
ΜΕΤΡΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Παρατείνονται  οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων 

στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων,  που 

λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 30/4/2020. Έως 

την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και 

πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των 

δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής 

βεβαιωμένων οφειλών.

2. Αναστέλλεται η είσπραξη των βεβαιωμένων και 

ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών των ανωτέρω 

προσώπων.

3. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και 

προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.

Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο 

κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 από 

τους αναφερόμενους στην απόφαση 1053/20, 

όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση 

1062/20 και περιλαμβάνει και τις επιχειρήσεις  

των οποίων οι ΚΑΔ δευτερεύουσας 

δραστηριότητας έχουν μεγαλύτερα 

ακαθάριστα έσοδα από τα ακαθάριστα έσοδα 

που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 

20/3/2020, όπως αυτά προκύπτουν από την 

αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος 

φορολογικού έτους 2018. . Μισθωτοί των 

επιχειρήσεων αυτών και φυσικά πρόσωπα που 

εκμισθώνουν ακίνητα στις ανωτέρω 

επιχειρήσεις 

Παράταση έως την 31/08/2020

Άρθρο 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α') και Απόφαση 1053/20 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΈΝΗ) ---Στην περίπτωση που 

εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο 

οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και την περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι 

επιχειρήσεις δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η αναστολή παύει αυτοδικαίως και οι 

οφειλές βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης.

Παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων 

στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με 

ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), που λήγουν ή 

έληξαν από 11/03/2020 μέχρι και την 30/04/2020.

2. Αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των 

βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 

οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή 

(χρεωστικές) των ανωτέρω προσώπων.

3. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και 

προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.

Επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ως ενεργό, κύριο 

κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 από 

τους αναφερόμενους στην απόφαση 1054/20, 

όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση 

1063/20 και περιλαμβάνει και τις επιχειρήσεις  

των οποίων οι ΚΑΔ δευτερεύουσας 

δραστηριότητας έχουν μεγαλύτερα 

ακαθάριστα έσοδα από τα ακαθάριστα έσοδα 

που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 

20/3/2020, όπως αυτά προκύπτουν από την 

αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος 

φορολογικού έτους 2018.

Παράταση έως την 31/08/2020

Άρθρο 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α') και Απόφαση 1054/20 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΈΝΗ)--Στην περίπτωση που 

εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο 

οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι 

επιχειρήσεις δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η αναστολή παύει αυτοδικαίως και οι 

οφειλές βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης.

Για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα εκπίπτει ποσοστό 

είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των δόσεων των βεβαιωμένων 

στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών τους με ημερομηνία 

καταβολής από τις 30 Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Απριλίου 

2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα. Σε 

περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθεστώς 

ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, εκπίπτει 

ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του ποσού της δόσης 

της ρύθμισης.Οι οφειλές ΦΠΑ και οι οφειλές από 

παρακρατούμενους φόρους που έχουν βεβαιωθεί στη 

φορολογική διοίκηση και είναι καταβλητέες από 30/3/2020 

έως και 30/4/2020 οι οποίες δεν τελούν σε καθεστώς 

ρύθμισης / διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, δεν θα 

υπόκεινται στην έκπτωση του 25% ούτε σε οποιαδήποτε 

άλλη έκπτωση. Για τη χορήγηση της έκπτωσης σε περίπτωση 

ρύθμισης / διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής θα πρέπει 

να έχουν εξοφληθεί όλες οι προηγούμενες δόσεις της 

ρύθμισης / διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής. Η 

έκπτωση του 25%, δεν αφορά την καταβολή της πρώτης 

δόσης. 

Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο 

κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 από 

τους αναφερόμενους στην απόφαση 1053/20, 

όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση 

1062/20 και περιλαμβάνει και τις επιχειρήσεις  

των οποίων οι ΚΑΔ δευτερεύουσας 

δραστηριότητας έχουν μεγαλύτερα 

ακαθάριστα έσοδα από τα ακαθάριστα έσοδα 

που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 

20/3/2020, όπως αυτά προκύπτουν από την 

αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος 

φορολογικού έτους 2018. . Μισθωτοί των 

επιχειρήσεων αυτών και φυσικά πρόσωπα που 

εκμισθώνουν ακίνητα στις ανωτέρω 

επιχειρήσεις 

Ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής από τις 30 Μαρτίου 2020 

έως και τις 30 Απριλίου 2020, έως και την 30/04/20.

ΠΝΠ 30/03/20 άρθρο 1--Δόθηκαν διευκρινίσεις από το υπουργείο. Aπόφαση Α.1068/2020,  σχετικά με την 

παράταση εμπρόθεσμης πληρωμής των φορολογικών οφειλών που λήγουν στις 30 και 31/03/20, έως τις 10/04/20. 

Παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης 

τμηματικής καταβολής, των οποίων οι δόσεις λήγουν την 31.03.2020.

Διευκρινίσεις για την έκπτωση δίνονται με την απόφαση Ε.2046/2020

Οι επιχειρήσεις που είτε απαγορεύτηκε η λειτουργία τους, 

είτε εντάσσονται στις πληττόμενες βάσει ΚΑΔ, εφόσον 

εξοφλήσουν ολοσχερώς μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 το 

συνολικό ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση 

του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που προκύπτει 

από τις δηλώσεις α' τριμήνου του 2020 για τους υπόχρεους 

σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων και του τρίτου μήνα του 

2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, 

παρέχεται η δυνατότητα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το 

είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί της καταβληθείσας οφειλής, 

με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων 

τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες 

έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά και την 1η 

Μαΐου 2020. Για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών 

βιβλίων, προϋπόθεση εφαρμογής του προηγούμενου 

εδαφίου είναι η εξόφληση του Φ.Π.Α. της περιόδου 

Φεβρουαρίου 2020, με εξαίρεση τις υπόχρεες επιχειρήσεις 

που τελούσαν σε αναστολή στις 26 Μαρτίου 2020.

Οι επιχειρήσεις που είτε απαγορεύτηκε η 

λειτουργία τους, είτε εντάσσονται στις 

πληττόμενες βάσει ΚΑΔ.

ΠΝΠ 13/04/20 άρθρο 3

Επιστροφή φόρου εισοδήματος Ν.Π. και ΦΠΑ Ν.Π. και 

φυσικών προσώπων όταν δεν έχει παραγραφεί η απαίτηση, 

έως 30.000 €, ανά φορολογία και ανά δικαιούχο.

Όλες οι επιχειρήσεις για φόρο εισοδήματος και 

ΦΠΑ και όλα τα φυσικά πρόσωπα για ΦΠΑ
Άμεσα

 Άρθρο 3 ΠΝΠ 20.03.2020--Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος Ε 2037/2020 αναφορικά με την άμεση επιστροφή φόρου των 

νομικών προσώπων και οντοτήτων, έως 30.000 €. Η επιστροφή αφορά εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου, δηλαδή 

υποθέσεις για τις οποίες για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί πράξη προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου 

μέχρι την 20/3/2020

Παρατείνονται  οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων 

στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 

έως και την 30/04/2020 και οι προθεσμίες καταβολής των 

δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής 

βεβαιωμένων οφειλών, των φυσικών προσώπων που 

εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν 

ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 τους 

αναφερόμενους στον επικαιροποιημένο πίνακα (Α 1061/20) ή 

των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 

20/3/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους 

αναγραφόμενους στον πίνακα (Α 1061/20), 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 καθώς και των μισθωτών 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 εντέκατου άρθρου της από 

20.3.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α' 68) (ένταξη 

εργοδότη στους ΚΑΔ).

Φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα / 

μισθωτοί επιχειρήσεων με αναστολή 

σύμβασης εργασίας που εντάσσονται στους 

κύριους ή δευτερεύοντες ΚΑΔ, ή έχει 

απαγορευτεί η λειτουργία τους.

Μέχρι και την 31/08/2020 Απόφαση 1061/2020

Η προθεσμία υποβολής των καταστάσεων φορολογικών 

στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών (ΜΥΦ) του 

ημερολογιακού έτους 2019 παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 

2020, ενώ η προθεσμία για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα 

υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών παρατείνεται έως την 

31η Ιουλίου 2020.

Όλες οι επιχειρήσεις 30/06/20 και 31/07/20 Απόφαση 1051/20

ΜΕΤΡΑ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ-ΕΡΓΑΤΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΑΛΛΑ) ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ



ΜΕΤΡΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών 

εισφορών μηνών Φεβρουαρίου  και Μαρτίου 2020.

Αφορά τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενων 

και εργοδότη, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και 

Μαρτίου 2020  για το διάστημα έως την απαγόρευση 

λειτουργίας των  επιχειρήσεων ή έως την αναστολή 

συμβάσεων εργασίας σε εφαρμογή της περ. α) της υποπαρ. 

2Α του άρθρου ενδέκατου, της από 20.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 

68/τ.Α’/  20.03.2020),που είναι απαιτητές έως 31/3/2020 και 

30/4/2020  αντίστοιχα. Οι επιχειρήσεις θα υποβάλλουν ΑΠΔ 

εμπρόθεσμα. 

Επιχειρήσεις που έχουν ενεργό, κωδικό (κύριο 

ή δευτερεύοντα με μεγαλύτερα έσοδα από τον 

κύριο) δραστηριότητας στις  20/03/2020,  από 

τους αναγραφόμενους στους Πίνακες Κωδικών 

Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των αριθ. 

Α.1053/2020 (Β’949) και Α.1054/2020 (Β’950) 

υπουργικών αποφάσεων. 

Οι εισφορές μπορούν καταβληθούν έως 30/9/2020 και  έως 

31/10/2020 αντίστοιχα, χωρίς τον υπολογισμό κατά  το διάστημα 

αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω  εκπρόθεσμης 

καταβολής. Επιπλέον η προθεσμία καταβολής των δόσεων 

ενεργών  ρυθμίσεων, απαιτητών έως 31/3/2020 καθώς και η 

προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε 

ρύθμισης, παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες. 

Άρθρο 3 ΠΝΠ 11/03/20-- Απόφαση Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325 Διευκρινίσεις δόθηκαν και με την απόφαση 

Αρ.Πρωτ.Φ80020/14013/Δ16.407  Δ.15/Δ’/οικ.13937/337/2020  

Aναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο 

πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων 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.

Όλες οι επιχειρήσεις 11/03-10/04/20

Άρθρο 4 § 1 ΠΝΠ 11-03-20--Για όσο χρόνο εφαρμόζεται το παραπάνω μέτρο, ο εργοδότης υποχρεούται να 

γνωστοποιήσει στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

συγκεντρωτικά, 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, που 

πραγματοποιήθηκε εντός του προηγούμενου μήνα κατά το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα της 

παρασχεθείσας εργασίας.

Ο εργοδότης δύναται με απόφασή του να καθορίζει ότι η 

εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον 

προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα 

πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως 

εργασίας. Εργαζόμενοι με τηλεργασία σε επιχειρήσεις - βάσει 

ΚΑΔ κύριας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων 

εσόδων έτους 2018, δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης 

ειδικού σκοπού. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, δύνανται να 

συμφωνήσουν με τους εργαζόμενούς τους, των οποίων οι 

συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή και είναι 

δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, την παροχή 

εργασίας με τηλεργασία, μόνο για πρόσκαιρες ανάγκες της 

επιχείρησης.

Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, 

που έχουν οριστεί από το Υπουργείο 

Οικονομικών, βάσει Κ.Α.Δ κύριας ή 

δευτερεύουσας δραστηριότητας, ως κλάδοι 

πληττόμενοι.

Αναστολή της σύμβασης εργασίας από 21/03
Άρθρο 4 § 2 ΠΝΠ 11/03/20--Απόφαση οικ.13738/413-31-3-2020 με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις επι της 

Κ.Υ.Α. αριθμ. 12998/232/23-3-2020 .

Οι γονείς εργαζόμενοι, δύνανται να κάνουν χρήση της άδειας 

ειδικού σκοπού.
Όλες οι επιχειρήσεις

Για όσο καιρό διαρκεί η αναστολή της λειτουργίας των  μονάδων 

που αναφέρονται στη διάταξη.

Ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώσει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους του έκαναν χρήση της ανωτέρω άδειας, καθώς και τη διάρκεια αυτής, 

μετά το πέρας της 10ης.4.2020 και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 15.4.2020.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που τελούν σε αναστολή της 

επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, κατόπιν εντολής 

δημόσιας αρχής,  υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις 

προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε 

περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές 

είναι άκυρες.

 Επιχειρήσεις-εργοδότες, που τελούν σε 

αναστολή της επιχειρηματικής τους 

δραστηριότητας, κατόπιν εντολής δημόσιας 

αρχής, 

Για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης, από 

18/03/20.
Άρθρο 11 § 1 ΠΝΠ 20/03/20

Αναστολή των συμβάσεων  εργασίας μέρους ή του συνόλου 

του προσωπικού επιχειρήσεων, προκειμένου να 

προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες τους. Οι 

επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που κάνουν 

χρήση της ανωτέρω ρύθμισης απαγορεύεται ρητά να 

προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το 

σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση 

πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, 

που έχουν οριστεί από το Υπουργείο 

Οικονομικών, βάσει Κ.Α.Δ κύριας ή 

δευτερεύουσας δραστηριότητας, ως κλάδοι 

πληττόμενοι.

Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας μπορεί να εφαρμοστεί 

μέχρι ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση της ΠΝΠ. Η υποβολή των 

δηλώσεων από τον εργοδότη για συμβάσεις εργασίας σε 

αναστολή στο σύστημα Εργάνη, πραγματοποιείται κατά το 

διάστημα από 24/3/2020 έως και 20/4/2020.

Άρθρο 11 § 2 Α (α) και (β) ΠΝΠ 20/03/20--Απόφαση 12998-235/23/03/20 Αναλυτική αναφορά (1*)

 Δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως 

αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Η αποζημίωση είναι ύψους 

οκτακοσίων ευρώ (800€), η οποία καλύπτει χρονικό διάστημα 

45 ημερολογιακών ημερών.

Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση 

εργασίας τελεί σε αναστολή, είτε λόγω 

απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης 

με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω 

εφαρμογής του μέτρου της περ. α) της υποπαρ. 

2Α (ΚΑΔ) Οι εργαζόμενοι των οποίων η 

σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1ης 

Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020, είτε με 

καταγγελία από τον εργοδότη είτε με 

οικειοθελή αποχώρηση από τους ίδιους.

Για επιχειρήσεις των οποίων έχει απαγορευτεί η λειτουργία τους, η 

υποβολή της δήλωσης του εργοδότη πραγματοποιείται κατά το 

χρονικό διάστημα 24/03-31/03/20 και για επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ 

από 24/03-20/04/20.

Άρθρο 11 § 2 Β (α) και (β) ΠΝΠ 20/03/20-- απόφαση 13031/Δ1.4551-24/03/20 και απόφαση 12997/231-24/03/20

Απόφαση 12998-235/23/03/20 

(1*)Οι εργαζόμενοι δεν οφείλουν να παρέχουν την εργασία 

τους και οι επιχειρήσεις δεν οφείλουν αποδοχές (Ανωτέρα 

βία)/Οι συμβάσεις ορισμένου παρατείνονται κατά το 

διάστημα της απαγόρευσης. Άδειες χωρίς αποδοχές δεν 

ισχύουν. Ο εργαζόμενος δικαιούται την αποζημίωση ειδικού 

σκοπού των 800€ (45 ημέρες). Οι καταγγελίες συμβάσεων 

εργασίας από 18/03/20 είναι άκυρες. Στους εργαζόμενους 

παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί των ονομαστικών 

μισθών τους για χρονικό διάστημα 45 ημερών, η οποία 

καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι ΑΠΔ 

υποβάλλονται κανονικά.

Επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία έχει 

απαγορευτεί βάσει νόμου.

Για το διάστημα της απαγόρευσης. Για τον εργοδότη η προθεσμία 

υποβολής των δηλώσεων για τους εργαζόμενους που διακόπηκε η 

εργασία τους, λήγει την 31/03/20. Για τους εργαζόμενους στις 

10/04/20

Απόφαση 12998-232/23/03/20--οικ.14676/253/2020\Διευκρινίσεις επί της 12998/20  για την υποβολή υπεύθυνων 

δηλώσεων για Διορθώσεις – συμπληρώσεις υπεύθυνων δηλώσεων επιχειρήσεων και εργαζομένων 

ΜΕΤΡΑ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ-ΕΡΓΑΤΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΑΛΛΑ) ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ



ΜΕΤΡΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(1*)Οι επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής, μπορούν να αναστέλλουν 

τις συμβάσεις εργασίας, μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων 

τους,  που  εργάζονται σε αυτούς  κατά την 21/3/2020 και για 

συνεχόμενο ανέκκλητο χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) 

ημερολογιακών ημερών.  Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας 

ορισμένου χρόνου, που δεν έχουν λήξει μέχρι την 21/3/2020  

μπορούν να τίθενται σε αναστολή. Ο επιχειρήσεις - εργοδότες που 

αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους των εργαζομένων τους, 

μπορούν για τους υπόλοιπους εργαζόμενους να ορίσουν προσωπικό 

ασφαλούς λειτουργίας ή και μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις 

εντός του ιδίου ομίλου. Οι επιχειρήσεις-, υποχρεούνται, μετά τη λήξη 

του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του 

προσωπικού τους, να διατηρήσουν, για χρονικό διάστημα ίσο με 

εκείνο της αναστολής (δηλαδή για 45 ημέρες), τον ίδιο αριθμό 

θέσεων εργασίας, που σημαίνει τους ίδιους εργαζόμενους και με 

τους ίδιους όρους εργασίας κατά την 21/3/2020. 

Επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία έχει 

πληγεί βάσει ΚΑΔ. 

Το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, μπορεί να 

εφαρμοστεί από τις επιχειρήσεις – εργοδότες  μέχρι ένα (1) μήνα 

από την ημερομηνία δημοσίευσης, της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α΄68), 

δηλαδή από 21/3/2020 μέχρι και την 20/4/2020,

Απόφαση 12998-232/23/03/20--οικ.14676/253/2020\Διευκρινίσεις επί της 12998/20  για την υποβολή υπεύθυνων 

δηλώσεων για Διορθώσεις – συμπληρώσεις υπεύθυνων δηλώσεων επιχειρήσεων και εργαζομένων

Επίδομα Πάσχα:Οι επιχειρήσεις εργοδότες των οποίων η 

επιχειρηματική δραστηριότητα έχει απαγορευτεί ή βάσει ΚΑΔ έχουν 

πληγεί, μπορούν να καταβάλουν το επίδομα εορτών Πάσχα σε χρόνο 

μεταγενέστερο από την Μεγάλη Τετάρτη και σε κάθε περίπτωση όχι 

μετά την  30η Ιουνίου 2020. Στην περίπτωση κατά την οποία η 

εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις – 

εργοδότες τίθεται σε αναστολή, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών 

Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της 

εργασιακής σχέσης καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική 

δραστηριότητα έχει απαγορευτεί ή βάσει ΚΑΔ  

έχουν πληγεί οικονομικά.

Άρθρο 19 ΠΝΠ 30/03/20 -- Προβλέπεται να εκδοθεί απόφαση.

Αυτοτελώς απασχολουμένοι και ελεύθεροι επαγγελματίες-μέλη 

εταιρειών :εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες 

ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου 

και Μαρτίου του έτους 2020, παρέχεται δυνατότητα καταβολής 

μειωμένων εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) 

επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής 

ή κατάταξής τους. Η έκπτωση δεν παρέχεται στην περίπτωση της 

παράτασης καταβολής των εισφορών. Πρέπει να έχουν εξοφληθεί οι 

ασφαλιστικές εισφορές Ιανουαρίου 2020.

Όλοι οι αυτοτελώς απασχολουμένοι -

ελεύθεροι επαγγελματίες- μέλη εταιρειών

Άρθρο 18 ΠΝΠ 30/03/20 και άρθρο 8 της ΠΝΠ 20/03/20 Απόφαση Δ.15/Δ’/οικ.13994/339/2020.Την έκπτωση 25% ή 

τις δόσεις (στις περιπτώσεις των πληττομένων), την δικαιούνται όλοι όσοι καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές με 

το σύστημα των μη μισθωτών, είτε είναι αυταπασχολούμενοι, είτε μέλη εταιρειών. 

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 15/2020 

Ο εργοδότης δύναται, με απόφασή του, να ορίζει προσωπικό 

ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής: α) Κάθε 

εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ' ελάχιστο δύο (2) 

εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή 

διακεκομμένα και β) Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της 

εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε αυτόν 

τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης. Ο 

εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης 

της εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό 

εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη 

εφαρμογής του.

Όλες οι επιχειρήσεις Έως 20/09/20 Άρθρο 9 ΠΝΠ 20/03/20-Θα εκδοθεί απόφαση για την εφαρμογή της διάταξης. 

Ο εργοδότης του οποίου η επιχειρηματική δραστηριότητα 

πλήττεται σημαντικά (ΚΑΔ) ή τελεί υπό απαγόρευση της 

επιχειρηματικής δραστηριότητάς του , δύναται να μεταφέρει 

προσωπικό από επιχείρηση του ομίλου σε επιχείρηση του 

ιδίου ομίλου, κατόπιν σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας.

Όλες οι επιχειρήσεις
Άρθρο 10 ΠΝΠ 20/03/20-Οι επιχειρήσεις του ομίλου υποχρεούνται να διατηρήσουν, συνολικά, τον ίδιο αριθμό 

εργαζομένων που απασχολούνταν πριν από τη μεταφορά.

Ελεύθεροι επαγγελματίες, 

αυτοαπασχολούμενοι και ατομικές 

επιχειρήσεις

Δεν έχουν νομοθετηθεί μέτρα, παρά μόνο για τους εργαζόμενους στους αντίστοιχους εργοδότες

ΜΕΤΡΑ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ-ΕΡΓΑΤΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΑΛΛΑ) ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ



ΜΕΤΡΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Όπως ανακοινώθηκε από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών 

(ΕΕΤ), τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται 

περιλαμβάνουν  αναστολή καταβολής των δόσεων 

κεφαλαίου (χρεωλύσια)  που οφείλονται από σήμερα  μέχρι,  

τουλάχιστον, την  30/9/2020. Οι επιχειρήσεις που δικαιούνται 

της συγκεκριμένης διευκόλυνσης θα καταβάλουν μόνο τους 

τόκους. Ο διακανονισμός γίνεται μετά από συμφωνία με την 

τράπεζα.

Το μέτρο αφορά μόνο νομικά πρόσωπα που 

ανήκουν σε κλάδους, οι οποίοι πλήττονται 

άμεσα από την παρούσα κρίση.

30/9/2020 Δεν αφορά νομοθετική ρύθμιση

Ο μισθωτής-νομικό πρόσωπο-οντότητα επαγγελματικής 

εγκατάστασης επιχείρησης,  απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος. 

Ισχύει και στις περιπτώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 

ακινήτων ή κινητών για επαγγελματική χρήση. Το μέτρο 

στήριξης των επιχειρήσεων της έκπτωσης κατά 40% του 

ενοικίου της επαγγελματικής τους στέγης  αφορά και τους 

πληττόμενους κλάδους ελευθέρων επαγγελματιών – 

επιστημόνων.

Επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία έχει 

απαγορευτεί βάσει νόμου. Επιχειρήσεις των 

οποίων η δραστηριότητα εντάσσεται στους 

ΚΑΔ που έχουν δημοσιευτεί για τις 

πληττόμενες επιχειρήσεις (Απρίλιος).

Μάρτιος-Απρίλιος 2020 άρθρο 2 της ΠΝΠ 20/03/20

Ο μισθωτής κύριας κατοικίας απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος.

Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις των οποίων η 

λειτουργία έχει απαγορευτεί βάσει νόμου. 

Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις οι οποίες 

πλήττονται βάσει ΚΑΔ, των οποίων η σύμβαση 

εργασίας είναι σε αναστολή (Απρίλιος).

Μάρτιος-Απρίλιος 2020 άρθρο 2 της ΠΝΠ 20/03/20

Προσωρινή διακοπή ιδιωτικών επιχειρήσεων
Επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία έχει 

απαγορευτεί βάσει νόμου.
28/03-11/04/20 Δ1α/ΓΠ οικ 19024/2020-Δ1α/ΓΠ οικ 21268/2020 

Προσωρινή διακοπή των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 

συνεχούς λειτουργίας

Επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία έχει 

απαγορευτεί βάσει νόμου.
Απόφαση Δ1α/ΓΠ οικ 20035

Προσωρινή διακοπή των εποχικών ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων 

Επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία έχει 

απαγορευτεί βάσει νόμου.
Απόφαση 18152/2020

Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων φόρου 

συγκέντρωσης κεφαλαίου, τελών χαρτοσήμου, 

περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, φόρου 

διαμονής και δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, 

γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια με 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής εντός των μηνών 

Μαρτίου και Απριλίου 2020.

Όλες οι επιχειρήσεις Ενδεικτικά: ΦΣΚ και τέλη χ/μου για δύο μήνες/ (εκτός από το χ/μο που αποδίδεται με τον παρακρατούμενο φόρο). Απόφαση 1064/2020

Αξιόγραφα: Από τις 30 Μαρτίου 2020 και μέχρι την 31η 

Μαΐου 2020, για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας 

(ΚΑΔ) των επιχειρήσεων όπως αναφέρονται δίπλα, 

αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και 

πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά 

εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη 

ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου. Οι κομιστές 

αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της παρούσας δεν 

δραστηριοποιούνται σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας 

(ΚΑΔ) που πλήττονται, μπορούν να ενταχθούν ατομικά στις 

πληττόμενες επιχειρήσεις και να υπαχθούν στις ρυθμίσεις 

των άρθρων 1, 2 και 3 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου από την 1η Απριλίου 2020 και 

εφεξής, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που 

αναστέλλονται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1, είναι 

μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου 

κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου 

φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται με βάση τις 

συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και 

τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ. 

Από την εφαρμογή της παρούσας εξαιρούνται κομιστές που 

ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν 

σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη 

διάρκεια της κρίσης.

Επιχειρήσεις των οποίων οι ΚΑΔ 

δραστηριότητας αναφέρονται στις αποφάσεις 

για την αναστολή καταβολής ΦΠΑ-

βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών και 

ασφαλιστικών εισφορών που έχουν 

δημοσιευτεί ή πρόκειται να συμπεριληφθούν 

στις ανωτέρω αποφάσεις κατά τον μήνα 

Απρίλιο του έτους 2020.

Άρθρο 2 ΠΝΠ 30/03/20--Τα αξιόγραφα, πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έχει δικαίωμα ή έχει 

υποχρέωση (εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους), στα πιστωτικά ιδρύματα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τις 

30/03/20 για τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται ήδη στις πληττόμενες επιχειρήσεις ή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από 

την επόμενη της συμπερίληψης των ΚΑΔ των επιχειρήσεων σε υπουργική . Με απόφαση θα καθοριστούν οι αναγκαίες 

λεπτομέρεις για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.

Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά, δύναται να 

χορηγείται ενίσχυση επιστρεπτέα, εν όλω ή εν μέρει, με τη 

μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής».

Όλες οι επιχειρήσεις -υπό προυποθέσεις

Άρθρο 3 ΠΝΠ 30/03/20-- Απόφαση Α 1076/2020 (Eπιχειρήσεις που μπορούν να υποβάλλουν αίτηση-στοιχεία 

δήλωσης)--Οι προϋποθέσεις υπαγωγής  στο  μέτρο  της  Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η διαδικασία αίτησης και 

χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης οι προϋποθέσεις και η διαδικασία 

επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με όμοια απόφαση.

Πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις για την ένταξή τους στο 

πρόγραμμα επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων 

Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων. Λήπτες της ενίσχυσης, 

είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη 

νομική τους μορφή, που λειτουργούν στη χώρα.

Απόφαση 37674/20 κατ’ εξουσιοδότηση του Αρθρου έξι της 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου,

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΜΕΤΡΑ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ-ΕΡΓΑΤΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΑΛΛΑ) ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ


