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Το σχόλιο του ΣΕΒ - Μαζί για την αντιμετώπιση της
κρίσης
Με τη σταδιακή άρση των περιορισμών που θεσπίστηκαν για την αντιμετώπιση της
πανδημίας, αλλάζουμε φάση αλλά δεν αλλάζουν οι προκλήσεις. Η επανεκκίνηση της
οικονομίας βρίσκει τις επιχειρήσεις μπροστά στην ανάγκη προσαρμογής σε ένα
περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και με την ανάγκη έγκυρης ενημέρωσης να
παραμένει πιο κρίσιμη από ποτέ.
Από τα μέτρα και τους νέους κανόνες λειτουργίας, μέχρι τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, το τέταρτο κατά σειρά δελτίο του ΣΕΒ
για την κρίση του κορονοϊού, συνεχίζει την προσπάθεια καταγραφής των μέτρων και
διάχυσής τους στις επιχειρήσεις-μέλη. Ο κοινός στόχος παραμένει ο ίδιος: να βγούμε
οικονομικά, κοινωνικά και παραγωγικά όρθιοι από την περιπέτεια.

Μέτρα άρσης των περιορισμών
● Αποφ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114/2020 Υπ. Οικονομικών-Ανάπτυξης και
Επενδύσεων-Προστασίας του Πολίτη-Παιδείας και Θρησκευμάτων-Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων-Εσωτερικών-Υποδομών και Μεταφορών “ Κανόνες
τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και
άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”.

Έκτακτα μέτρα ενίσχυσης επιχειρήσεων και εργαζομένων
*Περιλαμβάνονται τα μέτρα που εκδόθηκαν μετά την 16/04/2020. Για τις
πρωτοβουλίες της προηγούμενης περιόδου βλ. 1ο Τεύχος του Δελτίου ΣΕΒ “Μαζί για
την αντιμετώπιση της κρίσης Covid-19” της 24/03/2020 και 2o Τεύχος και 3
 ο τεύχος.
Α. Μέτρα για τις Επιχειρήσεις
Α.1 Εργασιακά
1. Παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας μέχρι τις 31 Μαΐου 2020, βάσει της
ΠΝΠ 90 της 1.5.2020 και της Κ
 ΥΑ 17788/346 της 10.5.2020 του Υπουργείου
Εργασίας.
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Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά και έχουν
θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων
τους, δύνανται να παρατείνουν την αναστολή μέχρι του 60% των συμβάσεων που
έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών
και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020. Σε περίπτωση υπέρβασης του
ανωτέρω ποσοστού, ο εργοδότης καταβάλλει ο ίδιος τις αποδοχές των
εργαζομένων που υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό.
Σε περίπτωση κατά την οποία από τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσοστού
προκύπτει δεκαδικός αριθμός 0,5 και πάνω γίνεται στρογγυλοποίηση προς τα πάνω.
Επίσης παρατείνεται η αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που είχαν τεθεί σε αναστολή. Μετά το
πέρας του διαστήματος της παράτασης αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται
για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται, όταν η επιχείρηση - εργοδότης
επαναλειτουργήσει.
Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για τις οποίες συνεχίζεται η
αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο 2020,
παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων για όσο
χρονικό διάστημα διατηρείται η ανωτέρω αναστολή λειτουργίας.
Επαναλειτουργούσες με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο 2020 καθώς και
πληττόμενες επιχειρήσεις - εργοδότες, που ορίζονται βάσει ΚΑΔ από το Υπουργείο
Οικονομικών, σύμφωνα με το Παράρτημα της ΥΑ, δύνανται να προβαίνουν σε
παράταση αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους σε ποσοστό
μεγαλύτερο του προβλεπομένου ανωτέρω.
Με ΚΥΑ Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Υγείας μπορεί να παραταθεί το
μέτρο έως τις 30 Ιουνίου 2020, για τις επιχειρήσεις, των οποίων συνεχίζεται η
αναστολή λειτουργίας κατά τον μήνα Μάιο 2020 με εντολή δημόσιας αρχής.
2. Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού 534€, βάσει της ΠΝΠ 90 της
1.5.2020 κ
 αι της ΚΥΑ 17788/346 της 10.5.2020 του Υπουργείου Εργασίας.
Για τις επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία έχει διακοπεί με εντολή δημόσιας
αρχής:

3

Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, οι επιχειρήσεις - εργοδότες
βεβαιώνουν όλα τα στοιχεία των δηλώσεών τους, όπως αυτά αντλούνται αυτόματα
από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, και κυρίως αφορούν τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση
εργασίας τους συνεχίζει να είναι σε ισχύ και εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή και
τα στοιχεία που αφορούν τη μίσθωση ακινήτων επαγγελματικής στέγης και
δηλώνουν υπεύθυνα ότι παραμένουν ως μη λειτουργούσα επιχείρηση με εντολή
δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο 2020.
Σε περίπτωση προκυπτουσών αλλαγών επιτρέπεται η τροποποίηση των δηλώσεών
τους.
Σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν
την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωσή τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
στους εργαζόμενούς τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου
καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».
Οι σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις των επιχειρήσεων -εργοδοτών του παρόντος
μπορούν να υποβάλλονται από την 18.5.2020 έως και την 31.5.2020 και να αφορούν
το διάστημα από 1.5.2020 έως και την 31.5.2020.
Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που επαναλειτουργούν με εντολή δημόσιας αρχής κατά
το μήνα Μάιο 2020, που ορίζονται βάσει ΚΑΔ από το Υπουργείο Οικονομικών,
βεβαιώνουν όλα τα στοιχεία των δηλώσεών τους, όπως αυτά αντλούνται αυτόματα
από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», βεβαιώνοντας τα στοιχεία που αφορούν τους εργαζόμενους
των οποίων η σύμβαση εργασίας τους συνεχίζει να είναι σε ισχύ και εξακολουθεί να
τελεί σε αναστολή μέχρι την ημερομηνία της επαναλειτουργία τους, εντός του μήνα
Μαΐου 2020 καθώς και τα στοιχεία που αφορούν τη μίσθωση ακινήτων
επαγγελματικής στέγης. Επίσης δηλώνουν την ημερομηνία της επαναλειτουργίας
τους καθώς και τους εργαζόμενους των οποίων η αναστολή συμβάσεων εργασίας
τους ανακαλείται οριστικά.
Σε περίπτωση προκυπτουσών αλλαγών επιτρέπεται η τροποποίηση των δηλώσεών
τους.
Για την περίπτωση των εργαζομένων δεν απαιτείται επανυποβολή υπεύθυνης
δήλωσης από τους εργαζόμενους, εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του

4
τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή στοιχείων της μίσθωσης κύριας κατοικίας
τους.
Σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν
την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωσή τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
στους εργαζόμενούς τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου
καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».
Για τις πληττόμενες επιχειρήσεις - εργοδότες, που ορίζονται βάσει ΚΑΔ από το
Υπουργείο Οικονομικών, βεβαιώνουν όλα τα στοιχεία των δηλώσεών τους, όπως
αυτά αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», και αφορούν τους εργαζόμενους
των οποίων η σύμβαση εργασίας τους συνεχίζει να είναι σε ισχύ και παρατείνεται η
αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους για το μήνα Μάιο 2020 καθώς και τα
στοιχεία που αφορούν τη μίσθωση ακινήτων επαγγελματικής στέγης.
Επίσης δηλώνουν υπεύθυνα τους εργαζόμενους των οποίων η αναστολή συμβάσεων
εργασίας τους ανακαλείται οριστικά.
Σε περίπτωση προκυπτουσών αλλαγών επιτρέπεται η τροποποίηση των δηλώσεών
τους.
Για την περίπτωση των εργαζομένων 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.
Σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν
την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωσή τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
στους εργαζόμενούς τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου
καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».
Οι σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις μπορούν να υποβάλλονται συγκεντρωτικά
σύμφωνα με τους πίνακες της ΚΥΑ πό την 1.6.2020 έως και την 7.6.2020. Η
καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από 10.6.2020
έως και 12.6.2020.
3. Οριστική ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας, βάσει της ΠΝΠ 90 της
1.5.2020 και της ΚΥΑ 17788/346 της 10.5.2020 του Υπουργείου Εργασίας.

5

Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν θέσει σε αναστολή τις
συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, δύνανται να
προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τουλάχιστον για
το 40% των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και εφόσον
η αναστολή έχει διατηρηθεί κατ’ ελάχιστο για δεκαπέντε (15) ημέρες. Οι συμβάσεις
των εργαζόμενων των οποίων ανακαλείται η αναστολή δεν δύναται να τεθούν εκ
νέου σε αναστολή.
Το παρόν μέτρο δεν εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία τελεί
σε αναστολή λειτουργίας για το μήνα Μάιο 2020.
Επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που επαναλειτουργούν μετά την άρση
της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής, δύνανται να προβαίνουν
σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τουλάχιστον για το 40% των
εργαζομένων τους.
Επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά 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
τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε
αναστολή και εφόσον η αναστολή έχει διατηρηθεί κατ' ελάχιστο για δεκαπέντε (15)
ημέρες.
4. Προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας, βάσει της ΠΝΠ 90 της
1.5.2020 , της ΥΑ 17239/Δ1.5936 της 4.5.2020 του Υπουργείου Εργασίας και της Κ
 ΥΑ
17788/346 της 10.5.2020 του Υπουργείου Εργασίας.
Επιτρέπεται η προσωρινή ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας
εργαζομένων για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές
ανάγκες σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα
είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής είτε πλήττεται σημαντικά, βάσει
των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών Κωδικών Αριθμών
Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Για το διάστημα της ανάκλησης, οφείλονται από τον
εργοδότη οι συμβατικές αποδοχές κατ’ αναλογία των ημερών απασχόλησης.
Αναλυτικότερα, οι περιπτώσεις προσωρινής ανάκλησης των συμβάσεων εργασίας:
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α. Σε περίπτωση επίταξης επιχειρήσεων-εργοδοτών με εντολή δημόσιας αρχής για
κάλυψη έκτακτων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών για λόγους δημοσίου
συμφέροντος.
β. Σε επιχειρήσεις - εργοδότες που πλήττονται σημαντικά και έχουν αναστείλει τις
συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, για κάλυψη
πρόσκαιρων, έκτακτων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών.
γ. Σε επιχειρήσεις - εργοδότες που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους με εντολή
δημόσιας αρχής και επαναλειτουργούν ή πρόκειται να επαναλειτουργήσουν και έχουν
θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, για εργασίες που
δεν απαγορεύονται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της αριθμ. Δ1α/
ΓΠ.οικ.27813/3.5.2020 ΚΥΑ.
δ. Σε επιχειρήσεις - εργοδότες που η επιχειρηματική τους δραστηριότητα παραμένει
σε αναστολή με εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο 2020 και έχουν
αναστείλει τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους για κάλυψη έκτακτων,
πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών.
Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που κάνουν χρήση της προσωρινής ανάκλησης,
υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν σε ειδικό έντυπο στο «ΕΡΓΑΝΗ» (προστίθεται
με την παραπάνω ΥΑ) και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη
πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης εργασίας. Μετά από τη λήξη της
προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας συνεχίζεται η
αναστολή της σύμβασης μέχρι της συμπληρώσεως του πλήρους χρονικού
διαστήματός της.
Για το χρονικό διάστημα της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης
εργασίας, υπόχρεος καταβολής των αποδοχών των εργαζομένων είναι ο εργοδότης.
5. Δυνατότητα για νέες / συμπληρωματικές δηλώσεις και ορθές επαναλήψεις
επιχειρήσεων-εργοδοτών στο διάστημα 7/5/2020 – 10/5/2020, βάσει της Εγκυκλίου
17321/327 της 4/5/2020 του Υπουργείου Εργασίας
Αφορά στις α) επιχειρήσεις-εργοδότες που προέβησαν σε αναδρομική τροποποίηση
κύριου ενεργού ΚΑΔ, οι οποίες μπορούν να υποβάλλουν
-

υπεύθυνη δήλωση (εάν δεν έχουν υποβάλει ξανά)
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-

ορθή επανάληψη (εάν έχουν υποβάλει ξανά υπεύθυνη δήλωση)

β) επιχειρήσεις-εργοδότες για τους εργαζόμενους των ειδικών περιπτώσεων
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ. 17078/505/30-4-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
γ) επιχειρήσεις-εργοδότες για τη δήλωση μισθώματος μηνός Απριλίου 2020
δ) πληττόμενες επιχειρήσεις-εργοδότες για τη μεταβολή της ημερομηνίας έναρξης
ισχύος των αναστολών των συμβάσεων εργασίας
6. Έκτακτα και προσωρινά μέτρα ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας, βάσει
της Π
 ΝΠ 90 της 1.5.2020.
Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων είχε ανασταλεί η λειτουργία με εντολή
δημόσιας αρχής ή ήταν πληττόμενες σημαντικά, προσαρμόζουν το ωράριο εργασίας
των εργαζομένων τους με το ωράριο λειτουργίας τους. Η ως άνω προσαρμογή του
ωραρίου των εργαζομένων πραγματοποιείται μ
 ε την προϋπόθεση ότι δεν
μεταβάλλεται το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών.
7. Παράταση αναστολής υποχρεώσεων των εργοδοτών προς το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, ως
προς τη δήλωση κάθε αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του
χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και της υπερεργασία και τη νόμιμης,
κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόλησης, πριν την πραγματοποίησή
τους, μέχρι και την 31η Μαΐου 2020, βάσει της ΚΥΑ 16135/499 της 24.4.2020.
8. Παράταση δυνατότητας προσφυγής στο σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, με
απόφαση του εργοδότη, μέχρι και την 31η Μαΐου 2020, βάσει της Κ
 ΥΑ 16135/499
της 24.4.2020.
9. Εκκίνηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού
και του κατώτατου ημερομισθίου κατά το έτος 2020, βάσει της Π
 ΝΠ 90 της
1.5.2020.
Η σχετική διαδικασία για τη διαμόρφωση του νέου κατώτατου νομοθετημένου
μισθού ξεκινά το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2020 και ολοκληρώνεται
το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2021.

8

10. Επανακαθορισμός των όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», βάσει της Υ
 Α 14638/Δ1. 4991 της 15.4.2020
Η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας
και κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας
των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα
νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση αναστέλλεται αντίστοιχα και για όσο χρόνο
παρατείνονται τα μέτρα του άρθρου 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ 55.
Σχετικά με τη γνωστοποίηση στοιχείων λήψης άδειας ειδικού σκοπού και
συσχετιζόμενης κανονικής άδειας, γίνεται με το σχετικό απολογιστικό έντυπο κατά
το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαΐου 2020.
11. Μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους
χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2 κατά
την άρση των περιοριστικών μέτρων, β
 άσει της Ε
 γκυκλίου 17312/Δ9. 506 της
4.5.2020 του Υπουργείου Εργασίας
Περιέχονται μέτρα πρόληψης και προστασίας (οργανωτικά μέτρα, μέτρα ατομικής
υγιεινής και ατομικής προστασίας – υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων,
περιβαλλοντικά μέτρα, ειδικά μέτρα πρόληψης της διασποράς - παρακολούθηση της
υγείας των εργαζομένων).
Επίσης, περιέχεται έντυπο αυτοαξιολόγησης των επιχειρήσεων προκειμένου να
διευκολυνθούν στη λήψη των κατάλληλων μέτρων πρόληψης της διάδοσης του
κορωνοϊού SARS-COV-2 για την ολοκληρωμένη προστασία των εργαζομένων.

Α.2 Φορολογικά/Οικονομικά
1. Διευρύνθηκαν οι προϋποθέσεις βάση των οποίων οι επιχειρήσεις δύναται να
υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την χορήγηση της επιστρεπτέας
προκαταβολής. Ειδικότερα εκδήλωσης ενδιαφέροντος δύναται να έχουν α)
είτε ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου οι
οποίες: απασχολούν από έναν (1) έως πεντακόσιους (500) εργαζόμενους,
έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και έχουν πληγεί
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οικονομικά από την πανδημία και δεν είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του
2019 και μετά, β) είτε ιδιωτικές επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων,
ετερόρρυθμων εταιρειών, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), ανεξαρτήτως κλάδου, οι οποίες δεν
απασχολούν εργαζόμενους, έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην
Ελλάδα και έχουν πληγεί οικονομικά από την πανδημία, και δεν είναι σε
αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, (ΦΕΚ Β/ 1466/ 16.04.2020)
2. Δόθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις για την επιδότηση τόκων των ενήμερων
επιχειρηματικών δανείων των ΜμΕ, ειδικότερα α) οι επιχειρήσεις που θα
αιτηθούν της επιδότησης θα πρέπει να μην αποτελούν προβληματικές
επιχειρήσεις έως 31.12.2019 β) το συνολικό ποσό της δημόσιας
χρηματοδότησης που δύναται να λάβει η κάθε επιχείρηση δεν δύναται σε
συνολική ονομαστική αξία να υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο των 800
000 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη κάθε άλλη ενίσχυση που θα έχει λάβει, δυνάμει
της από 19.3.2020/C(2020) 1863 ανακοίνωσης, και η οποία μπορεί να έχει
χορηγηθεί με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών
πλεονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων πληρωμών ή άλλες μορφές, όπως
επιστρεπτέες προκαταβολές, εγγυήσεις, δάνεια και ίδια κεφάλαια. (ΦΕΚ
Β/1560/23.04.2020)
3. Συστήνεται επιτροπή ενστάσεων γ
 ια τις αιτήσεις επιδότησης των τόκων των
ενήμερων επιχειρηματικών δανείων των ΜμΕ και διευκρινίζεται ότι οι
καταβολές που πραγματοποιήθηκαν μετά την 01.04.2020 και αφορούν δόσεις
καταβλητέες πριν την έγκριση της αίτησης καλύπτονται από την παρούσα
υπουργική απόφαση, (ΦΕΚ Β/1769/08.05.2020)
4. Παρέχεται, στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην επικαιροποιημένη λίστα
των πληττόμενων ΚΑΔ, έκπτωση είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) , για την
εμπρόθεσμη καταβολή των δόσεων των βεβαιωμένων στη φορολογική
διοίκηση οφειλών με ημερομηνία καταβολής από 30.03.2020 έως και τις
30.04. 2020. Εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους
που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής
καταβολής, (Ν.4684/25.04.2020)
5. Επεκτάθηκε η έκπτωση ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της
εμπρόθεσμης καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών προς τη φορολογική
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διοίκηση για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία, και για τις
οφειλές που καταβλήθηκαν από τις 11.03.2020 έως και τις 29.03.2020, και
διενεργείται μέσω συμψηφισμού ποσού ίσου με το ποσό της έκπτωσης με
άλλες βεβαιωμένες οφειλές, ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων
τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν
καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά από την 1.06.2020, (Π.Ν.Π./ΦΕΚ
Α/ 90/ 01.05.2020)
6. Αναστέλλονται από τις 30.03.2020 έως τις 31.05.2020, για τις επιχειρήσεις
που υπάγονται στη λίστα των πληττόμενων ΚΑΔ, για τις επιχειρήσεις των
οποίων οι ΚΑΔ πρόκειται να συμπεριληφθούν στα μέτρα στήριξης κατά τον
μήνα Απρίλιο του έτους 2020 και για τις επιχειρήσεις των οποίων η
λειτουργία έχει ανασταλεί,   οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής
οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από
την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου, (Ν.4684/25.04.2020)
7. Καθορίζονται, από την 01.04.2020 και εφεξής και για την περίπτωση των
επιχειρήσεων που κατά την 30.03.2020 δεν δραστηριοποιούνται στους
πληττόμενους ΚΑΔ, ο
 ι προϋποθέσεις υπαγωγής και η διαδικασία υποβολής
αίτησης, τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και ευεργετήματα, στις
ρυθμίσεις που αφορούν στους κομιστές αξιόγραφων, των οποίων οι
προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής έχουν ανασταλεί κατά
εβδομήντα πέντε (75) ημέρες, από την αναγραφόμενη ημερομηνία αξιόγραφου
(ΦΕΚ Β/1646/2020)
8. Παρέχεται, στις πληττόμενες επιχειρήσεις, η δυνατότητα χορήγησης
κρατικής ενίσχυσης, εν όλω ή εν μέρει, με τη μορφή της «επιστρεπτέας
προκαταβολής». Η
 εν λόγω ενίσχυση είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν
συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή, (Ν.4684/25.04.2020)
9. Καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη
μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την
πανδημία. Ειδικότερα διευκρινίζονται: οι δικαιούχοι, το ύψος της ενίσχυσης,
η διαδικασία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών και η σχετική
διαδικασία ελέγχου αυτών, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, η
διαδικασίας και οι προϋποθέσεις επιστροφής της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις
και οι κυρώσεις των δικαιούχων (ΦΕΚ Β/1645/03.05.2020)

11

10. Παρατείνεται έως τα τέλη Ιουλίου, το υφιστάμενο πλαίσιο της επιστρεπτέας
προκαταβολής, (Δελτίο Τύπου ΥΠΟΙΚ/30.04.2020)
11. Αναστέλλεται έως τις 30.04.2020, η κοινοποίηση και οριστικοποίηση
πράξεων προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου που
εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΔ, (Ν.4684/25.04.2020)
12. Αναστέλλεται, γ
 ια όσο χρονικό διάστημα διατηρείται σε ισχύ το μέτρο της
προσωρινής, μερικής ή ολικής, αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων
και των εισαγγελιών της Χώρας, η επιβολή των διασφαλιστικών μέτρων
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΔ, (Ν.4684/25.04.2020)
13. Αναστέλλεται, έως 31.05.2020, η προθεσμία για τη διατύπωση από τον
φορολογούμενο απόψεων ή αντιρρήσεων σχετικά με τον προσωρινό
διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ή προστίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ΚΦΔ, (Ν.4684/25.04.2020)
14. Αναστέλλονται, για εξήντα (60) ημέρες, οι προθεσμίες για την άσκηση
ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής, σ
 ύμφωνα με τις
διατάξεις του ΚΦΔ, οι οποίες έχουν λήξει ή λήγουν από την 11.03. 2020 έως
και την 31.05. 2020, (Ν.4684/25.04.2020)
15. Παρατείνονται έως την 31.07. 2020, οι προθεσμίες παραγραφής της αξίωσης
της φορολογικής διοίκησης για την έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου ή
προστίμου που λήγουν έως και την 31.05.2020, (Ν.4684/25.04.2020)
16. Παρατείνεται, έως και 30.06.2020, η προθεσμία της δημοσιοποίησης των
ετήσιων οικονομικών εκθέσεων των εισηγμένων επιχειρήσεων,
(Ν.4684/25.04.2020)
17. Επεκτείνονται οι οικονομικές ενισχύσεις, για τις επιχειρήσεις που
πλήττονται από την πανδημία, και σε ατομικές επιχειρήσεις και σε
επιχειρήσεις με τη μορφή ΟΕ, ΕΠΕ,ΕΕ και ΙΚΕ, οι οποίες απασχολούν έως και
20 εργαζόμενους, (Ν.4684/25.04.2020)
18. Παρατείνεται έως τις 25.06.2020 η είσπραξη από τις τελωνειακές αρχές του
ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του φόρου προστιθέμενης αξίας
(Φ.Π.Α) και των λοιπών επιβαρύνσεων, που αναλογούν σε έτοιμα προς
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κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα, τα οποία
εξήλθαν από καθεστώς αναστολής τον μήνα Μάρτιο του 2020. Π
 αρατείνεται
έως τις 25.07. 2020 η είσπραξη των ανωτέρω επιβαρύνσεων που αναλογούν
στα εν λόγω προϊόντα, τα οποία ε
 ξήλθαν από καθεστώς αναστολής τον μήνα
Απρίλιο του 2020, ( Ν
 .4684/25.04.2020)
19. Παρέχονται οδηγίες αναφορικά με την υποβολή και την έκδοση
πιστοποιητικών καταγωγής και ελεύθερης κυκλοφορίας στο πλαίσιο
προτιμησιακών εμπορικών συναλλαγών κατά τη διάρκεια της κρίσης
COVID-19, (ΑΑΔΕ/Ε.2053/23.04.2020)
20. Παρατείνεται έως τις 15. 05. 2020 η προθεσμία για την έκδοση
συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, τακτικών και προπληρωμής,
δημοσίων επενδύσεων, καθώς και για τη διενέργεια των αντίστοιχων
λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση των πληρωμών του Προγράμματος
Δημοσίων Eπενδύσεων, που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος
2019 στη δημόσια ληψοδοσία, (Π.Ν.Π./ΦΕΚ Α/ 90/ 01.05.2020)
21. Παρέχεται π
 ίστωση διάρκειας δέκα (10) ημερών στους εγκεκριμένους
αποθηκευτές για την καταβολή στις τελωνειακές αρχές του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), καθώς και
κάθε άλλης σχετικής επιβάρυνσης, που αναλογούν στα ενεργειακά προϊόντα
των περ. α’ έως ιε’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, για τα προϊόντα
που ε
 ξέρχονται του καθεστώτος αναστολής από τις 4 Μαΐου 2020 μέχρι και
τις 19 Μαΐου 2020, με ταυτόχρονη βεβαίωση των αναλογουσών οφειλόμενων
φορολογικών επιβαρύνσεων, (Π.Ν.Π./ΦΕΚ Α/ 90/ 01.05.2020)
22. Παρατείνεται για τις επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων των οποίων η
λειτουργία έχει ανασταλεί, η προθεσμία καταβολής των δόσεων των
οφειλών τους προς το Υπουργείο Οικονομικών, (Π.Ν.Π./ΦΕΚ Α/ 90/
01.05.2020)
23. Διευρύνεται η λίστα των πληττόμενων επιχειρήσεων, με την υπαγωγή
επιχειρήσεων με αντικείμενο τις νοσοκομειακές δραστηριότητες. Ο
 ι
επιχειρήσεις αυτές απολαμβάνουν όλων των σχετικών ευεργετημάτων των
πληττόμενων επιχειρήσεων. Επιπλέον, στις επιχειρήσεις αυτές οι οποίες
εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και
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Μάιο έτους 2020, σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου
φορολογικού έτους, η διαφορά αντισταθμίζεται σε ποσοστό 20% από τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ, μέσω μείωσης του ποσού των δόσεων που έχουν προκύψει ή
πρόκειται να προκύψουν, με χρήση της Εφαρμογής Μηχανισμού Αυτόματης
Επιστροφής, (Π.Ν.Π./ΦΕΚ Α/ 90/ 01.05.2020)
24. Συστήνεται Ταμείο με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων
COVID-19» με σκοπό να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες ρευστότητας των
επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, (ΦΕΚ Β/1768/08.05.2020)
25. H Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σχεδίασε και θέτει από τις 28.4.2020 για
την ενίσχυση της ρευστότητας των πληττομένων από την πανδημία Covid-19
επιχειρήσεων, δ
 άνεια Κεφαλαίου Κίνησης άτοκα για τα δύο πρώτα έτη,
(Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα/ Ανακοίνωση 06.05.2020)
26. Παρατείνονται έως και την 30.9.2020 οι προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων, σ
 τη Φορολογική διοίκηση, οφειλών από χρεωστικές δηλώσεις
ΦΠΑ που λήγουν ή έληξαν από 1.5.2020 εως και την 29.5.2020, των
επιχειρήσεων που είχαν την 20.3.2020 ενεργό ΚΑΔ από τους ειδικότερα
αναφερόμενους στην Υπουργική Απόφαση. Ομοίως, π
 αρατείνονται οι
προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και των επιχειρήσεων, των
οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.3.2020 του ΚΑΔ
δευτερεύουσας δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στην Απόφαση, είναι
μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις
20.3.2020. Για την ίδια κατηγορία επιχειρήσεων αναστέλλεται μέχρι και την
30.9.2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την
1.5.2020 οφειλών από χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ, (Δελτίο Τύπου
ΥΠΟΙΚ/11.05.2020)
27. Παρατείνονται έως και την 30.9.2020 οι π
 ροθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων οφειλών, των επιχειρήσεων, στη Φορολογική Διοίκηση, που
λήγουν ή έληξαν από 1.5.2020 έως την 31.5.2020. Στην εν λόγω ρύθμιση
υπάγονται οι επιχειρήσεις που έχουν την 20.3.2020 ενεργό ΚΑΔ από τους
ειδικότερα αναφερόμενους στην Υπουργική Απόφαση, καθώς και οι
επιχειρήσεις, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020
του ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στην
Υπουργική Απόφαση, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που
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αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.3.2020. Επιπλέον έως την ίδια
ημερομηνία παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων για τις
ρυθμίσεις/διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, ε
 νώ αναστέλλεται μέχρι
και την 30.9.2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά
την 1.5.2020 οφειλών των ανωτέρω επιχειρήσεων, (Δελτίο Τύπου
ΥΠΟΙΚ/11.05.2020)
28. Παρατείνονται έως και την 30.9.2020 οι προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 1.5.2020 έως
και την 31.5.2020, των φυσικών προσώπων π
 ου εκμισθώνουν ακίνητα στις
επιχειρήσεις που έχουν την 20.3.2020 ενεργό ΚΑΔ από τους ειδικότερα
αναφερόμενους στην Υπουργική Απόφαση, καθώς και στις επιχειρήσεις, των
οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.3.2020 του ΚΑΔ
δευτερεύουσας δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στην Υπουργική
Απόφαση, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον
κύριο ΚΑΔ στις 20.3.2020. Επιπλέον, αναστέλλεται μέχρι και την 30.9.2020 η
είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 1.5.2020 οφειλών
των ανωτέρω προσώπων, (Δελτίο Τύπου ΥΠΟΙΚ/11.05.2020)
29. Παρατείνονται έως και την 30.9.2020 οι προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 1.5.2020 έως
και την 31.5.2020 των μισθωτών στις επιχειρήσεις που έχουν την 20.3.2020
ενεργό ΚΑΔ από τους ειδικότερα αναφερόμενους στην Υπουργική Απόφαση,
καθώς και στις επιχειρήσεις, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά
την 20.3.2020 του ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας που περιλαμβάνεται
στην Υπουργική Απόφαση, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που
αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.3.2020. Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά
στους μισθωτούς επιχειρήσεων, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε
αναστολή, (Δελτίο Τύπου ΥΠΟΙΚ/11.05.2020)
30. Παρατείνεται έως 31.05.2020, η δυνατότητα αγοράς πετρελαίου θέρμανσης
με μειωμένο συντελεστή Ε.Φ.Κ.,(Δελτίο Τύπου ΥΠΟΙΚ/11.05.2020)
31. Δρομολογείται, εντός των επόμενων δύο μηνών, μία δεύτερη επιστρεπτέα
προκαταβολή, όπου μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι επιχειρήσεις, (Δελτίο
Τύπου ΥΠΟΙΚ/30.04.2020)
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Β. Μέτρα για τους εργαζόμενους
1. Παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας μέχρι τις 31 Μαΐου 2020, β
 άσει
της Π
 ΝΠ 90 της 1.5.2020 και της K
 ΥΑ 17788/346 της 10.5.2020 του
Υπουργείου Εργασίας.
Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που πλήττονται σημαντικά, των οποίων
παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας, είναι δικαιούχοι οικονομικής
ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ημερών της παράτασης αυτής.
Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων για τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή
λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο 2020, παρατείνεται
η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων για όσο χρονικό διάστημα
διατηρείται η ανωτέρω αναστολή λειτουργίας.
2. Αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 534€, βάσει της Π
 ΝΠ 90 της 1.5.2020 και
της KΥΑ 17788/346 της 10.5.2020 του Υπουργείου Εργασίας.
Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας συνεχίζει να τελεί σε αναστολή, σε
επιχειρήσεις- εργοδότες που δεν θα επαναλειτουργήσουν κατά το Μήνα Μάιο 2020
με εντολή δημόσιας αρχής, είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού ποσού
534 ευρώ για το μήνα Μάιο 2020.
Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας σε επιχειρήσεις - εργοδότες που,
είτε πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας
μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, είτε επαναλειτουργούν μετά την άρση
της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής, για το μήνα Μάιο 2020
είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατ' αναλογία των ημερών παράτασης
αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 1 και 2, με βάση
υπολογισμού το ποσό που αντιστοιχεί στις 30 ημέρες και ανέρχεται στα 534 ευρώ
(υπολογισμός ποσού αντιστοίχισης κατά ημέρα 17,8 ευρώ).
3. Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού 534€, βάσει της ΠΝΠ 90 της
1.5.2020 και της KΥΑ 17788/346 της 10.5.2020 του Υπουργείου Εργασίας.
Για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων των οποίων η λειτουργία έχει διακοπεί με
εντολή δημόσιας αρχής:
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Για την περίπτωση των εργαζομένων 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.
Οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τροποποιήσεις Υπευθύνων Δηλώσεών
τους από 19.5.2020 έως και 1.6.2020. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού
σκοπού για τον μήνα Μάιο θα πραγματοποιηθεί από 5.6.2020 έως 10.6.2020.
4. Απαγόρευση μείωσης προσωπικού των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει
τεθεί σε αναστολή, για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή της και όχι
παραπάνω από την 31η Μαΐου 2020, β
 άσει της Π
 ΝΠ 90 της 1.5.2020 και της
KΥΑ 17788/346 της 10.5.2020 του Υπουργείου Εργασίας.
Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.
5. Διατήρηση του ίδιου αριθμού θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης
εργασίας, και για χρονικό διάστημα 45 ημερών, για το προσωπικό με τις
συμβάσεις εργασίας που είχαν τεθεί σε αναστολή, βάσει της ΠΝΠ 90 της
1.5.2020. κ
 αι της KΥΑ 17788/346 της 10.5.2020 του Υπουργείου Εργασίας.
Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που κάνουν χρήση της ρύθμισης του μέτρου της
αναστολής των συμβάσεων εργασίας, υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρόνου της
αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν, για
χρονικό διάστημα 45 ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος
σύμβασης εργασίας (συμβάσεις πλήρους ή μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης).
Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι
αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω
συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η
σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος
των 45 ημερών.
6. Παράταση συμβάσεων ορισμένου χρόνου, βάσει της ΠΝΠ 90 της 1.5.2020 κ
 αι
της KΥΑ 17788/346 της 10.5.2020 του Υπουργείου Εργασίας.
Οι συμβάσεις εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου,
που είχαν τεθεί σε αναστολή, δύναται να παραταθεί η αναστολή τους. Μετά το πέρας
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του διαστήματος παράτασης της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον
συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται, όταν η επιχείρηση - εργοδότης
επαναλειτουργήσει.
7. Μη δυνατότητα νέας αναστολής συμβάσεων εργασίας, οι οποίες
ανακαλούνται, βάσει της ΠΝΠ 90 της 1.5.2020 (δεν αφορά την περίπτωση
συνέχισης της αναστολής μετά την προσωρινή διακοπή της)
Εφόσον χωρεί ανάκληση της αναστολής της σύμβασης εργασίας, οι εργαζόμενοι
είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της
αναστολής.
8. Παράταση ισχύος κανονιστικών όρων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και
διαιτητικών αποφάσεων, οι οποίες έληξαν από την 29η Φεβρουαρίου 2020
έως και την 30η Απριλίου 2020, έως και την 30η Ιουνίου 2020, βάσει της ΠΝΠ
90 της 1.5.2020.
9. Ρύθμιση ζητημάτων κατά την υποβολή Δηλώσεων Εργαζομένων στην ειδική
εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας, και συγκεκριμένα σε ειδικές
κατηγορίες απασχόλησης προκειμένου, οι εργαζόμενοι αυτοί να γίνουν
δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, βάσει της Εγκυκλίου 17078/505
30-4-2020 του Υπουργείου Εργασίας
Οι ειδικές κατηγορίες απασχόλησης αφορούν στα:
Α. Μεταβίβαση επιχείρησης, σύμφωνα με το Π.Δ.178/2002, όπου υφίσταται
μεταβίβαση επιχείρησης κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 178/2002 και ο
εργαζόμενος που απασχολείται σε διάδοχη επιχείρηση/εργοδότη, και του οποίου η
σύμβαση εργασίας στην επιχείρηση/εργοδότη αυτή έχει τεθεί σε αναστολή.
Β. Μεταφορά προσωπικού, όπου υφίσταται μεταφορά προσωπικού από επιχείρηση/
εργοδότη (αρχική) σε άλλη επιχείρηση/ εργοδότη (νέα), ο εργαζόμενος ο οποίος
ανήκει στο μεταφερόμενο προσωπικό και του οποίου η σύμβαση εργασίας με την νέα
επιχείρηση έχει τεθεί σε αναστολή.
Γ. Γνήσιος Δανεισμός, όπου υφίσταται γνήσιος δανεισμός εργαζόμενου από πρώτο
εργοδότη σε δεύτερο εργοδότη, ο εργαζόμενος που απασχολείται στο δεύτερο
εργοδότη και του οποίου η σύμβαση εργασίας στον εργοδότη αυτό έχει τεθεί σε
αναστολή.
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Δ. Απασχόληση μέσω Ε.Π.Α., όπου ο εργαζόμενος απασχολείται σε έμμεσο εργοδότη
μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.), σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις του ν. 4052/2012, όπως αυτός ισχύει, και του οποίου η σύμβαση εργασίας
έχει τεθεί σε αναστολή.
Ε. Απασχόληση στο παρελθόν μέσω Ε.Π.Α., όπου ο εργαζόμενος απασχολήθηκε στο
παρελθόν και δεν απασχολείται πλέον σε έμμεσο εργοδότη μέσω Επιχείρησης
Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.
4052/2012, όπως αυτός ισχύει, και του οποίου η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε
αναστολή από άλλο εργοδότη.
ΣΤ. Επίσχεση εργασίας, όπου ο εργαζόμενος έχει προβεί σε επίσχεση εργασίας,
σύμφωνα με το άρθρο 325 του Αστικού Κώδικα, έναντι του εργοδότη του και κατά το
χρονικό διάστημα αυτό απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλη
επιχείρηση/εργοδότη και του οποίου η σύμβαση στην επιχείρηση/εργοδότη αυτή
έχει τεθεί σε αναστολή κατά την χρονική περίοδο αυτή.
Η προθεσμία υποβολής των προβλεπόμενων εντύπων που αναφέρονται στην
παρούσα εγκύκλιο είναι από 7/5/2020 έως και 14/5/2020.
10. Δυνατότητα για νέες / συμπληρωματικές δηλώσεις και ορθές επαναλήψεις
εργαζομένων ειδικών περιπτώσεων και ειδικών κατηγοριών και διαδικασία
καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ, βάσει της
Εγκυκλίου 17321/327 της 4/5/2020 του Υπουργείου Εργασίας
Αφορά στους εργαζόμενους :
α) Των ειδικών περιπτώσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17078/505/30-4-2020
εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
β) υπαγόμενους στην περίπτωση θ) του άρθρου 1 της υπ. αριθμ. οικ.
16073/287/22-4-2020 (Β’ 1547) ΚΥΑ
Το διάστημα υποβολής των υπεύθυνων δηλώσεων (όλα τα ΑΦΜ) είναι από 8/5/2020
έως και 12/5/2020 ενώ η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού
προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από 14/5 έως και 15/5/2020.
Γ) Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ.
16073/287/22-4-2020 ΚΥΑ (Β’ 1547)
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Το διάστημα υποβολής των υπεύθυνων δηλώσεων (όλα τα ΑΦΜ) είναι από 11/5/2020
έως και 17/5/2020 ενώ η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού
προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις: α) 13/5/2020 και 14/5/2020
και β) 18/5/2020 και 19/5/2020.
11. Καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους οκτακοσίων (800) ευρώ, που
αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών, από την 17η
Μαρτίου 2020 έως και την 30η Απριλίου 2020, στους ελεύθερους
επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, βάσει της KYA 39162 ΕΞ 2020 της
15.4.2020
Δικαιούχοι είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, όπως
αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α’85), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (Α’ 43), οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς
και επιχειρήσεων με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης
εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων
εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και πέντε
(5) εργαζόμενους, έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, κατ’
άρθρο 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) και των Συμβάσεων Αποφυγής
Διπλής Φορολογίας που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα και είναι σε ισχύ, και έχουν
ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20.03.2020 έναν από τους
αναφερόμενους στον συνημμένο πίνακα, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 ΚΑΔ
δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα,
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 αποζημίωση της προηγούμενης παραγράφου είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και
ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε
κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα
χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις
περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται
στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή
προνοιακού χαρακτήρα.
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Η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την
24η Απριλίου 2020, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport».
12. Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και επανακαθορισμός προστίμων που
επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), βάσει της Υ
 Α 14675/469 της 7.4.2020.
13. Παράταση άδειας ειδικού σκοπού μέχρι τις 10 Μαΐου 2020, βάσει ΚΥΑ
16135/499 της 24.4.2020.
14. Μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους
χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2
κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων, β
 άσει της Ε
 γκυκλίου 17312/Δ9.
506 της 4.5.2020 του Υπουργείου Εργασίας
Περιέχονται μέτρα πρόληψης και προστασίας (οργανωτικά μέτρα, μέτρα ατομικής
υγιεινής και ατομικής προστασίας – υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων,
περιβαλλοντικά μέτρα, ειδικά μέτρα πρόληψης της διασποράς - παρακολούθηση της
υγείας των εργαζομένων).

Έκτακτα μέτρα ενίσχυσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο
● Κορωνοϊός: Η Επιτροπή προτείνει μέτρα για την παροχή στήριξης και
ευελιξίας στον κλάδο των μεταφορών
● Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει τροποποίηση ελληνικού μέτρου
παροχής εγγυήσεων για τη στήριξη επιχειρήσεων που πλήττονται από την
έξαρση του κορωνοϊού
● Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή επεκτείνει το προσωρινό πλαίσιο σε μέτρα
ανακεφαλαιοποίησης και χρέους μειωμένης εξασφάλισης για περαιτέρω
στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της έξαρσης του κορωνοϊού
● Συμφωνία σε επίπεδο Eurogroup για την προληπτική γραμμή στήριξης του
ESM για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της επιδημίας
● Φορολογία: Η Επιτροπή προτείνει την αναβολή κανόνων φορολόγησης λόγω
της κρίσης του κορωνοϊού

● Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς ύψους €500
εκατ. για τη στήριξη των αυτοαπασχολούμενων που πλήττονται από την
έξαρση του κορωνοϊού
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Περαιτέρω χρήσιμη πληροφόρηση
● Συνήγορος του Πολίτη@Μέτρα Κοινωνικής Προστασίας@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

