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Το σχόλιο του ΣΕΒ - Μαζί για την αντιμετώπιση της 
κρίσης 
Οδεύοντας προς το τέλος της αρχής της τραγωδίας του Covid-19 παραμένει η 
ανάγκη για ενημέρωση των επιχειρήσεων σχετικά με τα μέτρα στήριξης και τη 
σταδιακή προετοιμασία όλων για την επόμενη μέρα. Το παρόν έκτακτο δελτίο είναι 
το τρίτο στη σειρά από την αρχή της κρίσης του Covid-19 και περιλαμβάνει όλα τα 
μέτρα που υιοθετήθηκαν από τις 3 Απριλίου και έως σήμερα, καθώς και άλλες 
χρήσιμες πληροφορίες.   

Η έως τώρα θετική ανταπόκριση στη μεγάλη πρόκληση του κορωνοϊού δεν πρέπει να 
αποτελέσει παράγοντα εφησυχασμού, αλλά προσήλωσης στον κοινό στόχο που είναι 
να βγούμε οικονομικά, κοινωνικά και παραγωγικά όρθιοι από την περιπέτεια. Οι 
επιχειρήσεις έχουν δείξει πως αντιλαμβάνονται τον ρόλο που τους αναλογεί, κάτω 
από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Έχουν δείξει προσαρμοστικότητα και διάθεση για 
νέους τρόπους σκέψης και λειτουργίας. Στο πεδίο της προσφοράς για την 
αντιμετώπιση της κρίσης, πολλές επιχειρήσεις έχουν αλλάξει ταχύτατα τις 
παραγωγικές τους δυνατότητες, με σκοπό την παραγωγή κρίσιμων προϊόντων. 
Άλλες έχουν στηρίξει την κοινή προσπάθεια με δωρεές. Μόνο οι επιχειρήσεις μέλη 
του ΣΕΒ έχουν πραγματοποιήσει δωρεές που έως σήμερα ξεπερνούν τα €35εκ.   

Πλέον, η προτεραιότητα μετατίθεται στο επόμενο βήμα, δηλαδή στη σταδιακή 
επανεκκίνηση της οικονομίας, η οποία οφείλει να είναι ασφαλής αλλά και δυναμική, 
ώστε μετά τις υγειονομικές να περιορίσουμε και τις κοινωνικές επιπτώσεις της 
κρίσης.   
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Έκτακτα μέτρα ενίσχυσης επιχειρήσεων και εργαζομένων   

*Περιλαμβάνονται τα μέτρα που εκδόθηκαν μετά την 3/4/2020. 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 του Δελτίου του 
ΣΕΒ “Μαζί για την αντιμετώπιση της κρίσης Covid-19” της 3/4/2020.  

Α. Μέτρα για τις Επιχειρήσεις 

Α.1 Εργασιακά  

Στήριξη επιχειρήσεων  

1. Παράταση δυνατότητας προσφυγής στο σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας 
μέχρι τις 30 Απριλίου 2020, βάσει της ΚΥΑ 14920/491 της 10/4/2020.  

2. Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ 
και ΟΑΕΔ, βάσει της ΥΑ 13564/Δ. 14770 της 3.4.2020 και της Εγκυκλίου 14676/253 
της 7.4.2020 του Υπουργείου Εργασίας 

- Έντυπο 4.1. Δήλωση εξ αποστάσεως εργασίας – Έντυπο ειδικού σκοπού 
(όλες οι επιχειρήσεις) 

Προθεσμία υποβολής: 1ο δεκαήμερο Μαΐου 2020 (για Μάρτιο - Απρίλιο) 

- Έντυπο 4.2. Δήλωση πρόσκαιρης τηλεργασίας (για κάλυψη πρόσκαιρων 
αναγκών σε εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε 
αναστολή). – Έντυπο ειδικού σκοπού με ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας 
και ρήτρα ακυρότητας απόλυσης (αφορά επιχειρήσεις που πλήττονται 
σημαντικά βάσει οριζόμενων από το Υπουργείο ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας 
ή δευτερεύουσας βάσει ακαθάριστων εσόδων έτους 2018) 

- Έντυπο 4.3. Πίνακας προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας επιχείρησης, 
τόπος οργάνωσης της εργασίας. - Έντυπο ειδικού σκοπού με ρήτρα 
διατήρησης θέσεων εργασίας και ρήτρα ακυρότητας απόλυσης (αφορά όλες 
τις επιχειρήσεις και αυτές  που πλήττονται σημαντικά βάσει οριζόμενων από 
το Υπουργείο ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει 
ακαθάριστων εσόδων έτους 2018). 

https://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/52773/03-04-2020_EktaktoDeltioSEV.pdf
https://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/52773/03-04-2020_EktaktoDeltioSEV.pdf
https://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/52773/03-04-2020_EktaktoDeltioSEV.pdf
https://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/52773/03-04-2020_EktaktoDeltioSEV.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81-32jgAMSfbNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaJefG0emRIyWyKFSZySBm7niQh1UBYsAhw8Qpq4iuaC
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8C7zJqgnbkUUtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSRAUrXH-NopRqRTPBetEXa4MPXSP0-UbWuwnLMg5gxj
https://www.e-nomothesia.gr/law-news/egkuklios-oik-14676-253-7-4-2020-diorthoseis-stin-ypoboli-diloseon.html
https://www.e-nomothesia.gr/law-news/egkuklios-oik-14676-253-7-4-2020-diorthoseis-stin-ypoboli-diloseon.html
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Προθεσμία υποβολής: 1ο δεκαήμερο Μαΐου 2020 (για Μάρτιο - Απρίλιο) 

- Έντυπο 4.4. Πίνακας προσωπικού μεταφοράς προσωπικού σε επιχειρήσεις 
εντός του ίδιου ομίλου - Έντυπο ειδικού σκοπού με ρήτρα διατήρησης θέσεων 
εργασίας και ρήτρα ακυρότητας απόλυσης (αφορά όλες τις επιχειρήσεις και 
αυτές που πλήττονται σημαντικά βάσει οριζόμενων από το Υπουργείο ΚΑΔ 
κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει ακαθάριστων εσόδων έτους 
2018). 

Προθεσμία υποβολής: 1ο δεκαήμερο Μαΐου 2020 (για Μάρτιο - Απρίλιο) 

3. Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα 
τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης 
μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των 
οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, και της ΥΑ 13272/Δ1. 4607 της 
2.4.2020 

Οι υπόχρεοι της περίπτωσης θα υποχρεούνται επίσης, να γνωστοποιήσουν την 
ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους 
εργαζομένους τους, έως και 10.4.2020 και οι υπόχρεοι της περίπτωσης Ιβ 
υποχρεούνται επίσης, να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, 
εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους εργαζομένους τους, αυθημερόν.  

4. Παράταση αναστολής υποχρεώσεων των εργοδοτών προς το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, ως 
προς κάθε αλλαγή ή τροποποίηση ωραρίου ή οργάνωσης του χρόνου εργασίας των 
εργαζομένων, καθώς και της υπερεργασίας και της υπερωριακής απασχόλησης 
μέχρι τις 30 Απριλίου 2020, βάσει της ΚΥΑ 14556/448 της 7.4.2020 

5. Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς e 
ΕΦΚΑ / δόσεων ρύθμισης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 των επιχειρήσεων 
που πλήττονται και για τις επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται 
για επικουρική σύνταξη, εφάπαξ παροχή και υγειονομική περίθαλψη σε ασφαλιστικά 
ταμεία που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) σε 
υποκατάσταση του δημοσίου συστήματος υποχρεωτικής ασφάλισης, όπως τον 
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., τα ταμεία υποχρεωτικής επαγγελματικής ασφάλισης κ.ά., βάσει της ΥΑ 
αριθ. Πρωτ.Φ80020/14013/Δ16.407 της 6.4.2020.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88rhjYU1h16ctiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZMNhpoFKcAWoMDZ1jJlvaQGupEsSzLf4alSW8YD9RWu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88rhjYU1h16ctiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZMNhpoFKcAWoMDZ1jJlvaQGupEsSzLf4alSW8YD9RWu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Z8EAZX8QMQ_uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcccM1XIksSFsEgwZNuqRglOAwIykipsbYY9ioFhB76G
https://www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2020/04/99%CE%95%CE%A746%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-1%CE%A8%CE%A7.pdf
https://www.teepelop.gr/wp-content/uploads/2020/04/99%CE%95%CE%A746%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-1%CE%A8%CE%A7.pdf
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6. Υποβολές δηλώσεων / εντύπων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, βάσει της Εγκυκλίου 
14676/253 της 7.4.2020 του Υπουργείου Εργασίας  

- Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων για υποκατάστημα/τα με ΚΑΔ κύριας 
επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής και 
μεταβολές αρχικών δηλώσεων, από 6/4/2020 έως και 10/4/20 

- Διορθώσεις – συμπληρώσεις - ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων των 
επιχειρήσεων αυτών από 11/11/2020 έως 13/4/2020 

- Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων για υποκατάστημα/τα με ΚΑΔ κύριας 
δραστηριότητας που πλήττεται σημαντικά οριζόμενων από το Υπουργείο 
Οικονομικών ή δευτερεύουσας δραστηριότητας βάσει ακαθάριστων εσόδων έτους 
2018, έως και 20/4/2020.  

- Διορθώσεις – συμπληρώσεις - ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων των 
επιχειρήσεων αυτών σε δύο φάσεις, 11/4/2020 – 13/4/2020 και 21/4/2020 – 
23/4/2020.  

Οι επιχειρήσεις  θα μπορούν να προβούν σε διορθώσεις/συμπληρώσεις ή 
ανακλήσεις των αρχικών υπεύθυνων δηλώσεών τους με ορθή επανάληψή τους 
εντός των συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων.  

Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις που θα προβούν σε διορθώσεις/συμπληρώσεις ή 
ανακλήσεις της αρχικής υπεύθυνης δήλωσης, υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν 
αυθημερόν (εγγράφως ή ηλεκτρονικά) στους εργαζόμενους που επηρεάζονται από 
την μεταβολή. Διόρθωση, ενδεικτικά, τα παρακάτω στοιχείων:  

α. διόρθωση στοιχείων της υπεύθυνης δήλωσης,  

β. ανάκληση εκ παραδρομής δήλωσης εργαζομένου/ων σε αναστολή της/των 
σύμβασης/εων εργασίας (και η/οι αντίστοιχη/ες δήλωση/εις εργαζόμενου/ων 
ακυρώνεται/ονται)  

γ. προσθήκη επιπλέον εργαζομένου/ων σε αναστολή της/των σύμβασης/εων 
εργασίας,  

δ. προσθήκη στοιχείων που αφορούν την επαγγελματική μίσθωση ακινήτου,  

ε. διόρθωση στοιχείων που αφορούν την επαγγελματική μίσθωση ακινήτου,  

https://www.e-nomothesia.gr/law-news/egkuklios-oik-14676-253-7-4-2020-diorthoseis-stin-ypoboli-diloseon.html
https://www.e-nomothesia.gr/law-news/egkuklios-oik-14676-253-7-4-2020-diorthoseis-stin-ypoboli-diloseon.html
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στ. διόρθωση ή αλλαγή κατηγορίας υπαγωγής από ΚΑΔ πληττόμενης 
επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ΚΑΔ επιχειρηματικής δραστηριότητας που 
ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής.  

ζ. συμπλήρωση εργαζομένων που η σύμβαση τους ορισμένου χρόνου έχει λήξει (είτε 
με οικειοθελή αποχώρηση εκ μέρους του εργαζομένου είτε κατόπιν καταγγελίας 
από τον εργοδότη για σπουδαίο λόγο) πριν τη συμβατική ημερομηνία λήξης της και 
συγκεκριμένα εντός του διαστήματος 1 έως 20.3.2020 

- Επιτρέπεται η ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για 
έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες στις εξής 
περιπτώσεις: 

α. Σε περίπτωση επίταξης επιχειρήσεων από δημόσια αρχή για κάλυψη εκτάκτων, 
κατεπειγουσών, μη αναβαλλόμενων και ανελαστικών αναγκών για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος που οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν 
προς κάλυψη αυτής της ανάγκης είναι χρόνος εργασίας και αμείβεται εξ ολοκλήρου 
από τις επιχειρήσεις - εργοδότες. Ο χρόνος αυτός παρατείνει για ισόχρονο την 
αναστολή των συμβάσεων εργασίας μέχρι συμπληρώσεως των 45 ημερών που 
διαρκεί η αναστολή αυτών. 

β. Στις λοιπές περιπτώσεις που ισχύουν τα ίδια χαρακτηριστικά, ήτοι των 
εκτάκτων, κατεπειγουσών, μη αναβαλλόμενων και ανελαστικών αναγκών, 
επιχειρήσεις – εργοδότες μπορούν να ανακαλούν εργαζόμενους των οποίων οι 
συμβάσεις είναι σε αναστολή και αντίστοιχα ο χρόνος που οι εργαζόμενοι θα 
απασχοληθούν προς κάλυψη αυτής της ανάγκης είναι χρόνος εργασίας και 
αμείβεται εξ ολοκλήρου από τις επιχειρήσεις - εργοδότες. Ο χρόνος αυτός 
παρατείνει για ισόχρονο την αναστολή των συμβάσεων εργασίας μέχρι 
συμπληρώσεως των 45 ημερών που διαρκεί η αναστολή αυτών. 

Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που θα κάνουν χρήση των ανωτέρω, υποχρεούνται να 
δηλώσουν και να αιτιολογήσουν την ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων 
εργασίας των εργαζόμενων αυτών, καθώς και το χρονικό διάστημα της ανάκλησης, 
σε ειδικό έντυπο στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη 
πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης εργασίας. 
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- Καταβολή του 1/3 των ημερών της άδειας ειδικού σκοπού που λήφθηκαν από τους 
εργαζόμενους κατά τον Μάρτιο και Απρίλιο 2020 

Προθεσμία καταβολής: Εντός του δεύτερου δεκαημέρου του Μαΐου 2020 

7. Μέτρα στήριξης επιχειρήσεων - εργοδοτών πάσης φύσεως εκπαιδευτικών 
δομών του ιδιωτικού τομέα, βάσει της ΚΥΑ 14199/249 της 8.4.2020, οι οποίες 
πλήττονται και οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 
20/3/2020, τους αναφερόμενους σε πίνακα ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα 
ενεργού κατά την 20/3/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους 
αναγραφόμενους στον κάτωθι 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 20/3/2020 ή κύριας 
δραστηριότητας υποκαταστήματος/ων, στις οποίες έχει επιβληθεί το μέτρο της 
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας με εντολή δημόσια αρχής.  

Οι επιχειρήσεις –εργοδότες είναι δικαιούχοι των φορολογικών και ασφαλιστικών 
μέτρων στήριξης. Επίσης, είναι δικαιούχοι της μείωσης του συνολικού ποσού του 
μισθώματος επαγγελματικής μίσθωσης, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο της από 
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68). Οι εκμισθωτές δε, των 
ακινήτων των παρόντων μισθωτών, όπως ορίζονται στην παρούσα διάταξη, 
εντάσσονται στα οικονομικά μέτρα στήριξης.  

Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις δεν προβαίνουν καθόλου στην παροχή εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας/κατάρτισης, τότε αναστέλλονται οι συμβάσεις του 
συνόλου του προσωπικού όλων των κατηγοριών, το οποίο δικαιούται την 
αποζημίωση ειδικού σκοπού, των φορολογικών και ασφαλιστικών μέτρων στήριξης, 
καθώς και της μείωσης του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας.  

8. Ρυθμίσεις που αφορούν μειώσεις και αναπροσαρμογή διδάκτρων ιδιωτικών 
εκπαιδευτικών δομών πάσης φύσεως , βάσει της  ΚΥΑ 14199/249 της 8.4.2020.  

Μη παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως μεταφορά, σίτιση, απογευματινές δραστηριότητες 
κλπ., από τους παραπάνω εργοδότες – επιχειρήσεις δεν χρεώνονται για όσο 
διάστημα διαρκεί η απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία 
και δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής των αντίστοιχων ποσών από τους 
υπόχρεους.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8k6dm0EJ2KwD3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZTYX6nW23FMibcwfLoJ3titthe6exex5q6ReziI-FgS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8k6dm0EJ2KwD3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZTYX6nW23FMibcwfLoJ3titthe6exex5q6ReziI-FgS
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Εναπόκειται στις επιχειρήσεις-εργοδότες και στους υπόχρεους καταβολής 
διδάκτρων, να συμφωνούν ενδεχόμενη αναπροσαρμογή των διδάκτρων που 
αντιστοιχούν στο πρόγραμμα διδασκαλίας/κατάρτισης για το εν λόγω χρονικό 
διάστημα, κατ’ αναλογία της παρεχόμενης υπηρεσίας τηλεκπαίδευσης 
/τηλεκατάρτισης. 

9. Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων των επιχειρήσεων εργοδοτών πάσης φύσεως 
εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από 13/4/2020 - 
20/4/2020, βάσει της Εγκυκλίου 15207/271/2020 της 13.4.2020.  

Α.2 Φορολογικά/Οικονομικά  

1. Αναστέλλονται απο 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. (Σχέδιο Νόμου Υπ.Υγείας/14.04.2020) 

2. Διευκρινίζεται ότι η αναστολής λήξης εμφάνισης και πληρωμής 75 ημερών 
ισχύει και για τις επιταγές, τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια σε διαταγή. 
Επιπλέον διευκρινίστηκε ότι για την απευθείας πληρωμή των αξιογράφων από τους 
υπόχρεους στους δικαιούχους ο υπόχρεος δύναται να χορηγήσει εντολή  πληρωμής 
προς τα πιστωτικά ιδρύματα ή δύναται να συμφωνηθεί μεταξύ υπόχρεου και τον 
δικαιούχου η απευθείας πληρωμή του αξιογράφου από τον υπόχρεο στον δικαιούχο 
στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. (ν.4682/2020) 

3. 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. (Σχέδιο Νόμου Υπ.Υγείας/14.04.2020) 

4. Διευκρινίζονται τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που μπορούν να 
υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την χορήγηση ενίσχυσης της 
επιστρεπτέας προκαταβολής καθώς και τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσουν 
οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στην ηλεκτρονική  πλατφόρμα της ΑΑΔΕ 

http://www.den.gr/Post/344/782/el/Dieukriniseis-epi-tis-Apof-oik-14199-249-2020--Metra-stirixis-ekpaideutikon-domon-tou-idiotikou-tomea/
http://www.den.gr/Post/344/782/el/Dieukriniseis-epi-tis-Apof-oik-14199-249-2020--Metra-stirixis-ekpaideutikon-domon-tou-idiotikou-tomea/
http://www.den.gr/Post/344/782/el/Dieukriniseis-epi-tis-Apof-oik-14199-249-2020--Metra-stirixis-ekpaideutikon-domon-tou-idiotikou-tomea/
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=70e24a42-25f6-4651-8234-ab9d00fca46f
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8P5OWwpZhAcvtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDrDz2jAil6GmD-rwtQ_DmEQCIWtEYiDox5Wn26PEFsb
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=70e24a42-25f6-4651-8234-ab9d00fca46f
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«myBusinessSupport» μέσω της οποίας υποβάλλονται  τα  σχετικά αιτήματα. (ΥΑ/ 
ΦΕΚ Β/1135/ 02.04.2020)   

5. Παρατείνεται έως 21.04.2020 η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος των 
πληττόμενων επιχειρήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ 
“myBusinessSupport” (https://www.aade.gr/mybusinesssupport) για την ένταξή τους 
στο χρηματοδοτικό σχήμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. (ΦΕΚ 
Β/1294/10.04.2020) 

6. Υπάγονται στην δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την λήψη ενίσχυσης 
με τη μορφή ένταξής στο χρηματοδοτικό σχήμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 
και οι περιπτώσεις επιχειρήσεων οι οποίες είναι απαλλασσόμενες και ειδικών 
καθεστώτων ΦΠΑ. (ΦΕΚ Β/1294/10.04.2020) 

7. Υπάγονται στους δικαιούχους του χρηματοδοτικού σχήματος της επιστρεπτέας 
προκαταβολής, παράλληλα με όλες τις επιχειρήσεις που έχουν από 1 έως και 500 
εργαζόμενους, ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης 
ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, ανεξαρτήτως κλάδου, που δεν 
απασχολούν εργαζόμενους. Εν αναμονή έκδοσης ΚΥΑ. (Δελτίο τύπου 
ΥΠΟΙΚ/12.04.2020)  

8. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής ΦΠΑ και αναστέλλεται η είσπραξη 
οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από χρεωστικές δηλώσεις Φ.Π.Α., για τις 
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία. Εν αναμονή ΥΑ Υπουργού 
Οικονομικών για τον προσδιορισμό των πληγέντων επιχειρήσεων ανά κλάδο και ανά 
περιοχή, το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής 
είσπραξης του Φ.Π.Α. καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. (ν.4682/2020) 

9. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και αναστέλλονται η είσπραξη 
βεβαιωμένων οφειλών και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή 
διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη φορολογική 
διοίκηση για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία. Εν 
αναμονή ΥΑ Υπουργού Οικονομικών για τον προσδιορισμό των πληγέντων 
επιχειρήσεων ανά κλάδο και ανά περιοχή, το χρονικό διάστημα παράτασης της 
προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης του Φ.Π.Α. καθώς και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια. (ν.4682/2020) 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88rhjYU1h16cliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtX21YzUWYhDDCyTzKtGBNWJOkR6AOTgPv7OkUECh1N6z
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88rhjYU1h16cliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtX21YzUWYhDDCyTzKtGBNWJOkR6AOTgPv7OkUECh1N6z
https://www.aade.gr/mybusinesssupport
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81-32jgAMSfZ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbzUsVVlstP7SsxvXvZZQwU7lPfl6cDaTj25sVYK911m
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81-32jgAMSfZ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbzUsVVlstP7SsxvXvZZQwU7lPfl6cDaTj25sVYK911m
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81-32jgAMSfZ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbzUsVVlstP7SsxvXvZZQwU7lPfl6cDaTj25sVYK911m
https://www.minfin.gr/web/guest/deltia-typou/-/asset_publisher/4kjvD0lBldee/content/parembaseis-antimetopises-tes-krises-tou-koronoiou?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.minfin.gr%2Fweb%2Fguest%2Fdeltia-typou%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4kjvD0lBldee%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
https://www.minfin.gr/web/guest/deltia-typou/-/asset_publisher/4kjvD0lBldee/content/parembaseis-antimetopises-tes-krises-tou-koronoiou?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.minfin.gr%2Fweb%2Fguest%2Fdeltia-typou%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4kjvD0lBldee%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8P5OWwpZhAcvtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDrDz2jAil6GmD-rwtQ_DmEQCIWtEYiDox5Wn26PEFsb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8P5OWwpZhAcvtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDrDz2jAil6GmD-rwtQ_DmEQCIWtEYiDox5Wn26PEFsb
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10. Παρατείνεται έως τις 21.4.2020 η προθεσμία καταβολής των βεβαιωμένων στη 
φορολογική διοίκηση οφειλών, οι οποίες έληγαν την 30.03.2020 και την 31.03.2020, 
των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία και δικαιούνται το ευεργέτημα 
της έκπτωσης 25%. (ΦΕΚ Β/1292/10.04.2020) 

11. Παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το είκοσι πέντε τοις 
εκατό (25%) επί της καταβληθείσας εμπρόθεσμης οφειλής ΦΠΑ, με άλλες οφειλές 
ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη φορολογική 
διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά και την 
01.05.2020. Το εν λόγω ευεργέτημα παρέχεται στις επιχειρήσεις που υπάγονται 
στην επικαιροποιημένη λίστα των πληττόμενων ΚΑΔ, εφόσον εξοφλήσουν 
ολοσχερώς μέχρι και τις 30.04.2020 το συνολικό ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί 
στην δήλωση απόδοσης του ΦΠΑ. (ΦΕΚ Α/84/13.04.2020) 

12. 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. (Σχέδιο Νόμου 
Υπ.Υγείας/14.04.2020) 

13. Παρατείνονται  έως 31.8.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων 
οφειλών και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων 
τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση. Στην 
εν λόγω παράταση υπάγονται επιχειρήσεις με ενεργό, κύριο κωδικό 
δραστηριότητας στις 20.3.2020 ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τους 
πληττόμενους ΚΑΔ, ή επιχειρήσεις των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά 
την 20.3.2020 Κ.Α.Δ. δευτερεύουσας δραστηριότητας στη λίστα με τους 
πληττόμενους ΚΑΔ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου 
εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα 
που αντιστοιχούν στο κύριο στις 20.3.2020, που λήγουν ή έληξαν από 1.4.2020 έως 
και την 30.4.2020. (ΥΑ/ΦΕΚ Β/1157/03.04.2020) 

14. Αναστέλλεται η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 
1.4.2020 οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση. Στην εν λόγω παράταση υπάγονται 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81-32jgAMSfbnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYIuusy8T0uehxeTV2MbUlOjN-L4sD0AqBFq4aMAs95S
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=70e24a42-25f6-4651-8234-ab9d00fca46f
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=70e24a42-25f6-4651-8234-ab9d00fca46f
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88VQbDIJsbtr3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfYBAvGpNmPVnt3QwhqpeLHwcN5VaX_uYZ1pNE3tRrNT
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επιχειρήσεις με ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20.3.2020 ο οποίος 
συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τους πληττόμενους ΚΑΔ, ή επιχειρήσεις των 
οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.3.2020 Κ.Α.Δ. δευτερεύουσας 
δραστηριότητας στη λίστα με τους πληττόμενους ΚΑΔ, όπως αυτά προκύπτουν από 
την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα 
από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στο κύριο στις 20.3.2020, που λήγουν ή 
έληξαν από 1.4.2020 έως και την 30.4.2020, (ΥΑ/ΦΕΚ Β/1157/03.04.2020) 

15. Παρατείνονται έως 31.08.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων 
προς τη φορολογική διοίκηση χρεωστικών δηλώσεων ΦΠΑ με ποσό φόρου προς 
καταβολή, που λήγουν ή έληξαν από 01.04.2020 μέχρι και την 30.04.2020. Στην εν 
λόγω παράταση υπάγονται επιχειρήσεις με ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας 
στις 20.3.2020 ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τους πληττόμενους ΚΑΔ, ή 
επιχειρήσεις των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.3.2020 Κ.Α.Δ. 
δευτερεύουσας δραστηριότητας στη λίστα με τους πληττόμενους ΚΑΔ, όπως αυτά 
προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 
είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στο κύριο στις 
20.3.2020. (ΥΑ/ΦΕΚ Β/1158/03.04.2020) 

16. Αναστέλλεται μέχρι και την 31.08.2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και 
ληξιπρόθεσμων κατά τις 01.04.2020 οφειλών από χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ με 
ποσό φόρου προς καταβολή. Στις εν λόγω ρυθμίσεις υπάγονται επιχειρήσεις με 
ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20.3.2020 ο οποίος συμπεριλαμβάνεται 
στη λίστα με τους πληττόμενους ΚΑΔ, ή επιχειρήσεις των οποίων τα ακαθάριστα 
έσοδα ενεργού κατά την 20.3.2020 Κ.Α.Δ. δευτερεύουσας δραστηριότητας στη 
λίστα με τους πληττόμενους ΚΑΔ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση 
φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα 
έσοδα που αντιστοιχούν στο κύριο στις 20.3.2020. (ΥΑ/ΦΕΚ Β/1158/03.04.2020) 

17. Αναστέλλεται έως 10.04.2020, η κοινοποίηση προσωρινού διορθωτικού 
προσδιορισμού φόρου και οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου 
για τις υποθέσεις που αφορούν στην επιστροφή φόρων κατόπιν ελέγχου. (ΦΕΚ 
Β/1303/10.04.2020) 

18. Αναστέλλεται έως 10.04.2020, η προθεσμία διατύπωσης απόψεων ή 
αντιρρήσεων από πλευράς φορολογούμενου σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88VQbDIJsbtr3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfYBAvGpNmPVnt3QwhqpeLHwcN5VaX_uYZ1pNE3tRrNT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88VQbDIJsbtruFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVMaw8smZe20awzLQxPg-C2cIP-S2ripfRg69zR7EquZ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88VQbDIJsbtruFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVMaw8smZe20awzLQxPg-C2cIP-S2ripfRg69zR7EquZ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8t41p22kte0G4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtU9CTbqfQ_ZV5SD2UgOYRV4U9jqWvefJvMP9UXY7Bix2
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8t41p22kte0G4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtU9CTbqfQ_ZV5SD2UgOYRV4U9jqWvefJvMP9UXY7Bix2


11 
 

προσδιορισμό φόρου ή προστίμου, για τις υποθέσεις που αφορούν στην επιστροφή 
φόρων κατόπιν ελέγχου. (ΦΕΚ Β/1303/10.04.2020) 

19. Αναστέλλεται έως 10.04.2020,  η προθεσμία σχετικά με πληροφορίες, 
αντίγραφα βιβλίων και στοιχείων ή άλλων εγγράφων που ζητούνται από τη 
φορολογική διοίκηση για τις υποθέσεις που αφορούν στην επιστροφή φόρων 
κατόπιν ελέγχου. (ΦΕΚ Β/1303/10.04.2020) 

20. Παρέχεται, για αιτήματα επιστροφής φόρων κατόπιν ελέγχου που έχουν 
υποβληθεί από τους φορολογούμενους μέχρι 31.03.2020, η δυνατότητα 
ηλεκτρονικής αποστολής των ζητηθέντων σε αντίγραφα, στις αρμόδιες Ελεγκτικές 
Υπηρεσίες. (ΔΕΛ Α 1043783 ΕΞ/ΑΑΔΕ/10.04.2020) 

21. 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. (Σχέδιο Νόμου Υπ.Υγείας/14.04.2020) 

22. 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 επιβολή των διασφαλιστικών μέτρων σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ΚΦΔ. (Σχέδιο Νόμου Υπ.Υγείας/14.04.2020) 

23. 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. (Σχέδιο 
Νόμου Υπ.Υγείας/14.04.2020) 

24. Αναστέλλονται, για εξήντα (60) ημέρες, οι προθεσμίες για την άσκηση 
ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ΚΦΔ, οι οποίες έχουν λήξει ή λήγουν από την 11.03. 2020 έως και την 31.05. 2020. 
(Σχέδιο Νόμου Υπ.Υγείας/14.04.2020) 

25. 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. (Σχέδιο Νόμου 
Υπ.Υγείας/14.04.2020) 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8t41p22kte0G4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtU9CTbqfQ_ZV5SD2UgOYRV4U9jqWvefJvMP9UXY7Bix2
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8t41p22kte0G4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtU9CTbqfQ_ZV5SD2UgOYRV4U9jqWvefJvMP9UXY7Bix2
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/o-del-1043783-ex-2020
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=70e24a42-25f6-4651-8234-ab9d00fca46f
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=70e24a42-25f6-4651-8234-ab9d00fca46f
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=70e24a42-25f6-4651-8234-ab9d00fca46f
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=70e24a42-25f6-4651-8234-ab9d00fca46f
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=70e24a42-25f6-4651-8234-ab9d00fca46f
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=70e24a42-25f6-4651-8234-ab9d00fca46f
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=70e24a42-25f6-4651-8234-ab9d00fca46f
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26. Παρατείνεται έως 30.06.2020 η αναστολή καταβολής Φ.Π.Α. για πληγείσες 
επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία “Thomas Cook Group PLC”. 
(ν.4682/2020) 

27. Παρατείνονται έως 31.08.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη 
φορολογική διοίκηση οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 01.04.2020 έως και την 
30.04.2020 των μισθωτών που εργάζονται στις πληττόμενες επιχειρήσεις, (ΥΑ/ΦΕΚ 
Β/1159/03.04.2020) 

28. Αναστέλλεται έως 31.08.2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και 
ληξιπρόθεσμων κατά τις 01.04.2020 οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση, των 
μισθωτών που εργάζονται στις πληττόμενες επιχειρήσεις. (ΥΑ/ΦΕΚ 
Β/1159/03.04.2020) 

29.  Παρατείνονται έως 31.08.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων 
στη φορολογική διοίκηση οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 01.04.2020 έως και την 
30.04.2020. Στην εν λόγω ρύθμιση υπάγονται οι μισθωτοί επιχειρήσεων των 
πληττόμενων ΚΑΔ και οι μισθωτοί των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε 
αναστολή είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή 
δημόσιας αρχής, είτε λόγω της εφαρμογής του μέτρου της περίπτωσης α΄ της 
υποπαραγράφου 2Α του άρθρου 11 της από 20/03/2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α΄68). (ΥΑ/ΦΕΚ Β/1160/03.04.2020) 

30. Αναστέλλεται έως 31.08.2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων 
κατά τις 01.04.2020, οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση. Στην εν λόγω ρύθμιση 
υπάγονται οι μισθωτοί επιχειρήσεων των πληττόμενων ΚΑΔ και οι μισθωτοί των 
οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή είτε λόγω απαγόρευσης της 
λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω της εφαρμογής 
του μέτρου της περίπτωσης α΄ της υποπαραγράφου 2Α του άρθρου 11 της από 
20/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄68). (ΥΑ/ΦΕΚ 
Β/1160/03.04.2020) 

31. Μειώνεται ο συντελεστής ΦΠΑ στο 6% για τα είδη ατομικής υγιεινής και 
προστασίας. (ν.4683/2020) 

32. Απαλλάσσονται από δασμούς και ΦΠΑ τα εισαγόμενα προϊόντα που 
προορίζονται αποκλειστικά για την καταπολέμηση της πανδημίας. Διευκρινίζεται 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8P5OWwpZhAcvtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDrDz2jAil6GmD-rwtQ_DmEQCIWtEYiDox5Wn26PEFsb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88VQbDIJsbtpp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtchM2-kJblYzYanooKf1lEdtt0ZCwwNk_cn8iOzVjsV-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88VQbDIJsbtpp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtchM2-kJblYzYanooKf1lEdtt0ZCwwNk_cn8iOzVjsV-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88VQbDIJsbtpp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtchM2-kJblYzYanooKf1lEdtt0ZCwwNk_cn8iOzVjsV-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88VQbDIJsbtpp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtchM2-kJblYzYanooKf1lEdtt0ZCwwNk_cn8iOzVjsV-
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/A1075_FEK.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/A1075_FEK.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/A1075_FEK.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8u8Ba_xZ1WCXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDvRysmIdVvLrpgpMPxJeljCPno9sz64m7tFy4dr7W0K
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ότι είδη για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με απαλλαγή από δασμό και Φ.Π.Α, 
δύναται να εισάγουν και φυσικά ή νομικά πρόσωπα , με την προϋπόθεση ωστόσο ότι 
τα είδη αυτά θα τα διαθέσουν δωρεάν σε δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα. 
(ΑΑΔΕ/Ε.2045/08.04.2020) 

33. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού ποσού 
επαγγελματικής μίσθωσης, για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, οι επιχειρήσεις για 
τις οποίες έχουν ληφθεί έκτακτα και ειδικά μέτρα προσωρινής απαγόρευσης ή 
αναστολής λειτουργίας τους. Το τέλος χαρτοσήμου και το κατά περίπτωση ΦΠΑ 
επιβάλλονται εκ νέου επί του μισθώματος που προκύπτει από την ανωτέρω μερική 
καταβολή. (ν.4683/2020) 

34. Επεκτείνεται η απαλλαγή της καταβολής του 40% για τις περιπτώσεις 
επαγγελματικού μισθώματος και για τις πληγείσες από την πανδημία επιχειρήσεις. 
Στην εν λόγω ρύθμιση περί απαλλαγής, υπάγεται και η περίπτωση μισθωμάτων, 
στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση  πράγματος, ακίνητου 
ή κινητού ή και των δύο μαζί που προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματική 
χρήση στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης. (ν.4683/2020) 

35. Επιστρέφεται άμεσα ο φόρος εισοδήματος ή ΦΠΑ νομικών προσώπων, σε 
εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου με την προϋπόθεση ότι το αιτηθέν ποσό των 
εκκρεμών αιτήσεων ανέρχεται μέχρι του ποσού των 30.000€ ανά δικαιούχο 
(ν.4683/2020) 

36. Υπάγονται και τα νομικά πρόσωπα, στους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα 
σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους που πλήττονται σημαντικά από την πανδημία 
(έκπτωση 40% μισθώματος ) και που τους παρέχεται η ευχέρεια αναστολής των 
φορολογικών τους υποχρεώσεων, λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη τις τυχόν 
ενδοομιλικές συναλλαγές και συνεργασίες. Εν αναμονή έκδοσης ΥΑ, (Δελτίο τύπου 
ΥΠΟΙΚ/12.04.2020) 

37. Παρέχεται η δυνατότητα, με σκοπό εφαρμογής κάθε είδους οικονομικών μέτρων 
στήριξης από τον Απρίλιο και μετά,   αναδρομικής τροποποίησης κύριου ενεργού 
ΚΑΔ στις αρμόδιες ΔΟΥ μέχρι και τις 24.04.2020, σε επιχειρήσεις που, λόγω 
σφάλματος κατά την προηγούμενη περίοδο, είχαν δηλώσει, ως κύριο ΚΑΔ κάποιον 
που δεν ανταποκρίνονταν στη βασική και κυριότερη δραστηριότητά τους. Η 
τροποποίηση είναι εφικτή υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος κύριος ΚΑΔ που 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/E2045pro.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8u8Ba_xZ1WCXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDvRysmIdVvLrpgpMPxJeljCPno9sz64m7tFy4dr7W0K
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8u8Ba_xZ1WCXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDvRysmIdVvLrpgpMPxJeljCPno9sz64m7tFy4dr7W0K
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8u8Ba_xZ1WCXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDvRysmIdVvLrpgpMPxJeljCPno9sz64m7tFy4dr7W0K
https://www.minfin.gr/web/guest/deltia-typou/-/asset_publisher/4kjvD0lBldee/content/parembaseis-antimetopises-tes-krises-tou-koronoiou?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.minfin.gr%2Fweb%2Fguest%2Fdeltia-typou%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4kjvD0lBldee%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
https://www.minfin.gr/web/guest/deltia-typou/-/asset_publisher/4kjvD0lBldee/content/parembaseis-antimetopises-tes-krises-tou-koronoiou?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.minfin.gr%2Fweb%2Fguest%2Fdeltia-typou%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4kjvD0lBldee%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
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δηλώνεται ήταν ήδη δηλωμένος ως δευτερεύων ΚΑΔ στο μητρώο του 
φορολογουμένου και είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησης  με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα 
έσοδα του φορολογικού έτους 2019. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί  ανακριβής 
δήλωση των παραπάνω, πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων από τον ΚΦΔ, 
επιβάλλονται και μία σειρά επιπρόσθετων σωρευτικών κυρώσεων. (ΦΕΚ 
Α/84/13.04.2020) 

38. Παρέχεται η δυνατότητα για τις επιχειρήσεις που έχουν υποκατάστημα με ΚΑΔ 
κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας 
αρχής, να συμπεριληφθούν τόσο στο σχήμα αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 
εργαζομένων, των οποίων η σύμβαση τίθεται σε προσωρινή αναστολή, όσο και στο 
δικαίωμα έκπτωσης 40% επί του μισθώματος του υποκαταστήματος, ανεξαρτήτως 
του ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας της έδρας της επιχείρησης. Εν 
αναμονή έκδοσης ΥΑ (Δελτίο τύπου ΥΠΟΙΚ/12.04.2020) 

39. Διευρύνεται η λίστα των πληττόμενων επιχειρήσεων με την υπαγωγή: α) 
καταστημάτων και επιχειρήσεων κάθε είδους που λειτουργούν εντός 
ξενοδοχειακών μονάδων και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, όπως και εντός των 
αερολιμένων της επικράτειας, β) καταστημάτων λιανικής πώλησης 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης 
προπληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και της επισκευής και 
αντικατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού χρηστών. (ΦΕΚ Β/1387/14.04.2020) 

40. Παρέχεται η δυνατότητα επιδότησης τόκων επιχειρηματικών δανείων για την 
περίοδο 01.04.2020 έως 30.06.2020, με ενδεχόμενη παράταση δύο μηνών, για τις 
επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ενήμερα επιχειρηματικά δάνεια έως την 31.12.2019. 
Η επιδότηση καταλαμβάνει όλα τα νομίμως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τα οποία 
έχουν συναφθεί δανειακές συμβάσεις και έχουν χορηγηθεί δάνεια είτε τακτικής 
λήξης είτε ομολογιακά είτε μέσω αλληλόχρεων λογαριασμών σε επιχειρήσεις. (ΦΕΚ 
Β/1291/10.04.2020) 

41. Παρατείνεται, έως και 30.06.2020, η προθεσμία της δημοσιοποίησης των 
ετήσιων οικονομικών εκθέσεων των εισηγμένων επιχειρήσεων. (Σχέδιο Νόμου 
Υπ.Υγείας/14.04.2020) 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh
https://www.minfin.gr/web/guest/deltia-typou/-/asset_publisher/4kjvD0lBldee/content/parembaseis-antimetopises-tes-krises-tou-koronoiou?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.minfin.gr%2Fweb%2Fguest%2Fdeltia-typou%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4kjvD0lBldee%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8aRmGcrk2Dyb3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtV02CNaQHogIl_n-HdSXG1uFvlEJzV0qH4QXycWWFQPC
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81-32jgAMSfYtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbVf7WxopdYvkrlPbt0Nf4imdqJkF1gB9Kxn-ecVql6P
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81-32jgAMSfYtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbVf7WxopdYvkrlPbt0Nf4imdqJkF1gB9Kxn-ecVql6P
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=70e24a42-25f6-4651-8234-ab9d00fca46f
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=70e24a42-25f6-4651-8234-ab9d00fca46f
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42. Συστήνεται λογαριασμός στην Τράπεζα της Ελλάδος για την είσπραξη δωρεών 
προς αποπληρωμή εκτάκτων δαπανών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 
COVID-19. (ΥΑ/ΦΕΚ Β/1164/03.04.2020) 

43. Χρηματοδοτούνται δράσεις ενίσχυσης των πληττόμενων επιχειρήσεων από το 
εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(ν.4683/2020) 

44. Παρατείνονται έως 30.06.2020 η υποβολή προτάσεων έργων ΕΣΠΑ και η 
υλοποίηση των εν εξελίξει πράξεων ΕΣΠΑ ως προς το φυσικό και οικονομικό τους 
αντικείμενο, με ημερομηνία λήξης 31.03.2020 (ν.4683/2020)   

45. Συστήνεται ταμείο με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας», (ΥΑ/ΦΕΚ 
Β/1197/07.04.2020) 

46. Αναβάλλεται από τις 08.04.2020 έως και τις 15.05.2020, η διεξαγωγή 
διαγωνισμών για ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, αρμοδιότητας της Γενικής 
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), (ΥΑ/ΦΕΚ Β/1215/08.04.2020) 

47. Αναστέλλεται από τις 08.04.2020 έως και τις 15.05.2020, κάθε προθεσμία που 
προβλέπεται στο νομικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων έργων, 
όπως κατά περίπτωση ισχύει (ήτοι των ν. 4412/2016, 3669/2008, 3316/2005 κ.λ.π.), 
με αναθέτουσα αρχή τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας , (ΥΑ/ΦΕΚ 
Β/1215/08.04.2020) 

48. Παρατείνονται, από τις 08.04.2020 έως και τις 15.05.2020, όλες οι συμβατικές 
προθεσμίες κατά την εκτέλεση των συμβάσεων αρμοδιότητας του Τμήματος 
Υποστήριξης Κτιριακών Υποδομών Έρευνας της ΓΓΕΤ, (ΥΑ/ΦΕΚ Β/1215/08.04.2020) 

49. Λαμβάνονται μέτρα για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων στους ορκωτούς 
ελεγκτές λογιστές και στις ελεγκτικές εταιρείες και για τη λειτουργία της ΕΛΤΕ 
λόγω της πανδημίας, (υπ’ αριθμόν 012/2020/Ανακοίνωση ΕΛΤΕ/09.04.2020) 

50. Επισημαίνονται από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των 
Ελεγκτών - ΕΦΕΕ (Committee of European Auditing Oversight Bodies - CEAOB) οι 
σημαντικές περιοχές ενόψει του αντίκτυπου του κορωνοϊού (Covid-19) στους 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8C7zJqgnbkUV_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYc0PnWkuaalM8AagY2B5Vx2mt0OwZOJY_SorYXV8Njf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8u8Ba_xZ1WCXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDvRysmIdVvLrpgpMPxJeljCPno9sz64m7tFy4dr7W0K
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8u8Ba_xZ1WCXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDvRysmIdVvLrpgpMPxJeljCPno9sz64m7tFy4dr7W0K
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8NZ_IN6a-NQ73U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZtA8MGUJHhj_DaBV6Y-tBg_Tixn57XLXCzg1NED2hi0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8NZ_IN6a-NQ73U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZtA8MGUJHhj_DaBV6Y-tBg_Tixn57XLXCzg1NED2hi0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8k6dm0EJ2KwAliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVExOnICcCp3ijaxcltPfHuMBy3skTbqKxnBOFGL3tBb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8k6dm0EJ2KwAliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVExOnICcCp3ijaxcltPfHuMBy3skTbqKxnBOFGL3tBb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8k6dm0EJ2KwAliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVExOnICcCp3ijaxcltPfHuMBy3skTbqKxnBOFGL3tBb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8k6dm0EJ2KwAliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVExOnICcCp3ijaxcltPfHuMBy3skTbqKxnBOFGL3tBb
http://www.elte.org.gr/images/files/pdf/anakoinosi_012_2020.pdf
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ελέγχους των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών, (υπ’ αριθμόν 
06/2020/Ανακοίνωση της ΕΛΤΕ/26.03.2020) 

51. Παρέχονται οδηγίες για την έκδοση τελωνειακών αποφάσεων κατά την περίοδο 
ισχύος των μέτρων πρόληψης της πανδημίας (Ε.2047/ΑΑΔΕ/09.04.2020) 

 

Β. Μέτρα για τους εργαζόμενους 

1. Παράταση χρήσης άδειας ειδικού σκοπού για γονείς με τέκνα έως 15 ετών μέχρι 
τις 24 Απριλίου 2020, βάσει της ΚΥΑ 14556/448 της 7.4.2020  και της ΠΝΠ. 84 της 
13.4.2020.   

Σε περίπτωση που εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο γονέων, τότε αυτός δεν μπορεί 
να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός και αν ο γονέας που δεν εργάζεται 
νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από κορωνοϊό ή είναι άτομο με 
αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και άνω, σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας 
υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ ή λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον Οργανισμό 
Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) ή σύνταξη 
αναπηρίας.  

2. Εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε επιχειρήσεις των οποίων 
ανεστάλη η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής ή που 
πλήττονται σημαντικά βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, 
των οποίων η ημερομηνία αυτοδίκαιης λήξης τοποθετείται σε χρόνο 
μεταγενέστερο της 20ης Μαρτίου 2020, οι οποίες ωστόσο λύθηκαν πρόωρα εντός 
του χρονικού διαστήματος από 1/3/2020 έως και 20/3/2020, είτε με οικειοθελή 
αποχώρηση εκ μέρους του εργαζόμενου είτε κατόπιν καταγγελίας από τον 
εργοδότη για σπουδαίο λόγο, είναι δικαιούχοι της ειδικής αποζημίωσης των 800€, 
της Εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας 13867/416 της 1.4.2020 

3. Δυνατότητα εργαζομένων να προβούν σε διορθώσεις/συμπληρώσεις ή 
ανακλήσεις των αρχικών υπεύθυνων δηλώσεών τους με ορθή επανάληψή τους 
εντός των συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η 
σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή και έχουν λάβει γνωστοποίηση της αναστολής 
της σύμβασης εργασίας τους από τις επιχειρήσεις –εργοδότες τους, υποβάλλουν 
υπεύθυνη δήλωση για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800€, 

http://www.elte.org.gr/images/files/pdf/anakoinosi_006_2020_.pdf
http://www.elte.org.gr/images/files/pdf/anakoinosi_006_2020_.pdf
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2047-09-04-2020
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Z8EAZX8QMQ_uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcccM1XIksSFsEgwZNuqRglOAwIykipsbYY9ioFhB76G
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh
https://www.taxheaven.gr/circulars/32692
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σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, βάσει της Εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εργασίας 14676/253 της 7.4.2020 

Περίοδος (α’ φάση): 1/4/2020 – 10/4/2020 

Διορθώσεις: 11/4/2020 – 13/4/2020 

Περίοδος (β’ φάση): 11/4/2020 – 20/4/2020 

Διορθώσεις: 21/4/2020 – 30/4/2020 

Περίοδος (γ’ φάση): 21/4/2020 – 130/4/2020 

Διορθώσεις: 1/5/2020 – 3/5/2020 

Ενδεικτικά, διόρθωση των παρακάτω:  

α. διόρθωση στοιχείων δήλωσης όπως αριθμός IBAN, στοιχεία μισθίου ακινήτου 
κύριας κατοικίας, κτλ, 

β. συμπλήρωση στοιχείων μίσθωσης κύριας κατοικίας σε περίπτωση αλλαγής 
κατηγορίας υπαγωγής της επιχείρησης – εργοδότη από ΚΑΔ πληττόμενης 
επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ΚΑΔ επιχειρηματικής δραστηριότητας που 
ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής, 

γ. ανάκληση της υπεύθυνης δήλωσης σε περίπτωση που ο εργαζόμενος επιθυμεί τη 
μη υπαγωγή του στην οικονομική ενίσχυση λόγω του ότι παράδειγμα στον ενδιάμεσο 
χρόνο λύθηκε η σύμβαση εργασίας του με οικειοθελή αποχώρηση από την επιχείρηση 
- εργοδότη που είχε θέσει σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας του ή επειδή μπορεί να 
βρίσκεται σε άδεια μητρότητας ή άδεια ασθενείας, ή επειδή προσλήφθηκε από άλλον 
εργοδότη. 

4. Μέτρα για τη διατήρηση ευνοϊκών ρυθμίσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία, βάσει 
της ΠΝΠ. 84 της 13.4.2020.   

Η ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 28 
του ν. 4321/2015 και το άρθρο 54 του ν. 4305/2014, δεν απόλλυται, εάν οι οφειλές 
που κατέστησαν απαιτητές στις 29 Φεβρουαρίου 2020 και εφεξής τελούν σε 
αναστολή είσπραξης, διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου, ή έχουν υπαχθεί στην 
πάγια ρύθμιση της υποπαρ. ΙΑ. 1 της παρ. ΙΑ του πρώτου  άρθρου του ν. 4152/2013 
(Α΄ 107), της οποίας οι όροι τηρούνται.  

https://www.e-nomothesia.gr/law-news/egkuklios-oik-14676-253-7-4-2020-diorthoseis-stin-ypoboli-diloseon.html
https://www.e-nomothesia.gr/law-news/egkuklios-oik-14676-253-7-4-2020-diorthoseis-stin-ypoboli-diloseon.html
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh
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5. Μέτρα στήριξης εργαζομένων πάσης φύσης εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού 
τομέα - Εξ αποστάσεως  εργασία (τηλεκπαίδευση/τηλεκατάρτιση) εκπαιδευτικών. 
Αναστολή συμβάσεων εργασίας, βάσει της ΚΥΑ 14199/249 της 8.4.2020.  

Εργαζόμενοι (εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό) επιχειρήσεων-εργοδοτών πάσης 
φύσεως εκπαιδευτικών δομών του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες πλήττονται και οι 
οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/3/2020, τους 
αναφερόμενους σε πίνακα ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 
20/3/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στον 
κάτωθι 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 20/3/2020 ή κύριας δραστηριότητας 
υποκαταστήματος/ων, στις οποίες έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής 
απαγόρευσης λειτουργίας με εντολή δημόσια αρχής.  

Οι συμβάσεις εργασίας των εκπαιδευτικών που έχουν λάβει διοριστήριο, σύμφωνα 
με τις σχετικές διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δεν 
αναστέλλονται και οι αποδοχές αυτών των εργαζομένων καταβάλλονται από τους 
εργοδότες. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία 
(τηλεκπαίδευση). Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης 
ειδικού σκοπού, των φορολογικών και ασφαλιστικών μέτρων στήριξης, καθώς και 
της μείωσης του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας  

Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν λάβει διοριστήριο, καθώς και το πάσης φύσεως 
εκπαιδευτικό προσωπικό σε κάθε άλλη περίπτωση εκπαιδευτικών δομών, μπορούν 
να παρέχουν εργασία εξ αποστάσεως (τηλεκπαίδευση/τηλεκατάρτιση) και σε αυτή 
την περίπτωση οι συμβάσεις εργασίας τους δεν αναστέλλονται και οι αποδοχές τους 
καταβάλλονται από τους εργοδότες. Οι εκπαιδευτικοί και το πάσης φύσεως 
εκπαιδευτικό προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου που θα παρέχουν εργασία εξ 
αποστάσεως (τηλεκπαίδευση/τηλεκατάρτιση), δεν είναι δικαιούχοι της 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού, των φορολογικών και ασφαλιστικών μέτρων 
στήριξης,καθώς και της μείωσης του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας. Οι 
συμβάσεις εργασίας εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία σε επιχειρήσεις- 
εργοδότες της παραπάνω παραγράφου, τελούν σε αναστολή για το χρονικό διάστημα 
από 15.3.2020 έως και 30.4.2020 και οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι της 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8k6dm0EJ2KwD3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZTYX6nW23FMibcwfLoJ3titthe6exex5q6ReziI-FgS
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αποζημίωσης ειδικού σκοπού, των φορολογικών και ασφαλιστικών μέτρων 
στήριξης, και της μείωσης του συνολικού ποσού του μισθώματος κύριας κατοικίας.   

Απαγόρευση μειώσεων προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας και 
σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες από 
18.3.2020, ημερομηνία δημοσιοποίησης του μέτρου.  

6. Ρυθμίσεις που αφορούν μειώσεις και αναπροσαρμογή διδάκτρων ιδιωτικών 
εκπαιδευτικών δομών πάσης φύσεως, βάσει της ΚΥΑ 14199/249 της 8.4.2020.  

Μη παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως μεταφορά, σίτιση, απογευματινές δραστηριότητες 
κλπ., από τους παραπάνω εργοδότες – επιχειρήσεις δεν χρεώνονται για όσο 
διάστημα διαρκεί η απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας με φυσική παρουσία 
και δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής των αντίστοιχων ποσών από τους 
υπόχρεους.  

Έκτακτα μέτρα ενίσχυσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο  
● H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα δέχεται εν νέου τα ομόλογα που εκδίδει ή 

εγγυάται η Ελληνική Δημοκρατία και τα οποία χρησιμοποιούνται ως 
εξασφαλίσεις στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος  

● Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει το ελληνικό καθεστώς παροχής 
επιστρεπτέων προκαταβολών ύψους 1 δισ. ευρώ για τη στήριξη της 
οικονομίας λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού 

● Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό μέτρο παροχής εγγυήσεων 
ύψους 2 δισ. ευρώ για τη στήριξη επιχειρήσεων που πλήττονται από την 
έξαρση του κορωνοϊού 

● Κορωνοϊός: Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων αποδεσμεύουν 
8 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση 100.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

● Συμφωνία σε επίπεδο Eurogroup για πρόσθετα μέτρα στήριξης στήριξης της 
ευρωπαϊκής ύψους €540 δισ. 

● Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2020 ενισχύεται πρόσθετη χρηματοδότηση 
€3,57 δισ. για την καταπολέμηση της νόσου Covid-19  

Εμπορικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο  

● Επιλεγμένα εμπορικά μέτρα χωρών για αντιμετώπιση της κρίσης 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8k6dm0EJ2KwD3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZTYX6nW23FMibcwfLoJ3titthe6exex5q6ReziI-FgS
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200407~2472a8ccda.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200407~2472a8ccda.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200407~2472a8ccda.en.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_611
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_611
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_611
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_591
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_591
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_591
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_569
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_569
https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/eurogroup/2020/04/07-09/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Video+conference+of+the+Eurogroup
https://www.consilium.europa.eu/el/meetings/eurogroup/2020/04/07-09/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Video+conference+of+the+Eurogroup
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/04/14/tackling-covid-19-council-adopts-amended-eu-budget-for-2020/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Tackling+COVID-19:+Council+adopts+amended+EU+budget+for+2020
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/04/14/tackling-covid-19-council-adopts-amended-eu-budget-for-2020/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Tackling+COVID-19:+Council+adopts+amended+EU+budget+for+2020
https://www.sev.org.gr/uploads/documents/covid_measures_e.pdf
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Περαιτέρω χρήσιμη πληροφόρηση  

● Κατευθυντήριες γραμμές για την τηλεργασία από την Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

● GOVgr: ενημέρωση της κυβέρνησης για τον Covid-19 
● Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ: ενημέρωση για τον Covid-19 
● Ομάδα Κρούσης Επιτροπής Ανταγωνισμου για τον Covid-19 

 

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

 

http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=7,161,155,219,27,188,229,143
http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=7,161,155,219,27,188,229,143
https://covid19.gov.gr/
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