Δελτίο ΣΕΒ για την κρίση
του Covid-19

Τεύχος 2

Παρασκευή, 3 Απριλίου 2020
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Το σχόλιο του ΣΕΒ - Μαζί για την αντιμετώπιση της
κρίσης
Διανύοντας την τέταρτη εβδομάδα των πρωτοφανών συνθηκών στην οικονομική και
κοινωνική δραστηριότητα, για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας του
κορωνοϊού, παραμένει κρίσιμη η ανάγκη ενημέρωσης των επιχειρήσεων και των
εργαζομένων για όλες τις εξελίξεις και πρωτοβουλίες που αφορούν στη στήριξή
τους.
Απέναντι στη μεγάλη αβεβαιότητα, και με τις προκλήσεις και τις δυσκολίες να
αυξάνουν, ο ΣΕΒ συνεργάζεται με την Πολιτεία, προτείνοντας μέτρα και ρυθμίσεις
για τη στήριξη των επιχειρήσεων μελών του, καθώς και των εργαζομένων σε αυτές.
Παράλληλα, αισθανόμαστε υπερήφανοι για το γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις μέλη
του ΣΕΒ ανταποκρίνονται καθημερινά στις ανάγκες του δημόσιου συστήματος υγείας,
με προσφορές που μέχρι σήμερα ξεπερνούν τα €23 εκ.
Σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα σας αποστέλλουμε το δεύτερο δελτίο του ΣΕΒ για την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού, συνεχίζοντας, για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων,
την ενημέρωση για όλες τις σχετικές εξελίξεις, με την κωδικοποίηση των
πρωτοβουλιών της Πολιτείας.
Καθ΄ όλη τη διάρκεια αυτή της κρίσης ο ΣΕΒ θα εξακολουθήσει να λειτουργεί
κανονικά και όλοι οι άνθρωποι του Συνδέσμου θα βρίσκονται στη διάθεση των
επιχειρήσεων μελών μας, ώστε να συμβάλλουμε στην παροχή υποστήριξης και στην
επίλυση θεμάτων, που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις, εν όψει των νέων συνθηκών
λειτουργίας τους λόγω του κορωνοϊού και σε εφαρμογή όλων των πρόσφατων
σχετικών μέτρων και εξαγγελιών από τις αρμόδιες Αρχές.
Μαζί θα αντιμετωπίσουμε την κρίση, και μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τις
προκλήσεις της επόμενης μέρας.

Ειδικός λογαριασμός στην Τράπεζα της Ελλάδος, για δωρεές προς αποπληρωμή
εκτάκτων δαπανών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού (COVID-19).
Κωδικός ΙΒΑΝ: GR 8901000230000002341216317
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Μέτρα κατά της εξάπλωσης της πανδημίας
● Συνεχής ενημέρωση από το ΕΛΙΝΥΑΕ για μέτρα προστασίας από κορωνοϊό
● Οδηγίες ΕΟΔΥ
● Προσωρινή απαγόρευση λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων
χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό
διάστημα από 28/3/2020 έως 11/4/2020 (ΥΑ ΔΙα/ΓΠ.οικ. 21268/2020 - ΦΕΚ
1081/Β/28-3-2020).

Έκτακτα μέτρα ενίσχυσης επιχειρήσεων και εργαζομένων
*Περιλαμβάνονται τα μέτρα που εκδόθηκαν μετά την 28/03/2020. Για τις
πρωτοβουλίες της προηγούμενης περιόδου βλ. 1ο Τεύχος του Δελτίου ΣΕΒ “Μαζί για
την αντιμετώπιση της κρίσης Covid-19” της 24/03/2020.
Α. Μέτρα για τις Επιχειρήσεις
Α.1 Εργασιακά
1. Ορισμός ΚΑΔ κύριας και δευτερεύουσας δραστηριότητας επιχειρήσεων που
περιλαμβάνονται στις επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά και δύνανται να
αξιοποιήσουν τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων (ΚΥΑ 12998/232/28.3.2020).
2. Διαδικασία δήλωσης των επιχειρήσεων σχετικά με τους εργαζόμενους που
θέτουν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας. Αφορά τις επιχειρήσεις των
οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής
ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας ή δευτερεύουσας δραστηριότητας και
των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018 ( βάσει και της Κ
 ΥΑ 12998/232/28.3.2020).
3. Υποχρέωση γνωστοποίησης της υπεύθυνης δήλωσης / αριθμού πρωτοκόλλου
των επιχειρήσεων στους εργαζόμενους που θέτουν σε αναστολή από 21/3 έως και
31/3 (παράταση έως τις 10/4). Αφορά στις επιχειρήσεις των οποίων έχει ανασταλεί
η επιχειρηματική δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή
πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας ή δευτερεύουσας δραστηριότητας και των
ακαθάριστων εσόδων έτους 2018 (Κ
 ΥΑ 12998/232/28.3.2020) και (Δελτίο Τύπου του
Υπουργείου Εργασίας της 20/3/2020).
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4. Δυνατότητα επιχειρήσεων να εντάξουν μέρος ή το σύνολο του προσωπικού τους
σε αναστολή σύμβασης εργασίας, για περίοδο 45 ημερών, για την περίοδο 20/3 έως
και 20/4, με δυνατότητα παράτασης ανάλογα με την εξέλιξη του φαινομένου. Αφορά
στις επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά από τις συνέπειες του φαινομένου,
όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών βάσει ΚΑΔ (Κ
 ΥΑ
12998/232/28.3.2020).
5. Δυνατότητα εργαζομένων σε επιχειρήσεις που αναστέλλουν τις συμβάσεις
εργασίας μέρους των εργαζομένων τους, να κάνουν χρήση των διατάξεων των
άρθρων 9-10 της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), ορίζοντας προσωπικό ασφαλούς
λειτουργίας ή και μεταφέροντας προσωπικό σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου
ομίλου (ΚΥΑ 12998/232/28.3.2020).
6. Υποχρέωση επιχειρήσεων που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής της
σύμβασης εργασίας, μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων
εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν, για χρονικό διάστημα ίσο με
εκείνο της αναστολής (δηλαδή για 45 ημέρες), τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και
με τους ίδιους όρους εργασίας, που είχαν την 21/3/2020 (ΚΥΑ 12998/232/28.3.2020).
7. Δυνατότητα των επιχειρήσεων που πλήττονται σημαντικά βάσει οριζόμενων από
το Υπουργείο ΚΑΔ, να μπορούν να συμφωνήσουν με τους εργαζόμενους των οποίων
οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης
ειδικού σκοπού, την παροχή εργασίας με τηλεργασία για τις πρόσκαιρες ανάγκες
της επιχείρησης. Δηλώνεται στο ΕΡΓΑΝΗ και αμείβεται αναλογικά με βάση τις
μικτές αποδοχές του εργαζόμενου, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν
στο επιπλέον ποσό καλύπτονται από τον εργοδότη και αφαιρούνται από την
υποχρέωση κάλυψής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό (ΚΥΑ
12998/232/28.3.2020).
8. Υπαγωγή των επιχειρήσεων που πλήττονται σημαντικά, και δεν κάνουν χρήση
του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, στα μέτρα αναστολής
οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε
είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο (ΚΥΑ 12998/232/28.3.2020).
9. Δυνατότητα καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα έως και τις 30/6/2020 γ
 ια
τις επιχειρήσεις των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με
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εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και για επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους που
πλήττονται σημαντικά (Π
 ΝΠ 75/30.3.2020).
Α.2 Φορολογικά/Οικονομικά
1. Διεύρυνση της λίστας των ΚΑΔ με τις πληττόμενες επιχειρήσεις που
εντάσσονται στα φορολογικά μέτρα στήριξης (ΥΑ/ΦΕΚ Β/1043/26.03.2020).
2. Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των επιχειρήσεων που εντάσσονται στα
φορολογικά μέτρα στήριξης. Υπάγονται επιχειρήσεις των οποίων τα ακαθάριστα
έσοδα, από ενεργό στις 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας που
περιλαμβάνεται στη λίστα των πληττόμενων ΚΑΔ, είναι μεγαλύτερα από τα
ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03. 2020 (ΥΑ/ΦΕΚ
Β/1043/26.03.2020).
3. Διευρύνεται η δυνατότητα υπαγωγής στα μέτρα στήριξης από την 1η Απριλίου με
την προσθήκη σ
 την πληττόμενη λίστα α
 υτοαπασχολούμενων και επιστημόνων, οι
οποίοι εντάσσονται στο « πλαίσιο 1». Τα μέτρα στήριξης του «πλαισίου 1»
περιλαμβάνουν:  α. αναστολή έως 30.08.2020 καταβολής οφειλών ΦΠΑ και
βεβαιωμένων οφειλών, που ειναι πληρωτεες έως 30.04.2020, β
 . έκπτωση φόρου
ύψους 25% για την εμπρόθεσμη καταβολή του ΦΠΑ πληρωτέου το μήνα Απρίλιο, με
δυνατότητα συμψηφισμού του εν λόγω ποσού με μελλοντικές φορολογικές
υποχρεώσεις. Η έκπτωση χορηγείται με την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρωθεί όλες
οι φορολογικές υποχρεώσεις για το Μάρτιο. (Δελτίο Τύπου ΥΠΟΙΚ/30.03.2020 και
Δελτίο Τύπου ΥΠΟΙΚ/31.03.2020)
4. Διευρύνεται η δυνατότητα υπαγωγής στα μέτρα στήριξης από τον Απρίλιο με την
προσθήκη στην λίστα π
 ληττόμενων κ
 λάδων της  β
 ιομηχανίας, του χονδρεμπορίου,
της ασφάλισης και κάποιες άλλες εταιρείες υπηρεσιών, οι οποίοι εντάσσονται στο
«πλαίσιο» 2.  Τα μέτρα στήριξης του «π
 λαισίου 2» περιλαμβάνουν: α
 ) αναστολή έως
30.08.2020 της καταβολής οφειλών ΦΠΑ και βεβαιωμένων οφειλών, που ειναι
πληρωτεες έως 30.04.2020, β) δυνατότητα έκπτωσης 25% για την εμπρόθεσμη
καταβολή βεβαιωμένων οφειλών πληρωτέες τον Απρίλιο γ. δυνατότητα
συμψηφισμού, ποσοστού ύψους 25% της αξίας του ΦΠΑ (πληρωτέο τον Απρίλιο) με
οφειλές των ίδιων προσώπων που είναι βεβαιωμένες ή πρόκειται να βεβαιωθούν
από τη φορολογική διοίκηση και οι οποίες είναι πληρωτέες από το Μάιο και μετά,
Προϋπόθεση είναι η ολοσχερής και εμπρόθεσμη καταβολή του ποσου έως την
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30.4.2020. Για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται από τον Απρίλιο, το ως άνω ισχύει
εφόσον έχουν καταβληθεί οι υποχρεώσεις ΦΠΑ για το Μάρτιο. (Δελτίο Τύπου
ΥΠΟΙΚ/30.03.2020 και Δελτίο Τύπου ΥΠΟΙΚ/31.03.2020)
5. Διευρύνεται η δυνατότητα υπαγωγής στα μέτρα στήριξης από τον Απρίλιο με την
προσθήκη στην λίστα π
 ληττόμενων κ
 λάδων τη διανομή η
 λεκτρικού ρεύματος, τη
διανομή αερίων καυσίμων μέσω αγωγών, παρατήρια καυσίμων, κατασκευή δρόμων,
γεφυρών κ.λπ, διαχείριση απορριμμάτων, οι οποίοι εντάσσονται στο « πλαίσιο» 3 .Τ
 α
μέτρα στήριξης του «πλαισίου» 3 περιλαμβάνουν τη δ
 υνατότητα ευνοϊκών
ρυθμίσεων για τους εργαζόμενους στους εν λόγω κλάδους. Για τους κλάδους
εμπορίας και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος θα προβλεφθούν ειδικές ρυθμίσεις
διευκόλυνσης ρευστότητας, που θα εξειδικευτούν σε συνεργασία με το αρμόδιο
Υπουργείο (Δελτίο Τύπου ΥΠΟΙΚ/30.03.2020 και Δελτίο Τύπου ΥΠΟΙΚ/31.03.2020 ).
6. Παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στις ευνοϊκές ρυθμίσεις για τον μήνα Απρίλιο
για τις επιχειρήσεις που δ
 εν είχε προβλεφθεί η ένταξή τους έως τις 30.03.2020, με
την προϋπόθεση από τις 30.03.2020 να διατηρηθούν οι υφιστάμενες θέσεις
εργασίας. (Δελτίο Τύπου ΥΠΟΙΚ/30.03.2020)
7. Παρατείνονται για δύο (2) μήνες από τη λήξη τους, κατά περίπτωση, οι
προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και τελών
χαρτοσήμου με καταληκτική ημερομηνία εντός των μηνών Μαρτίου και Απριλίου
2020 (ΥΑ/ ΦΕΚ Β/ 1079/ 29.03.2020).
8. Παρατείνεται έως 30.06.2020 η π
 ροθεσμία υποβολής των δηλώσεων
περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας που αφορούν στο α’ τρίμηνο του 2020
με καταληκτική ημερομηνία την 30.04.2020 (ΥΑ/ ΦΕΚ Β/ 1079/ 29.03.2020).
9. Παρατείνεται έως 29.05.2020 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου διαμονής
με καταληκτική ημερομηνία την 31.03.2020, και έ
 ως 30.06.2020 η π
 ροθεσμία
υποβολής των δηλώσεων φόρου διαμονής με καταληκτική ημερομηνία την
30.04.2020 (ΥΑ/ ΦΕΚ Β/ 1079/ 29.03.2020).
10. Παρατείνεται έως 29.05.2020 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου
κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια με
καταληκτική ημερομηνία υποβολής εντός των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020
(ΥΑ/ ΦΕΚ Β/ 1079/ 29.03.2020).
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11. Παρατείνεται έως 30.06.2020 η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων
στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας και β
 ραχυπρόθεσμης διαμονής ( Υ
 Α/ΦΕΚ
Β/ 1072/ 27.03.2020).
12. Παρέχεται,  η δυνατότητα έκπτωσης ύψους (25%) των δόσεων των
ρυθμιζόμενων βεβαιωμένων οφειλών για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στις
λίστες των πληττόμενων ΚΑΔ,  με ημερομηνία καταβολής από τις 30.03.2020 έως
30.04.2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα. Εξαιρούνται οφειλές από
ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης
καθώς και οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη
υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου (ΥΑ/ ΦΕΚ Α/ 75/ 30.03.2020).
13. Παρατείνονται έως 10.04.2020 οι προθεσμίες καταβολής των ρυθμιζόμενων
βεβαιωμένων οφειλών των πληττόμενων επιχειρήσεων που δικαιούνται το
ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού 25% π
 ου λήγουν την 30.03.2020 και την
31.03.2020 (ΥΑ/ΦΕΚ Β/1113/31.03.2020).
14. Παρατείνονται έως 10.04.2020 οι προθεσμίες καταβολής των οφειλών που
τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής τ
 ων
πληττόμενων επιχειρήσεων που δικαιούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης
ποσοστού 25%, των οποίων οι δόσεις λήγουν την 31.03.2020 (ΥΑ/ΦΕΚ
Β/1113/31.03.2020).
15. Αναστέλλεται έως 30.04.2020 η
 κοινοποίηση π
 ράξεων προσωρινού
διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου και οριστικών πράξεων
διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου μετά από φορολογικό έλεγχο και
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΔ (ΥΑ/ ΦΕΚ Α/ 75/ 30.03.2020).
16. Αναστέλλεται, για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται σε ισχύ το μέτρο της
προσωρινής, μερικής ή ολικής, αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των
εισαγγελιών της Χώρας, η ε
 πιβολή των διασφαλιστικών μέτρων σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΚΦΔ (ΥΑ/ ΦΕΚ Α/ 75/ 30.03.2020).
17. Αναστέλλονται για τρεις (3) μήνες οι προθεσμίες που αφορούν σε διαδικασίες
μετά την υποβολή της αίτησης, καθώς και πληρωμές δόσεων συμφωνημένης
ρύθμισης οφειλών, στο πλαίσιο της προστασίας της πρώτης κατοικίας (Ν.4605/2019)

και του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, ομόρρυθμων
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εταίρων, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών (Ν. 4469/2017). Αφορά στις
επιχειρήσεις που εντάσσονται στους πληττόμενους ΚΑΔ (ΥΑ/ ΦΕΚ Α/ 75/ 30.03.2020).
18. Αναστέλλεται, έ
 ως τις 31.05.2020, η π
 ροθεσμία διατύπωσης απόψεων ή
αντιρρήσεων των φορολογουμένων σχετικά με το περιεχόμενο του προσωρινού
διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου, μετά από φορολογικό έλεγχο και
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΔ (ΥΑ/ ΦΕΚ Α/ 75/ 30.03.2020).
19. Αναστέλλονται για εξήντα (60) ημέρες οι προθεσμίες για την άσκηση
ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ΚΦΔ, που έχουν λήξει ή λήγουν από τις 11.03.2020 έως 31.05.2020 (ΥΑ/ ΦΕΚ Α/ 75/
30.03.2020).
20. Παρατείνονται έως 31.07.2020 οι προθεσμίες παραγραφής της αξίωσης της
φορολογικής διοίκησης για την έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου ή προστίμου
που λήγουν από 30.03.2020 έως και την 31.05.2020 (ΥΑ/ ΦΕΚ Α/ 75/ 30.03.2020).
21. Παρατείνονται έως τις 31.08.2020 η προθεσμία καταβολής των βεβαιωμένων
οφειλών, δόσεων ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, των
φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα στις πληττόμενες επιχειρήσεις
(ΥΑ/1061/26.03.2020).
22. Απαλλάσσεται η αιθυλική αλκοόλη από τον Ε
 ΦΚ (ΥΑ/ΦΕΚ Β/1020/24.03.2020).
23. Παρατείνεται έως 30.06.2020 η υποβολή τ
 ων συγκεντρωτικών καταστάσεων
πελατών προμηθευτών (Ε.1051/21.03.2020).
24. Αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιόγραφων
κατά 75 ημέρες από την ημερομηνία λήξης εκάστου αξιογράφου για τις
επιχειρήσεις π
 ου εντάσσονται στις λίστες των πληττόμενων ΚΑΔ και για τις
επιχειρήσεις για τις οποίες θα ανασταλεί η δραστηριότητά τους ή θα περιληφθούν
στους πληττόμενους ΚΑΔ κατά το μήνα Απρίλιο (ΥΑ/ ΦΕΚ Α/ 75/ 30.03.2020).
25. Παρέχεται η δυνατότητα στους κομιστές αξιογράφων που δεν
δραστηριοποιούνται σε πληττόμενους ΚΑΔ να ενταχθούν ατομικά στις πληττόμενες
επιχειρήσεις, και να λάβουν ασφαλιστικές και φορολογικές αναστολές από τις
01.04.2020 και εντεύθεν, αν το σύνολο των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι
μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου τζίρου του αμέσως προηγούμενου
φορολογικού έτους. Ε
 ξαιρούνται επιχειρήσεις π
 ου υπάγονται σε συγκεκριμένους
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ΚΑΔ που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του τζίρου τους στη διάρκεια της κρίσης.
Παραμένει η δυνατότητα της απευθείας πληρωμής του αξιογράφου από τον υπόχρεο
στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης εφόσον συμφωνηθεί
μεταξύ τους (ΥΑ/ ΦΕΚ Α/ 75/ 30.03.2020).
26. Παρέχεται η δυνατότητα λήψης κεφαλαίου κινήσεως στους εκδότες ή/και τους
κομιστές μεταχρονολογημένων επιταγών, για τη διευκόλυνση της άμεσης
αποπληρωμής τους, στο πλαίσιο των τραπεζικών προϊόντων μ
 ε εγγυοδοσία από
πόρους του ΕΣΠΑ ή μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας (Δελτίο Τύπου
ΥΠΟΙΚ/27.03.2020, ε
 ν αναμονή ΚΥΑ Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων)
27. Για την άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση των επιχειρήσεων, θεσπίζεται η
«επιστρεπτέα προκαταβολή». Θα είναι σ
 υνολικώς ή μερικώς επιστρεπτέα προς το
κράτος, α
 νάλογα και με την πορεία της επιχείρησης. Η ενίσχυση είναι ακατάσχετη,
αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή (ΥΑ/ ΦΕΚ Α/ 75/
30.03.2020).
28. Παρέχεται η δυνατότητα αποπληρωμής από το κράτος όλων των επιτοκίων των
ενήμερων επιχειρηματικών δανείων για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, για
τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στις λίστες των πληττόμενων ΚΑΔ, και με την
προϋπόθεση της διατήρησης των θέσεων εργασίας (Δελτίο Τύπου ΥΠΑΝ και
ΕΠ/30.03.2020).
29. Διευκολύνεται η πληρωμή δόσεων των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων σε
επιχειρήσεις που εντάσσονται στις λίστες των πληττόμενων ΚΑΔ (Δελτίο Τύπου
ΥΠΟΙΚ/30.03.2020).
30. Παρέχεται αυτόματα το δικαίωμα τρίμηνης αναστολής της πληρωμής χρεών
προς όλα τα τραπεζικά ιδρύματα για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στις λίστες
των πληττόμενων ΚΑΔ, (Δελτίο Τύπου ΥΠΑΝ και ΕΠ/30.03.2020).
31. Παρατείνεται έως 30.06.2020 η προθεσμία δημοσιοποίησης των ετήσιων
οικονομικών εκθέσεων των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑΑ (Υ
 Α/ ΦΕΚ Α/ 75/
30.03.2020).
32. Αναστέλλεται για τρεις μήνες η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του
«Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων» (Υ
 Α/ ΦΕΚ Α/ 75/ 30.03.2020).
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33. Οδηγίες για την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων με σκοπό τη διευκόλυνση
του εμπορίου λόγω των γενικότερων μέτρων πρόληψης της εμφάνισης και
αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού (Εγκ.ΑΑΔΕ/2033 /19-03-2020).
34. Παρατείνεται κατά ένα μήνα η υποβολή της ε
 ισφοράς του μηνός Μαρτίου 2020
του ποσοστού 1% επί των συνολικών ακαθάριστων εσόδων τ
 ων εταιρειών
(Ανακοίνωση ΕΛΤΕ/02.04.2020).
35. Αύξηση του ορίου ανέπαφων συναλλαγών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ (Δελτίο Τύπου
ΕΕΤ/26.03.2020).
36. Προσδιορίζονται οι όροι και η διαδικασία είσπραξης επιστροφής ηλεκτρονικού
παραβόλου (ΥΑ/ΦΕΚ Β/979/21.03.2020).
37. Αναβάλλεται έ
 ως και τις 3
 0.04.2020 η δ
 ιεξαγωγή διαγωνισμών για την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων (ΥΑ/ΦΕΚ Β/1022/24.03.2020)
38. Υποβλήθηκε αίτημα, από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χορήγηση
απαλλαγής από δασμούς και ΦΠΑ εισαγωγής σε είδη που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την ατομική προστασία και την αποφυγή μετάδοσης του
κορωνοϊού καθώς και σε ιατρικές συσκευές, εξοπλισμό και υλικά που
χρησιμοποιούνται από τις μονάδες βοήθειας κατά τη δράση τους στο πλαίσιο
καταπολέμησης της διασποράς της πανδημίας (Δελτίο Τύπου ΥΠΟΙΚ/28.03.2020).
Β. Μέτρα για τους εργαζόμενους
1. Ακυρότητα καταγγελίας σύμβασης εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις
που τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας με εντολή
δημόσιας αρχής, και για όσο διαρκούν τα έκτακτα μέτρα. Σε περίπτωση
πραγματοποίησής τους, είναι άκυρες (ΚΥΑ 12998/232/28.3.2020).
2. Ρήτρα διατήρησης του ίδιου αριθμό θέσεων εργασίας για το χρονικό διάστημα
ισχύος της αναστολής των συμβάσεων εργασίας (45 ημέρες) με έναρξη ισχύος την
21η Μαρτίου και για ένα μήνα. Α
 φορά στις επιχειρήσεις που πλήττονται βάσει των
σχετικών ΚΑΔ (ΚΥΑ 12998/232/28.3.2020).
3. Διαδικασία αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800€, με πλήρη ασφαλιστική
κάλυψη, για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων σε αναστολή επιχειρηματικής
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λειτουργίας, και όσων πλήττονται σημαντικά σύμφωνα με τους ορισμένους από το
ΥΠΟΙΚ ΚΑΔ (ΚΥΑ 12998/232/28.3.2020).
4. Δήλωση σε ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας από 1/4/2020 έως
30/4/2020 τ
 ων εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή
(ΚΥΑ 12998/232/28.3.2020).
5. Αυτοδίκαιη άρση και αναστολή των αδειών άνευ αποδοχών που έχουν
συμφωνηθεί μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεων, σε περιπτώσεις αναστολής
επιχειρηματικής δραστηριότητας με εντολή δημόσιας αρχής, από 28/3/2020. Οι
εργαζόμενοι αυτοί είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού (ΚΥΑ
12998/232/28.3.2020).
6. Παράταση προθεσμίας καταβολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή
διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής από τους εργαζόμενους προς τα
ασφαλιστικά ταμεία για 3 μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις (ΚΥΑ
12998/232/28.3.2020).
7. Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη υπολογιζόμενη επί των ονομαστικών μισθών για
τους εργαζόμενους των οποίων σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή, από τον
κρατικό προϋπολογισμό για χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών (ΚΥΑ
12998/232/28.3.2020).
8. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, για εργαζόμενους
με εξαρτημένη εργασία σε ατομικές επιχειρήσεις, επιστήμονες-ελεύθερους
επαγγελματίες (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, οικονομολόγοι/λογιστές, ερευνητές,
εκπαιδευτικοί) και ελεύθερους επαγγελματίες/επιτηδευματίες (όπως υδραυλικοί,
ηλεκτρολόγοι). Προϋπόθεση να έχουν τεθεί σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας από
τους εργοδότες τους, των οποίων ο ΚΑΔ συμπεριλαμβάνεται στους πληττόμενους
κλάδους σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Υπουργείο Οικονομικών ( ΚΥΑ
12998/232/28.3.2020).
9. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 25% επί του ποσού που αντιστοιχεί στην
ασφαλιστική κατηγορία ή κατάταξή τους για τους αυτοτελώς απασχολούμενους και
ελεύθερους επαγγελματίες. Προϋπόθεση, η εμπρόθεσμη καταβολή των τρεχουσών
ασφαλιστικών εισφορών της απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2020
(ΠΝΠ 75/30/2020).
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10. Παράταση της τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως
ανέργων και βοηθήματος ανεργίας για 2 μήνες από την ημερομηνία λήξης τους
(ΠΝΠ 75/30/2020).
11. Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και αναστολή της
είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών (ΠΝΠ 75/30/2020).

Έκτακτα μέτρα ενίσχυσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο
● Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεσπίζει μέτρα για την άμεση αποδέσμευση
κεφαλαίων
● Η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διασφαλίσει την προμήθεια
μέσων ατομικής προμήθειας στέφεται με επιτυχία
● Κρατικές ενισχύσεις: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τροποποιεί την ανακοίνωση για
τη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων ενόψει των
οικονομικών επιπτώσεων της έξαρσης της κρίσης του κορωνοϊού
● 100 δισ. ευρώ για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και της λειτουργίας
των επιχειρήσεων: η πρωτοβουλία SURE
● Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του κορωνοϊού+»: Νέες
δράσεις για την κινητοποίηση βασικών επενδύσεων και πόρων

Παρεμβάσεις αντιμετώπισης της πανδημίας στους κλάδους
Μεταφορών - Logistics
Η εφοδιαστική αλυσίδα αναδεικνύεται ως κρίσιμος κλάδος για την αδιάλειπτη
τροφοδοσία της παραγωγής, των σούπερ μάρκετ, της διανομής προϊόντων
ηλεκτρονικών καταστημάτων, της διάθεσης φαρμάκων, κτλ. Για τη συνεχή και ομαλή
ροή μεταφοράς προϊόντων, έχουν εκδοθεί εξειδικευμένες κατευθυντήριες οδηγίες
και νομοθετικές πρωτοβουλίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο:
1. Γενικές οδηγίες προφύλαξης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας από τον κορωνοϊό
εξέδωσε το Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Εφοδιαστικής
Αλυσίδας (εδώ).
2. Κάλεσμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ορίσουν “πράσινες λωρίδες
διέλευσης” σε όλο το μήκος του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου (εδώ).
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3. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την απρόσκοπτη και διαρκή
αερομεταφορά προϊόντων πρώτης ανάγκης (ιατρικά εφόδια – φάρμακα) και
προσωπικού. Δείτε ε
 δώ και ε
 δώ.
4. Προσωρινή εξαίρεση από διατάξεις του κανονισμού 561/2006 για τους
ταχογράφους (εδώ)

Ενέργειες και δράσεις ΣΕΒ
● Ο ΣΕΒ στη μάχη για τον κορωνοϊό: Επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΒ έχουν ήδη
συνεισφέρει είτε σε χρήματα, είτε σε είδος ποσό άνω των €23.000.000.
● Σεμινάριο "Sales Effectiveness Program, Managing and Developing Teams" για
στελέχη επιχειρήσεων μελών ΣΕΒ, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ΣΕΒ-Alba
“ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ”, 4 & 5 Μαΐου 2020, μέσω τηλεδιάσκεψης

Περαιτέρω χρήσιμη πληροφόρηση
● ΑΜΠΕ – ενημέρωση για τον Covid-19
● European Banking Authority - consumer and payment issues in light of Covid-19
● Επιτροπή Ανταγωνισμού – ενημέρωση για τον Covid-19
● ΕΛΟΤ - Ευρωπαϊκά Πρότυπα - μέσα ατομικής προστασίας και
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
● European Commission Guidance - production of safe medical supplies
● European Commission - Antitrust rules and coronavirus
● ΑΑΔΕ - οδηγίες για τον Covid-19

ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών
Ξενοφώντος 5, 10557 Αθήνα
Τ: +30 211 5006 000 | E: i nfo@sev.org.gr | W: w
 ww.sev.org.gr

