακαθάριστων εσόδων (κωδικός 047 δήλωσης Ε3), σε σχέση με τα ακαθάριστα 

έσοδα αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξης,  ως εξής: 

Μήνας ένταξης στον Μηχανισμό 
Ακαθάριστα έσοδα σε σχέση με τα οποία υπολογίζεται η 

μείωση κατά ποσοστό τουλάχιστον 20% 

Ιούνιος 2020 Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου - Απριλίου 2020 

Ιούλιος 2020 
Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου - Απριλίου - 

Μαΐου 2020 

Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2020 
Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου - Απριλίου - 

Μαΐου - Ιουνίου 2020 

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2020 
Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου - Απριλίου - 

Μαΐου - Ιουνίου -Ιουλίου - Αυγούστου 2020 

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2021 
Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου - 

Νοεμβρίου -Δεκεμβρίου 2020 

Ο κύκλος εργασιών αναφοράς, για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε 

περιοδική δήλωση ΦΠΑ, ορίζεται ως ακολούθως:  

Μήνας ένταξης στον Μηχανισμό Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς 

Ιούνιος 2020 

Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο διά έξι (6). 

Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η 

επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής. 
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Ιούλιος 2020 

Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο διά τέσσερα 

(4). Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 

2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής. 

Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2020 

Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο διά τρία (3). 

Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η 

επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής. 

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2020 

Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο διά δύο (2). 

Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η 

επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής. 

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2021 

Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο διά τρία (3). 

Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η 

επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής. 

 Ως διάρκεια ισχύος του Μηχανισμού “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” ορίζεται το χρονικό 

διάστημα από 15/06/2020 έως 28/2/2021.  

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” για 

έναν ή περισσότερους μήνες εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ισχύος του 

Μηχανισμού για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων τους.  

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των κατωτέρω περ. α), β) και γ) έχουν δικαίωμα συμμετοχής 

στον Μηχανισμό για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος, 

15/06/2020 έως και 28/2/2021,  

α) επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται στον Μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” και έχουν 

Κύριο Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), κατά την 30ή Μαΐου 2020, έναν από τους κάτωθι: 

51.10 “Αεροπορικές μεταφορές επιβατών”, 51.21 “Αεροπορικές μεταφορές 

εμπορευμάτων”, 52.23 “Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές” και 

33.16 “Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων”,  

β) επιχειρήσεις-εργοδότες που ασκούν δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών 

συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης (ΚΑΔ 70.22) αποκλειστικά προς 

εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των αεροπορικών μεταφορών, όπως 

προκύπτει από τον κύριο ΚΑΔ τους (51.10, 51.21 και 51.23), καθώς και  

γ) επιχειρήσεις-εργοδότες που λειτουργούν εντός των αερολιμένων της επικράτειας και 

μόνο για τους εκεί εργαζόμενους τους. Δικαίωμα συμμετοχής από 16/10/2020 έως και 

28/2/2021 έχουν οι ανωτέρω επιχειρήσεις, εφόσον είχαν δικαίωμα συμμετοχής στον 
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Μηχανισμό “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” οποιαδήποτε στιγμή κατά το προηγούμενο χρονικό 

διάστημα. 

  

9.  Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών 

για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που εντάσσονται στο ανοιχτό πρόγραμμα 

εκατό χιλιάδων (100.000) νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, σύμφωνα 

με την ΚΥΑ 5515/16.12.2020.  

Για τις επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που εντάσσονται στο ανοικτό 

πρόγραμμα εκατό χιλιάδων (100.000) νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του 

άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α΄ 181) επιδοτείται, για κάθε νέα θέση που 

δημιουργείται και εντάσσεται στο ανωτέρω πρόγραμμα, το σύνολο των 

ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, καθώς και οι 

ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν στα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας, 

για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης για τους οποίους, βάσει γενικών, ειδικών ή 

καταστατικών διατάξεων, προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης, βάσει της δραστηριότητας 

που ασκεί το προσλαμβανόμενο στην επιδοτούμενη θέση εργασίας πρόσωπο. Οι 

ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές επιδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, 

για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία 

πρόσληψης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έκτου ημερολογιακού μήνα από 

αυτόν της πρόσληψης. Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των 

μηνιαίων αποδοχών του προσλαμβανόμενου στην επιδοτούμενη θέση εργασίας, όπως 

αυτές ορίζονται στις οικείες διατάξεις της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας και τις 

καταστατικές διατάξεις των φορέων. 

  

10. Προσδιορισμός της διαδικασία ς κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών 

για τις επιχειρήσεις – εργοδότες τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης 

λειτουργίας, σύμφωνα με την ΚΥΑ 5715/24.12.2020 

Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τουριστικών 

καταλυμάτων, είτε ως κύρια είτε ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, τα οποία λειτουργούν 

καθ’ όλο το έτος [δώδεκα (12) μήνες ετησίως], και συγκεκριμένα για όσες από τις 

ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες απαγορεύθηκε η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας 

αρχής τον Μάρτιο του 2020 και εδύναντο να επαναλειτουργήσουν την 01-06-2020, οι 

ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη καταβάλλονται στο σύνολό τους από τον 

κρατικό προϋπολογισμό, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2020 έως 31-12-2020, 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8k_BQxIw3ScgliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTiFUf7yQvHOiaDlLtMIyteNXdolvBG2vjWpuetHypin
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-sylZ9CJk4wliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSkHmnxkG8mpCIPW63Y5bPSaRUyD0-OCXVK4-6WLhM-X
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εφόσον οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες κατά το χρονικό διάστημα από τον 

Ιανουάριο 2020 έως και τον Αύγουστο 2020 είχαν χαμηλότερα ακαθάριστα έσοδα κατά 

τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του έτους 

2019.  

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρούσας απόφασης που κάνουν χρήση των μέτρων 

επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών, υποχρεούνται για την περίοδο από 1-9-2020 έως 

31-12-2020 να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού που είχαν την 31-8-2020 και 

σε περίπτωση καταγγελίας συμβάσεων εργασίας, αυτή είναι άκυρη. 

  

11.  Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του επιδόματος 

εορτών Χριστουγέννων 2020, σύμφωνα με την ΚΥΑ 5515/16.12.2020 και της 

ΚΥΑ 172/21.1.2021.  

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί 

με εντολή δημόσιας αρχής οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος από 1.5.2020 

έως 31.12.2020, οι επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται 

σημαντικά, καθώς και οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 

4728/2020, καταβάλλουν το επίδομα εορτών Χριστουγέννων που αναλογεί στις 

ημέρες πραγματικής απασχόλησης των μισθωτών τους κατά το χρονικό 

διάστημα από 1.5.2020 έως 31.12.2020. 

 

Παραμένουν σε ισχύ: 

1. Καθορισμός έννοιας των «ευπαθών ομάδων εργαζομένων» του ιδιωτικού 

τομέα της οικονομίας, καθώς και των απαιτούμενων ιατρικών πιστοποιητικών για 

την εφαρμογή της διάταξης του άρθ. 8 της από, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 

37095/1436/2020, ΦΕΚ B’ 4011/18.09.2020 

2. Μέτρα στήριξης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στις 

ευπαθείς ομάδες, διαδικασία εφαρμογής μέτρων προστασίας αυτών καθώς και 

χρόνος ισχύος των περ. β) έως και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 

11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), αναλύονται στην ΚΥΑ 

39363/1537 ΦΕΚ Β΄4262/2020 

3. ΚΥΑ υπ΄αριθμ.43889/1815 ΦΕΚ Β΄4750/2020 για επιβολή κυρώσεων σε 

περίπτωση μη εφαρμογής των έκτακτων μέτρων στήριξης των ευπαθών 

ομάδων εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα ως προς την οργάνωση του τόπου 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8k_BQxIw3ScgliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTiFUf7yQvHOiaDlLtMIyteNXdolvBG2vjWpuetHypin
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8i2n7ZC8E30l5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuabxfY30Z__jYMmlYMH7pIuX12v8rKgaqJMub9NCj6RJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8px6_ZGPuoJd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXrn8Mg45lE9ZYf7ayLuuO7PjIic4H7FyDjm3adeW2MX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8sO8e9QvE1N0tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtboO0GVnWX2MwZeIZZAy51qdnSw_dbdtdx5bDm7J_5zJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8sO8e9QvE1N0tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtboO0GVnWX2MwZeIZZAy51qdnSw_dbdtdx5bDm7J_5zJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ExDiwSIm0cLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP3fNjb3qKpGxGNtxU_uAtLw56ULsxCc54tGXdl9oyQ1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ExDiwSIm0cLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP3fNjb3qKpGxGNtxU_uAtLw56ULsxCc54tGXdl9oyQ1
file:///C:/Users/fenia/Downloads/1.%09http:/www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html
file:///C:/Users/fenia/Downloads/1.%09http:/www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81PFDXzfLqwTNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtY2WJGFIUDZ7j_DDqVH8aPHCRr48wfAk462KjryR7_pU
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εργασίας, σύμφωνα με τις περ. β) έως και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 

11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), όπως ισχύει και των υπ' 

αρ. 37095/1436/17-9-2020 (Β' 4011) και 39363/1537/30-9-2020 (Β' 4262) κοινών 

υπουργικών αποφάσεων. 

4. Παράταση έως 30 Απριλίου 2021 στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών οι 

οποίες είχαν ήδη παραταθεί στο πλαίσιο προηγούμενων μέτρων αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών του  κορωνοϊού με τις υπ’ αποφάσεις 

15/Δ’/οικ.37618/1492 και  Δ.15/Δ’/οικ.37620/1493 ΦΕΚ Β΄4253 

 

Α.2 Φορολογικά/Οικονομικά Περιλαμβάνονται μέτρα των οποίων οι προθεσμίες δεν έχουν 

παρέλθει. 

I. Παρατάσεις 

1. Παρατείνεται έως 30.06.2021, η προθεσμία για τις εκκρεμείς ενδικοφανείς 

προσφυγές με αντικείμενο ζητήματα αλληλέγγυας ευθύνης κατ΄ άρθρο 50 

του Ν. 4174.2013 (Α΄ 170), για τις οποίες η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της 

παρ. 5 του άρθρου 63 του Ν. 4174.2013 (Α΄ 170) για έκδοση απόφασης, 

συμπληρώνεται από 30.10.2020 έως 31.12.2020 (ΥΑ.ΦΕΚ Β.4804.30.10.2020) 

2. Παρατείνονται έως 30.04.2021 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων 

οφειλών ΦΠΑ που λήγουν ή έληξαν από 01.10.2020 έως 30.10.2020 καθώς 

και οι προθεσμίες καταβολής ΦΠΑ που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν 

βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ με καταληκτική προθεσμία 

υποβολής την 30.10.2020 για τις επιχειρήσεις που έχουν σωρευτικά α) 

ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20.03.2020 από τους αναφερόμενους 

στο συνημμένο πίνακα της εν λόγω υπουργικής απόφασης, ή ακαθάριστα έσοδα 

ενεργού κατά την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους 

αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα της εν λόγω υπουργικής απόφασης, 

όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος 

φορολογικού έτους 2018, τα οποία είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα 

που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020 β) έδρα σε Περιφερειακή 

Ενότητα που εντάσσεται στο επίπεδο πολύ υψηλού επιδημιολογικού κινδύνου 

για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες. (επίπεδο 4,όπως ορίζεται στο άρθρο 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ExDiwSIm0cLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP3fNjb3qKpGxGNtxU_uAtLw56ULsxCc54tGXdl9oyQ1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ExDiwSIm0cLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP3fNjb3qKpGxGNtxU_uAtLw56ULsxCc54tGXdl9oyQ1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8sO8e9QvE1N0tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtboO0GVnWX2MwZeIZZAy51qdnSw_dbdtdx5bDm7J_5zJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8D5z1kkrEK2O4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfCpO9kfTo6aLdojSQ71KGAD5FJJ-0dyAKohuoQGu6M5
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8mtRXIyixa2B_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdV4P_EPHU6F75CnDh4OyEk-XIe9JHpBPmYd7A0-I_Nm
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1 της υπό στοιχεία Δ1α. Γ.Π.οικ.64450.11.10.2020 (Β΄ 4484) κοινής υπουργικής 

απόφασης).(ΥΑ/ΦΕΚ Β/4751/27.10.2020) 

3. Παρατείνονται έως 30.04.2021 η προθεσμία καταβολής της δόσης 

Νοεμβρίου 2020 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής 

βεβαιωμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση για τις επιχειρήσεις που 

σωρευτικά: α) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20.03.2020 από 

τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα της εν λόγω απόφασης, ή 

ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας 

δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα της εν λόγω 

υπουργικής απόφασης, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου 

εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, τα οποία είναι μεγαλύτερα από τα 

ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020 β) η 

λειτουργία τους αναστέλλεται με εντολή δημόσιας αρχής, σύμφωνα με τους 

αναγραφόμενους ΚΑΔ στο συνημμένο πίνακα της εν λόγω απόφασης. (ΥΑ/ΦΕΚ 

Β/4751/27.10.2020) 

4. Παρατείνονται και μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης οι 

προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων, για τις οποίες έχει 

χορηγηθεί παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης, σύμφωνα με τον 

ν. 4682.2020 (Α΄ 76), με το άρθρο 1 του ν. 4684.2020 (Α΄ 86) και τον ν. 

4690.2020 (Α΄104). Η πρώτη δόση ρύθμισης, από εκείνες για τις οποίες 

χορηγήθηκε παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης, καταβάλλεται την 

τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του 

προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής και πάντως όχι πριν από την 

30ή Απριλίου 2021. Οι επόμενες παραταθείσες δόσεις καταβάλλονται έως την 

τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την καταληκτική 

ημερομηνία καταβολής της πρώτης παραταθείσας.  Η συνολική διάρκεια για τις 

ρυθμίσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος παρατείνεται κατά τους 

μήνες της χορηγηθείσας παράτασης. (ΥΑ/ΦΕΚ Α/4738/27.10.2020) 

5. Παρατείνεται έως 30.06.2021, και εξαιρετικά για το ημερολογιακό έτος 2020, ο 

χρόνος επικαιροποίησης των δημοσιοποιούμενων καταστάσεων 

ληξιπρόθεσμων οφειλών. (ΥΑ/ΦΕΚ Β/4795/30.10.2020) 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81PFDXzfLqwQtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfNWnMPtMofcIOAAjznqoKAocXzSCv3PXWc4oPNBM3CT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81PFDXzfLqwQtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfNWnMPtMofcIOAAjznqoKAocXzSCv3PXWc4oPNBM3CT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81PFDXzfLqwQtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfNWnMPtMofcIOAAjznqoKAocXzSCv3PXWc4oPNBM3CT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ga89WekpFQd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSSYtwnti2tIFfWRXJ0WsyXRuO1kP3qWGzcmPr-Y1yGz
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-10/a1237_fek.pdf
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6. Παρατείνεται έως τις 28.02.2021 η προθεσμία υποβολής των απαραίτητων 

δικαιολογητικών για τις επιχειρήσεις που έλαβαν χρηματοδοτική στήριξη 

στο πλαίσιο των Επιστρεπτέας Προκαταβολής 1,2&3. Σημειώνεται ότι για 

τους δύο πρώτους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής η εν λόγω 

προθεσμία έληγε στις 30 Νοεμβρίου 2020, ενώ για τον τρίτο κύκλο η προθεσμία 

έληγε στις 30 Ιανουαρίου 2021. (ΥΑ/ ΦΕΚ Β/5224/25.11.2020) 

7. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Ιανουαρίου 2021 των 

ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων 

οφειλών στη φορολογική διοίκηση για τις επιχειρήσεις που έχουν α) ενεργό, 

κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20.3.2020 από τους αναγραφόμενους στο 

συνημμένο πίνακα, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή 

β) ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.3.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας 

δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, όπως αυτά 

προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 

2018, τα οποία είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν 

στον κύριο ΚΑΔ στις 20.3.2020. Η εν λόγω δόση Ιανουαρίου καταβάλλεται 

την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης 

του προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης τμηματικής καταβολής. 

(ΥΑ/ΦΕΚ Β/246/26.01.2021) 

8. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Ιανουαρίου 2021 των 

ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων 

οφειλών στη φορολογική διοίκηση για τις επιχειρήσεις που έχουν 

ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας 

δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα της εν λόγω 

απόφασης, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος 

φορολογικού έτους 2018, τα οποία είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα 

που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020. Η εν λόγω δόση Ιανουαρίου 

καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας 

δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης τμηματικής 

καταβολής.(ΥΑ/ΦΕΚ Β/246/26.01.2021) 

9. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Ιανουαρίου 2021 των 

ρυθμίσεων των βεβαιωμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση των 

εργαζομένων, η σύμβασης εργασίας των οποίων τελεί σε αναστολή, στις 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8QIFSYfSs-1t_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTi44UPcwgDVOQfLz8wiSNZTqC5DYDv2oLWRJg052S8P
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL821paEXBAV1p5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWUvey37GZDsf5kimUNe1dOlXzrYQ7JzulvDAMT3svlh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL821paEXBAV1p5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWUvey37GZDsf5kimUNe1dOlXzrYQ7JzulvDAMT3svlh
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επιχειρήσεις,  α) οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 

20.03.2020 από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα της εν λόγω 

απόφασης ή β) των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 

ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο 

πίνακα της εν λόγω απόφασης, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση 

φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα 

ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020. Η εν 

λόγω δόση Ιανουαρίου καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 

επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης 

ρύθμισης τμηματικής καταβολής. (YA/ΦΕΚ Β/286/27.01.2021) 

10. Παρατείνεται έως 08.02.2021 η δυνατότητα υποβολής αίτησης χορήγησης 

ενίσχυσης των πληττόμενων επιχειρήσεων με τη μορφή της επιστρεπτέας 

προκαταβολής 5. (ΥΑ/ΦΕΚ B/ 338/29.1.2021) 

11. Παρατείνεται έως 15.02.2021 η προθεσμία υποβολής δήλωσης για τις 

λύσεις των μισθώσεων και για τις δηλώσεις Covid για τους ιδιοκτήτες 

εκμισθωτές ακινήτων των οποίων το μίσθωμα έχει μειωθεί κατά 40% λόγω 

των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας (Α.1019/ΦΕΚ Β/360/01.02.2021) 

12. Παρατείνεται έως τις 26.03.2021, η υποχρέωση καταβολής του ειδικού 

φόρου κατανάλωσης, του ΦΠΑ και των λοιπών επιβαρύνσεων που 

αναλογούν σε αλκοολούχα προϊόντα. (Δελτίο Τύπου ΥΠΟΙΚ/25.01.2021) 

II. Ρυθμίσεις Βεβαιωμένων Οφειλών στη φορολογική διοίκηση  

13. Οφειλέτες με βεβαιωμένες οφειλές στη φορολογική διοίκηση μπορούν, 

κατόπιν αίτησης, να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής των 

οφειλών τους σε έως και είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με την 

επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης των 30€. Ως βασική 

προϋπόθεση τίθενται  ότι α) οι εν λόγω οφειλές δεν τελούν σε προηγούμενο 

καθεστώς ρύθμισης και β) για τις εν λόγω οφειλές έχουν χορηγηθεί αναστολή 

είσπραξης και παράταση καταβολής, σύμφωνα με τον ν. 4682.2020 (Α΄ 76), με 

το άρθρο 1 του ν. 4684.2020 (Α΄ 86),  με το άρθρο 2 του ν. 4690.2020 (Α΄104) 

και τον ν. 4690.2020. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση. Οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκο 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8cLojBiiHY515MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuTatbt3-nVbTQNr1wR7otRrayHiW7tH07_4WHL_z1pUv
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8mtB1k5LNh7N5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8OLu3oAPlGUT-yeB9vWLsStIJdkfEAt5-9sI5EO9Lm
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-02/%CE%B11019fek.pdf
https://www.minfin.gr/web/guest/deltia-typou/-/asset_publisher/4kjvD0lBldee/content/parateinetai-gia-dyo-menes-akoma-e-katabole-eidikou-phorou-katanaloses-phpa-kai-loipon-epibarynseon-gia-ta-alkooloucha?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.minfin.gr%2Fweb%2Fguest%2Fdeltia-typou%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4kjvD0lBldee%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
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2,5% ετησίως υπολογισμένο. Κατ’ εξαίρεση, βασικές οφειλές που 

υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης έως και δώδεκα (12) μηνιαίων δόσεων 

δεν επιβαρύνονται με τόκο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι τις 31 

Μαΐου 2021. (ΥΑ/ΦΕΚ Α/4738/27.10.2020) 

III. Κρατικές Ενισχύσεις 

14. Τροποποιούνται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης 

με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής  1, 2, 3, 4 και 5 και 

παρατείνεται η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών από τις επιχειρήσεις έως 

τις 28.2.2021. (ΥΑ/ΦΕΚ Β/5224/25.11.2020, ΥΑ/ΦΕΚ 

Β/5251/27.11.2020,ΥΑ/ΦΕΚ Β/5449/09.12.2020).  

15. Ορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης και θεσπίζεται 

καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής 5 σε 

επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που επλήγησαν οικονομικά λόγω της 

πανδημίας, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020. (ΥΑ/ΦΕΚ 

Β/236/25.01.2021).  

16. Θεσπίζεται μέτρο «μη επιστρεπτέας» κρατικής ενίσχυσης των 

επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης πάγιων δαπανών που δεν 

καλύπτονται από τα έσοδά τους, για τις επιχειρήσεις  που πλήττονται από τις 

επιπτώσεις της πανδημίας. Ειδικότερα δικαιούχοι της ενίσχυσης προβλέπεται ότι 

θα είναι, κυρίως, επιχειρήσεις που: α) ανήκουν στους άμεσα πληττόμενους 

κλάδους της ελληνικής οικονομίας β) παρουσιάζουν μείωση τζίρου κατά 

τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά γ) καταγράφουν 

σημαντική ζημιά κατά το προηγούμενο έτος δ) απασχολούν εργαζόμενους. 

(Σχέδιο Νόμου ΥΠΟΙΚ/26.01.2021). Το μέτρο ανταποκρίνεται σε αίτημα που 

είχε καταθέσει ο ΣΕΒ στο Υπουργείο Οικονομικών το Νοέμβριο 2020. 

17. Διευρύνεται το πεδίο των δικαιούχων επιχειρήσεων σχετικά με τη 

χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής 5. 

(ΥΑ/ΦΕΚ B/ 338/29.1.2021)  

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ga89WekpFQd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSSYtwnti2tIFfWRXJ0WsyXRuO1kP3qWGzcmPr-Y1yGz
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8QIFSYfSs-1t_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTi44UPcwgDVOQfLz8wiSNZTqC5DYDv2oLWRJg052S8P
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8uCi3ia_tLzgtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVgbxYsn1IhCMXWTTMS3TxGl9GzNLEItb9B5KaKizlXH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8uCi3ia_tLzgtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVgbxYsn1IhCMXWTTMS3TxGl9GzNLEItb9B5KaKizlXH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8OEeSeihJjtxp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdEwIfmrjT__TPR83HO_ceqKmo43ctOyvG4jJ0G-lgxM
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8SRL2byguO4d5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUNgYyRJxXdE8SNPZ7y3Be4sv3eYLxoN91SU83RJdDXz
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8SRL2byguO4d5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUNgYyRJxXdE8SNPZ7y3Be4sv3eYLxoN91SU83RJdDXz
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=1289a964-d2e9-4ff2-a6fe-acbc015d50bb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8mtB1k5LNh7N5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8OLu3oAPlGUT-yeB9vWLsStIJdkfEAt5-9sI5EO9Lm
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IV. Καταβολή Μισθωμάτων Ακινήτων 

18. Καθορίζονται η διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής ποσού ίσου με το 

ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων που λαμβάνουν εκμισθωτές φυσικά 

πρόσωπα, για μισθώματα μηνός Νοεμβρίου και εφεξής. Το καταβαλλόμενο 

ποσό δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε 

οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, 

συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, είναι ανεκχώρητο 

και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτου και δεν συμψηφίζεται με 

βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο. (ΥΑ/ΦΕΚ Β/37/11.01.2021) 

19. Προσδιορίστηκαν οι πληττόμενες επιχειρήσεις για την υποχρεωτική 

απαλλαγή από την καταβολή του 40% του συνολικού μισθώματος για το 

μήνα Δεκέμβριο 2020. Συγκεκριμένα οι μισθωτές επαγγελματικών 

μισθώσεων, προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εδρεύει ή έχει 

υποκατάστημα στην Ελλάδα και για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα 

μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για 

προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με την πανδημία, 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού 

μισθώματος για το μήνα Δεκέμβριο 2020. (ΦΕΚ Β.5577.17.12.2020) 

20. Επεκτείνεται έως και 28.02.2021 η μείωση μισθώματος επαγγελματικών 

μισθώσεων. Συγκεκριμένα απαλλάσσονται κατά 100% από την υποχρέωση 

καταβολής μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021 

επιχειρήσεις οι οποίες είναι κλειστές με κρατική εντολή. (Σχέδιο Νόμου 

ΥΠΟΙΚ/26.01.2021) 

21. Προβλέπεται η καταβολή του 80% του μηνιαίου συμφωνημένου 

μισθώματος ως αποζημίωση στους εκμισθωτές φυσικά πρόσωπα, από τον 

Κρατικό Προϋπολογισμό, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021. 

Επιπλέον, για τους εκμισθωτές νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που 

εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις που δικαιούνται απαλλαγή κατ’ 

επιταγή του νόμου, θα καταβληθεί ως αποζημίωση στους ιδιοκτήτες το 

60% του μηνιαίου μισθώματος για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Τα 

ανωτέρω ποσά που καταβάλλονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων δεν 

χαρακτηρίζονται ως εισόδημα, είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα. Τα ποσά που 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-01/a1003_2021fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-12/a1274_2020fek.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=1289a964-d2e9-4ff2-a6fe-acbc015d50bb
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=1289a964-d2e9-4ff2-a6fe-acbc015d50bb
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δεν εισπράττονται, δεν αποτελούν εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο 

εισοδήματος και σε εισφορά αλληλεγγύης. (Σχέδιο Νόμου ΥΠΟΙΚ/26.01.2021) 

22. Προβλέπεται για τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον εισέπραξαν μειωμένο 

μίσθωμα κατά τουλάχιστον 40% ή εφόσον εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα 

κατά τουλάχιστον 30%, σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των 

επιπτώσεων της πανδημίας, να έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με 

ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων των μηνών αυτών λογιζόμενων 

πριν την ως άνω μείωση, από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής 

προς τη φορολογική αρχή από τις 31.7.2020 και μετά, πλην των οφειλών από 

ρυθμίσεις ή διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού 

δημοσίου και από την ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων (Σχέδιο Νόμου 

ΥΠΟΙΚ/26.01.2021) 

V. Πληρωμές Αξιογράφων 

23. Μεταβάλλεται το χρονικό διάστημα που λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση 

του κύκλου εργασιών για την εφαρμογή της αναστολής των προθεσμιών 

λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων κατά 75 ημέρες , όπως 

ορίζεται στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4753.2020 (Α΄ 227) ώστε, 

ως πληττόμενες επιχειρήσεις για την εφαρμογή των οριζόμενων να 

θεωρούνται, πέραν των επιχειρήσεων που εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών 

κατά το διάστημα Απριλίου – Σεπτεμβρίου 2020, όπως αυτό ορίζεται στην 

Α.1259.25.11.2020, και οι επιχειρήσεις με μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το 

διάστημα Οκτωβρίου – Νοεμβρίου του έτους 2020 κατά ποσοστό 

μεγαλύτερο του 50% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του αντίστοιχου 

διαστήματος του έτους 2019. (ΥΑ/ΦΕΚ Β/5503/14.12.2020) 

24. Καθορίστηκαν οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που εμπίπτουν 

στο μέτρο της αναστολής κατά 75 ημέρες των πληρωμών αξιογράφων 

(επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή), τα οποία έληγαν έως 

τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Συγκεκριμένα αφορά επιχειρήσεις που έχουν α) 

κλείσει με κρατική εντολή και των οποίων η δραστηριότητα εμπίπτει στους ΚΑΔ 

του παραρτήματος 1 της εν λόγω απόφασης β) πληγεί δραστικά από την 

πανδημία, η δραστηριότητά τους εμπίπτει στους ΚΑΔ του παραρτήματος 2 της εν 

λόγω απόφασης και εμφανίζουν κύκλο εργασιών μειωμένο κατά περισσότερο 

https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=1289a964-d2e9-4ff2-a6fe-acbc015d50bb
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=1289a964-d2e9-4ff2-a6fe-acbc015d50bb
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=1289a964-d2e9-4ff2-a6fe-acbc015d50bb
file:///C:/Users/User/Downloads/document%20-%202021-02-01T160941.880.pdf
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από 50% για την περίοδο Απριλίου - Σεπτεμβρίου 2020, σε σχέση με την 

αντίστοιχη περίοδο του έτους 2019. Επισημαίνεται ότι, για να ισχύσει η 

αναστολή, τα αξιόγραφα πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει 

δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές 

τους, στα πιστωτικά ιδρύματα  εντός 6 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της 

συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις (ΥΑ/ΦΕΚ 

Β/5250/.27.11.2020)  

25. Χορηγούνται οι ακόλουθες διευκολύνσεις σχετικά με την πληρωμή 

αξιογράφων (επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή): α) για 

αξιόγραφα με ημερομηνία εμφάνισης από τις 2.1.2021 έως  25.1.2021, 

προβλέπεται ότι δεν καταχωρίζονται στον «Τειρεσία», εάν εξοφληθούν εντός 75 

ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Παράλληλα, για τα αξιόγραφα που θα 

έχουν ημερομηνία εμφάνισης, λήξης ή πληρωμής από 25.1.2021 και έως τις 

28.2.2021, οι προθεσμίες αυτές θα ανασταλούν κατά 75 ημέρες. Στην εν λόγω 

ρύθμιση εντάσσονται: i) επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή και των 

οποίων η δραστηριότητα εμπίπτει στους ΚΑΔ που θα καθοριστούν, 

 ii) επιχειρήσεις που έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία, η δραστηριότητά 

τους εμπίπτει στους ΚΑΔ που θα καθοριστούν και εμφανίζουν κύκλο εργασιών 

μειωμένο κατά τουλάχιστον 40% για την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2020, 

σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2019, καθώς και 

 iii) νέες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί μετά την 1η.1.2020, με μοναδική 

προϋπόθεση να εντάσσονται στους πληττόμενους ΚΑΔ β) για αξιόγραφα με 

ημερομηνία εμφάνισης από 18.11.2020 έως 31.12.2020 τα οποία 

καλύπτονταν από το μέτρο της αναστολής των προθεσμιών λήξης ή πληρωμής 

τους κατά 75 ημέρες, προβλέπεται η παράταση της αναστολής των εν λόγω 

προθεσμιών κατά επιπλέον 45 ημέρες γ) για τους κομιστές των αξιογράφων: i) 

εάν έχουν στην κατοχή τους αξιόγραφα που υπερβαίνουν το 20% του μέσου 

μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους, τότε δικαιούνται παράταση μέχρι 31.5.2021 

της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων οφειλών από ΦΠΑ οι οποίες έληξαν ή 

λήγουν την περίοδο 1.1.2021 έως 31.1.2021, καθώς και παράταση της 

προθεσμίας καταβολής ΦΠΑ που βεβαιώθηκε ή θα βεβαιωθεί με καταληκτική 

ημερομηνία καταβολής την 31η.1.2021 και την 28η.2.2021 ii) εάν έχουν στην 

κατοχή τους αξιόγραφα που υπερβαίνουν το 50% του μέσου μηνιαίου κύκλου 

συναλλαγών τους, τότε, για τα αξιόγραφα που οι ίδιοι οφείλουν, λαμβάνουν το 

ευεργέτημα της μη καταχώρησης στον «Τειρεσία», εφόσον τα εξοφλήσουν εντός 

75 ημερών. (Σχέδιο Νόμου ΥΠΟΙΚ/26.01.2021)  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8uCi3ia_tLzjNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTmw0VD9LAxRrTEbdNAXrx6dzYAzwR0lbJQm_PgMZw_w
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8uCi3ia_tLzjNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTmw0VD9LAxRrTEbdNAXrx6dzYAzwR0lbJQm_PgMZw_w
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=1289a964-d2e9-4ff2-a6fe-acbc015d50bb
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VI. Λοιπές Ρυθμίσεις  

26. Αποσαφηνίζεται ότι το ευεργέτημα της έκπτωσης 25% επί της 

καταβληθείσας οφειλής ΦΠΑ που δόθηκε στις επιχειρήσεις που 

επλήγησαν οικονομικά λόγω της πανδημίας δεν έχει τα εννοιολογικά 

χαρακτηριστικά του εισοδήματος, επομένως δεν αποτελεί φορολογητέο 

εισόδημα για τις εν λόγω επιχειρήσεις. Για το υπόψη έκτακτο έσοδο, σε 

περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής του, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 

της παρ. 1 του άρθρου 47 Ν. 4172.2013, δεδομένου ότι δεν εμπίπτει στην έννοια 

του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα. (Ε.2207.24.12.2020) 

27. Εφαρμόζεται μηδενικός συντελεστής Φ.Π.Α. στα εμβόλια και στα invitro 

διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα για τη νόσο COVID.19 καθώς και 

στις υπηρεσίες που συνδέονται στενά με τα εν λόγω αγαθά. 

(ν.4764.23.12.2020) 

  

  

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-12/e2207_2020.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/document%20-%202021-02-01T160941.880.pdf


24 

 
Β. Μέτρα για τους εργαζόμενους (εν αναμονή ΦΕΚ) 

1. Ακυρότητα καταγγελίας συμβάσεων εργασίας που τελούν σε αναστολή - 

Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας - Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας 

ορισμένου χρόνου - Ανάκληση αναστολών συμβάσεων εργασίας, σύμφωνα 

με τις ΚΥΑ 5246/26.12020, ΚΥΑ 5734/28.12.2020,  ΚΥΑ 234/25.1.2021 και ΚΥΑ 

345/31.1.2021. 

Οι επιχειρήσεις - εργοδότες για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις των 

εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, και σε κάθε περίπτωση μέχρι και την 28η 

Φεβρουαρίου 2021, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με 

καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή 

είναι άκυρη. 

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των 

συμβάσεων εργασίας, για τον μήνα Φεβρουάριο, υποχρεούνται μετά το πέρας της 

αναστολής των συμβάσεων εργασίας, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων 

εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας, για χρονικό διάστημα ίσο με το 

χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων 

αυτών.  

Η αναστολή συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων 

σε επιχειρήσεις - εργοδότες, που είχαν τεθεί σε αναστολή στο παρελθόν, δύναται 

να παραταθεί έως την 28η Φεβρουαρίου 2021. Επίσης, δύνανται να τεθούν για 

πρώτη φορά ή εκ νέου σε αναστολή συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου 

χρόνου εργαζομένων που έχουν προσληφθεί έως και την 4η Νοεμβρίου 2020. 

Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ, που ορίζονται από το 

Υπουργείο Οικονομικών, και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή 

του συνόλου των εργαζομένων τους, δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της 

αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών. Μπορούν επίσης 

να θέτουν εκ νέου σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους 

ανεξάρτητα από το αν έχει ανακληθεί η αναστολή τους. Σε κάθε περίπτωση τα 

ανωτέρω ισχύουν έως και την 28η Φεβρουαρίου 2021.  

  

2. Αποζημίωση ειδικού σκοπού - Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού 

σκοπού για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων των οποίων η λειτουργία με 

εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται βάσει ΚΑΔ, σύμφωνα με τις ΚΥΑ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8T9Cg22cIBXwfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfrB99W-_32yj2BvOBTssiWvBFbQ1HhFrqYOhlVb7cBp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8oqdIkU-u_5t_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtanq9TBxnIL7HP13_v8wpxlDk8tqGj7ZJBXLs1hTDyDH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8hQFXG5tFjOx5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYUEqGQvQLqvDGxmo-BTJhHqh4YBKhIRKoPTIhqXCRVU
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ybRP_RC2z2h5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaC2Ie0dX9XXN-HOFILFE4DLph2mPQICYwz45RrmJ_N-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ybRP_RC2z2h5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaC2Ie0dX9XXN-HOFILFE4DLph2mPQICYwz45RrmJ_N-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8T9Cg22cIBXwfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfrB99W-_32yj2BvOBTssiWvBFbQ1HhFrqYOhlVb7cBp
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5246/26.12020, ΚΥΑ 5734/28.12.2020, ΚΥΑ 234/25.1.2021, ΚΥΑ 288/27.1.2021 

και της ΚΥΑ 345/31.1.2021.    

 Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις - εργοδότες των οποίων η λειτουργία έχει 

ανασταλεί κατόπν κρατικής εντολή ή πλήττονται σημαντικά, των οποίων οι 

συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης 

ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), 

κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας 

τους, με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ 

(534,00 €) που αντιστοιχεί σε είκοσι οχτώ (28) ημέρες.  

Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη 

φορά κατά τον μήνα Φεβρουάριο υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων 

(supportemployees.yeka.gr), μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη 

τους.  

Για την περίπτωση των εργαζομένων, των οποίων κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2021 

παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους ή των εργαζομένων των 

οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται εκ νέου σε αναστολή, ανεξαρτήτως προσώπου 

εργοδότη, δεν απαιτείται επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους εργαζόμενους, 

εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού 

(ΙΒΑΝ) ή στοιχείων της μίσθωσης κύριας κατοικίας τους 

Για τον μήνα ισχύος της παρούσας υποχρεωτικά η αναστολή συμβάσεων 

εργασίας των εργαζομένων προαναγγέλλεται, με την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 

1 τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα της έναρξης της αναστολής. Η 

προαναγγελία μπορεί να αφορά, είτε αυτοτελή χρονικά διαστήματα εντός του τρέχοντος 

μήνα, είτε ολόκληρο τον μήνα. Σε κάθε περίπτωση, μεταβολή της 

προαναγγελθείσας αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων 

προαναγγέλλεται και αυτή, με τη διαδικασία της προσωρινής ανακλήσεως. Η 

προαναγγελία αυτή πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα 

από την έναρξη της μεταβολής. Ειδικά, για συμβάσεις εργασίας που τίθενται σε 

αναστολή από την 1η έως και την 5η Φεβρουαρίου, οι υπεύθυνες δηλώσεις 

προαναγγελίας των εργοδοτών-επιχειρήσεων δύνανται να υποβληθούν εντός 

του πρώτου πενθημέρου του μηνός αυτού. 

  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8T9Cg22cIBXwfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfrB99W-_32yj2BvOBTssiWvBFbQ1HhFrqYOhlVb7cBp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8oqdIkU-u_5t_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtanq9TBxnIL7HP13_v8wpxlDk8tqGj7ZJBXLs1hTDyDH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8hQFXG5tFjOx5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYUEqGQvQLqvDGxmo-BTJhHqh4YBKhIRKoPTIhqXCRVU
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8NXIQRYq8ULt5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuR7RThc0nxm87qYq-Y1TtEGZcwbKahfaJTwgxYzIu64B
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ybRP_RC2z2h5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaC2Ie0dX9XXN-HOFILFE4DLph2mPQICYwz45RrmJ_N-
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3. Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για 

τις επιχειρήσεις – εργοδότες τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης 

λειτουργίας, σύμφωνα με την ΚΥΑ 5715/24.12.2020 

Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τουριστικών 

καταλυμάτων, είτε ως κύρια είτε ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, τα οποία λειτουργούν 

καθ’ όλο το έτος [δώδεκα (12) μήνες ετησίως], και συγκεκριμένα για όσες από τις 

ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες απαγορεύθηκε η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας 

αρχής τον Μάρτιο του 2020 και εδύναντο να επαναλειτουργήσουν την 01-06-2020, οι 

ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη καταβάλλονται στο σύνολό τους από τον 

κρατικό προϋπολογισμό, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2020 έως 31-12-2020, 

εφόσον οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες κατά το χρονικό διάστημα από τον 

Ιανουάριο 2020 έως και τον Αύγουστο 2020 είχαν χαμηλότερα ακαθάριστα έσοδα κατά 

τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του έτους 

2019.  

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρούσας απόφασης που κάνουν χρήση των μέτρων 

επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών, υποχρεούνται για την περίοδο από 1-9-2020 έως 

31-12-2020 να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού που είχαν την 31-8-2020 και 

σε περίπτωση καταγγελίας συμβάσεων εργασίας, αυτή είναι άκυρη. 

  

4. Παράταση ισχύος Εγκριτικών Αποφάσεων Ελάχιστου Εγγυημένου 

Εισοδήματος και Επιδόματος Στέγασης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 238/25.1.2021. 

Παρατείνεται για τρεις (3) μήνες η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων των 

προγραμμάτων «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 

(Α΄ 94) και «Επίδομα Στέγασης» του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), στις 

περιπτώσεις που, λόγω λήξης της ισχύος τους, απαιτείται η υποβολή νέας 

αίτησης των δικαιούχων κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 2021 

για την επανένταξή τους στα ανωτέρω προγράμματα. Η χορηγούμενη παράταση 

ισχύει για όσους δικαιούχους δεν υποβάλουν νέα αίτηση εντός των μηνών του 

προηγούμενου εδαφίου. 

  

5. Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του επιδόματος 

εορτών Χριστουγέννων 2020, σύμφωνα με την ΚΥΑ 5515/16.12.2020 και της 

ΚΥΑ 172/21.1.2021.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-sylZ9CJk4wliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSkHmnxkG8mpCIPW63Y5bPSaRUyD0-OCXVK4-6WLhM-X
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL89_56gLvJ6W15MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQzYTmMdELRu8ViFmX8ZVSPTR7p0awdjtDr3hrHbhJqi
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8k_BQxIw3ScgliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTiFUf7yQvHOiaDlLtMIyteNXdolvBG2vjWpuetHypin
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8i2n7ZC8E30l5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuabxfY30Z__jYMmlYMH7pIuX12v8rKgaqJMub9NCj6RJ
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Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί 

με εντολή δημόσιας αρχής οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος από 1.5.2020 

έως 31.12.2020, οι επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται 

σημαντικά, καθώς και οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 

4728/2020, καταβάλλουν το επίδομα εορτών Χριστουγέννων που αναλογεί στις 

ημέρες πραγματικής απασχόλησης των μισθωτών τους κατά το χρονικό 

διάστημα από 1.5.2020 έως 31.12.2020. 

Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των εργαζομένων στους ως άνω 

εργοδότες έχει τεθεί σε αναστολή από αυτούς ή οι εργαζόμενοι υπέβαλαν μονομερείς 

δηλώσεις αναστολής και εντάσσονται στο εκ του νόμου καθεστώς της υποχρεωτικής 

επαναπρόσληψης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), το ποσό 

εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αναλογεί στο ή στα χρονικά διαστήματα 

της αναστολής, καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, υπολογιζόμενο επί της 

αποζημίωσης ειδικού σκοπού του αντίστοιχου διαστήματος.  

 

6. Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, 

σύμφωνα με την Εγκύκλιο 52713/1576/ 21.12.2020 του Υπουργείου Εργασίας  

Σχετικά με τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού της παρ. 3 του άρθρου 4 της από 

11.03.2020 ΠΝΠ, Α’ 55, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020, ως ισχύει, 

κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 οπότε και οι σχολικές μονάδες δεν θα 

λειτουργούν λόγω διακοπών, διευκρινίζεται ότι η χορήγησή της θα ήταν δυνατόν να 

εγκριθεί για την περίοδο αυτή εφόσον ο εργαζόμενος αποδείξει ότι κατά το ίδιο 

διάστημα δεν είναι δυνατή η φροντίδα των τέκνων από τον άλλο γονέα ή άλλο 

πρόσωπο και εφόσον δεν διαθέτει επαρκές υπόλοιπο κανονικής άδειας η οποία θα 

πρέπει να χορηγηθεί μέχρι τέλος του έτους. Η ως άνω κατ’ εξαίρεση χορήγηση της 

άδειας ειδικού σκοπού αφορά αποκλειστικά στο χρονικό διάστημα από 24/12/2020 έως 

και τις 31/12/2020, καθώς από 1/1/2021 στοιχειοθετείται το δικαίωμα κανονικής άδειας 

του έτους 2021. 

  

7. Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ 

σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους, σύμφωνα με την ΚΥΑ 

5225/25.11.2020 

  

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%970%CE%A846%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%9D4%CE%94?inline=true
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8QIFSYfSs-1sliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXUWG8FZW4TiA6ylZHRHXQIUoUu1Qa8cpZfjlfzlW8MQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8QIFSYfSs-1sliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXUWG8FZW4TiA6ylZHRHXQIUoUu1Qa8cpZfjlfzlW8MQ
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8. Παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος 

μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων ανεργίας, σύμφωνα με την ΥΑ 

5051/16.11.2020 

Η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, 

του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων - 

ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ - τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ε. Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε. και του βοηθήματος 

ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων - ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ - τ. 

ΕΤΑΑ, για όσους δικαιούχους έληξε ή θα λήξει εντός του Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, 

Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020 και δεν έχουν επωφεληθεί της παράτασης του άρθρου 

έβδομου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 68), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4683/2020 (Α’ 83), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο εικοστό τέταρτο της από 

30.3.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 75), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) και, 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), καθώς και των υπ’ αρ. 

οικ. 24760/550/22-6-2020 και υπ’ αρ. οικ. 37453/963/ 28-9-2020 (Β’ 4172) κοινών 

υπουργικών αποφάσεων, παρατείνεται για δύο (2) μήνες. 

 

Μέτρα ενίσχυσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

Αντιμέτωπη με την πρόκληση από την πανδημία, η ΕΕ έχει από τα μέσα Μαρτίου λάβει 

σημαντικές αποφάσεις με στόχο την ενίσχυση των οικονομιών των κρατών μελών και 

πρωτίστως τη στήριξη του ιδιωτικού τομέα. Μεταξύ άλλων, έχει προχωρήσει σε πολλές 

τροποποιήσεις του πλαισίου κρατικών ενισχύσεων, δίνοντας τη δυνατότητα στις 

κυβερνήσεις να παρέχουν σημαντική ρευστότητα σε επιχειρήσεις. Επίσης, οι κανόνες 

για την αξιοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων είναι πλέον πιο ελαστικοί, παρέχοντας 

περισσότερη ευελιξία στα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της 

πανδημίας. Μάλιστα, ορισμένες δράσεις επιτρέπεται να χρηματοδοτούνται αποκλειστικά 

από κοινοτικούς πόρους, δηλαδή χωρίς εθνική συμμετοχή. Τέλος, μέσω του 

προγράμματος SURE, προσφέρονται χαμηλότοκα δάνεια σε κράτη μέλη για την 

καθιέρωση προγραμμάτων προστασίας της εργασίας, όπως το ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.   

• Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή παρατείνει και επεκτείνει περαιτέρω το 

προσωρινό πλαίσιο για τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της έξαρσης του 

κορωναϊού   

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τοποθετεί με επιτυχία το πρώτο ομόλογο EU SURE το 

2021 

  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8eXNC2Lvs-qotiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQP0Ay3qUEDp6G7Fi18jpgt8stLySaFRnKdV7Y_R4uCW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8eXNC2Lvs-qotiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQP0Ay3qUEDp6G7Fi18jpgt8stLySaFRnKdV7Y_R4uCW
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_261
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_261
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_261
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_209
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Διεθνές Εμπόριο 

• Η Επιτροπή εγκαινιάζει την πύλη Access2Markets για να υποστηρίξει το εμπόριο 

μικρών επιχειρήσεων 

Ενέργειες και δράσεις ΣΕΒ κατά την πανδημία 

• Τηλεργασία: Q&A και Οδηγός Εφαρμογής 

• E-commerce: Πρακτικός Οδηγός για σωστή επικοινωνία επιχειρήσεων με τον 

καταναλωτή  

• Πρακτικός οδηγός για τη συνέχιση της επιχειρηματικής λειτουργίας υπό το 

καθεστώς της κρίσης του κορωνοϊού 

• Πρακτικός οδηγός συμμόρφωσης για τη χρήση cookies  

• Προηγούμενα τεύχη του δελτίου ΣΕΒ για την πανδημία  

 

 

ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών 

Ξενοφώντος 5, 10557 Αθήνα 

Τ: +30 211 5006 000  |  E: info@sev.org.gr  |  W: www.sev.org.gr  

 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2190
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2190
https://www.sev.org.gr/newsletter-17-03-20/
https://www.sev.org.gr/e-commerce-praktikos-odigos-apo-ton-sev-gia-sosti-epikoinonia-epicheiriseon-kai-katanaloton/
https://www.sev.org.gr/e-commerce-praktikos-odigos-apo-ton-sev-gia-sosti-epikoinonia-epicheiriseon-kai-katanaloton/
https://www.sev.org.gr/odigos-gia-epicheiriseis/
https://www.sev.org.gr/odigos-gia-epicheiriseis/
https://www.sev.org.gr/praktikos-odigos-symmorfosis-gia-ti-chrisi-cookies/
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