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Το σχόλιο του ΣΕΒ - Μαζί για την αντιμετώπιση της 

κρίσης 

Η προσπάθεια αναχαίτισης του δεύτερου κύματος της πανδημίας του κορωνοϊού  φέρνει 

μια νέα δέσμη περιορισμών στην κυκλοφορία και στην οικονομική δραστηριότητα και νέα 

μέτρα για επιχειρήσεις και εργαζόμενους. Καθώς η πανδημία συνεχίζει να δοκιμάζει τις 

αντοχές τόσο της οικονομίας, όσο και των πολιτών, η προσήλωση στην προσπάθεια για 

την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και τη στήριξη της εργασίας, 

παράλληλα με την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, είναι 

μονόδρομος. 

Στο παρόν, έκτο κατά σειρά Δελτίο του ΣΕΒ για τον κορωνοϊό, παρατίθενται τα μέτρα που 

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

αλλά και 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπηρεσία Helpdesk από τον 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 

 

mailto:jhambas@sev.org.gr


2 

 
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. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 44921/1377 ΦΕΚ Β΄4830 τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο της 

υποχρεωτικής τηλεργασίας στο 50% των εργαζομένων για όλο τον 

Νοέμβριο, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Παράλληλα, προσαρμόζεται το 

ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων για το μήνα 

Νοέμβριο κατά την έναρξη και λήξη με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και εντός 

διώρου να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την 

έναρξη και λήξη του ωραρίου τους. 

2. Η ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.69863 ΦΕΚ Β΄ 4829/2-11-2020 προβλέπει έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού. Η ανωτέρω απόφαση αντικαταστάθηκε με την 

Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/6.11.2020 ΚΥΑ, η οποία και τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 

Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608 ΦΕΚ Β΄4946 / 10-11-2020. Αναφέρονται στο σύνολο της 

Επικράτειας και αφορούν στο χρονικό διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 

2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020. 

3. Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 37095/1436/2020, ΦΕΚ B’ 4011/18.09.2020, 

καθορίστηκε η έννοια 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 22.08.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 161).  

4. 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 

5. 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 

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. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TTszIedoeRPNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtW18OvYuISHh7xkxTn5uoHXhLM2cpMZg-2Pew0e-zQVu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8w494E2bUMgRp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQb3IhKPMDvguifkhUxXRfTsu3CqS3Maie0HdVzhAQZW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8F6BiYHu3kPRp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVZ0GL6-Dbkt-1uAwEAXyHZarXvw6LWfrsvB1kmzgvsb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8GY3msu1arlUfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbK9lAozjiVOLm_wEE0MHWC6PD_iCNkAwfgUGUUMujiV
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8GY3msu1arlUfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbK9lAozjiVOLm_wEE0MHWC6PD_iCNkAwfgUGUUMujiV
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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8px6_ZGPuoJd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXrn8Mg45lE9ZYf7ayLuuO7PjIic4H7FyDjm3adeW2MX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8px6_ZGPuoJd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXrn8Mg45lE9ZYf7ayLuuO7PjIic4H7FyDjm3adeW2MX
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
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
https://d.docs.live.net/577b93976ed93abe/Desktop/1.%09http:/www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8dXU6pu5fwSznMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYN7EUozEv8-eW-wau8aNSLxUrhqwrg7S1EdB8cWP_Oc


3 

 
6. Στο Ν.4745/2020 ΦΕΚ Α΄214 / 6-11-2020 συμπεριλήφθηκαν διατάξεις για τα 

παρακάτω: 

• Άρθρο 66: Παράταση μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά 

εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης 

• Άρθρο 67: Επιδότηση αποζημίωσης αποδοχών αδείας εργαζομένων σε 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δωδεκάμηνης λειτουργίας 

• Άρθρο 68: Ειδική οικονομική ενίσχυση πληττόμενων επιχειρήσεων-

εργοδοτών στον κλάδο του τουρισμού 

• Άρθρο 69: Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών 

τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας 

• Άρθρο 70: Ενίσχυση Επιχειρήσεων του πολιτισμού με κάλυψη θέσεων 

θεατή/εισιτηρίου Θέατρα - Μουσικές σκηνές - Χοροθέατρα - Συναυλιακοί 

χώροι - Χώροι παραστάσεων - Κινηματογράφοι 

• Άρθρο 71: Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων των 

οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί με καταγγελία από επιχείρηση-

εργοδότη στις πληγείσες από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός» 

περιοχές της Χώρας 

7. Η Εγκύκλιος 39 ΕΦΚΑ, αναφέρεται στον προσδιορισμό των ασφαλιστικών 

εισφορών και την απεικόνιση της ασφάλισης στο πλαίσιο υλοποίησης:  

a. του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»,  

b. των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων, με ή χωρίς, 

δικαίωμα επαναπρόσληψης  

c. των επιπρόσθετων μέτρων στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών, που 

δραστηριοποιούνται σε τριτογενή τομέα και στους κλάδους των 

αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, ενταγμένων ή μη, στο 

Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».  

8. Με τις υπ’ αποφάσεις 15/Δ’/οικ.37618/1492 και  Δ.15/Δ’/οικ.37620/1493 ΦΕΚ 

Β΄4253, δίνεται επιπλέον παράταση έως 30 Απριλίου 2021 στην καταβολή 

ασφαλιστικών εισφορών οι οποίες είχαν ήδη παραταθεί στο πλαίσιο 

προηγούμενων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του  

κορωνοϊού. 

9. Η Εγκύκλιος 39683/1259/1-10-2020 του Υπουργείου Εργασίας αναφέρεται στη 

χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας 

σχολικών μονάδων ή μονάδων φροντίδας των παιδιών, καθώς και 

τμημάτων.  

10. Ο Νόμος 4378/2020, ΦΕΚ Α΄207 (Κεφάλαιο Ζ’, άρθρα 283-285) περιλαμβάνει  

ρυθμίσεις ως προς την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών του ΣΥΝ-

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Ap8iVLKqPI95MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZC9rFexkh1WYUBxGdCY_wirMLVIDpYtU0gfEQSpYQYd
https://www.efka.gov.gr/el/egkyklioi-kai-genika-eggrapha/egkyklios-39-18092020
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8D5z1kkrEK2O4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfCpO9kfTo6aLdojSQ71KGAD5FJJ-0dyAKohuoQGu6M5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8D5z1kkrEK2O4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfCpO9kfTo6aLdojSQ71KGAD5FJJ-0dyAKohuoQGu6M5
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%97%CE%A7%CE%9846%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%A5%CE%A54
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ga89WekpFQd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSSYtwnti2tIFfWRXJ0WsyXRuO1kP3qWGzcmPr-Y1yGz
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ΕΡΓΑΣΙΑ καθώς και τα έκτακτα μέτρα στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις - 

εργοδότες σε Περιφερειακές Ενότητες (αναστολή συμβάσεων, εξ αποστάσεως 

εργασία, αποζημίωση ειδικού σκοπού). 

11. Με την ΥΑ 43378/Δ1.12994 ΦΕΚ Β΄4708 του Υπουργείου Εργασίας παρατείνεται 

μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020, η προθεσμία της παρ. 5.16 του άρθρου 5 για 

την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε4 (Ετήσιος/Ετήσιος 

Συμπληρωματικός Πίνακας) της υπό στοιχεία οικ. 40331/Δ1. 13521/13-9-2019 

(Β’ 3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

«Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως 

Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως ισχύει.  

12. Η υπ’αριθμ. ΚΥΑ ΓΔΟΥ 246 ΦΕΚ Β΄4752/2020 περιλαμβάνει τις διατάξεις για την 

αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω κορωνοϊού για 

τον Αύγουστο 2020. 

13. Για μετάβαση προς και από την εργασία η βεβαίωση γίνεται είτε μέσω του 

Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ή συμπληρώνοντας το έντυπο «Βεβαίωση 

Κυκλοφορίας Εργαζομένου» το οποίο υπογράφεται από τον εργοδότη.  

14. Παραμένει ανοιχτό το πρόγραμμα προσλήψεων για 100.000 επιδοτούμενες 

νέες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 39539/ 996/2020 (ΦΕΚ Β' 

4261/30-09-2020) 

15. Συνεχίζεται το πρόγραμμα «Συν-εργασία» για όλες τις λειτουργούσες 

επιχειρήσεις πληττόμενες ή όχι. Αναλυτικά οι ισχύουσες διατάξεις για το 

πρόγραμμα «Συν-εργασία» είναι διαθέσιμες εδώ.  

   

Ανακοινώσεις Υπουργείου Εργασίας (εν αναμονή ΦΕΚ)  

1. Το δώρο των Χριστουγέννων, θα καταβληθεί από 21.12.2020 έως 31.12.2020. 

Το Κράτος θα καταβάλει στους εργοδότες την αναλογία για το χρονικό διάστημα 

που οι εργαζόμενοι είχαν τεθεί σε αναστολή, υπολογιζόμενη επί του ύψους των 

534 ευρώ. 

2. Επιδότηση των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών στις αερομεταφορές και 

στις ακτοπλοϊκές μεταφορές μέχρι και την 31.12.2020      

 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fECpAbnx8rPuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfcTX3E3mg0iQjoPyf8Kp74FN24-8XwMPEU_nui1Jeix
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8y5-QU45GytPNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtS4DhSSVE_8xb1oUei_NECpVeAP-8wJzC5uyAlW-e1v8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8y5-QU45GytPNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtS4DhSSVE_8xb1oUei_NECpVeAP-8wJzC5uyAlW-e1v8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81PFDXzfLqwTnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWyiUJ2DHBQOIQUH87z7xo99aviN-vDc_XSQmw08uFba
https://eservices.yeka.gr/(S(vf34gmgldu4a3tnvyxuf2rnx))/Default.aspx
https://forma.gov.gr/#employee
https://forma.gov.gr/#employee
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8dXU6pu5fwSwtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUKGRSt8c6bxVZFpmt4lpWfJyHaZEkFRZe8NXQ3PuR-i
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8dXU6pu5fwSwtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUKGRSt8c6bxVZFpmt4lpWfJyHaZEkFRZe8NXQ3PuR-i
https://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/52773/15-09-2020_DeltioSEVCovid19.pdf


5 

 
Α.2 Φορολογικά/Οικονομικά Περιλαμβάνονται μέτρα που εξαγγέλθηκαν από 16/09/2020 έως 

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

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. Χορηγήθηκε η επιστρεπτέα προκαταβολή III, με διεύρυνση του πεδίου των 

δικαιούχων  για τις πληττόμενες επιχειρήσεις κατά τους μήνες Μάρτιο έως 

Αύγουστο. (ΥΑ/ΦΕΚ Β/4752/ 27.10.2020) 

3. Θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα, για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, 

ρύθμισης, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, όλων των αρρύθμιστων οφειλών 

τους προς τη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες δημιουργήθηκαν κατά την 

περίοδο Μαρτίου – Ιουνίου 2020. Οι οφειλές αυτές, που τελούν σε αναστολή 

έως τις 30 Απριλίου 2021, μπορούν να ρυθμιστούν, από τον Μάιο του 2021, σε 

12 δόσεις άτοκα ή σε 24 δόσεις, με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο, της τάξεως του 

2,5%. (Ν.4738/27.10.2020)  

4. Παρατείνονται έως 30.04.2021, για τις επιχειρήσεις της λίστας των 

πληττόμενων ΚΑΔ, οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. 

/ Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό 

φόρου προς καταβολή, που έληξαν από 01.10.2020 έως 30.10.2020, καθώς 

και οι προθεσμίες καταβολής ΦΠΑ που βεβαιώθηκαν στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά 

Κέντρα, βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ με καταληκτική 

προθεσμία υποβολής την 30.10.2020 (ΥΑ/ΦΕΚ Β/4751/27.10.2020) 

5. Καθορίστηκε ο τρόπος, ο χρόνος και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα υποβολής 

της «Δήλωσης COVID» στις περιπτώσεις που έχει επέλθει μείωση μισθώματος 

τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) (ΥΑ/ΦΕΚ Β/4620/20.10.2020) 

6. Ρυθμίστηκαν ειδικότερα θέματα με ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις 

για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη μερική καταβολή 

μισθωμάτων (όπως, προσδιορισμός δικαιούχων μερικής καταβολής 

μισθώματος, περιπτώσεις για τις οποίες το μίσθωμα έχει καταβληθεί σε 

προγενέστερο χρόνο από τον μήνα για τον οποίο ορίζεται μερική καταβολή, 

κ.λπ.) (ΥΑ/ΦΕΚ Β/4582/16.10.2020) 

7. Παρατείνεται έως 30.11.2020 η προθεσμία της παρ. 53α του άρθρου 72 του 

ΚΦΔ που αφορά στην έκδοση των πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης. 

Κατά την ίδια προθεσμία, δύναται να γίνει και η ακύρωση ή τροποποίηση πράξης 

προσδιορισμού φόρου ή επιβολής προστίμου χωρίς αίτηση του 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8mtRXIyixa2B_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdV4P_EPHU6F75CnDh4OyEk-XIe9JHpBPmYd7A0-I_Nm
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8mtRXIyixa2B_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdV4P_EPHU6F75CnDh4OyEk-XIe9JHpBPmYd7A0-I_Nm
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ga89WekpFQd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSSYtwnti2tIFfWRXJ0WsyXRuO1kP3qWGzcmPr-Y1yGz
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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8p5DRVuzap3nNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSyoAQYkqSMeodscrf5Dphx_pR8n3sTUOYnPB42xRTXF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8I6km-pXQuJvnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWuzZPbnBk0IPLP6bISbz6ZRxLoXSVjUiznPokJFLJr4
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φορολογούμενου, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των οριζόμενων στην παρ. 3 του 

άρθρου 63Β του ΚΦΔ. (ΥΑ/ΦΕΚ Β/4254/30.09.2020) 

8. Παρατείνεται έως 30.11.2020 η προθεσμία έκδοσης πράξης που 

προσδιορίζεται μετά από ασκηθείσα ενδικοφανή προσφυγή, η οποία 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 53α του άρθρου 72 του ΚΦΔ λογίζεται ως 

αίτηση (ΥΑ/ΦΕΚ Β/4254/30.09.2020) 

9. Παρατείνεται έως 31.12.2020 η προθεσμία διαβίβασης από τις Δ.Ο.Υ. προς 

τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, των αρχικώς ασκηθεισών ενδικοφανών 

προσφυγών και των σχετικών εγγράφων, όταν συντρέχει περίπτωση σιωπηρής 

απόρριψης αιτημάτων ακύρωσης ή τροποποίησης λόγω άπρακτης παρέλευσης 

της ορισμένης προθεσμίας και συνακόλουθα παρατείνεται ως την 31.12.2020 η 

εκ νέου εκκίνηση της προθεσμίας εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής. 

(ΥΑ/ΦΕΚ Β/4254/30.09.2020) 

10. Προσδιορίζονται οι πληττόμενες επιχειρήσεις  για την απαλλαγή από την 

υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα 

Σεπτέμβριο (ΥΑ/ΦΕΚ Β/4181/28.09.2020)  

11. Παρέχεται, ειδικά για το έτος 2020, η δυνατότητα επικαιροποίησης των 

δημοσιοποιούμενων καταστάσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 

30.06.2021 (ΥΑ/ΦΕΚ Β/4254/25.09.2020) 

12. Εκδόθηκαν συμπληρωματικές οδηγίες  αναφορικά με την χρήση του 

υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στις μάσκες προστασίας για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας (ΑΑΔΕ/Ε.2152/25.09.2020) 

13. Παρέχεται η δυνατότητα, εντός των συμφωνημένων ή συνηθισμένων 

προθεσμιών, μειωμένου μισθώματος τουλάχιστον κατά 30% 

(επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων 

εξαρτημένων μελών-φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών) για τους μήνες 

Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, και κατόπιν συμφωνίας μεταξύ μισθωτή και 

εκμισθωτή. (ΥΑ/ΦΕΚ Α/177/15.09.2020, Ν.4722/2020, ΥΑ/ΦΕΚ 

Β/4469/09.10.2020)  

14. Συνεχίζεται το πρόγραμμα «Συν-εργασία» για όλες τις λειτουργούσες 

επιχειρήσεις πληττόμενες ή όχι (lockdown- Οδικός Χάρτης - 21 μέτρα 

προστασίας επιχειρήσεων, εργαζομένων και ανέργων για το 

Νοέμβριο/06.11.2020)   

15. Προβλέπεται, για τους εργαζόμενους που η σύμβαση εργασίας τους τίθεται 

σε αναστολή, ανά την επικράτεια, η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των 

δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών οφειλών, πληρωτέων το μήνα 

Νοέμβριο και η αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις, στο τέλος 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8D5z1kkrEK2N_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTGFfoufvI1XdLIgPshGftu5m4p2dpaXLgJAfhmjYZLH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8D5z1kkrEK2N_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTGFfoufvI1XdLIgPshGftu5m4p2dpaXLgJAfhmjYZLH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8D5z1kkrEK2N_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTGFfoufvI1XdLIgPshGftu5m4p2dpaXLgJAfhmjYZLH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8qD78D9MCGF0tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbWrjC-1TEesRQXxH4v6GItQOJUAsyxO8mj_2Loe0ulY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8D5z1kkrEK2N_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTGFfoufvI1XdLIgPshGftu5m4p2dpaXLgJAfhmjYZLH
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2152-25-09-2020
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuR73XcxexLUbRswg28Y4QSJegsNuzFr1kijjsQXvu4BA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuR73XcxexLUbRswg28Y4QSJegsNuzFr1kijjsQXvu4BA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8I9Wb_bCpds1p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYsAQ8oQIbgZpW8QuTlSqX5IfdsIBFG_3zLI-Ss_7urz
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8I9Wb_bCpds1p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYsAQ8oQIbgZpW8QuTlSqX5IfdsIBFG_3zLI-Ss_7urz
https://covid19.gov.gr/lockdown-odikos-chartis-ta-21-metra-prostasias-epicheiriseon-ergazomenon-kai-anergon-gia-to-noemvrio/
https://covid19.gov.gr/lockdown-odikos-chartis-ta-21-metra-prostasias-epicheiriseon-ergazomenon-kai-anergon-gia-to-noemvrio/
https://covid19.gov.gr/lockdown-odikos-chartis-ta-21-metra-prostasias-epicheiriseon-ergazomenon-kai-anergon-gia-to-noemvrio/
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της ισχύουσας ρύθμισης (lockdown- Οδικός Χάρτης - 21 μέτρα προστασίας 

επιχειρήσεων, εργαζομένων και ανέργων για το Νοέμβριο/06.11.2020)   

16. Προβλέπεται, για το μήνα Νοέμβριο για τους εργαζόμενους που τίθενται σε 

αναστολή σύμβασης εργασίας ανά την επικράτεια, η δυνατότητα 

υποχρεωτικής μείωσης ενοικίου κατά 40% για την κύρια κατοικία τους, αλλά 

και για τη φοιτητική κατοικία των τέκνων τους (lockdown- Οδικός Χάρτης - 21 

μέτρα προστασίας επιχειρήσεων, εργαζομένων και ανέργων για το 

Νοέμβριο/06.11.2020)   

17. Προγραμματίζεται η χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής IV και V, με 

διευρυμένο αριθμό δικαιούχων για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, 

αντίστοιχα (Ανακοίνωση ΥΠΟΙΚ/06.11.2020) 

 

Β. Μέτρα για τους εργαζόμενους (εν αναμονή ΦΕΚ) 

1. Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων-εργοδοτών που θα τεθούν σε προσωρινή 

αναστολή σύμβασης εργασίας, δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού με 

βάση υπολογισμού το ποσό των 800 ευρώ για τον μήνα Νοέμβριο 2020. Το 

μέτρο καλύπτει όλους τους εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί μέχρι και την 

4.11.2020. Η εφάπαξ αυτή οικονομική ενίσχυση στους εργαζόμενους είναι 

επιπλέον της κάλυψης του δώρου Χριστουγέννων.  

2. Οικονομική ενίσχυση ανέργων. Επεκτείνεται κατά 2 μήνες η καταβολή του 

επιδόματος ανεργίας σε όσους ανέργους η επιδότηση ανεργίας τους έληξε ή 

λήγει τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Και χορηγείται 

νέα εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, ύψους 400 ευρώ, σε μη επιδοτούμενους 

μακροχρόνια ανέργους. Αφορά περίπου σε 130.000 μακροχρόνια άνεργους. 

3. Αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ με κάλυψη ασφαλιστικών 

εισφορών σε εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και των 

οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή, καθώς απέχουν από την 

εργασία τους λόγω σοβαρών νοσημάτων. 

4. Για τους εργαζόμενους που η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή, 

ανά την επικράτεια, δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων 

ρυθμισμένων φορολογικών οφειλών, πληρωτέων τον μήνα Νοέμβριο και η 

αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις, στο τέλος της ισχύουσας 

ρύθμισης. 

5. Οι εργαζόμενοι που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εργασίας ανά την 

επικράτεια δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 40% για την κύρια 

https://covid19.gov.gr/lockdown-odikos-chartis-ta-21-metra-prostasias-epicheiriseon-ergazomenon-kai-anergon-gia-to-noemvrio/
https://covid19.gov.gr/lockdown-odikos-chartis-ta-21-metra-prostasias-epicheiriseon-ergazomenon-kai-anergon-gia-to-noemvrio/
https://covid19.gov.gr/lockdown-odikos-chartis-ta-21-metra-prostasias-epicheiriseon-ergazomenon-kai-anergon-gia-to-noemvrio/
https://covid19.gov.gr/lockdown-odikos-chartis-ta-21-metra-prostasias-epicheiriseon-ergazomenon-kai-anergon-gia-to-noemvrio/
https://covid19.gov.gr/lockdown-odikos-chartis-ta-21-metra-prostasias-epicheiriseon-ergazomenon-kai-anergon-gia-to-noemvrio/
https://www.minfin.gr/web/guest/-/pistose-posou-synolikou-ypsous-234-2-ekat-euro-se-epipleon-5-152-dikaiouchous-tes-epistrepteas-prokataboles-iii?inheritRedirect=true&redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fanakoinoseis
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κατοικία τους αλλά και για τη φοιτητική κατοικία των τέκνων τους, σύμφωνα με το 

άρθρο 3 του Ν. 4722/2020. 

 

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 το προσωρινό πλαίσιο 

για την περαιτέρω στήριξη των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν σημαντικές 

απώλειες κύκλου εργασιών 

• Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα 1,5 δισ. € για τη 

στήριξη πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε 12 περιφέρειες που επλήγησαν 

από την πανδημία 

• COVID-19: Το Συμβούλιο εγκρίνει χρηματοδοτική στήριξη ύψους 87,4 δισ. € για τα 

κράτη μέλη στο πλαίσιο του SURE  

 

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  

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1872
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1872
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1872
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1761
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1761
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1761
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/09/25/covid-19-council-approves-87-4-billion-in-financial-support-for-member-states-under-sure
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/09/25/covid-19-council-approves-87-4-billion-in-financial-support-for-member-states-under-sure
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/
https://www.sev.org.gr/grafeio-typou/sev-enimerosi-gia-ton-koronoio/
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