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ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

25.02.2020, 11.03.2020, 14.03.2020, 20.03.2020, 30.03.2020, 13.04.2020, 01.05.2020 

ΦΕΚ Α’ 42/2020, ΦΕΚ Α’ 55/2020,  
ΦΕΚ Α’ 64/2020, ΦΕΚ Α’ 68/2020, 

ΦΕΚ Α’ 75/2020, ΦΕΚ Α’ 84/2020,  

ΦΕΚ Α’ 90/2020 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
ΚΑΙ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ 
ΝΟΣΟΥ 

 
Τα μέτρα αυτά, κατ’ άρθρο 1 ΠΝΠ 25.02.2020, δυνητικά συνίστανται: 

 

1. Στην υποχρεωτική υποβολή σε κλινικό και εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο, υγειονομική 

παρακολούθηση, εμβολιασμό, φαρμακευτική αγωγή και νοσηλεία προσώπων, για 

τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι μπορεί να μεταδώσουν άμεσα ή έμμεσα τη 

νόσο 

2. Στην επιβολή κλινικών και εργαστηριακών ιατρικών ελέγχων, καθώς και μέτρων 

προληπτικής υγειονομικής παρακολούθησης, εμβολιασμού, φαρμακευτικής αγωγής 

και προληπτικής νοσηλείας προσώπων που προέρχονται από περιοχές όπου έχει 

παρατηρηθεί μεγάλη διάδοση της νόσου 

3. Στην επιβολή προληπτικών ελέγχων υγειονομικής φύσεως και κλινικών ή 

εργαστηριακών ελέγχων σε όλα ή επιμέρους σημεία εισόδου και εξόδου από τη 

χώρα μέσω αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών ή και οδικών συνδέσεων με 

χώρες μεγάλης διάδοσης της νόσου 

4. Στον προσωρινό περιορισμό, εν όλω ή εν μέρει, των αεροπορικών, θαλάσσιων, 

σιδηροδρομικών ή και οδικών συνδέσεων με χώρες μεγάλης διάδοσης της νόσου 

5. Στον προσωρινό περιορισμό προσώπων των περιπτώσεων (1) και (2) υπό συνθήκες 

που αποτρέπουν την επαφή με τρίτα πρόσωπα, από την οποία θα μπορούσε να 

προκληθεί μετάδοση της νόσου. Το μέτρο του προσωρινού περιορισμού δύναται να 

υλοποιείται σε κατάλληλο χώρο νοσοκομείου, υγειονομικής δομής, θεραπευτικού 

ιδρύματος, σε κατάλληλες δημόσιες ή ιδιωτικές εγκαταστάσεις προσωρινής 

διαμονής, ή και κατ’ οίκον, ανάλογα με την απόφαση του αρμόδιου κάθε φορά 

οργάνου 
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6. Στην προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας σχολικών μονάδων και πάσης 

φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε 

τύπου και βαθμού, χώρων θρησκευτικής λατρείας, καθώς και στην προσωρινή 

απαγόρευση και αναστολή μετακινήσεων για οποιονδήποτε λόγο του εκπαιδευτικού 

και λοιπού προσωπικού και μαθητών, σπουδαστών, φοιτητών οποιωνδήποτε εκ των 

ανωτέρω σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτωνΣτην 

προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων 

αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, 

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδιωτικών επιχειρήσεων, δημόσιων 

υπηρεσιών και οργανισμών, καθώς και γενικά χώρων συνάθροισης κοινού 

7. Στην προσωρινή επιβολή μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας μέσων μεταφοράς 

εντός της επικράτειας 

8. Στην προσωρινή επιβολή περιορισμού κατ’ οίκον σε ομάδες προσώπων προς 

αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τη διάδοση της νόσου. Το 

μέτρο του προσωρινού περιορισμού ευρύτερων ομάδων προσώπων δύναται να 

προσδιορίζεται με αναφορά σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Στα πρόσωπα 

της περίπτωσης αυτής δύνανται να επιβάλλονται και τα υπό περιπτώσεις (1) και (2) 

μέτρα. Κατά την επιβολή των μέτρων επιλέγεται από τα αρμόδια όργανα το ηπιότερο 

δυνατό για την εκπλήρωση του σκοπού του, υπό το πρίσμα της συνταγματικής 

αρχής της αναλογικότητας 

 

 Αύξηση του ορίου δαπανών του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών, με 

συμπληρωματικό προϋπολογισμό, κατά 5.000.000 Ευρώ  - Τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου 

του ΥΠΟΙΚ/2.4.2020 

 

Άρθρο 9/ Π.Ν.Π. 14.03.2020  

Πρόσθετα μέτρα πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης και περιορισμού της 

διασποράς της νόσου 

 

Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εμφάνισης ή και διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 που ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να 

επιβάλλεται, επιπροσθέτως των μέτρων της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου, η προσωρινή απαγόρευση εισόδου και εξόδου από την Ελληνική 

file:///C:/Users/konstantinos.syrrako/Documents/Gov%20Budget%20suppl%20COVID%20April2.pdf
file:///C:/Users/konstantinos.syrrako/Documents/Gov%20Budget%20suppl%20COVID%20April2.pdf


 
 

 

 

Επικράτεια μεμονωμένων φυσικών προσώπων, οργανωμένων ή μη ομάδων ή και 

αποστολών φυσικών προσώπων, που προέρχονται από ή μεταβαίνουν σε πληττόμενες 

περιοχές του εξωτερικού. Δεν είναι πάντως δυνατή η απαγόρευση εισόδου στην Ελληνική 

Επικράτεια σε Έλληνα πολίτη. Για την εφαρμογή της παρούσας, οι πληττόμενες περιοχές 

από τον κορωνοϊό COVID-19 προσδιορίζονται ανά περίπτωση, με απόφαση του 

Υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγησης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΥΑ: ΦΕΚ Β’ 666/2020, 668/2020, 723/2020, 724/2020, 708/2020, 725/2020, 

726/2020, 727/2020, 728/2020, 731/2020, 782/2020, 783/2020, 833/2020, 848/2020, 

850/2020, 855/2020, 856/2020, 857/2020, 1082/2020, 1114/2020, 1293/2020 

 

Ειδική αναφορά στις παρακάτω ΚΥΑ: 
 

ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024/ ΦΕΚ Β’915/2020 και ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 21268 

 

 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρ. 1 της ΚΥΑ  για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 11.04.2020, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

 

 Εξαιρέσεις: Λιανεμπόριο τροφίμων (π.χ. σούπερ μάρκετ), αρτοποιεία  και 

ζαχαροπλαστεία χωρίς τραπεζοκαθίσματα, φαρμακεία, τράπεζες (με ειδικές οδηγίες 

για άδεια παρουσίας έως 5 άτομα σε κάθε κατάστημα / γκισέ με μέτρα 

προστασίας, δυνατότητα επιμήκυνσης ωραρίου και καταβολή συντάξεων σε 

περισσότερες ημέρες / λειτουργίες πχ δανείων σε απογευματινές ώρες και σύσταση 

για διαδικτυακές συναλλαγές), τηλεφωνικά κέντρα με ειδικές οδηγίες για κατάλληλη 

απόσταση και μέτρα υγιεινής των εργαζομένων 

 

 Λειτουργία λαϊκών αγορών  - βλ. ΚΥΑ υπ’αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 24113 (ΦΕΚ 

Β’1273/2020) – και ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π..οικ. 24767 (ΦΕΚ Β’ 1346/2020) Επιβολή του 

μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας λαϊκής αγοράς της παρ. 9 

τουάρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), για το χρονικό διάστημα από 9.4.2020 έως 

και 22.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοΐου COVID-19. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL80N3_ZVEu26x5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWUsWJ8hGcgj_QpWY8bavFBcauJpd7Gwfw9RUu-D7YRy
http://www.et.gr/idocs-nph/pdfimageSummaryviewer.html?args=sppFfdN7IQP5_cc--m0e18iAcc4jHg5c_0lo3a9cs_O8rzSZFxgk-WtPb3dFROTQkAYi3ORfmarH7RSIQh0kEu4VQOprMdw14kicnjz_3u5MoFXpEKrZ6c77k1-A9Eyz7vqZ2xJ5_DbYRB2E1vhZMlghuiCr2kb-tcQ8hPFznSnZn2cO65bNvw..
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JNt9c_pMrlJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuT-TXGDaGm8KkqmuElo5eMt04mzmch7zFaUlOsefzbRc
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JWOz77LTtGF5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYd2TlhH7IB8uyrw9OreQlkQyU7fjSJBrLQ3iOseqok7
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL878rJfcHF2_F5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQD68pSqXBxP1Q00mARNGvJBofECbrtUKif6Z_KPo9RN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8KVB4XEcJ8b55MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucI1PruPFp-iPaiB1z_sHXsnNKQAJKiBDvs92218IdFL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8thS5NILUvwJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubFCJfwzcrruWURJTN--oGeLtLHi6FZSK2WkAZjbeGVI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81tBIyTaSQGR5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuTIbnW0aZqDjvnzSvSS-RlK-e9zt1XOtQ0Z0FMuArjxK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8gQefFRsOxFV5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuc87unlK3Wfdedp8u8YCi4Sa9xYl-5qYj2OZNpy25kok
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cT-ItrbmRlx5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuc9H-Fq4Hsj4EFUQ0rzpb0kMMqyw2VoeLrNVXa-dDGoB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8AN0W5rd_JBt5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRhi0x_DNoUqsmh571ktRyqgPJhu7o1EmhrfgazMusFR
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8_G6wRn-mUW15MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWcIEhjJ0aOU0pOqQMFXfocDFGf9IBR5Tl_lYxTZIKsV
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8YrW-WVx3lo55MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWcV_07VNZSajSbdUcKn38BYvDneplw9AREGhj7DRXf1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cAiovWnJJ4B5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucRvaWXgbsqW7Plotl7PDH1u5BAGXXsI5tWIbKejdXSx
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8qN2g-C6m0Rx5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudqSZKSiX4cLMtTSOxzVNGL58LZuF1Ub3_K-gDdz1JDV
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8qB4OjktPBz95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVc4rDOFh2O2S2gbnvgHcrVYtTy8zGHx4OoTYbHQJ5vw
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81FGpAZJSg2B5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSVCwtfqTtdBDl9iIRxuF02z2ZM_HKqJE4ceWV8yPtEo
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8XX_CTsY94Yx5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWOcUN7dE8rDcIFpO8XSJK1_S-Hp8-gF-eSgPUIc1DzU
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Rd1QVOU_cgvnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtW4f5FGRLJ_Twi2KAIL5Ju6gOQEmlZ9seysbBbIOi132
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cQSZ2LcahYN_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbRd9U22Ob_c1iOOz0Jh8VRlm9GkifstBiUd8a11mpC_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cQSZ2LcahYN_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbRd9U22Ob_c1iOOz0Jh8VRlm9GkifstBiUd8a11mpC_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8n1A4wuB4Mo55MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaCPbgUOGSTw9EMjHGYgxyORMU0b6yNvi5K66IWqM8Cc
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Rd1QVOU_cgstiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRbg2id2X_ZUHi5EAVD8SCqpkzgFLBzM_cz6vz2ps9FQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yPxsy1JNzN24ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcrbjeiXPOKvXcE5LGzlelrbBUOenOC3Roy4iXI3y146
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yPxsy1JNzN24ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcrbjeiXPOKvXcE5LGzlelrbBUOenOC3Roy4iXI3y146
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8SzKdMKJot94fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaNHvAFHC_6VT_sw4jXC6Ipih9SqqdHwwRD5ShHrzmzd


 
 

 

 

 

 Κατ’ άρθρο 3 της ανωτέρω ΚΥΑ, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των 

οποίων δεν απαγορεύεται δια της παρούσας, οι διοικήσεις τους οφείλουν να 

διασφαλίζουν την τήρηση, κατά την προσέλευση των καταναλωτών, της 

αναλογίας του ενός ατόμου ανά 15 τ.μ., την ελάχιστη απόσταση των δύο (2) 

μέτρων μεταξύ τους καθώς και τον μη σχηματισμό ουράς άνω των 5 ατόμων. 

 

ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1 α/Γ.Π οικ 20036/2020 /ΦΕΚ Β’ 986/2020, όπως τροποποιήθηκε με την 

ΚΥΑ 20797/26.3.2020/ΦΕΚ Β’ 1040/2020 

 Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών 

προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Ο 

περιορισμός ισχύει για το χρονικό διάστημα από 23.03.2020 ώρα 06:00 έως και 

06.04.2020 και ώρα 06:00 

 Εξαιρέσεις:   

α) Μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες 

β) Μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή 

κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία 

γ) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης, 

όπου δεν είναι δυνατή η έγκαιρη αποστολή τους 

δ) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική 

συναλλαγή 

ε)  Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη 

στ) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή 

μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση, που είναι 

αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις 

ζ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά 

δύο άτομα, υπό την προϋπόθεση τήρησης, στην τελευταία αυτή περίπτωση, της 

αναγκαίας απόστασης 1,5 μέτρου 

η) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας 

θ) Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή 

τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον 

καθορισμό ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο 

πολίτης και υπό την επιπλέον προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης 

Ι) Μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας συζύγου ή συγγενούς πρώτου 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8lbagAA_k2hZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZ0ZpU1SMkpcipkzNMxbPGno9dUHD-qPRVa1kfaFCGE-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8bNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdnm-Wh2wAgF9VEMFAhK-tNSJQiZLlngLQTbtUQTWGOc


 
 

 

 

βαθμού, εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη 

ια) Μετάβαση για σίτιση αδέσποτων ζώων, εφόσον η μετάβαση πραγματοποιείται 

εντός του δήμου κατοικίας του πολίτη 

 

 Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της ΚΥΑ, τη διαπίστωση των 

παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι η 

Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή 

ευθύνης τους και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας του άρθρου 82 του ν. 4622/2019. Στα 

πρόσωπα που παραβιάζουν τις διατάξεις της ΚΥΑ επιβάλλεται, με απλή πράξη των 

ανωτέρω αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, 

όπως ισχύει, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε παράβαση, 

χωρίς να θίγονται οι τυχόν προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. 

 

ΚΥΑ υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20035  - ΦΕΚ Β΄ 987/22.03.2020, όπως τροποποιήθηκε με την 

ΚΥΑ υπ’ αριθ. 24112 9.4.2020 (ΦΕΚ Β΄ 1272/9.4.2020) 

Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών 

καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό 

διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 30.4.2020. Εξαιρέσεις: ΥΑ 

υπ’ αριθμ. 5248/27.03.2020, όπως τροποιηθήκε με την υπ’αριθ. 5890/10/04.2020 ΥΑ, 

Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας 

προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων λειτουργίας τους 

(βλ. Πίνακα άρθρου 2 ΥΑ). 

 

 

Κοινοποίηση διατάξεων του Α’ μέρους «Ρυθμίσεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της 

επιχειρηματικότητας, του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου: «Κατεπείγοντα 

μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της 

ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης». 
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ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΥΑ:  ΦΕΚ Β’ 649/2020, 648/2020, 666/2020, 668/2020, 

723/2020, 724/2020, 708/2020, 725/2020, 726/2020, 727/2020, 728/2020, 

731/2020, 782/2020, 783/2020, 833/2020, 848/2020, 850/2020, 855/2020, 

856/2020, 857/2020, 858/2020859/2020, 860/2020, 861/2020, 862/2020, 

863/2020, 864/2020, 915/2020, 928/2020,1388/2020, 1391/2020, 

1392/2020, 1468/2020, 1471/2020,  1473/2020,  1475/2020,  1476/2020, 

1479/2020, 1480/2020 

Εγκύκλιος ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ Φ/69/108/οικ.7874 

 

Δικαίωμα προσφυγής (άρθρο 1, παρ. 5 ΠΝΠ 25.02.2020) 

Κάθε πρόσωπο που θίγεται από τα παραπάνω μέτρα έχει δικαίωμα να υποβάλει ενώπιον 

του Προέδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου της περιφέρειας, όπου λαμβάνεται το μέτρο, 

αντιρρήσεις κατά του μέτρου. Η εκδίκαση των αντιρρήσεων γίνεται με ή χωρίς την 

παρουσία του αντιλέγοντος, εφόσον αυτός τελεί υπό περιορισμό, ο οποίος μπορεί να 

εκπροσωπείται απόδικηγόρο ή άλλο πρόσωπο. Ο Πρόεδρος αποφαίνεται αμετάκλητα. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Με 

απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης δύναται να ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα για την 

εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. 

 

Κυρώσεις (άρθρο 1, παρ. 6 ΠΝΠ 25.02.2020) 

Όποιος δεν συμμορφώνεται με τα μέτρα του παρόντος άρθρου τιμωρείται με φυλάκιση 

έως δύο (2) ετών, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. 

 

Με εγκυκλίους του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου της 12.03.2020 και 31.03.2020 

επισημάνθηκε προς τους κατά τόπο αρμόδιους Εισαγγελείς ότι πρέπει να ασκούν ποινική 

δίωξη και για το αδίκημα του άρ. 285 ΠΚ  (παραβίαση μέτρων για την πρόληψη 

ασθενειών), που επισύρει βαρύτερες ποινές.   

ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 1016/14/62 9.4.2020 (ΦΕΚ Β’ 1275/2020) 

Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των 

κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοιου COVID 19, 

βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων, της διάθεσης των εσόδων από τα 

επιβληθέντα πρόστιμα, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τηνεφαρμογή 

των εν λόγω μέτρων. 
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Επιπλέον μεταξύ άλλων, καθορίζονται με το Άρθρο 44 της Π.Ν.Π. 01.05.2020,                                        

οι Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης ως εξής: 

 

1. Προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και για το 

απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, είναι δυνατόν, να προβλέπονται, με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων 

Υπουργών, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της 

Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, στο σύνολο ή σε μέρος της 

Επικράτειας, σε δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή και κατηγορίες αυτών, καθώς 

και σε οποιουσδήποτε άλλους, δημόσιους και ιδιωτικούς, χώρους συνάθροισης κοινού: 

α) υποχρεωτική χρήση μάσκας 

β) μέτρα τήρησης μέγιστης αναλογίας ατόμων ανά ορισμένη επιφάνεια και ελάχιστης 

απόστασης μεταξύ τους 

γ) μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας 

δ) ειδικοί κανόνες λειτουργίας 

 

2. Στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τα μέτρα της παρ. 1 επιβάλλεται, για κάθε 

παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από εκατόν 

πενήντα (150) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τα 

ανωτέρω μέτρα επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας 

αρχής, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και 

αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες. 

 

3. Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων της παρ. 1, τη 

διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή του διοικητικού προστίμου της παρ. 2 είναι 

το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α’ και β’ 

βαθμού, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή 

ευθύνης τους, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, καθώς και 

η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). 

 

4. Με την απόφαση της παρ. 1 εξειδικεύονται το διοικητικό πρόστιμο της παρ. 2, αναλόγως 

του βαθμού διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, καθώς και τα κατά περίπτωση αρμόδια 

όργανα για την επιβολή κυρώσεων και προβλέπεται η εφαρμοστέα διαδικασία, καθώς και 

κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 

 

 



 
 

 

 

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ:  

 18 χρήσιμες ερωτήσεις απαντήσεις για την απαγόρευση της κυκλοφορίας πολιτών σε όλη 

την επικράτεια, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 

 Βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου 

 Βεβαίωση κατ’ εξαίρεση μετακίνησης πολιτών 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: alexandros.kortesis@potamitisvekris.com 
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ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 

 

Παράταση Δικαστικού Έτους 

 

Με το άρθρο 18 του ν. 4684/2020 ορίστηκε ότι οι δικαστικές διακοπές για το τρέχον 

δικαστικό έτος αρχίζουν την 16.07.2020 και λήγουν την 31.08.2020. 

 

Ειδικότερες Ρυθμίσεις 

 

Με την από 28.05.2020 ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33202 (ΦΕΚ Β΄ 2033/2020) 

αποφασίστηκαν οι κανόνες τήρησης αποστάσεων στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες της 

χώρας και η εν μέρει προσωρινή αναστολή των δικών ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων 

για το χρονικό διάστημα από την 01.06.2020 έως και την 21.06.2020 για προληπτικούς 

λόγους δημοσίας υγείας. Η ισχύς της απόφασης εκτείνεται από την 1η.06.2020 έως και την 

έναρξη των δικαστικών διακοπών, ήτοι έως και τις 15.07.2020. 

 

Με την ως άνω απόφαση, για το χρονικό διάστημα από 01.06.2020 έως και 15.07.2020 

αποφασίστηκε η λειτουργία: 

 

α) του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και των Ειδικών Δικαστηρίων του άρθρου 88 

παρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου 99 του Συντάγματος, 

β) του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της 

χώρας, 

γ) του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 

δ) των πολιτικών δικαστηρίων της χώρας. 

 

Για την λειτουργία των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Αθηνών: ίδ. τις από 29.05.2020 και 

16.06.2020 ανακοινώσεις: ανακοίνωση Πρωτοδικείου Αθηνών (29.05.2020).pdf 

ανακοίνωση Πρωτοδικείου Αθηνών (16.06.2020)  

  

0 2 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL879lgF_jwvvXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijHHbJuU8plfWuuS5ZdFvXQRRNnYOrZeey5_Ry9tX54LS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL86ScQtFhEP3-4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfkOZUiqa0OR9FTSRtL2F6MwmOKvAMBSmoaJfr3j765A
https://share.potamitisvekris.com/f/e2d2fa573d/
file:///C:/Users/dimitra.dai/Desktop/Anakoinosi_16-6-2020x.pdf
file:///C:/Users/dimitra.dai/Desktop/Anakoinosi_16-6-2020x.pdf


 
 

 

 

Ειδικότερα ως προς το ζήτημα των προθεσμιών:   

 

Με το άρ. 74 παρ. 1. του Ν. 4690/ 2020 (ΦΕΚ Α' 104_30.05.2020.pdf) υπό τον τίτλο 

«Διατάξεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και τη διαδικασία της 

αναγκαστικής εκτέλεσης» ορίστηκε ότι το χρονικό διάστημα της επιβολής του μέτρου της 

προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της Χώρας 

(13.3.2020 - 31.5.2020) δεν υπολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη 

διενέργεια διαδικαστικών και εξώδικων πράξεων, καθώς και άλλων ενεργειών ενώπιον των 

δικαστηρίων, συμβολαιογράφων ως υπαλλήλων του πλειστηριασμού, 

υποθηκοφυλακείων, κτηματολογικών γραφείων και άλλων τρίτων προσώπων. Μετά τη 

λήξη της παραπάνω αναστολής οι προθεσμίες αυτές τρέχουν για όσο χρονικό διάστημα 

υπολείπεται για να συμπληρωθεί η αντίστοιχη προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία. 

Ειδικότερα οι προθεσμίες της παρ. 2 του άρ. 215, των παρ. 1 και 2 του άρ. 237 και του άρ. 

238 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ), καθώς και οι προθεσμίες άσκησης 

ανακοπών, με εξαίρεση τις προθεσμίες του άρ. 934 ΚΠολΔ, ένδικων μέσων και πρόσθετων 

λόγων δεν συμπληρώνονται, αν δεν παρέλθουν επιπλέον τριάντα (30) ημέρες από την 

προβλεπόμενη λήξη τους. 

 

 

Άρθρο 33/Π.Ν.Π. 01.05.2020 

Ειδικές Δικονομικές ρυθμίσεις για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και 

τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια 

1. Για το χρονικό διάστημα από τις 6 Μαΐου 2020 έως και τις 15 Ιουλίου 2020 κατά την 

εκδίκαση των υποθέσεων: α) στο Συμβούλιο της Επικρατείας, οι διάδικοι έχουν, κατά 

παρέκκλιση των κείμενων δικονομικών διατάξεων, προθεσμία επτά (7) ημερών, από την 

ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή 

γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος, β) στα τακτικά διοικητικά 

δικαστήρια οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των κείμενων δικονομικών διατάξεων: βα) 

στις ακυρωτικές διαφορές προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της 

συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου 

προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος, ββ) στις διαφορές ουσίας, για τις οποίες 

ως προς την κατάθεση υπομνήματος ισχύει το άρθρο 138 του Κώδικα Διοικητικής 

Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’ 97), προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της 

συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης και την υποβολή γραμματίου 

προείσπραξης, γ) στο Ελεγκτικό Συνέδριο, οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των κείμενων 
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δικονομικών διατάξεων, προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, 

για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης 

και την κατάθεση υπομνήματος.  

2. Οι δηλώσεις των άρθρων 33 παρ. 6 του π.δ. 18/1989 (Α΄8) και 133 παρ. 2 του ν. 

2717/1999 μπορούν να υποβάλλονται, για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, και 

ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και 

τροποποιήθηκε με το τριακοστό όγδοο άρθρο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α’ 84). Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας του αρμόδιου δικαστικού 

σχηματισμού, το αργότερο έως τις 14:00 της παραμονής της δικασίμου, αντικαθιστούν 

την κατάθεση έντυπης δήλωσης στη Γραμματεία και έχουν την ίδια νομική ισχύ με αυτήν. 

Στις εν λόγω δηλώσεις περιλαμβάνεται και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των 

πληρεξούσιων ή των ίδιων των διαδίκων, στην οποία αποστέλλεται από τη Γραμματεία η 

έκθεση του άρθρου 22 του π.δ. 18/1989 ή του άρθρου 128Α του ν. 2717/1999, κατά 

περίπτωση. Η αποστολή της έκθεσης κατά τον ανωτέρω τρόπο επέχει θέση έγκαιρης 

γνωστοποίησης. Πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, η οικεία Γραμματεία εκτυπώνει, 

πρωτοκολλεί και θέτει στη δικογραφία τις δηλώσεις αυτές. 

 

Ως προς τις ποινικές υποθέσεις:  

Από την 22.06.2020 και έπειτα διεξάγονται κανονικά οι δίκες ενώπιον των ποινικών 

δικαστηρίων. 

 

Για τη λειτουργία του ΝΣΚ βλ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΣΚ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ NΣΚ ΑΠΟ 1.6. 

2020.pdf για την λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας και των υπηρεσιακών μονάδων του 

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, από την 01.06.2020. 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: konstantinos.papadiamantis@potamitisvekris.com 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

 

Άρθρο 1/ΠΝΠ 11.03.2020 

Αναστολή καταβολής Φ.Π.Α. υπό προϋποθέσεις 

Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19, δύναται να παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και να 

αναστέλλεται η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό 

φόρου προς καταβολή (χρεωστικές). Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της 

προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης, τα οφειλόμενα ποσά δεν 

επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 

μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), 

προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις ανά κλάδο και ανά περιοχή, το χρονικό 

διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης του Φ.Π.Α., 

καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 

Άρθρο 2/ΠΝΠ 11.03.2020 

Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής 

δόσεων 

Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19, δύναται να παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και να 

αναστέλλονται η είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ ή τα Ελεγκτικά Κέντρα, καθώς 

και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής 

καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας 

και αναστολής καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων ή 

διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, τα οφειλόμενα ποσά δεν 

επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 

μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις ανά 

κλάδο και ανά περιοχή, το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής και 

αναστολής είσπραξης των βεβαιωμένων οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων ή 

διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, καθώς και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 
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Άρθρο 9/ΠΝΠ 11.03.2020 

Παράταση αναστολής καταβολής Φ.Π.Α. για πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν 

συναλλαγές με την εταιρεία “Thomas Cook Group PLC” 

Η αναστολή που προβλέπεται στην παρ. 1 του έβδομου άρθρου της από 30.9.2019 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των 

Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (Α΄ 145), 

που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4638/2019 (Α΄ 181) παρατείνεται μέχρι τις 30.6.2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ΠΝΠ 11.03.2020  πιέστε εδώ 

Α. 1054/2020  

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 ΠΝΠ/11.03.2020 

Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις 

Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή 

(χρεωστικές), που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 μέχρι και την 30/04/2020, των 

επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ως ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 

τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα της παρούσας απόφασης. Περαιτέρω, 

αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των ανωτέρω βεβαιωμένων και 

ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών. Δεν υπολογίζονται οι τόκοι και 

προσαυξήσεις. Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων 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 περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α. 1054/2020  πιέστε εδώ 

 

Α. 1053/2020  

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 ΠΝΠ/11.03.2020 

Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις 

Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό 

δραστηριότητας στις 20/03/2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα της 

παρούσας απόφασης, που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 30/4/2020. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ExDiwSIm0cLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijP3fNjb3qKpGxGNtxU_uAtLw56ULsxCc54tGXdl9oyQ1
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-03/A1054_fek.pdf


 
 

 

 

Ομοίως, αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και 

ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων. Δεν 

υπολογίζονται οι τόκοι και οι προσαυξήσεις. Στην περίπτωση που εργαζόμενοι 

επιχειρήσεων 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. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α. 1053/2020  πιέστε εδώ 

Α. 1050/2020  

Απαλλαγή από Φ.Π.Α. σε αγαθά και υπηρεσίες στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάς με το 

Δημόσιο 

Με  την απόφαση Α. 1050/2020 καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης/εφαρμογής της 

απαλλαγής από Φ.Π.Α. των παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών που 

πραγματοποιεί από 14.2.2020 υποκείμενος στον φόρο προς δωρητή, που 

χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάς που συνάπτει ο δωρητής με φορέα του 

δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 , ή με ΝΠΙΔ που 

έχουν συσταθεί με ειδικό νόμο για το δημόσιο συμφέρον ή με άλλες οντότητες που 

εποπτεύονται από τους παραπάνω φορείς. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α. 1050/2020 πιέστε εδώ για το Δελτίου Τύπου 

εδώ 

Ε. 2033/2020  

Οδηγίες για εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων στα τελωνεία 

Με την εγκύκλιο Ε.2033/2020 παρέχονται ψηφιακές διευκολύνσεις στα τελωνεία για την 

επιτάχυνση του τελωνισμού και τη διευκόλυνση του εμπορίου. Ειδικότερα, ακολουθείται 

πλήρης ηλεκτρονική διεξαγωγή των διαδικασιών εισαγωγής και εξαγωγής μέσω του 

ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος ICISnet, το οποίο υποστηρίζει την 

ηλεκτρονική υποβολή των διασαφήσεων καθώς και των υποστηρικτικών τους εγγράφων 

αλλά και την παρακολούθηση και ενημέρωση των συναλλασσόμενων σε όλα τα στάδια 

της διαδικασίας μέσω μηνυμάτων. Ως εκ τούτου, η εκτύπωση διασαφήσεων καθίσταται 

εύλογα περιττή.   

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-03/A1053_fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-03/%CE%91%201050%202020.pdf
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Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Ε. 2033/2020 πιέστε εδώ για το Δελτίου Τύπου 

εδώ 

 

Προτάσεις του ΟΟΣΑ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού   

Προτάσεις του ΟΟΣΑ σχετικά με δυνητικά μέτρα φορολογικής πολιτικής   

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού, ο ΟΟΣΑ προτείνει λύσεις 

για την υποστήριξη των νοικοκυριών και τη βελτίωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων 

με στόχο τη διατήρηση της παραγωγικής ικανότητας της οικονομίας. Ειδικότερα, στον 

τομέα της φορολογικής πολιτικής, προτείνει έκτακτα μέτρα, μεταξύ άλλων, την παροχή 

οικονομικών ενισχύσεων και την αύξηση των τυποποιημένων χρηματικών παροχών που 

παρέχονται μέσω του φορολογικού συστήματος για την αντιστάθμιση των 

βραχυπρόθεσμων επιπτώσεων στα χαμηλού εισοδήματος νοικοκυριά. Περαιτέρω, 

προτείνει την αναστολή ή την απαλλαγή των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών και 

των αυτοαπασχολούμενων, καθώς και των φόρων μισθωτών υπηρεσιών. Ιδίως για τους 

εργαζόμενους στον κλάδο της υγείας και τους παρέχοντες υπηρεσίες σε τομείς που 

συνδέονται με την έκτακτη ανάγκη, προτείνεται η πρόβλεψη φοροαπαλλαγών. Επίσης, ο 

ΟΟΣΑ προτείνει την παράταση προθεσμιών για την υποβολή των φορολογικών 

δηλώσεων και την καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεων. Προτείνεται ακόμα η 

αναστολή ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών και η είσπραξη αυτών. Περαιτέρω, 

προτείνεται η αναστολή των πληρωμών Φ.Π.Α., Ε.Φ.Κ. και λοιπών τελωνειακών δασμών, 

καθώς και η επιτάχυνση των επιστροφών Φ.Π.Α., με μέτρα κατά της φορολογικής απάτης. 

Επιπλέον, προτείνεται η απλοποίηση των διαδικασιών απαλλαγών από το Φ.Π.Α. επί των 

επισφαλών απαιτήσεων και η αύξηση των προβλέψεων μεταφοράς δαπανών. 

Επιπρόσθετα, προτείνεται προσαρμογή της προβλεπόμενης προκαταβολής φόρων επί τη 

βάσει της αναθεώρησης της μελλοντικής φορολογικής υποχρέωσης. Τέλος, κρίνεται 

αναγκαία η ταχύτερη επιστροφή φόρων και η ταχεία παροχή φορολογικής βεβαιότητας, 

καθώς και η αναστολή διενέργειας φορολογικών ελέγχων κατά τη διάρκεια της κρίσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προτάσεις του ΟΟΣΑ πιέστε εδώ και εδώ 

  

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-03/e2033.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-03/dt_20.03.2020.pdf
https://oecd.dam-broadcast.com/pm_7379_119_119695-dj2g5d5oun.pdf
https://oecd.dam-broadcast.com/pm_7379_119_119698-4f8bfnegoj.pdf


 
 

 

 

Άρθρο 1/ΠΝΠ 20.03.2020 

Μείωση συντελεστή Φ.Π.Α. για είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας  

Στο Κεφαλαίο Α «Αγαθά» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α΄ 248) 

προστίθεται παρ. 50 ως εξής: «50. Μάσκες προστασίας και γάντια για την ιατρική (για την 

προστασία από ιούς και την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών - νοσοκομειακή και ιδιωτική 

χρήση) (ΔΚ ΕΧ 3926, ΕΧ 4015, ΕΧ 4818 ΕΧ, ΕΧ 6307). Σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα 

για την ατομική υγιεινή (ΔΚ ΕΧ 3401 και ΕΧ 3402). Αντισηπτικά διαλύματα, αντισηπτικά 

μαντιλάκια και άλλα αντισηπτικά παρασκευάσματα (ΔΚ 3307 ΕΧ, ΔΚ ΕΧ 3401, ΔΚ ΕΧ 2828, 

ΔΚ ΕΧ 3402, ΔΚ ΕΧ 3808 και ΕΧ 3824). Αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη (ΔΚ ΕΧ 2207), η 

οποία προορίζεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αντισηπτικών. Καθαρή αιθυλική 

αλκοόλη μη μετουσιωμένη γεωργικής προέλευσης με αλκοολικό τίτλο 95%, η οποία 

διατίθεται εμφιαλωμένη στη λιανική πώληση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του 

ν. 2969/2001 (Α΄ 281) (ΔΚ ΕΧ 2207). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά των εν λόγω 

δασμολογικών κλάσεων ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%) ».  

 Ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

Άρθρο 2/ΠΝΠ 20.03.2020 

Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας 

Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία 

έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης 

λειτουργίας για λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από 

την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο 

και Απρίλιο 2020. Τέλος  χαρτοσήμου και ΦΠΑ κατά περίπτωση υπολογίζονται εκ νέου και 

επιβάλλονται επί του μισθώματος που προκύπτει από την ανωτέρω μερική καταβολή. 

Ομοίως ισχύει και για την περίπτωση μισθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι 

μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο μαζί, που προορίζεται 

αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης, και 

αφορά σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί 

αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για λόγους που σχετίζονται με τον 

κορωνοϊό COVID-19. Τα ως άνω ισχύουν και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας 

κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση της ίδιας παραγράφου, 

του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Απαιτείται  ο εργαζόμενος να συνδεόταν με 

σχέση εργασίας με την επιχείρηση κατά τον χρόνο έναρξης εφαρμογής των ειδικών και 



 
 

 

 

έκτακτων μέτρων περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για 

προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19. 

Άρθρο 3/ΠΝΠ 20.03.2020 

Επιτάχυνση επιστροφών φόρου εισοδήματος και Φ.Π.Α. 

 

Σε εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, υποθέσεις ελέγχου επιστροφής 

φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων ή Φ.Π.Α. φυσικών 

προσώπων ή νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, εφόσον το συνολικώς αιτηθέν 

ποσό των εκκρεμών αιτήσεων ανέρχεται μέχρι του ύψους των τριάντα χιλιάδων (30.000) 

ευρώ, ανά φορολογία και ανά δικαιούχο, η επιστροφή διενεργείται άμεσα, με την 

επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων. Ως εκκρεμείς νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου 

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

Για τις επιστροφές του παρόντος δύναται να διενεργείται έλεγχος σε δείγμα που επιλέγεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 (Α΄170). 

Άρθρο 5/ΠΝΠ 20.03.2020 

Παράταση προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης 

Στο άρθρο 2 ΠΝΠ/11.3.2020 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 1. Στην παρ. 1 μετά από τις 

λέξεις «COVID-19», προστίθενται οι λέξεις «καθώς και σε μισθωτούς των επιχειρήσεων 

αυτών». 2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στις ρυθμίσεις 

των προηγούμενων εδαφίων υπάγονται και φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα 

σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19». 3. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 μετά από τις λέξεις «και ανά περιοχή», 

προστίθενται οι λέξεις «και οι μισθωτοί τους». 4. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 

προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με όμοια απόφαση μπορεί να επεκτείνεται η εφαρμογή των 

διατάξεων του παρόντος και σε άλλες κατηγορίες φυσικών προσώπων οφειλετών που 

επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ΠΝΠ 20.03.2020 πιέστε εδώ 

  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK


 
 

 

 

Ε. 2037/2020  

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 3/ ΠΝΠ/20.03.2020  

Με την εγκύκλιο Ε. 2037/2020 κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 3/ΠΝΠ/20.03.2020 

περί επιτάχυνσης επιστροφών φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, προς ενημέρωση και 

ομοιόμορφη εφαρμογή, σε όλες τις ΔΟΥ, ΤΟ ΚΕΜΕΕΠ και το ΚΕΦΟΜΕΠ για τις ενέργειές 

τους. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Ε.2037/2020 πιέστε εδώ 

 

Ε. 2038/2020  

Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ - Κοινοποίηση του άρθρου 1/ 

ΠΝΠ/20.03.2020  

Με την εγκύκλιο Ε.2038/2020 κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 1/ΠΝΠ/20.03.2020 και 

αναφέρονται λεπτομερώς όλα τα αγαθά που περιλαμβάνονται στις δασμολογικές κλάσεις 

που ορίζονται στην παράγραφο 50 του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Ε.2038/2020 πιέστε εδώ 

Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαχείριση της πανδημίας του κορωνοϊού 

Πρόταση για ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής του δημοσιονομικού πλαισίου  

Η Επιτροπή κάλεσε το Συμβούλιο να εγκρίνει την πρότασή της σχετικά με την ενεργοποίηση 

της γενικής ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού το ταχύτερο δυνατόν . Μετά την έγκριση της 

ως άνω πρότασης από το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη θα μπορούν να λάβουν μέτρα για 

την κατάλληλη αντιμετώπιση της κρίσης, παρεκκλίνοντας παράλληλα από τις 

δημοσιονομικές απαιτήσεις που θα ίσχυαν κανονικά στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 

δημοσιονομικού πλαισίου. Η πρόταση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την εκπλήρωση 

της δέσμευσης της Επιτροπής να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα οικονομικής πολιτικής που 

διαθέτει για να στηρίξει τα κράτη μέλη στην προστασία των πολιτών τους και στον 

μετριασμό των εξαιρετικά αρνητικών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Πρόταση της Επιτροπής πιέστε εδώ 

A.1055/2020  

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-03/%CE%B52037.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-03/e2038.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_499


 
 

 

 

Δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης στο Υπουργείο Υγείας 

 

Με την απόφαση Α. 1055/2020 τροποποιείται η απόφαση Α. 1048/2020. Ειδικότερα, με τη 

νέα απόφαση αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της Α.1048/2020 ως 

ακολούθως: «Διαθέτουμε δωρεάν στο Υπουργείο Υγείας, ελεύθερη από φορολογικές και 

λοιπές επιβαρύνσεις, ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης εκατόν είκοσι δύο τόνων και 

εξακοσίων κιλών (122,6 τόνοι), η οποία βρίσκεται υπό τη διαχείριση των Τελωνειακών 

Αρχών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με αλκοολικό τίτλο από 93,5% έως 

96,5% vol. και πρόκειται να μεταφερθεί σταδιακά στις εγκαταστάσεις της 441-ΑΒΥΥ του 

Στρατού, καθώς και σε αυτές των φαρμακευτικών μονάδων παραγωγής ΕΛΠΕΝ Α.Ε., 

PHARMATHEN A.B.E.E., IASIS Pharmaceuticals HELLAS A.B.E.E., ΡΑΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε., HELP 

ABEE, LAVIPHARM A.E., UNI-PHARMA A.B.E.E. προς τον σκοπό της παραγωγής 

αντισηπτικών ειδών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της δημόσιας υγείας». Κατά τα 

λοιπά ισχύει η Α.1048/2020. 

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α. 1055/2020 πιέστε εδώ 

Α.1056/2020  

Όροι και διατυπώσεις για την μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης και την απαλλαγή από 

τον Ε.Φ.Κ. 

 

Με την απόφαση Α. 1056/2020 τροποποιείται η  Α.Υ.Ο.Ο. υπ’ αριθ. Φ.1554/811/2008 με 

θέμα: «Όροι και διατυπώσεις για την μετουσίωση και την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο 

Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που παραλαμβάνεται από βιομηχανίες και 

βιοτεχνίες, κατ’ εφαρμογή της περιπτώσεως β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του 

ν.2960/2001».  

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α. 1056/2020 πιέστε εδώ 

Ε.2039/2020  

Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης 

Με την Ε. 2039/2020 κοινοποιούνται για ενημέρωση και εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 

23/ΠΝΠ/20.03.2020 με το οποίο δίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων άδεια εισαγωγής από τρίτες χώρες, μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης για 

το διάστημα που εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-03/a1055.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-03/a1056.pdf


 
 

 

 

του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τους τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας η οποία είναι η 20η 

Μαρτίου 2020. Η εν λόγω εισαγωγή πραγματοποιείται με την τήρηση της ισχύουσας 

τελωνειακής νομοθεσίας. Περαιτέρω, σημειώνεται δεν απαιτείται η τήρηση των 

διατυπώσεων του άρθρου 113 του ν. 2960/2001, καθόσον αυτές αφορούν την παραλαβή 

προϊόντων Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.).  

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Ε. 2039/2020 πιέστε εδώ 

 

Απόφαση του IRS σχετικά με την παράταση προθεσμιών FATCA λόγω κορωνοϊού  

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογικής συμμόρφωσης 

αλλοδαπών λογαριασμών (FATCA) 

 

Λόγω των εξαιρετικών συνθηκών που επέφερε η εξάπλωση του ιού COVID-19, η 

Φορολογική Διοίκηση των ΗΠΑ αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής της 

δήλωσης για φορολογική συμμόρφωση αλλοδαπών λογαριασμών (FATCA), που αφορά 

τα ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης FATCA 

(έντυπο 8966) παρατείνεται από τις 31 Μαρτίου 2020 έως τις 15 Ιουλίου 2020. Η παράταση 

της προθεσμίας και οι ελαφρύνσεις που αυτή επιφέρει επέρχονται αυτόματα, επομένως ο 

φορολογούμενος δεν απαιτείται να καταθέσει συμπληρωματικά έντυπα (π.χ. Έντυπο 8809-

1 / Αίτηση για παράταση προθεσμίας κατάθεσης έκθεσης FATCA) υπ’ όψιν της 

Αμερικανικής Φορολογικής Διοίκησης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την απόφαση του IRS πιέστε εδώ 

Α. 1061/2020  

Μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων. Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 

άρθρου 2 ΠΝΠ/11.03.2020 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 ΠΝΠ/20.03.2020 

Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις 

Δ.Ο.Υ. οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 30/04/2020 των 

φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενεργό, 

κύριο ΚΑΔ στις 20/03/2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο επικαιροποιημένο 

πίνακα ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 ΚΑΔ 

δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στον πίνακα της παρούσας 

απόφασης, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-03/e2039_2020.pdf
https://www.irs.gov/newsroom/payment-deadline-extended-to-july-15-2020


 
 

 

 

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 άρθρου 11 ΠΝΠ/20.3.2020. Ομοίως, παρατείνονται και οι 

προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής 

βεβαιωμένων οφειλών. Περαιτέρω, αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των 

βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων. 

Δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1061/2020 πιέστε εδώ 

Α. 1062/2020  

Τροποποίηση της Α.1053/2020 και του συνημμένου Πίνακα ΚΑΔ επιχειρήσεων 

Με την Α.1062/2020 τροποποιείται η Α.1053/2020 καθώς και ο πίνακας ΚΑΔ επιχειρήσεων. 

Ειδικότερα, στην παράγραφο 1, μετά τη λέξη πίνακα, προστίθεται η φράση «ή των οποίων 

τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 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 20/3/2020. Περαιτέρω, με την 

παρούσα απόφαση παρατίθεται ο νέος επικαιροποιημένος πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 

21/3/2020.   

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1062/2020 πιέστε εδώ 

Α. 1063/2020  

Τροποποίηση της Α.1054/2020 και του συνημμένου Πίνακα ΚΑΔ επιχειρήσεων 

Με την Α.1063/2020 τροποποιείται η Α.1054/2020 καθώς και ο πίνακας ΚΑΔ επιχειρήσεων. 

Ειδικότερα, στην παράγραφο 1, μετά τη λέξη πίνακα, προστίθεται η φράση «ή των οποίων 

τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 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 20/3/2020. Περαιτέρω, με την 

παρούσα απόφαση παρατίθεται ο νέος επικαιροποιημένος πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό 

https://drive.google.com/file/d/1NXR_E9vSpyvyZ8JZ47O7gKJ8y9pOC5s9/view
https://drive.google.com/file/d/1NXR_E9vSpyvyZ8JZ47O7gKJ8y9pOC5s9/view


 
 

 

 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 

21/3/2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1063/2020 πιέστε εδώ 

 

Α. 1064/2020  

Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων φόρων και τελών με καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής εντός των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020 

Παρατείνονται για δύο μήνες από τη λήξη τους, κατά περίπτωση, οι προθεσμίες υποβολής 

των δηλώσεων φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και τελών χαρτοσήμου με καταληκτική 

ημερομηνία εντός των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020. Περαιτέρω, παρατείνεται μέχρι 

και την 30.06.020 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων περιβαλλοντικού τέλους 

πλαστικής σακούλας με καταληκτική ημερομηνία την 30.04.2020 που αφορούν στο α’ 

τρίμηνο του 2020. Παρατείνεται μέχρι και την 29.05.2020 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων 

φόρου διαμονής με καταληκτική ημερομηνία την 31.03.2020, που αφορούν τα ειδικά 

στοιχεία που εκδόθηκαν εντός Φεβρουαρίου 2020. Επιπλέον, παρατείνεται μέχρι και την 

30.06.2020 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου διαμονής με καταληκτική 

ημερομηνία την 30.04.2020, που αφορούν τα ειδικά στοιχεία που εκδόθηκαν εντός 

Μαρτίου 2020. Αναφορικά με τις δηλώσεις φόρου κληρονομιών και κερδών από τυχερά 

παίγνια, παρατείνεται μέχρι και την 29.05.2020 η προθεσμία υποβολής τους. Ομοίως, ισχύει 

και για τις δηλώσεις φόρου δωρεών και γονικών παροχών, για τις οποίες δεν συντάσσεται 

συμβολαιογραφικό έγγραφο. Τέλος, για δηλώσεις των φορολογιών κεφαλαίου που 

υποβάλλονται κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν διενεργείται κατά την παραλαβή 

οποιοσδήποτε έλεγχος, ο οποίος θα διενεργηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1064/2020 πιέστε εδώ 

  

https://drive.google.com/file/d/1NXR_E9vSpyvyZ8JZ47O7gKJ8y9pOC5s9/view
https://drive.google.com/file/d/1kD0O4b9dCGKXh9RGRqUnjQ4ZphYWax5i/view


 
 

 

 

A.1052/2020  

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεωνμίσθωσης και βραχυχρόνιας 

μίσθωσης ακίνητης περιουσίας στο TAXISnet 

Με την Α.1052/2020 προβλέπεται παράταση της προθεσμίας υποβολής των ως άνω 

δηλώσεων. Ειδικότερα, η προθεσμία υποβολής των «Δηλώσεων Πληροφοριακών 

Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, με 

ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης ή ημερομηνία τροποποίησής της από 1/2/2020 έως 

30/4/2020 καθώς και των «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής», αρχικών, με ημερομηνία 

αναχώρησης του μισθωτή ή με ημερομηνία ακύρωσης της μίσθωσης από 1/2/2020 έως 

και 31/5/2020, παρατείνεται μέχρι την 30η Ιουνίου 2020.   

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1052/2020 πιέστε εδώ 

Άρθρο 1/ΠΝΠ 30.03.2020 

Έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων  

Οι πληγείσες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα όπως έχουν προσδιοριστεί με τις σχετικές 

αποφάσεις, εκπίπτουν ποσοστό 25% των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών τους με 

ημερομηνία καταβολής από τις 30.03.2020 έως και τις 30.05.2020, εφόσον αυτές 

καταβάλλονται εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθεστώς 

ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, εκπίπτει ποσοστό 25% του ποσού της 

δόσης της ρύθμισης. Από το ως άνω ευεργέτημα εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και 

παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς 

ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, καθώς και οφειλές που προέρχονται από 

ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου. Η έκπτωση αφορά 

οφειλές που θα καταβληθούν μετά την 30.03.2020.  

Άρθρο 6/ΠΝΠ 30.03.2020 

Ρυθμίσεις για παράταση ή αναστολή προθεσμιών του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 

Η κοινοποίηση πράξεων προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου 

καθώς και οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου 

αναστέλλεται έως τις 30.04.2020. 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-03/A1052_FEK.pdf


 
 

 

 

Η επιβολή των διασφαλιστικών μέτρων 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 προθεσμία για τη διατύπωση από τον φορολογούμενο απόψεων ή αντιρρήσεων 

σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ή προστίμου, καθώς και η 

προθεσμία σχετικά με πληροφορίες, αντίγραφα βιβλίων και στοιχείων κλπ. που ζητούνται 

στο πλαίσιο ελέγχου αναστέλλονται έως την 31.05.2020. Σημειώνεται δε ότι η ως άνω 

αναστολή καταλαμβάνει και τις προθεσμίες που δεν είχαν εκπνεύσει κατά την 11.03.2020.  

Οι προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής, που 

έχουν λήξει ή λήγουν από την 11.03.2020 έως και την 31.05.2020 αναστέλλονται για εξήντα 

(60) ημέρες. Ειδικά οι προθεσμίες έκδοσης απόφασης της ΔΕΔ επί του αιτήματος 

αναστολής της καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού, καθώς και επί της 

ενδικοφανούς προσφυγής, οι οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί από τις 20.03.2020 έως και 

την 31.05.2020, εφόσον έως τις 20.03.2020 δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση της ΔΕΔ, 

παρατείνονται κατά εξήντα (60) ημέρες.  

Τέλος, οι προθεσμίες παραγραφής της αξίωσης της Φορολογικής Διοίκησης για την 

έκδοση προσδιορισμού φόρου ή προστίμου που λήγουν από 30.03.2020 έως και την 

31.05.2020 παρατείνονται έως την 31.07.2020. 

Άρθρο 10/ΠΝΠ 30.03.2020 

Διαδικασία αποδοχής δωρεών ειδών νοσοκομειακού εξοπλισμού 

Για την αποδοχή δωρέων ειδών νοσοκομειακού εξοπλισμού, ενόψει της ενεστώσας 

έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας, δεν απαιτείται έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών 

παρά μόνο υποχρεωτική κοινοποίηση. Περαιτέρω, αναφορικά με τη διαδικασία αποδοχής 

των εν λόγω δωρεών, ο υποκείμενος στον φόρο προμηθευτής έχει δικαίωμα έκπτωσης 

του Φ.Π.Α. εισροών σχετικά με τις εν λόγω πράξεις, ενώ δεν χρεώνει φόρο στα εκδιδόμενα 

φορολογικά στοιχεία και υποχρεούται να αναγράφει σε αυτά τη σχετική απαλλακτική 

διάταξη, την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης δωρεάς και τα συμβαλλόμενα μέρη. 

  



 
 

 

 

Άρθρο 11/ΠΝΠ 30.03.2020 

Μερική καταβολή μισθωμάτων 

Στο άρθρο 2/ΠΝΠ 20.3.2020 προστίθεται παρ. 3, ως εξής: «3. Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων καθορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος». 

Άρθρο 12/ΠΝΠ 30.03.2020 

Αναστολή λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών 

Δικαιούχων» 

Αναστέλλεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο 

Πραγματικών Δικαιούχων» της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018. Η ως άνω 

αναστολή δύναται να παρατείνεται για διάστημα ίσης διάρκειας με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Κατά το ανωτέρω διάστημα 

αναστέλλονται οι προθεσμίες υποβολής στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.  

Άρθρο 13/ΠΝΠ 30.03.2020 

Ρύθμιση για την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. 

Στο άρθρο 55 του ν. 4487/2017 (Α΄ 116), προστίθεται παρ. 3, ως εξής: «3. Με την 

επιφύλαξη των ενωσιακών διατάξεων για τη βεβαίωση των δασμών, για τις περιπτώσεις 

των παρ. 1 και 2, για τις οποίες δεν έχει καταστεί δυνατή η εκκαθάριση των ως άνω ειδικών 

καθεστώτων, η προθεσμία για τη βεβαίωση των οφειλόμενων φορολογικών 

επιβαρύνσεων και των προστίμων του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) ορίζεται πενταετής». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ΠΝΠ 30.03.2020  πιέστε εδώ 

 

Α. 1066/2020 

Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών 

Παρατείνονται έως και την 10.04.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων 

οφειλών, που λήγουν 31.03.2020 των φυσικών προσώπων: α) που συμπληρώνουν μέχρι 

31.12.2020 το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους ή β) που παρουσιάζουν βαριά 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL80cV-U9HiiGLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNgwgWjea8J2rK1WVS135n0kJ4A6-bChGSocWFWnc1Oo


 
 

 

 

αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, όπως προκύπτει από την 

τελευταία υποβληθείσα δήλωση φορολογικού έτους 2018 ή από άλλα στοιχεία που έχει 

στη διάθεση της η Φορολογική Διοίκηση. Έως την ίδια ημερομηνία και για τα ίδια ως άνω 

πρόσωπα παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των οφειλών που τελούν σε 

καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, των οποίων οι δόσεις 

καταβάλλονται ως 31.03.2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1066/2020 πιέστε εδώ 

Α. 1068/2020 

Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών 

Παρατείνονται έως και την 10.04.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη 

Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν την 30.03.2020 και την 31.03.2020, των 

επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που δικαιούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης 25% 

του άρθρου 1/ΠΝΠ 30.03.2020. Έως την ίδια ημερομηνία και για τα ίδια ως άνω πρόσωπα 

παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των οφειλών που τελούν σε καθεστώς 

ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, των οποίων οι δόσεις λήγουν την 

31.03.2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1068/2020 πιέστε εδώ 

Α.1072/2020  

Λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 2/ΠΝΠ 11.3.2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

Παρατείνονται μέχρι και την 31.8.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις 

Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων 

ρυθμίσεων/διευκολύνσεων των πληττόμενων επιχειρήσεων που λήγουν ή έληξαν από 

1.4.2020 έως και την 30.4.2020. Ομοίως αναστέλλεται μέχρι και την 31.8.2020 η είσπραξη 

των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 1.4.2020 οφειλών των ανωτέρω 

προσώπων. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις. Η 

παράταση ή η αναστολή παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές βαρύνονται με τόκους και 

προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης, 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.  

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-03/A1066.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/1168_2020.pdf


 
 

 

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1072/2020 πιέστε εδώ 

Α.1073/2020  

Λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 1/ΠΝΠ 11.3.2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

Παρατείνονται μέχρι και την 31.8.2020 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 01/04/2020 μέχρι και την 30/04/2020, των 

πληττόμενων επιχειρήσεων. Περαιτέρω, αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη 

των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 01/04/2020 οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με 

ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) των ανωτέρω προσώπων. Κατά την καταβολή 

δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις. 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 περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1073/2020 πιέστε εδώ 

Α.1074/2020  

Λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 2/ΠΝΠ 11.3.2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

Παρατείνονται μέχρι και την 31.8.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις 

Δ.Ο.Υ. οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 01.04.2020 έως και την 30.04.2020 των 

φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα στις πληττόμενες επιχειρήσεις. 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. Αναστέλλεται μέχρι και την 31.08.2020 η είσπραξη των 

βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 01.04.2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων. 

Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1074/2020 πιέστε εδώ 

  

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/A1072_FEK.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/A1073_FEK.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/A1074_FEK.pdf


 
 

 

 

Α.1075/2020  

Λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 2/ΠΝΠ 11.3.2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

Παρατείνονται μέχρι και την 31.8.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις 

Δ.Ο.Υ. οφειλών, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων 

ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών που λήγουν ή 

έληξαν από 01/04/2020 έως και την 30/04/2020 των μισθωτών στις πληττόμενες 

επιχειρήσεις 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 

20/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Από την εφαρμογή του μέτρου της 

παρούσας απόφασης, εξαιρούνται όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως, όσοι διατελούν σε 

πάσης φύσεως νόμιμη άδεια, όσοι εργάζονται ως προσωπικό ασφαλείας καθώς και οι 

εργαζόμενοι, των οποίων η σχέση εξαρτημένης εργασίας δεν αναστέλλεται λόγω της 

απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων. Περαιτέρω, αναστέλλεται μέχρι και την 

31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 01/04/2020 οφειλών 

των ανωτέρω προσώπων. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και 

προσαυξήσεις. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1075/2020 πιέστε εδώ 

Α. 1065/2020 

Παράταση προθεσμίας υποβολής στοιχείων και πληροφοριών από ιδιωτικά θεραπευτήρια 

στην ΑΑΔΕ 

Παρατείνεται έως την 31η Αυγούστου 2020 η προθεσμία υποβολής στοιχείων και 

πληροφοριών που υποχρεούνται να παράσχουν τα ιδιωτικά θεραπευτήρια στην ΑΑΔΕ, 

κατόπιν αιτήματός της, αναφορικά με οικονομικές συναλλαγές των εν λόγω φορέων με 

φορολογούμενους, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4174/2013. 

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1065/2020 πιέστε εδώ 

  

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/A1075_FEK.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/a1065.pdf


 
 

 

 

Α. 1069/2020 

Παράταση υποβολής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων για τις αμοιβές των 

πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων 

Οι αρχικές δηλώσεις απόδοσης α) παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς 

αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 στο εισόδημα από μισθωτή εργασία που 

αποκτούν τα πληρώματα εμπορικών πλοίων στον μήνα Ιανουάριο του 2020, και έχουν 

καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαρτίου 2020, υποβάλλονται εμπροθέσμως μέχρι την 

10η Απριλίου 2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1069/2020 πιέστε εδώ 

35516 ΕΞ 2020 

Αναστολή του έργου της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης 

των πιστοποιημένων εκτιμητών  

Δυνάμει της ως άνω Υ.Α. και για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, η παράδοση του 

έργου των πιστοποιημένων εκτιμητών αναφορικά με την σύνταξη εισήγησης για τον 

καθορισμό των τιμών εκκίνησης και τη ρύθμιση συναφών θεμάτων αναστέλλεται από 

03.04.2020 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του 

κορωνοϊού. Ακολούθως, αναστέλλεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρισης της τιμής 

εκκίνησης και της αξίας οικοπέδου στη βάση δεδομένων. Η καταβολή της αμοιβής των 

εκτιμητών πραγματοποιείται, υπό την επιφύλαξη της ανάκτησης των αχρεωστήτως 

καταβληθέντων ποσών, για το έργο που έχει παραδοθεί μέχρι την 02.04.2020. Το οριστικό 

ποσό της αμοιβής θα επανακαθορισθεί μετά την ολοκλήρωση του έργου τους. 

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Υ.Α. 35516 ΕΞ 2020 πιέστε εδώ 

 

A. 1077/2020 

Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας φυσικών προσώπων για την περίοδο των έκτακτων 

μέτρων  

Από τις 04.04.2020 και μέχρι τη λήξη των έκτακτων μέτρων για την απαγόρευση της 

κυκλοφορίας, δεν είναι δυνατή η διεκπεραίωση δηλώσεων αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας 

από φυσικά πρόσωπα, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά των οποίων θα οριστούν με νεότερες αποφάσεις. 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/%CE%B11069.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8C7zJqgnbkUXnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVaPc2KKq0_r3O4U-f1l56KhcDf8Psrp27eZmzgLHF-z


 
 

 

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1077/2020 πιέστε εδώ 

 

Ε. 2043/2020 

Κοινοποίηση των διατάξεων της ΠΝΠ/30.03.2020 

Με την Ε.2043/2020 κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων πρώτου, δεύτερου, τρίτου, 

τέταρτου, πέμπτου, έκτου, δέκατου, εξηκοστού τρίτου και εξηκοστού ένατου της από 

30/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'75) καθώς και του άρθρου τριακοστού 

όγδοου παράγραφος 5 της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68) 

προς ενημέρωση και ομοιόμορφη εφαρμογή. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Ε.2043/2020 πιέστε εδώ 

 

E.2045/2020 

Εισαγωγή με απαλλαγή από δασμό και Φ.Π.Α. ειδών που προορίζονται για την 

αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης  

Με την Ε.2045/2020 κοινοποιείται η  απόφαση (ΕΕ) C2020/491 της Επιτροπής για την 

εισαγωγή στη χώρα μας με απαλλαγή από δασμό και Φ.Π.Α. ειδών που προορίζονται για 

την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας του COVID-19. Ειδικότερα, 

με την εν λόγω απόφαση παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη-μέλη να εισάγουν είδη με 

απαλλαγή από δασμό και Φ.Π.Α., αλλά με την υποχρέωση των κρατών-μελών 

ενημέρωσης της Επιτροπής, το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου 2020, για τις ποσότητες 

και τη φύση των εισαγόμενων με απαλλαγή από δασμό και Φ.Π.Α. εμπορευμάτων καθώς 

και των εγκεκριμένων από τις αρμόδιες αρχές φορέων παραλαβής των εμπορευμάτων 

αυτών. Ως περίοδος εφαρμογής της Απόφασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από 30 

Ιανουαρίου έως 31 Ιουλίου 2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Ε.2045/2020 πιέστε εδώ 

  

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/%CE%B11077.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/%CE%95.2043.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/%CE%B52045.pdf


 
 

 

 

E.2046/2020 

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 1 ΠΝΠ/30.03.2020 

Με την Ε.2046/2020 κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 1 της από 30.03.2020 ΠΝΠ, 

όπως τροποποίησε το άρθρο 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ και παρέχονται οδηγίες για 

ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή αυτών, καθώς και όλων των σχετικών κατ’ 

εξουσιοδότηση εκδοθέντων Υπουργικών Αποφάσεων. Αναφορικά  με την εφαρμογή της  

έκπτωσης του 25% στις δόσεις των βεβαιωμένων (μη ληξιπρόθεσμων) οφειλών, 

διευκρινίζεται ότι θα πρέπει για τον μήνα Μάρτιο να καταβληθεί  το υπόλοιπο 75% των 

οφειλών έως 10.4.2020. Για το μήνα Απρίλιο, θα πρέπει να καταβληθεί το 75% των οφειλών 

που λήγουν από την 01.04.2020 έως τις 30.04.2020. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω οφειλέτες 

τυγχάνουν του ευεργετήματος της έκπτωσης του 25% σε περίπτωση συμψηφισμού 

κατά άρθρο 83 του ΚΕΔΕ εφόσον η ημερομηνία συνάντησης των ανταπαιτήσεων είναι 

μεταγενέστερη της 30.03.2020 και έως 10.04.2020 για το μήνα Μάρτιο 2020 και για το μήνα 

Απρίλιο 2020 μεταγενέστερη της 01.04.2020 και έως 30.04.2020. Επισημαίνεται, επίσης, ότι 

για τη χορήγηση του ευεργετήματος σε περίπτωση ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής 

καταβολής θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί όλες οι προηγούμενες δόσεις της ανωτέρω 

ρύθμισης. Το ευεργέτημα δεν αφορά την καταβολή της πρώτης δόσης, διότι η ρύθμιση 

καθίσταται ενεργή μόνον μετά την καταβολή αυτής. Η έκπτωση του 25% θα 

πραγματοποιηθεί στο αμέσως επόμενο της καταβολής διάστημα, μετά από επαλήθευση 

της καταβολής του υπολοίπου εβδομήντα πέντε τοις εκατό 75% της οφειλής/δόσης 

ρύθμισης. Περαιτέρω, από το ευεργέτημα της έκπτωσης του 25% εξαιρούνται 

οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν τελούν σε καθεστώς 

ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Ε.2046/2020 πιέστε εδώ 

Ο ΔΕΛ Α 1043783 ΕΞ 2020 

Συμπληρωματικές οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία επιστροφής φόρων  

Ενόψει των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του COVID-19, 

προτάσσονται κατά προτεραιότητα έλεγχοι που αφορούν σε υποθέσεις επιστροφών 

φόρων. Αναφορικά με  τις πληροφορίες οι οποίες ζητούνται από τη Φορολογική 

Διοίκηση, στο πλαίσιο διαδικασίας επιστροφής φόρων κατόπιν ελέγχου, για αιτήματα που 

έχουν υποβληθεί μέχρι 31.03.2020, παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους 

αποστολής των ζητηθέντων σε αντίγραφα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/e2046_2020.pdf


 
 

 

 

αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες. Υπενθυμίζεται ότι αναφορικά με τη διαδικασία 

διεκπεραίωσης των αιτήσεων επιστροφής φόρου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της 

εγκυκλίου Ε.2140/2019 και της οδηγίας Ο ΔΕΛ Β 1102446 ΕΞ 2019, με την επιφύλαξη των 

ρυθμίσεων για παράταση ή αναστολή των προθεσμιών του Κώδικα Φορολογικής 

Διαδικασίας, όπως ισχύουν με την από 30.3.2020 ΠΝΠ ή όπως τυχόν τροποποιηθούν σε 

μεταγενέστερο χρόνο.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το 1043783 ΕΞ 2020 πιέστε εδώ 

 

Α.1078/2020 

Νέα παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών των φυσικών προσώπων λόγω ηλικίας 

ή βαριάς αναπηρίας  

Η παράταση που είχε δοθεί έως τις 10.04.2020 επεκτείνεται έως και την 24.04.2020 για την 

καταβολή των βεβαιωμένων οφειλών, που λήγουν 31.03.2020 των φυσικών προσώπων: 

α) που συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2020 το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους ή β) που 

παρουσιάζουν βαριά αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, όπως 

προκύπτει από την τελευταία υποβληθείσα δήλωση φορολογικού έτους 2018 ή από άλλα 

στοιχεία που έχει στη διάθεση της η Φορολογική Διοίκηση. Έως την ίδια ημερομηνία και για 

τα ίδια ως άνω πρόσωπα παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των οφειλών που 

τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, των οποίων οι 

δόσεις καταβάλλονται ως 31.03.2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1078/2020 πιέστε εδώ 

 

Α.1079/2020 

Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών για την έκπτωση 25% 

Η παράταση που είχε δοθεί έως τις 10.04.2020 επεκτείνεται έως και την 21.04.2020 για την 

καταβολή των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν την 

30.03.2020 και την 31.03.2020, των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που δικαιούνται 

το ευεργέτημα της έκπτωσης 25% του άρθρου 1/ΠΝΠ 30.03.2020. Έως την ίδια ημερομηνία 

και για τα ίδια ως άνω πρόσωπα παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των 

οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, των 

οποίων οι δόσεις λήγουν την 31.03.2020. 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/1043783.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/A1078_FEK.pdf


 
 

 

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Α.1079/2020 πιέστε εδώ 

 

Ν. 4683/2020 

Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. και άλλες διατάξεις 

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

η από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη 

στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής 

λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 

68 ΦΕΚ Α’. Περαιτέρω, με το άρθρο 26 του ν. 4683/2020, προβλέπεται η επέκταση μείωσης 

μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας, όπως ορίζεται 

στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α΄ 68), η οποία προστέθηκε με 

το άρθρο 11 της από 30.03.2020 ΠΝΠ (Α΄ 75). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ν. 4683/2020 πιέστε εδώ 

 

Α.1081/2020 

Τροποποίηση των ημερομηνιών αναστολής των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 6/ΠΝΠ 

30.03.2020  

Για τις υποθέσεις επιστροφής φόρων κατόπιν ελέγχου, αναστέλλονται έως τις 10 Απριλίου 

2020: α) η κοινοποίηση προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και των 

οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, β) οι προθεσμίες για τη 

διατύπωση από τον φορολογούμενο απόψεων ή αντιρρήσεων σχετικά με τον προσωρινό 

διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ή προστίμου (άρθρο 28 παρ. 1, 28Α παρ. 2, 62 παρ. 4 

του ν. 4174/2013), καθώς και οι προθεσμίες σχετικά με πληροφορίες, αντίγραφα βιβλίων 

και στοιχείων ή άλλα έγγραφα που ζητούνται από τη Φορολογική Διοίκηση στο πλαίσιο 

ελέγχου (άρθρο 14 παρ. 1και 2 του ν. 4174/2013). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1081/2020 πιέστε εδώ 

 

 

 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/A1079_FEK.pdf
https://drive.google.com/file/d/14efqtjdII2-EiXgCfgYeFij4gl22KmK1/view
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8t41p22kte0G4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtU9CTbqfQ_ZV5SD2UgOYRV4U9jqWvefJvMP9UXY7Bix2


 
 

 

 

Άρθρο 2/ΠΝΠ 13.04.2020 

Δυνατότητα και προϋποθέσεις μεταβολής ΚΑΔ και συνέπειες ανακριβούς δήλωσης  

 

Στο άρθρο 2 της από 13.04.2020 ΠΝΠ προβλέπεται η δυνατότητα αναδρομικής 

τροποποίησης κύριου ενεργού ΚΑΔ, που έχει πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιείται από 

τις 23.03.2020 έως και τις 24.04.2020 και ανατρέχει σε χρόνο από τις 20.03.2020 και 

προγενέστερα, υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος κύριος ΚΑΔ που δηλώνεται 

περιλαμβανόταν έως την έναρξη ισχύος της παρούσας ως δευτερεύων ΚΑΔ στο Μητρώο 

του φορολογουμένου και είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησης με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα 

έσοδα του φορολογικού έτους 2019. Σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβούς δήλωσης, 

πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), η 

επιχείρηση εκπίπτει των ευεργετημάτων έκπτωσης και συμψηφισμού φορολογικών 

υποχρεώσεων και υποχρεούται να επιστρέψει κάθε ποσό που επωφελήθηκε, εντόκως από 

την ημέρα καταβολής του. Περαιτέρω, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 10% των 

ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους 2019 και πάντως όχι μικρότερο των 10.000 

ευρώ και πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που έλαβε κάθε 

εργαζόμενος της επιχείρησης με τη μορφή αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Για τη διαδικασία 

του ελέγχου, την επιβολή και την αμφισβήτηση των ανωτέρω κυρώσεων εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του ν. 4174/2013.  

 

Άρθρο 3/ΠΝΠ 13.04.2020 

Ευεργέτημα συμψηφισμού με άλλες οφειλές κατά 25% σε περίπτωση ολοσχερούς 

εξόφλησης οφειλών ΦΠΑ  

 

Στο άρθρο 3 της από 13.04.2020 ΠΝΠ προβλέπεται ότι στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 

της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α΄55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 

(Α΄76), προστίθενται εδάφια ως εξής: «Στις επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου, όπως 

προσδιορίζονται με τις αποφάσεις της παρ. 2, εφόσον εξοφλήσουν ολοσχερώς μέχρι και 

τις 30 Απριλίου 2020 το συνολικό ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του 

Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 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 το ευεργέτημα 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 ΦΠΑ της περιόδου 



 
 

 

 

Φεβρουαρίου 2020, με εξαίρεση τις υπόχρεες επιχειρήσεις που τελούσαν σε αναστολή στις 

26 Μαρτίου 2020. Εφόσον υποβληθεί τροποποιητική δήλωση για τις ως άνω περιόδους, με 

την οποία μειώνεται το αρχικό χρεωστικό ποσό της δήλωσης, το ποσό του συμψηφισμού 

μειώνεται αναλόγως». 

 

Άρθρο 6/ΠΝΠ 13.04.2020 

Χρόνος εφαρμογής της εξαίρεσης από τον ΦΠΑ σε δωρεές για την καταπολέμηση του 

COVID-19  

 

Στο άρθρο 6 της από 13.04.2020 ΠΝΠ προβλέπεται ο χρόνος εφαρμογής της εξαίρεσης 

από τον ΦΠΑ σε δωρεές για την καταπολέμηση του κορωνοϊού. Ειδικότερα, ορίζεται ότι η 

παράγραφος 3 του άρθρου 8 της από 14.3.2020 ΠΝΠ, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 

3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), εφαρμόζεται και για τις δωρεές που εμπίπτουν σε αυτό, των 

οποίων η αποδοχή από τον Υπουργό Υγείας διενεργήθηκε πριν από την έναρξη ισχύος 

της από 30.3.2020 ΠΝΠ (Α΄ 64). 

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την από 13.04.2020 ΠΝΠ πιέστε εδώ 

 

Α.1083/2020 

Τροποποίηση της Α.1072/2020 και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών 

Δραστηριότητας επιχειρήσεων 

 

Με την Α.1082/2020 τροποποιείται η Α.1072/2020 (ΦΕΚ 1157/Β’) απόφαση ως προς τον 

πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) επιχειρήσεων των κλάδων που 

πλήττονται και συμπληρώνεται με τον συνημμένο πίνακα ο οποίος αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1083/2020 πιέστε εδώ 

 

Α.1084/2020 

Τροποποίηση της Α.1073/2020 και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών 

Δραστηριότητας επιχειρήσεων 

 

Με την Α.1083/2020 τροποποιείται η Α.1073/2020 (ΦΕΚ 1158/Β’) απόφαση ως προς τον 

πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) επιχειρήσεων των κλάδων που 

πλήττονται και συμπληρώνεται με τον συνημμένο πίνακα ο οποίος αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKebOGPSsFXCOu9Y8Br1A77rgJbWU7icRMkL0dYvb6Kh
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/%CE%B11083%CF%86%CE%B5%CE%BA.pdf


 
 

 

 

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1084/2020 πιέστε εδώ 

 

Α.1085/2020 

Τροποποίηση της Α.1074/2020 και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών 

Δραστηριότητας επιχειρήσεων 

Με την Α.1085/2020 τροποποιείται η Α.1074/2020 απόφαση (ΦΕΚ 1159 Β’) ως προς τον 

πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) επιχειρήσεων των κλάδων που 

πλήττονται και συμπληρώνεται με τον συνημμένο πίνακα ο οποίος αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1085/2020 πιέστε εδώ 

 

Α.1086/2020 

Τροποποίηση της Α.1075/2020 και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών 

Δραστηριότητας επιχειρήσεων 

 

Με την Α.1086/2020 τροποποιείται η Α.1075/2020 απόφαση (ΦΕΚ 1160 Β’) ως προς τον 

πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) επιχειρήσεων των κλάδων που 

πλήττονται και συμπληρώνεται με τον συνημμένο πίνακα ο οποίος αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1086/2020 πιέστε εδώ 

 

οικ. 2/17012/ΔΠΓΚ/2020 

Παρακολούθηση δαπανών φορέων Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο των μέτρων για την 

αντιμετώπιση του COVID-19 

 

Με την ως άνω εγκύκλιο καθιερώνεται διακριτή μηνιαία παρακολούθηση των δαπανών 

των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που αφορούν στο σύνολο των δαπανών που ήδη 

έγιναν και θα προκύψουν από τη λήψη και υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας 

υγείας και οικονομίας από τον COVID-19. Στις εν λόγω δαπάνες περιλαμβάνονται κυρίως 

όσες σχετίζονται με τα μέτρα οικονομικής στήριξης φυσικών και νομικών προσώπων που 

πλήττονται -κοινωνικές ομάδες και επιχειρήσεις- καθώς και με την ενίσχυση του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας.  

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/%CE%B11084%CF%86%CE%B5%CE%BA.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/%CE%B11085%CF%86%CE%B5%CE%BA.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/%CE%B11086%CF%86%CE%B5%CE%BA.pdf


 
 

 

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την οικ. 2/17012/ΔΠΓΚ/2020 πιέστε εδώ 

Ε.2048/2020 

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 της από 13.04.2020 ΠΝΠ  

 

Με την Ε.2048/2020 διευκρινίζεται ότι η διάταξη του άρθρου 2 της από 13.04.2020 ΠΝΠ (Α΄ 

84) αφορά σε υποβολή δήλωσης μεταβολών για την τροποποίηση του κύριου ενεργού 

Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα 

από 23 Μαρτίου 2020 έως και τις 24 Απριλίου 2020, υπό την προϋπόθεση ότι: α) ο νέος 

κύριος ΚΑΔ έχει ήδη δηλωθεί στο Φορολογικό Μητρώο έως την έναρξη ισχύος των ως 

άνω διατάξεων ως δευτερεύων ΚΑΔ και β) είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησης με τα μεγαλύτερα 

ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2019. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι γι την 

καταχώρηση της ως άνω δήλωσης απαιτείται η διαπίστωση ότι ο νέος κύριος ΚΑΔ που 

δηλώνεται είχε ήδη δηλωθεί έως την 13.04.2020 ως δευτερεύων ΚΑΔ της επιχείρησης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Ε.2048/2020 πιέστε εδώ 

Ε.2049/2020 

Οδηγίες αναφορικά με τα παραστατικά πωλήσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά για την 

επιστροφή του Ε.Φ.Κ. καυσίμων 

Με την εγκύκλιο Ε.2049/2020 κοινοποιείται η ΠΟΛ.1208/2018, σύμφωνα με την οποία, από 

την 01.01.2019 οι οντότητες με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία καυσίμων μέσω 

πρατηρίων, την πώληση πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και την προμήθεια υγραερίου ή 

πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, υποχρεούνται να διαβιβάζουν, ηλεκτρονικά, τα 

δεδομένα των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων με τη χρήση Φ.Η.Μ. Τα δεδομένα 

των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων, διαβιβάζονται από τις υπόχρεες οντότητες 

αποκλειστικά ηλεκτρονικά, σε βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ ανά Φ.Η.Μ. 

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Ε.2049/2020 πιέστε εδώ 

Ε.2050/2020 

Οδηγίες στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου 

διασποράς του COVID-19 κατά την εκτέλεση τελωνειακών εργασιών 

Με την Ε. 2050/2020 παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εκτέλεση των τελωνειακών 

εργασιών, στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 

COVID-19. Ειδικότερα, παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με την απόδειξη του ενωσιακού 

χαρακτήρα των εμπορευμάτων, τη διακίνηση εμπορευμάτων υπό το καθεστώς 

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A8%CE%A4%CE%9A%CE%97-7%CE%92%CE%98?inline=true
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/%CE%B52048.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/%CE%B52049.pdf


 
 

 

 

ενωσιακής/κοινής διαμετακόμισης, τις διατυπώσεις στο τελωνείο αναχώρησης, στο 

τελωνείο διέλευσης και στο τελωνείο προορισμού, τη διακίνηση εμπορευμάτων με χρήση 

δελτίων TIR, την προθεσμία για την προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων και τη 

δυνατότητα αναβολής της ακύρωσης διασάφησης εξαγωγής ή επανεξαγωγής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Ε.2050/2020 πιέστε εδώ  

Α.1092/2020 

Παράταση της προθεσμίας υποβολής της «Κατάστασης Συμφωνητικών παραγράφου 16 

άρθρου 8 ν. 1882/1990» Α’ τριμήνου 2020 

Με την Α.1092/2020 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής, μέσω εφαρμογής TAXISnet, της 

«Κατάστασης Συμφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 ν. 1882/1990» του Α’ τριμήνου 

2020 (Ιανουάριος/Φεβρουάριος/Μάρτιος 2020) μέχρι την 20η ημέρα του μηνός Ιουλίου 

2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1092/2020 πιέστε εδώ 

Α.1087/2020 

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1063/2018 περί πληροφόρησης της Φορολογικής Αρχής ως προς 

τις συναλλαγές αγορών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών 

Με την Α.1087/2020 προστίθενται εδάφια στο τέλος του άρθρου 1 της ΠΟΛ. 1063/2018 ως 

εξής: «Ειδικά για τις συναλλαγές του φορολογικού έτους 2019, οι Πάροχοι υποχρεούνται 

επιπλέον να αποστείλουν άπαξ, τα στοιχεία των συναλλαγών για το έτος 2019, 

συγκεντρωτικά, ανά Α.Φ.Μ., μέχρι την 24η Απριλίου 2020. Στα συγκεντρωτικά στοιχεία 

συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά οι συναλλαγές με επαγγελματικούς λογαριασμούς οι 

οποίοι δηλώθηκαν μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2020. Για τις συναλλαγές του 

φορολογικού έτους 2020 και επόμενα, οι Πάροχοι υποχρεούνται επιπλέον να αποστέλλουν 

άπαξ, συγκεντρωτικά, ανά Α.Φ.Μ., τα στοιχεία των συναλλαγών για το εκάστοτε 

προηγούμενο ημερολογιακό έτος, μέχρι τις 5 Μαρτίου εκάστου έτους. Στα συγκεντρωτικά 

στοιχεία συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά οι συναλλαγές με επαγγελματικούς 

λογαριασμούς οι οποίοι δηλώθηκαν μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου εκάστου έτους.» 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1087/2020 πιέστε εδώ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E%CE%9B%CE%9C46%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%A5%CE%94%CE%9A?inline=true
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/A1092_FEK.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/a1087_2020_0.pdf


 
 

 

 

Α.1089/2020 

Εξαίρεση από την υποβολή συμφωνητικών που καταρτίζονται μεταξύ της εταιρείας 

SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΑΕ και των πελατών-προμηθευτών της για τις 

προμήθειες πωλήσεων και την προώθηση προϊόντων 

Με την Α.1089/2020 αποφασίζεται η εξαίρεση της εταιρείας «SAMSUNG ELECTRONICS 

ΕΛΛΑΣ ΜΑΕ» από τις υποχρεώσεις υποβολής συμφωνητικών που προβλέπονται στην 

ΑΥΟ 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 ΦΕΚ 951Β’/31.7.2000, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

και μόνο για τα συμφωνητικά που καταρτίζει με τους πελάτες-προμηθευτές της για τις 

προμήθειες πωλήσεων και την προώθηση προϊόντων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1089/2020 πιέστε εδώ 

Ε.2055/2020 

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1, 6, 13, 14, 54, 62 από 13.04.2020 ΠΝΠ 

Με την ως άνω εγκύκλιο κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων πρώτου, έκτου, δέκατου 

τρίτου, δέκατου τέταρτου, πεντηκοστού τετάρτου και εξηκοστού δευτέρου της 

από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84 Α') «Μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 

άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» προς ενημέρωση και ομοιόμορφη εφαρμογή. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την E.2055/2020 πιέστε εδώ 

 

Ε.2056/2020 

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 3 της από 13.04.2020 ΠΝΠ 

 

Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου τρίτου «Ευεργέτημα 

συμψηφισμού με άλλες οφειλές κατά 25% σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφληση οφειλών 

ΦΠΑ» της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84Α') «Μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 

άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», παρέχονται οδηγίες για ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή 

αυτών, ενώ δίνονται μερικά παραδείγματα προς κατανόηση των ανωτέρω. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την E.2056/2020 πιέστε εδώ 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/2357
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/a1088_2020fek.pdf
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/997
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%9C%CE%A6%CE%9446%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%9A%CE%945?inline=true
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/997
https://drive.google.com/file/d/1cCuQUBhnEutAwAkg5A38QhYSx_4vqoK0/view


 
 

 

 

ν. 4684/2020 (ΦΕΚ Α΄ 86/2020) 

Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. και άλλες διατάξεις 

Με το ν. 4684/2020 κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως, η από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα 

αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 

διατάξεις», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 75 ΦΕΚ Α΄. Περαιτέρω, με το άρθρο 6 του ν. 

4684/2020, παρατείνονται έως τις 25 Ιουνίου 2020 η είσπραξη από τις τελωνειακές αρχές του 

Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α και των λοιπών επιβαρύνσεων, που αναλογούν σε έτοιμα προς 

κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα, τα οποία εξήλθαν από 

καθεστώς αναστολής τον μήνα Μάρτιο του 2020 και έως τις 25 Ιουλίου 2020 η είσπραξη 

των ανωτέρω επιβαρύνσεων που αναλογούν στα εν λόγω προϊόντα, τα οποία εξήλθαν 

από καθεστώς αναστολής τον μήνα Απρίλιο του 2020. Περαιτέρω, με το άρθρο 18 του 

ν.4684/2020, αποφασίζεται η παράταση του δικαστικού έτους ως ακολούθως: οι δικαστικές 

διακοπές για το τρέχον δικαστικό έτος που λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2020, αρχίζουν τη 16η 

Ιουλίου 2020 και λήγουν την 31η Αυγούστου 2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ν.4684/2020 πιέστε εδώ 

 

Ε.2058/2020 

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 6 «Παράταση προθεσμιών είσπραξης του ειδικού 

φόρου κατανάλωσης, φόρου προστιθέμενης αξίας και λοιπών επιβαρύνσεων», του 

ν.4684/2020, Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π.  

 

Με την Ε.2058/2020 διευκρινίζεται ότι τα ποσά των εν λόγω φορολογικών και λοιπών 

επιβαρύνσεων βεβαιώνονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 και την παρ.5 του 

άρθρου 109 του ν. 2960/2001 (A’ 265). Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 

του ν. 4684/2020, παρατείνεται η είσπραξη από τις τελωνειακές αρχές του ειδικού φόρου 

κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) και των λοιπών 

επιβαρύνσεων μέχρι (α) 25 Ιουνίου 2020, για προϊόντα, τα οποία εξήλθαν από καθεστώς 

αναστολής τον μήνα Μάρτιο του 2020, (β) 25 Ιουλίου 2020, για προϊόντα, τα οποία εξήλθαν 

από καθεστώς αναστολής τον μήνα Απρίλιο 2020. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι, σε 

περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλόμενων επιβαρύνσεων μέσα στις 

προβλεπόμενες προθεσμίες εφαρμογή έχει η παράγραφο 4 του άρθρου 110 του ν. 

2960/2001 και η είσπραξη των οφειλών πραγματοποιείται με ανάλογη κατάπτωση των 

σχετικών εγγυήσεων υπέρ του δημοσίου.  

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL879lgF_jwvvXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijHHbJuU8plfWuuS5ZdFvXQRRNnYOrZeey5_Ry9tX54LS


 
 

 

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Ε.2058/2020 πιέστε εδώ 

 

Άρθρο 1/ΠΝΠ 01.05.2020 

Προστασία κύριας κατοικίας 

 

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4605/2019 (Α’ 52) αντικαθίσταται ως 

εξής: «1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας 

της παρ. 1 του άρθρου 68, μπορεί έως την 31.07.2020 να υποβάλει αίτηση για ρύθμιση 

των οφειλών των παρ. 2 και 3 του άρθρου 68, με σκοπό την προστασία της κύριας 

κατοικίας του από την αναγκαστική ρευστοποίηση». Η ισχύς της ως άνω διάταξης αρχίζει 

από τις 30.04.2020. 

 

Άρθρο 2/ΠΝΠ 01.05.2020 

Συμπλήρωση ρύθμισης σχετικά με την έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών 

επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων 

 

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2/11.3.2020 ΠΝΠ, που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 

ν. 4682/2020 (Α’76) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1/30.3.2020, που 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), προστίθεται εδάφιο βάσει του οποίου, 

η έκπτωση ποσοστού 25% του τέταρτου εδαφίου ισχύει και για 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 01.06.2020.  

 

Άρθρο 4/ΠΝΠ 01.05.2020 

Παροχή πίστωσης καταβολής φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων σε ενεργειακά 

προϊόντα 

 

Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020, παρέχεται πίστωση διάρκειας 10 ημερών στους 

εγκεκριμένους αποθηκευτές, όπως ορίζονται στην περ. α’ του άρθρου 55 του 

ν. 2960/2001 (Α’ 265), για την καταβολή στις τελωνειακές αρχές του Ε.Φ.Κ., του 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, με την επιφύλαξη των 

διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 109 του ιδίου νόμου, για τα προϊόντα που εξέρχονται 

του καθεστώτος αναστολής από τις 04.05.2020 μέχρι και τις 19.05.2020, με ταυτόχρονη 

βεβαίωση των αναλογουσών οφειλόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων. Αφετηρία της 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-04/e2058_2020.pdf


 
 

 

 

ανωτέρω πίστωσης είναι το χρονικό σημείο κατά το οποίο ο φόρος καθίσταται απαιτητός, 

σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν. 2960/2001.  

 

Άρθρο 5/ΠΝΠ 01.05.2020 

Στήριξη επιχειρήσεων με αντικείμενο νοσοκομειακές δραστηριότητες 

 

Στις πληγείσες επιχειρήσεις περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις οι οποίες 

δραστηριοποιούνται με κύριο ΚΑΔ τις «Νοσοκομειακές δραστηριότητες». Ως εκ τούτου, 

παρατείνεται έως την 30.08.2020 η προθεσμία καταβολής και η αναστολή είσπραξης 

βεβαιωμένων οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. που κατέστησαν ή καθίστανται 

ληξιπρόθεσμες από την 01.04.2020 μέχρι και την 31.05.2020. Ομοίως, παρατείνεται έως την 

31.08.2020 η προθεσμία καταβολής και η αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών, 

καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής 

καταβολής βεβαιωμένων οφειλών που κατέστησαν ή καθίστανται ληξιπρόθεσμες από την 

01.04.2020 μέχρι και την 31.05.2020. Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης των ανωτέρω 

προθεσμιών, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους η προσαυξήσεις. 

Περαιτέρω, στις ως άνω επιχειρήσεις παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού σε 

ποσοστό 25% επί του καταβληθέντος ποσού Φ.Π.Α. με άλλες οφειλές που έχουν 

καταληκτική ημερομηνία καταβολής μετά την 01.05.2020 σε περίπτωση ολοσχερούς 

εξόφλησης οφειλών Φ.Π.Α. έως τις 11.05.2020, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της 

παρ. 1 του άρθρου 1/11.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 

ν. 4682/2020 (Α’76), όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια με το άρθρο 3/13.4.2020 ΠΝΠ (Α’ 

84). 

 

Άρθρο 7/ΠΝΠ 01.05.2020 

Παράταση χρονικής περιόδου διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή 

Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 

 

Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020, ως ημερομηνία λήξης της χρονικής περιόδου που 

προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 2960/ 2001 

(Α’ 265), ορίζεται η 15.05.2020. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να 

παραταθεί η ημερομηνία λήξης της χρονικής περιόδου του προηγούμενου εδαφίου, για 

χρονικό διάστημα που πάντως δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2020. Η ισχύς 

τηςανωτέρω διάταξης εκκινά από τις 30.04.2020. 

  



 
 

 

 

Άρθρο 8/ΠΝΠ 01.05.2020 

 

Αναστολή είσπραξης οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων για τις 

επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων 

 

Για τις επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί κατόπιν της 

έκδοσης της σχετικής ΚΥΑ, δύναται να παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των δόσεων 

των οφειλών τους προς το Υπουργείο Οικονομικών, που έχουν ρυθμιστεί με τις υπ’ αρ. 

1918/19.3.2012 (Β΄1108), 3410/25.7.2014 (Β΄ 2043) και Δ.Ο.Δ. Γ 4000084 ΕΞ 2017 (Β΄ 11) 

αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, καθώς και να αναστέλλεται η είσπραξη αυτών 

για χρονικό διάστημα που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η 

ανωτέρω παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες. Κατά το χρονικό διάστημα 

παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής της είσπραξης των δόσεων, τα 

οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις. Τα ανωτέρω 

εφαρμόζονται και για οφειλές που επρόκειτο να καταβληθούν μετά από την έναρξη ισχύος 

της ως άνω ΚΥΑ. 

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το 01.05.2020 ΠΝΠ πιέστε εδώ 

 

Α.1099/2020 

Απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, τρόπος διαβίβασης ή αποστολής στη 

Φορολογική Διοίκηση για την εφαρμογή του άρθρου 2/ΠΝΠ 30.03.2020 

Με την Α.1099/2020 καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα για την υπαγωγή από την 1η 

Απριλίου 2020 και εφεξής, στις ρυθμίσεις των άρθρων 1 και 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ, η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), για τους κομιστές αξιόγραφων, 

των οποίων οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής έχουν ανασταλεί κατά 

εβδομήντα πέντε (75) ημέρες, από την αναγραφόμενη ημερομηνία αξιόγραφου, σύμφωνα 

με την παρ. 1 του άρθρου δευτέρου της από, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 4684/2020 (Α’ 86). Ειδικότερα, καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο εν λόγω 

μέτρο, οι εξαιρέσεις, η διαδικασία υποβολής αίτησης και τα συνυποβαλλόμενα 

δικαιολογητικά ευεργετήματα, καθώς και ο τρόπος αποστολής ή διαβίβασης 

πληροφοριών από τα Πιστωτικά Ιδρύματα στην ΑΑΔΕ για τον έλεγχο της πλήρωσης των 

προϋποθέσεων του άρθρου 2. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1099/2020 πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8APWkZGPL1bntIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOMefgdsRWM9_NshoOb5sUFtcPKtRjQw9_3pped2pxY0
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-05/a1099_2020fek.pdf


 
 

 

 

1049144 ΕΞ2020 

Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 4 και 7 της από 01.05.2020 ΠΝΠ  

Με το ως άνω έγγραφο κοινοποιούνται για ενημέρωση και άμεση εφαρμογή οι διατάξεις 

των άρθρων 4 και 7 της από 01.05.2020 ΠΝΠ. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 7, η 

χρονική περίοδος κατά την οποία, το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel θέρμανσης) 

και το φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη θέρμανσης) χρησιμοποιούνται ως καύσιμα 

θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή 280 ευρώ το χιλιόλιτρο, παρατείνεται, κατ’ εξαίρεση 

για το έτος 2020, μέχρι και τις 15.05.2020. Αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 4, 

αφετηρία της χορηγούμενης πίστωσης είναι, η χρονική στιγμή κατά την οποία ο ΕΦΚ 

καθίσταται απαιτητός, δηλαδή κατά τη θέση των προϊόντων σε ανάλωση με την έξοδο 

αυτών από το καθεστώς αναστολής και περιλαμβάνει το ποσό του ΕΦΚ, του Φ.Π.Α. και 

κάθε άλλη σχετική φορολογική επιβάρυνση, που αναλογεί. Για τη χορήγηση της εν λόγω 

πίστωσης το σύνολο της βεβαιωμένης οφειλής πρέπει να καλύπτεται από οικονομική 

εγγύηση, με την οποία θα διασφαλίζεται πλήρως η αξίωση του δημοσίου για την 

καταβολή του συνόλου της βεβαιωμένης οφειλής.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την 1049144 ΕΞ2020 πιέστε εδώ 

Α.1105/2020  

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ 

Με την Α.1105/2020 καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 2 της από 

11.03.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), τροποποιήθηκε 

και ισχύει. Ειδικότερα, παρατείνονται μέχρι και την 30.09.2020 οι προθεσμίες καταβολής 

των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών ή/και δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων 

τμηματικής καταβολής, που λήγουν ή έληξαν από 01.05.2020 έως και 31.05.2020 των 

φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν 

ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20.03.2020 τους αναφερόμενους στο 

συνημμένο πίνακα 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. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και 

προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1105/2020 πιέστε εδώ 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-05/1049144.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-05/a1105_2020fek.pdf


 
 

 

 

A.1106/2020 

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ 

Με την Α.1106/2020 καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 2 της από 

11.03.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), τροποποιήθηκε 

και ισχύει. Ειδικότερα, παρατείνονται μέχρι και την 30.09.2020 οι προθεσμίες καταβολής 

των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών  ή/και δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων 

τμηματικής καταβολής, που λήγουν ή έληξαν από 01.05.2020 έως και 31.05.2020 των 

επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20.03.2020 τους 

αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα 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. Κατά την καταβολή 

δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1106/2020 πιέστε εδώ 

A.1107/2020 

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ 

Με την Α.1107/2020 καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 2 της από 

11.03.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), τροποποιήθηκε 

και ισχύει. Ειδικότερα, παρατείνονται μέχρι και την 30.09.2020 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 01.05.2020 μέχρι και 

29.05.2020, των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 

20.03.2020 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 στον 

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. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και 

προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1107/2020 πιέστε εδώ 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-05/a1106_2020fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-05/%CE%B11107.pdf


 
 

 

 

A.1108/2020 

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ 

Με την Α.1108/2020 καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 2 της από 

11.03.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), τροποποιήθηκε 

και ισχύει. Ειδικότερα, παρατείνονται μέχρι και την 30.09.2020 οι προθεσμίες καταβολής 

των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, οφειλών  ή/και δόσεων 

ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, που λήγουν ή έληξαν από 01.05.2020 

έως και 31.05.2020 των μισθωτών στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό 

δραστηριότητας στις 20.03.2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα 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. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού 

διαστήματος της αναστολής.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1108/2020 πιέστε εδώ 

A.1114/2020 

Ρύθμιση ειδικών θεμάτων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 της από 

13.04.2020 ΠΝΠ  

Με την Α.1114/2020 ορίζεται ότι για τους σκοπούς εφαρμογής των κάθε είδους 

οικονομικών μέτρων αντιμετώπισης του COVID-19 που αφορούν στον μήνα Απρίλιο 2020 

και εφεξής, μεταβολές ως προς την κύρια δραστηριότητα επιχειρήσεων («κύριος ΚΑΔ»), με 

ημερομηνία μεταβολής 20.3.2020 και προγενέστερα, που έχουν δηλωθεί στο φορολογικό 

Μητρώο μεταξύ 23.3.2020 και 13.4.2020 γίνονται δεκτές, εφόσον από τη δηλωθείσα ως 

κύρια δραστηριότητα προκύπτουν τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα στο φορολογικό 

έτος 2019. Εφόσον, όμως, διαπιστωθεί ότι από την δραστηριότητα (ΚΑΔ) που δηλώθηκε 

ως κύρια κατά τα ανωτέρω δεν προκύπτουν τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα κατά το 

φορολογικό έτος 2019, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του 

άρθρου 2  της από 13.4.2020 ΠΝΠ. Οι κυρώσεις της προηγούμενης παραγράφου δεν 

επιβάλλονται, εφόσον οι φορολογούμενοι επιστρέφουν εντός τριάντα (30) ημερών από τη 

δημοσίευση της παρούσας τυχόν ευεργέτημα που τους χορηγήθηκε χωρίς να πληρούνται 

οι προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.  

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-05/a1108fek.pdf


 
 

 

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1114/2020 πιέστε εδώ 

A.1109/2020 

Παράταση της προθεσμίας υποβολής πληροφοριών και μηδενικών αναφορών (nil 

reporting)  

Προς διευκόλυνση των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, κατά τη 

διάρκεια των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών 

χρηματοοικονομικών λογαριασμών μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών της Ελληνικής 

Δημοκρατίας και των ΗΠΑ, όπως ειδικότερα ορίζεται στη Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών 

(ΣΑΑ), με την Α.1109/2020 προβλέπεται παράταση της προθεσμίας υποβολής 

πληροφοριών και μηδενικών αναφορών (nil reporting) σχετικά με το έτος 2019 από τα 

Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα προς την Α.Α.Δ.Ε., στο πλαίσιο 

εφαρμογής του ν. 4493/2017 και της αριθμ. ΠΟΛ.1094/2018 απόφασης του Διοικητή της 

Α.Α.Δ.Ε., έως την 30.09.2020.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1109/2020 πιέστε εδώ 

Α.1110/2020 

Παράταση χρονικής περιόδου διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή 

ΕΦΚ 

Με την Α.1110/2020 παρατείνεται έως και την 31.05.2020 η ημερομηνία λήξης της χρονικής 

περιόδου που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του 

ν. 2960/2001 (Α΄ 265), η οποία σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 

έβδομου της από 01.05.2020 ΠΝΠ, ορίστηκε κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020 στις 15.05.2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1110/2020 πιέστε εδώ 

Α.1111/2020 

Παράταση της προθεσμίας για την επιστροφή Ε.Φ.Κ. καυσίμων στους δικαιούχους 

επιστροφής  

Με την Α.1111/2020 παρατείνεται έως και την 30.06.2020 η προθεσμία αποδοχής ή 

απόρριψης των ηλεκτρονικών αιτήσεων που ορίζεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 4 

της απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1072/2019, οι οποίες έχουν υποβληθεί από τους 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8WtYosSaVLSjuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtY9K81Td5buTv3YCAOXEe_4w4NlfpiErdHNZH6PHqfWt
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-05/A1109_FEK.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-05/A1110_FEK.pdf


 
 

 

 

δικαιούχους επιστροφής Ε.Φ.Κ. στα αρμόδια Τελωνεία Υποβολής Αίτησης και Επιστροφής 

Ε.Φ.Κ. κατά το χρονικό διάστημα 01.01.2020 έως 28.02.2020.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1111/2020 πιέστε εδώ 

E.2072/2020 

Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας φυσικών προσώπων με ηλεκτρονικό τρόπο κατόπιν 

άρσης των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την απαγόρευση της κυκλοφορίας 

Με την E.2072/2020 διευκρινίζεται ότι από τη λήξη των έκτακτων μέτρων για την 

απαγόρευση της κυκλοφορίας που προβλέφθηκαν για την αποτροπή της διάδοσης του 

COVID-19, παύει η εφαρμογή της Α.1077/2020. Ως εκ τούτου, οι φορολογούμενοι που 

επιθυμούν να δηλώσουν αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας και υπέβαλαν σχετική αίτηση από 

04.04.2020, ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης Α.1077/2020 έως και 24.05.2020, 

θα υποβάλλουν νέα αίτηση ηλεκτρονικά μέσω TAXISnet κατά τα οριζόμενα 

στην ΠΟΛ.1123/2014. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την E.2072/2020 πιέστε εδώ 

Α.1118/2020 

Αναστολή εφαρμογής της Α.1018/2020 «Εξειδίκευση και απόδειξη της πλήρωσης του 

κριτηρίου της χρήσης και εκμετάλλευσης στις εκμισθώσεις επαγγελματικών πλοίων 

αναψυχής» 

Με την Α.1118/2020, λόγω της επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την 

αντιμετώπιση των αρνητικών οικονομικών συνεπειών που συνδέονται με την εμφάνιση και 

διάδοση του COVID-19, προβλέπεται η αναστολή της Α.1018/2020 από την έναρξη ισχύος 

της. Από 24.04.2019 και εφεξής για την εξειδίκευση και την απόδειξη της πλήρωσης του 

κριτηρίου της χρήσης και εκμετάλλευσης και για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας 

στις ναυλώσεις πλοίων αναψυχής του ν. 4256/2014 εφαρμόζονται κατ' αναλογία τα 

οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία έως 24.4.2019, σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που έχουν 

δοθεί με την ΠΟΛ.1156/1997. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1118/2020 πιέστε εδώ 

  

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-05/A.1111_FEK.pdf
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%91%CE%A1%CE%A746%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%9A%CE%98%CE%A1?inline=true
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/590
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/1357
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8jadRmqD6e2AtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtY-mz3p3-PBJTpc0Lbs5W-ZnQukBt25f69_don5__0Nx


 
 

 

 

Ν. 4690/2020  

Κύρωση των από 13.04.2020 Π.Ν.Π. και από 01.05.2020 Π.Ν.Π. και άλλες διατάξεις 

Την 30.05.2020 δημοσιεύτηκε ο ν. 4690/2020 με το οποίο κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από 

τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από α) 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα 

για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και η από β) 01.5.2020 Π.Ν.Π. 

«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 

90). Περαιτέρω, με το ν. 4190/2020 προβλέπονται και λοιπές  διατάξεις, μεταξύ άλλων, 

διατάξεις που αφορούν σε μέτρα φορολογικού χαρακτήρα. 

Ειδικότερα: 

 Στο άρθρο 3 προβλέπεται η επέκταση του ευεργετήματος της έκπτωσης ποσοστού 25% σε 

εμπρόθεσμα καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών μηνός Μαΐου 2020 για 

πληττόμενες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ. 

 Στο άρθρο 5 προβλέπεται η παράταση προθεσμίας έως την 31.07.2020 οπότε και 

καθίστανται ληξιπρόθεσμες οι  οφειλές από πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου 

που εκδόθηκαν μέχρι την 31.12.2019  για αναδρομικώς εισπραχθείσες αποδοχές.  

 Στο άρθρο 6 προβλέπεται η παράταση έως και την 25.06.2020 προθεσμιών καταβολής 

φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν σε προϊόντα καφέ. 

 Στο άρθρο 8 προβλέπεται η τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 4640/2019. Ειδικότερα, 

προστίθεται στο εν λόγω άρθρο η παρ. 5, στο εδάφιο β’ της οποίας προβλέπεται ότι οι 

διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) εφαρμόζονται και στην περίπτωση 

ορισμού ή εκλογής προσωρινής διοίκησης σύμφωνα με την παρ. 2 του ν. 4640/2019, με 

την προϋπόθεση ότι οι οφειλές της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013 γεννήθηκαν 

και κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω προσώπων και 

δεν καταβλήθηκαν ή δεν αποδόθηκαν στο Δημόσιο από δόλο ή βαρεία αμέλειά τους. 

 Στο άρθρο 11 προβλέπεται η μείωση συντελεστών ΦΠΑ για συγκεκριμένα αγαθά και 

υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, για το χρονικό διάστημα από την 01.06.2020 έως την 31.10.2020 

ορίζεται μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. ποσοστού 13% από 24% που ισχύει, για τα μη 

αλκοολούχα ποτά (π.χ. αναψυκτικά, καφές, τσάι) και για τα αεριούχα νερά. Περαιτέρω, για 

τα εισιτήρια κινηματογράφων προβλέπεται μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ ποσοστού 6%. 



 
 

 

 

Τέλος, σε μειωμένο συντελεστή ποσοστού 13% υπάγονται οι υπηρεσίες μεταφοράς 

προσώπων και των αποσκευών τους και οι υπηρεσίες σχετικά με την εκμετάλλευση 

καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, ψητοπωλείων, οινομαγειρείων και 

λοιπών συναφών προς αυτές επιχειρήσεων, πλην των κέντρων διασκέδασης, με εξαίρεση 

τη διάθεση ποτών που περιέχουν οινόπνευμα σε οποιαδήποτε αναλογία.  

 Στο άρθρο 13 προβλέπονται μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη 

μισθωμάτων κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του 

κορωνοϊού COVID-19. Ειδικότερα, με την προσθήκη της παρ. 42 στο άρθρο 72 του ν. 

4172/2013 (ΚΦΕ), προβλέπεται ότι δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο 

εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ΚΦΕ το ποσό του 

μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο 

αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, για όλους τους μήνες που 

ίσχυσε ή θα ισχύσει το μέτρο μειωμένης καταβολής επί του μηνιαίου μισθώματος σε 

ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%). Οι εκμισθωτές εφόσον εισέπραξαν μειωμένο 

μίσθωμα κατά τουλάχιστον 40%, έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό 20% 

επί του 60% των μισθωμάτων των μηνών αυτών λογιζομένων πριν την ως άνω μείωση, 

από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από 

31.7.2020 και μετά, πλην των οφειλών από ρυθμίσεις/διευκολύνσεις τμηματικής 

καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων. 

 Στο άρθρο 14 προβλέπεται η παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών 

και δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής (για τους μήνες Μάρτιο- 

Απρίλιο παρατείνονται έως 31.08.2020, για το μήνα Μάιο έως 30.09.2020 και για το μήνα 

Ιούνιο έως 30.10.2020) και η αναστολή είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Περαιτέρω, σε 

περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής των ως άνω οφειλών, προβλέπεται συμψηφισμός 

κατά 25% με βεβαιωμένες οφειλές και δόσεις ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής 

καταβολής με καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής από τις 31.07.2020 και μετά για τους 

εκμισθωτές ακινήτων. 

 Στο άρθρο 16 προβλέπεται η φορολογική αντιμετώπιση των εισοδημάτων των 

κυβερνητών, συγκυβερνητών και μηχανικών αεροσκαφών αεροπορικών εταιρειών με 

φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, καθώς και της αποζημίωσης 

των μελών των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 5 του ν. 4375/2016 που 

έχει καταβληθεί από τη συγκρότηση των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, ήτοι από 

το 2016. Ειδικότερα, προβλέπεται για τις ως άνω κατηγορίες εισοδημάτων φορολογικός 

συντελεστής δεκαπέντε τοις εκατό (15%). 



 
 

 

 

 Στο άρθρο 17 προβλέπεται δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης προς το Υπουργείο 

Υγείας, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας. Η 

προβλεπόμενη δωρεάν διάθεση, απαλλάσσεται από τυχόν οφειλόμενες φορολογικές και 

λοιπές επιβαρύνσεις. Οι εργασίες (φασόν) παρασκευής αντισηπτικών ειδών από τις 

βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας 

απαλλάσσονται από Φ.Π.Α., με δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. των δαπανών της 

επιχείρησης. 

 Στο άρθρο 19 προβλέπεται η αναστολή διατάξεων για τη διάθεση προϊόντων σε 

καταστήματα αφορολογήτων ειδών έως τις 31.12.2022. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ν.4690/2020 πιέστε εδώ 

Α.1119/2020 

Παράταση υποβολής Συγκεντρωτικών Παραστατικών Εφοδιασμού (ΣΠΕ) πλοίων 

Με την απόφαση Α.1119/2020 προβλέπεται ότι τα Συγκεντρωτικά Παραστατικά 

Εφοδιασμού (ΣΠΕ) πλοίων του άρθρου 13 παρ. 1α) της υπ’ αρ. Τ1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ 

απόφασης (Β΄ 516) των μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020, δύναται να γίνονται 

δεκτά από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη λήξη 

του μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε ο εφοδιασμός.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1119/2020 πιέστε εδώ 

Α.1122/2020 

Παράταση της προθεσμίας του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου έκτου της από 

30.03.2020 ΠΝΠ ως προς την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 του 

ν. 4174/2013 

Με την απόφαση Α.1122/2020 προβλέπεται ότι η προθεσμία του πρώτου εδαφίου 

της παρ. 5 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Α' 170), ήτοι 120 ημέρες από την υποβολή της 

ενδικοφανούς προσφυγής στη Φορολογική Διοίκηση, που δεν έχει συμπληρωθεί από την 

1η Ιουνίου 2020 έως και την 31η Ιουλίου 2020, εφόσον έως και την 1η Ιουνίου 2020 δεν έχει 

εκδοθεί η σχετική απόφαση επί ενδικοφανούς προσφυγής, παρατείνεται έως και τις 

30.9.2020.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1122/2020 πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-06/A.1119_fek%20.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-06/a1122.pdf


 
 

 

 

Α.1123/2020 

Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών 

παροχών  

Με την απόφαση Α.1123/2020 προβλέπεται παράταση έως και την 30.07.2020 της 

προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών 

παροχών, η οποία έληγε εντός των μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020, καθώς και 

των δηλώσεων των οποίων μέσα στους μήνες αυτούς έληγε η τρίμηνη προθεσμία για 

υποβολή αίτησης παράτασης, ανεξάρτητα από την υποβολή της αίτησης παράτασης. 

 

Η δυνατότητα υποβολής αίτησης για παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων 

φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, εξακολουθεί να ισχύει για όσες 

περιπτώσεις η αρχική (εξάμηνη ή ετήσια) προθεσμία υποβολής των δηλώσεων έληγε 

εντός των μηνών Απριλίου και Μαΐου 2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1123/2020 πιέστε εδώ 

Α.1126/2020 

Παράταση προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών που λήγουν εντός του 

Μαΐου 2020 

Με την απόφαση Α.1126/2020 προβλέπεται ότι παρατείνονται έως και την 15.6.2020, οι 

προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών που 

λήγουν εντός του Μαΐου 2020, α) των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που 

δικαιούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των 

διατάξεων του έβδομου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 

76), όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4690/2020 (Α΄ 

104), β) των φυσικών προσώπων εκμισθωτών ακινήτων που δικαιούνται το ευεργέτημα 

της έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των διατάξεων του πρώτου εδαφίου 

της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104). Έως την ίδια ημερομηνία και 

για τα ίδια ως άνω πρόσωπα παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των οφειλών 

που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, των οποίων οι 

δόσεις λήγουν εντός του Μαΐου 2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1126/2020 πιέστε εδώ 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-06/A1123fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-06/%CE%B11126%CF%86%CE%B5%CE%BA.pdf


 
 

 

 

Ε.2078/2020 

Έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής από πρόσωπα στα οποία έχει 

χορηγηθεί παράταση καταβολής ή αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο των μέτρων 

αναφορικά με τον COVID-19 

Με την Ε.2078/2020 παρέχονται οδηγίες αναφορικά με τη χορήγηση αποδεικτικού 

ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής σε δικαιούχους για τους οποίους έχουν παραταθεί οι 

προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεων 

ρυθμίσεων και έχει ανασταλεί η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, ή και 

τυγχάνουν του ευεργετήματος της έκπτωσης του 25%, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Βασική προϋπόθεση 

για τη χορήγηση του ως άνω αποδεικτικού είναι η επαλήθευση από τον Προϊστάμενο της 

αρμόδιας υπηρεσίας της υπαγωγής των προσώπων αυτών στις ανωτέρω διατάξεις 

(παράτασης και αναστολής βεβαιωμένων οφειλών, έκπτωσης του 25%) με αντίστοιχη 

επισημείωση επί του αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Ε.2078/2020 πιέστε εδώ 

Ε.2079/2020 

Διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής 

φορολόγησης εισοδήματος στο πλαίσιο του COVID-19 

Με την Ε.2079/2020 παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τις διατάξεις περί εναλλακτικής 

φορολόγησης εισοδήματος δυνάμει του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 και τα πρακτικά 

ζητήματα που έχουν προκύψει λόγω του covid-19.  Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι η αίτηση 

για το τρέχον έτος παραλαμβάνεται ακόμα και αν δεν συνοδεύεται από τα πρωτότυπα 

οριζόμενα στην Α.1036/2020 σχετικά δικαιολογητικά κατά το χρόνο υποβολής της, εφόσον 

συνυποβάλλεται με αυτήν υπεύθυνη δήλωση του φορολογούμενου. Ο φορολογούμενος 

υποχρεούται να προσκομίσει τα ως άνω δικαιολογητικά σε εύλογο χρόνο και το αργότερο 

μέχρι και 30.11.2020. Κατόπιν, η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει 

απόφαση επί της αίτησης και πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου για τον 

φορολογούμενο και για κάθε συγγενικό του πρόσωπο για το οποίο επεκτείνεται η 

εφαρμογή του νόμου το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουνίου 

του τρέχοντος έτους.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Ε.2079/2020 πιέστε εδώ 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-06/%CE%B52078.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-06/%CE%952079.pdf


 
 

 

 

Ε.2080/2020 

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 αναφορικά με την εφαρμογή 

μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες  

Με την Ε.2080/2020 κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 και 

παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή τους. Ειδικότερα, στα αγαθά στα οποία 

εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής 13% από 01.06.2020 έως και 31.10.2020 

περιλαμβάνεται το νερό (φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά, αεριούχα νερά, πάγος και 

χιόνι) και τα μη αλκοολούχα ποτά (λεμονάδα, πορτοκαλάδα, λεμονίτα, μπύρα χωρίς 

αλκοόλη, καφές έτοιμος προς πόση, τσάι έτοιμο προς πόση, υποκατάστατα του 

γάλακτος, φρουτοχυμοί, τονωτικά παρασκευάσματα). Περαιτέρω, οι υπηρεσίες στις 

οποίες εφαρμόζεται ο ως άνω μειωμένος συντελεστής είναι οι υπηρεσίες μεταφοράς 

προσώπων και των αποσκευών τους, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι  μεταφορές 

προσώπων με ταξί. Αναφορικά με τις υπηρεσίες εστίασης, με τις νέες διατάξεις διευρύνεται 

η εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ (13%) στις επιτόπιες καταναλώσεις μη 

αλκοολούχων ποτών γενικά, χυμών και ροφημάτων. Παραμένει, ωστόσο, στον κανονικό 

συντελεστή ΦΠΑ η εκμετάλλευση κέντρων διασκέδασης, καθώς και η διάθεση 

οινοπνευματωδών ποτών.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Ε.2080/2020 πιέστε εδώ 

Ε.2083/2020 

Διευκρινίσεις για το χειρισμό των αναρτηθέντων στην προσωποποιημένη πληροφόρηση 

ποσών συμψηφισμού κατά 25% με άλλες οφειλές σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφληση 

οφειλών ΦΠΑ του άρθρου 3 της από 13.04.2020 ΠΝΠ  

Με την Ε.2083/2020 διευκρινίζεται ότι ο εν λόγω συμψηφισμός των ως άνω ποσών θα 

διενεργηθεί σε βεβαιωμένες οφειλές από δόσεις ρυθμίσεων με καταληκτική ημερομηνία 

καταβολής εντός του Ιουνίου και επόμενων μηνών. Επισημαίνεται ότι για την πίστωση 

δόσεων ρυθμίσεων απαιτείται η εξόφληση των δόσεων των προηγουμένων μηνών. Ειδικά 

για τον συμψηφισμό του ΦΠΑ με οφειλές ΦΠΑ φορολογικής περιόδου Απριλίου, για τις 

οποίες έληξε η προθεσμία υποβολής δήλωσης στις 29 Μαΐου, και με οφειλές από 

παρακρατούμενους φόρους, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δηλώσεων έληξε την 

1η Ιουνίου, για την έγκαιρη διεκπεραίωση της διαδικασίας παρέχεται η δυνατότητα στους 

δικαιούχους του ανωτέρω ευεργετήματος να υποβάλουν αίτημα συμψηφισμού μέσω 

email στη ΔΟΥ τους μέχρι και την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020. Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-06/%CE%B52080.pdf


 
 

 

 

μη υποβολής αιτήματος συμψηφισμού από μέρους του φορολογούμενου, οι Υπηρεσίες 

μας θα προβούν σε αυτεπάγγελτο συμψηφισμό, με οφειλές με καταληκτικές ημερομηνίες 

καταβολής μετά την 1η Ιουνίου 2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Ε.2083/2020 πιέστε εδώ 

Ε.2084/2020 

Δικαιούχοι ευνοϊκών ρυθμίσεων COVID-19 εντασσόμενοι περιγραφικά (χωρίς ΚΑΔ) στις 

αποφάσεις αναφορικά με τον COVID-19 

Με την Ε.2084/2020 παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τους δικαιούχους που 

εντάσσονται στις περιγραφικές κατηγορίες, οι οποίοι προκειμένου να ταυτοποιηθούν, 

καλούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

ekptosi25@aade.gr από 15.6.2020 έως τις 19.6.2020. Σε περίπτωση που εντάσσονται σε 

περισσότερες από μία κατηγορίες, αναγράφεται αυτή στην οποία ανήκουν για το 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Για την εφαρμογή του «ευεργετήματος συμψηφισμού με 

άλλες οφειλές κατά 25% σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφληση οφειλών ΦΠΑ» 

(Ε.2046/2020) εφαρμόζονται οι οδηγίες που έχουν παρασχεθεί με την εγκύκλιο Ε.2083/2020, 

εξαιρετικά δε το αίτημα συμψηφισμού προς τη Δ.Ο.Υ. τους, δύναται να υποβληθεί έως 

22.6.2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Ε.2084/2020 πιέστε εδώ 

Α.1139/2020 

Ηλεκτρονική δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας 

 

Με την Α.1139/2020 αποφασίζεται η τροποποίηση της ΠΟΛ.1162/2018 «Υποβολή 

Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση 

ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου». Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, 

προβλέπεται ότι σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης, ο εκμισθωτής υποχρεούται να 

δηλώνει τη λύση αυτής μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λύση της, διαφορετικά η 

συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ. Εκμισθωτές ακινήτων, των οποίων το 

μίσθωμα έχει μειωθεί κατά 40% με βάση τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν μέτρα για 

τον COVID-19, υποβάλλουν «Δήλωση Covid», μέχρι την 22.06.2020 για τη μεταβολή του 

μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1139/2020 πιέστε εδώ 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-06/%CE%B52083.pdf
mailto:ekptosi25@aade.gr
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-06/%CE%95.2084.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-06/a1139fek.pdf


 
 

 

 

Α.1148/2020 

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ, όπως 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Παρατείνονται μέχρι και την 31.10.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις 

Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών ή/και των δόσεων ρυθμίσεων/ 

διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών που λήγουν ή έληξαν από 

01.06.2020 έως και την 30.06.2020 καθώς και αναστέλλεται η είσπραξη τους, ενώ δεν 

υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής, των 

κάτωθι προσώπων: 

 

i. των μισθωτών στις πληττόμενες επιχειρήσεις, 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 περ. α' της υποπαρ. 2Α του εντέκατου 

άρθρου της από 20/03/2020 Π.Ν.Π. (Α' 68). 

 

ii. των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν κύρια κατοικία τουλάχιστον σε έναν από 

τους μισθωτούς στις επιχειρήσεις της περίπτωσης i της παρούσας, 

 

iii. των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητο για την κάλυψη στεγαστικών 

αναγκών τέκνων εξαρτώ-μενων μελών, τα οποία φοιτούν σε ίδρυμα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, εφόσον ένας 

τουλάχιστον γονέας υπάγεται στους μισθωτούς της προηγούμενης περίπτωσης.2.  

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1148/2020 πιέστε εδώ 

 

  

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-06/a1148_2020fek.pdf


 
 

 

 

A.1149/2020 

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ, όπως 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Παρατείνονται μέχρι και την 31.10.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις 

Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών ή/και των δόσεων ρυθμίσεων/ 

διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών που λήγουν ή έληξαν από 

01.06.2020 έως και την 30.06.2020 καθώς και αναστέλλεται η είσπραξη τους, ενώ δεν 

υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής, που 

λήγουν ή έληξαν από 01.06.2020 έως και 30.06.2020 των φυσικών προσώπων που 

εκμισθώνουν ακίνητα στις πληττόμενες επιχειρήσεις.  

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1149/2020 πιέστε εδώ 

 

Ε.2087/2020  

 

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 17 των λοιπών διατάξεων του ν. 4690/2020 (Α' 104) 

σχετικά με τη δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης προς το Υπουργείο Υγείας 

 

Με την Ε.2087/2020 κοινοποιούνται για ενημέρωση και εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 

17 του ν. 4690/2020 (Α' 104) σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται η δωρεάν διάθεση προς το 

Υπουργείο Υγείας, αιθυλικής αλκοόλης, η οποία απαλλάσσεται από τυχόν οφειλόμενες 

φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις, από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο την 

κατέχει νομίμως, με σκοπό την χρήση αυτής, ως έχει, από δημόσια νοσοκομεία, 

θεραπευτήρια, κλινικές, νοσηλευτικά ιδρύματα για ιατρικούς σκοπούς ή με σκοπό τη 

χρήση της από βιομηχανίες/βιοτεχνίες για την παρασκευή αντισηπτικών για λογαριασμό 

του Υπουργείου Υγείας. 

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Ε.2087/2020 πιέστε εδώ 

 

  

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-06/a1148_2020fek.pdf
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4690/year/2020/article/17
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4690/year/2020/article/17
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1003
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-06/e2087_2020.pdf


 
 

 

 

Α.1137/2020 

 

Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης 

των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και λήψης πιστοποιητικών των φορολογιών 

κεφαλαίου 

 

Με την Α.1137/2020 καθορίζονται οι διαδικασίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας 

κεφαλαίου καθώς και λήψης πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου.  

Ειδικότερα: 

 Δηλώσεις φόρου χρηματικών δωρεών δύνανται να υποβάλλονται μόνο από τον 

υπόχρεο σε φόρο, εφόσον αποδεικνύεται η σύσταση της δωρεάς αλλά δεν είναι 

γνωστά σε αυτόν τα πλήρη στοιχεία του δωρητή ή αυτός είναι αλλοδαπός και δεν 

διαθέτει ΑΦΜ στην Ελλάδα 

 

 Με τον ίδιο τρόπο υποβάλλονται οι αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού 

του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013, καθώς και οι αιτήσεις για τη χορήγηση του 

πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, 

δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια. 

 

 Η υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης για πλειστηριασμό υποβάλλεται 

αποκλειστικά στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ με φυσικό φάκελο και 

διεκπεραιώνεται άμεσα. 

 

Με βάση τις δηλώσεις ή αιτήσεις, που υποβάλλονται, οι αντίστοιχες πράξεις 

προσδιορισμού του φόρου και τα πιστοποιητικά εκδίδονται αμελλητί και το αργότερο 

εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής παραλαβής της 

δήλωσης ή της αίτησης ή από την ημερομηνία παραλαβής του φυσικού φακέλου, 

τηρώντας αυστηρά σειρά χρονικής προτεραιότητας.  

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1137/2020 πιέστε εδώ 

Α.1146/2020 

Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση 

καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2020 

Με την Α.1146/2020 προβλέπεται η τροποποίηση της Α.1135/2020 απόφασης του 

Υφυπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-06/a1137_2020ada.pdf


 
 

 

 

από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 

2020» (Β΄ 2219). Ειδικότερα, στο Παράρτημα της Α.1135/2020 προστίθεται νέος ΚΑΔ 49.31 

«Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1146/2020 πιέστε εδώ 

Α.1147/2020 

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ, όπως 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Με την Α.1147/2020 προβλέπεται ο καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 

άρθρου 2 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 55) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτή 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76). Παρατείνονται μέχρι και την 31.10.2020 

οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των 

πληττόμενων επιχειρήσεων, που λήγουν ή έληξαν από 01/06/2020 έως και 30/06/2020. 

Ομοίως ισχύει και για τις προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων 

τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. Αναστέλλεται μέχρι και την 31.10.2020 η 

είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 01.06.2020 οφειλών των 

ανωτέρω προσώπων. Δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού 

διαστήματος της αναστολής. 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 περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1147/2020 πιέστε εδώ 

Α.1143/2020 

Απαλλαγή από τον ΦΠΑ της δωρεάν παράδοσης αγαθών και της δωρεάν παροχής 

υπηρεσιών από υποκειμένους στον ΦΠΑ για την κάλυψη της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

Με την Α.1143/2020 προβλέπεται ότι δεν θεωρούνται ως παραδόσεις αγαθών και ως 

παροχές υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας και ως εκ τούτου απαλλάσσονται του ΦΠΑ της 

αυτοπαράδοσης αγαθών και της ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών, αντίστοιχα, οι άνευ 

ανταλλάγματος παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-06/A1146_FEK.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-06/A1146_FEK.pdf


 
 

 

 

από υποκειμένους στον ΦΠΑ για την κάλυψη αναγκών που έχουν προκύψει για τον 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Περαιτέρω, καθορίζονται οι όροι 

και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της απαλλαγής από τον ΦΠΑ. Στις εν λόγω διατάξεις 

εμπίπτουν και οι άνευ ανταλλάγματος παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που 

έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από δωρητές προς αποδέκτες, κατά την έννοια της 

παρούσης, εφόσον μέχρι την 30η Ιουνίου 2020 οι δωρητές εκπληρώσουν τους όρους και 

τη διαδικασία του άρθρου 2 της παρούσης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1143/2020 πιέστε εδώ 

Α.1154/2020 

Παράταση της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Covid» του άρθρου 11 της ΠΟΛ. 

1162/2018 (Β’ 3579) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 

Με την Α.1054/2020 προβλέπεται ότι η προθεσμία υποβολής της «Δήλωσης Covid» περί 

μεταβολής του μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, όπως αυτή 

ορίστηκε με το άρθρο 5 της Α.1139/2020 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., 

παρατείνεται μέχρι την 1η Ιουλίου 2020. Η προθεσμία αποδοχής της «Δήλωσης Covid» για 

τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο από τους μισθωτές παρατείνεται μέχρι την 6η Ιουλίου 

2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1154/2020 πιέστε εδώ 

A.1151/2020 

Παράταση μείωσης συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά 

Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο. 

Με την Α.1151/2020 προβλέπεται η παράταση της μείωσης των συντελεστών ΦΠΑ για 

χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι από 1.7.2020 έως και 31.12.2020. ειδικότερα, 

προβλέπεται η μείωση κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των συντελεστών του Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο και για τα 

αγαθά και τις υπηρεσίες που προβλέπονται στις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 21 

του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000). Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1151/2020 πιέστε εδώ 

Α.1155/2020 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-06/%CE%B11143_0.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-06/%CE%911154.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-06/%CE%B11151%CF%86%CE%B5%CE%BA.pdf


 
 

 

 

Παράταση της προθεσμίας υποβολής πληροφοριών και μηδενικών αναφορών (nil 

reporting) από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στο πλαίσιο 

εφαρμογής του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ) 

Με την Α.1155/2020 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής πληροφοριών και μηδενικών 

αναφορών (nil reporting) από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα προς 

την ΑΑΔΕ κατά το τρέχον έτος, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κοινού Προτύπου Αναφοράς 

(ΚΠΑ), όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. ΠΟΛ. 1130/2017, έως την 

18.09.2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τηνΑ.1155/2020 πιέστε εδώ 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: aspasia.malliou@potamitisvekris.com  

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-06/A_1155_fek.pdf
mailto:aspasia.malliou@potamitisvekris.com


 
 

 

 

                                                    
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Κατευθυντήριες Γραμμές της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα στο πλαίσιο της διαχείρισης του κορωνοϊού (COVID-19) 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (η «ΑΠΔΠΧ»), 

ακολουθώντας το παράδειγμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων 
(European Data Protection Supervisory Board) αλλά και των αρχών άλλων ευρωπαϊκών 

χωρών1, εξέδωσε προσφάτως κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διαχείρισης του κορωνοϊού (COVID-

19) (οι «Κατευθυντήριες Γραμμές»). 

Η ΑΠΔΠΧ διευκρινίζει ότι το δικαίωμα στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

δεν είναι απόλυτο, αλλά πρέπει να σταθμίζεται με άλλα θεμελιώδη δικαιώματα, και ότι η 

εφαρμογή του νομικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, δεν συνιστά εμπόδιο στη λήψη των αναγκαίων μέτρων αντιμετώπισης του 

κορωνοϊού. Κατά την ΑΠΔΠΧ, το ισχύον νομικό πλαίσιο [δηλαδή, ο Γενικός Κανονισμός 

για την Προστασίας Δεδομένων(ο «ΓΚΠΔ») και ο νόμος 4624/2019 (ο «Νόμος»)] παρέχουν 

τις νομικές βάσεις για την αναγκαία επεξεργασία. 

Έτσι η λήψη μέτρων, και η συνακόλουθη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

είναι δυνατή, υπό την επιφύλαξη της τήρησης των βασικών αρχών και των λοιπών 

ουσιαστικών και διαδικαστικών εγγυήσεων και προϋποθέσεων που προβλέπονται υπό την 

νομοθεσία προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

 

                                                      
11 Σχετικές οδηγίες και κατευθυντήριες αρχές έχουν ήδη εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές προστασίας 

δεδομένων, του Βελγίου (Autorité de protection des données (APD)) της  Γαλλίας (CNIL), της Γερμανίας  

(Datenschutzkonferenz (DSK),  Datenschutzaufsichtsbehörde Baden-Würtenbergs), της Ιρλανδίας (Data 

Protection Commission) αλλά και άλλων κρατών μελών της ΕΕ. Οδηγίες έχουν εκδοθεί και από την αρμόδια 

αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου (Information Commission Officer) 

0 4 

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_2020_processingpersonaldataandcovid-19_en.pdf
https://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=163,39,44,101,194,223,3,99
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=66,121,83,229,125,127,247,242
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/covid-19-et-traitement-de-donn%C3%A9es-%C3%A0-caract%C3%A8re-personnel-sur-le-lieu-de-travail
https://www.cnil.fr/fr/coronavirus-covid-19-les-rappels-de-la-cnil-sur-la-collecte-de-donnees-personnelles
https://www.bfdi.bund.de/DE/Datenschutz/Themen/Gesundheit_Soziales/GesundheitSozialesArtikel/Datenschutz-in-Corona-Pandemie.html?nn=5217154
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2020/03/FAQ-Corona.pdf
https://dataprotection.ie/en/news-media/blogs/data-protection-and-covid-19
https://dataprotection.ie/en/news-media/blogs/data-protection-and-covid-19
https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-and-coronavirus/


 
 

 

 

Εν συντομία, από την μελέτη των Κατευθυντήριων Γραμμών εξάγονται τα εξής 

συμπεράσματα: 

- Η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν 

απαγορεύει εκ προοιμίου, ούτε συνιστά εμπόδιο για την λήψη των αναγκαίων 

μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 

- Η λήψη μέτρων και η συνακόλουθη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κορωνοϊού είναι δυνατή, υπό τον 

όρο ότι τηρούνται οι βασικές αρχές για την επεξεργασία και εξασφαλίζονται οι 

τεχνικές και ουσιαστικές εγγυήσεις, που προβλέπονται υπό την νομοθεσία 

προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

- Αντίστοιχα, οι εργοδότες στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους για την υγεία και την 

ασφάλεια στο χώρο εργασίας, υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω προϋποθέσεων, 

μπορούν να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων 

τους, για την λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 

- Η συλλογή και επεξεργασία πρέπει να περιορίζεται κάθε φορά σε εκείνα μόνο τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι αναγκαία και συναφή ενόψει του 

επιδιωκόμενου σκοπού 

- Η προφορική ενημέρωση μόνο σχετικά με την κατάσταση υγείας ενός υποκειμένου 

των δεδομένων, η οποία δεν συνοδεύεται από καταγραφή ή/και χρήση των 

σχετικών πληροφοριών σε σύστημα μη αυτοματοποιημένης (χειροκίνητης) 

αρχειοθέτησης ή/και σε υποβολή σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεν εμπίπτει, 

καταρχήν, στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα 

- Η συστηματική, διαρκής και γενικευμένη συλλογή δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που οδηγεί στην κατάρτιση και συνεχή ανανέωση προφίλ υγείας 

εργαζομένων φαίνεται μάλλον προβληματική. 

Με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές ακολουθεί κατάλογος ερωτήσεων και απαντήσεων 

σχετικά με την δυνατότητα εφαρμογής εκ μέρους εργοδοτών μέτρων για την διαχείρισης 

του κορωνοϊού (COVID-19), καθώς επίσης και ανάλυση των Κατευθυντήριων Γραμμών.  

  



 
 

 

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 Μπορεί ο εργοδότης να ζητά από τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες να 

συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγιο, απαντώντας σε ερωτήματα σχετικά με την 

κατάσταση της υγείας τους και των οικείων τους, όπως πχ αν οι ίδιοι ή κάποιος 

από τους οικείους τους εμφανίζουν συμπτώματα πυρετού κλπ, ή για το αν έχουν 

ταξιδέψει πρόσφατα στο εξωτερικό, σε κράτος με αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης 

του κορωνοϊου;  

 

Οι εργοδότες έχουν εκ του νόμου υποχρέωση να διασφαλίζουν την υγεία των 

εργαζομένων τους και να εξασφαλίζουν ένα υγιές περιβάλλον εργασίας. Ενόψει των 

εξαιρετικών συνθηκών, οι εργοδότες μπορούν, καταρχήν, να ζητούν από τους 

εργαζόμενους και τους επισκέπτες τέτοιου είδους πληροφορίες.  

Η συμπλήρωση τέτοιου είδους ερωτηματολογίων και η τήρησή τους από τον εργοδότη 

συνεπάγεται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στο μέτρο μάλιστα που 

οι πληροφορίες αφορούν την κατάσταση υγείας των υποκειμένων των δεδομένων, οι 

σχετικές πληροφορίες αποτελούν ειδικές κατηγορίες δεδομένων. 

Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές, ενόψει των εξαιρετικών συνθηκών, ο 

εργοδότης μπορεί, καταρχήν, να προβαίνει σε τέτοιου είδους επεξεργασίες. Ωστόσο, η 

συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να γίνεται με την 

επιφύλαξη των αρχών για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 

προβλέπονται στον ΓΚΠΔ και τον Νόμο, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της 

λογοδοσίας.  

Έτσι, οι εργοδότες θα πρέπει, για παράδειγμα να μεριμνούν, ώστε οι πληροφορίες που 

συλλέγονται να είναι οι απολύτως αναγκαίες ενόψει του επιδιωκόμενου σκοπού καθώς 

επίσης και να τηρούνται για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, οι 

εργοδότες θα πρέπει να μεριμνήσουν για την υλοποίηση κατάλληλων τεχνικών και 

οργανωτικών μέτρων για την ασφάλεια της επεξεργασίας. Για παράδειγμα, η 

πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές θα πρέπει να περιορίζεται μόνο σε συγκεκριμένα 

πρόσωπα, για τα οποία αυτό δικαιολογείται ενόψει των καθηκόντων, που έχουν εντός 

του οργανισμού. Τέλος, τα υποκείμενα των δεδομένων θα πρέπει να ενημερωθούν 

δεόντως για την επεξεργασία των δεδομένων, ενώ δεν αποκλείεται να απαιτείται και η 

διενέργεια εκτίμησης αντίκτυπου. 

Σε κάθε περίπτωση, οι εργοδότες θα πρέπει να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν τις  

πληροφορίες, που συλλέγουν κατά τα ανωτέρω, για την κατάρτιση και συνεχή 

ανανέωση προφίλ υγείας των εργαζομένων τους. 

 



 
 

 

 

 Μπορεί ο εργοδότης να προβαίνει σε υποχρεωτική θερμομέτρηση των 

εισερχομένων στις εγκαταστάσεις του, εργαζομένων του και επισκεπτών; 

 

Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές, η προληπτική υποχρεωτική θερμομέτρηση 

αποτελεί επαχθέστερο μέτρο κατά των ατομικών δικαιωμάτων. Αυτό, βέβαια, δεν 

σημαίνει ότι απαγορεύεται στους εργοδότες να υλοποιούν αυτό το μέτρο.  

Έτσι, οι εργοδότες, εφόσον δεν έχουν στη διάθεσή τους κανένα άλλο διαθέσιμο 

πρόσφορο μέσο, μπορούν να εφαρμόζουν υποχρεωτική θερμομέτρηση κατά την 

είσοδο στις εγκαταστάσεις, με την επιφύλαξη της τήρησης και τω αρχών για την 

προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που αναφέρονται αμέσως ανωτέρω. 

 Αλλάζει κάτι αν οι σχετικές πληροφορίες χορηγούνται προφορικά μόνο, χωρίς 

γίνεται καμία καταγραφή; 

 

Εφόσον οι σχετικές πληροφορίες δεν καταγράφονται ούτε με χειροκίνητα μέσα ούτε με 

αυτοματοποιημένα ούτε τηρούνται με άλλο τρόπο, καταρχήν δεν συντρέχει περίπτωση 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και οι ανωτέρω περιορισμοί δεν 

ισχύουν.  

 Μπορούν οι εργοδότες να ενημερώνουν τους υπόλοιπους εργαζόμενους τους ότι 

συγκεκριμένος εργαζόμενος νοσεί ή εμφανίζει ύποπτα συμπτώματα του 

κορωνοϊόυ; Μπορούν οι εργοδότες να ενημερώνουν τις αρμόδιες κρατικές αρχές 

σχετικά με κρούσμα ή ύποπτα κρούσματα;  

 

Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές, η γνωστοποίηση στους υπόλοιπους 

εργαζόμενους ότι συγκεκριμένος εργαζόμενος νοσεί ή εμφανίζει ύποπτα συμπτώματα 

δεν είναι επιτρεπτή.  

Οι εργοδότες θα μπορούσαν, ενδεχομένως, να ενημερώσουν γενικά το προσωπικό 

τους για την ύπαρξη κρούσματος ή ύποπτων συμπτωμάτων, κατά τρόπο, όμως, που 

δεν ταυτοποιεί καθοιονδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα, το υποκείμενο των δεδομένων.  

Παρά τα ανωτέρω, οι εργοδότες, δύνανται να θέτουν υπόψη των αρμόδιων κρατικών 

αρχών, κατόπιν νόμιμων αιτημάτων των τελευταίων, πληροφορίες σχετικά με 

κρούσματα ή ύποπτα κρούσματα εντός του οργανισμού τους.  

  



 
 

 

 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 

 

 Η ΑΠΔΠΧ, αρχικά, οριοθετεί το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας περί προστασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του 

κορωνοϊού, επισημαίνοντας ότι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της είναι ότι (α) οι 

σχετικές πληροφορίες αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, και (β) ότι 

υφίσταται πράξη επεξεργασίας επ’ αυτών.  

 Επ’ αυτού διευκρινίζεται ότι «οι πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας 

ενός φυσικού προσώπου, συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 

αφορούν την υγεία, δηλαδή ειδικής κατηγορίας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 

η επεξεργασία των οποίων υπόκειται σε αυστηρότερο καθεστώς προστασίας. 

Τέτοιες πληροφορίες είναι μεταξύ άλλων κατάσταση κατονομαζομένου ή 

ταυτοποιήσιμου υποκειμένου των δεδομένων ως νοσούντος ή μη, η κατ’ οίκον 

παραμονή του λόγω ασθένειας, η διαπίστωση ενδείξεων ασθένειας, ενδεχομένως 

και δια της κλινικής εικόνας του (βήχας, καταρροή, θερμοκρασία ανώτερη της 

φυσιολογικής κ.λπ.)».  

 Άλλες πληροφορίες όπως επί παραδείγματι, «εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων 

ταξίδεψε πρόσφατα σε αλλοδαπό κράτος με εκτεταμένη διάδοση του κορωνοϊού ή 

εάν οικείος ή συνεργάτης του είναι ασθενής ή έχει προσβληθεί από τον κορωνοϊό, 

δεν αφορούν την υγεία του συγκεκριμένου υποκειμένου και, συνεπώς, δεν 

αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ειδικής κατηγορίας, αλλά δύναται 

υπό προϋποθέσεις να συνιστούν απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα». 

Βασική προϋπόθεση για να θεωρηθούν και οι πληροφορίες αυτές δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα είναι να αφορούν ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό 

πρόσωπο. 

 Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση προφορικής μόνο ενημέρωσης εκ 

μέρους του υποκειμένου των δεδομένων σχετικά με τα ανωτέρω, χωρίς ωστόσο, οι 

σχετικές πληροφορίες να καταγράφονται χειροκίνητα σε κάποιο αρχείο ή να 

υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, δεν υφίσταται πράξη επεξεργασία 

και, συνεπώς, δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία για την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα 

 Σε ό,τι αφορά τον ιδιωτικό τομέα, και ιδίως τις εργασιακές σχέσεις, η ΑΠΔΠΧ 

διευκρινίζει τα εξής:  

 

 



 
 

 

 

Λαμβανομένης υπόψη της υποχρέωσης του εργοδότη να εξασφαλίζει την υγεία και 

την ασφάλεια των εργαζομένων του αλλά και της υποχρέωσης εκ μέρους των 

εργαζομένων να εφαρμόζουν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας2, οι εργοδότες 

δύνανται να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων 

για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας σύμφωνα με τις νομικές βάσεις 

των άρθρων 6 παρ. (1), ιδίως, εδ. (γ), (δ) και (ε), 9 παρ. 2, ιδίως, εδ. (β), (ε) και (θ) 

ΓΚΠΔ3. Τα ανωτέρω, φυσικά, ισχύουν υπό την επιφύλαξη των αρχών του άρθρου 5 

ΓΚΠΔ, όπως η αρχή του περιορισμού του σκοπού, της ελαχιστοποίησης των 

δεδομένων, του περιορισμού του χρόνου αποθήκευσης και πάντα υπό το πρίσμα 

της αρχής της λογοδοσίας.  

 Σε κάθε περίπτωση, οι εργοδότες και εν γένει οι υπεύθυνοι επεξεργασίας, θα 

πρέπει να εξασφαλίζουν ότι συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας 

αποκλειστικά εκείνα τα δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία και συναφή ενόψει 

του επιδιωκόμενου σκοπού καθώς επίσης και τηρούνται τα απαραίτητα τεχνικά 

και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας.  

 Επιπλέον, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα υποκείμενα των δεδομένων 

ενημερώνονται επαρκώς σχετικά με την σκοπούμενη επεξεργασία, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στα άρθρα 12 επ. του ΓΚΠΔ. 

 

                                                      
2 Βλ. ενδεικτικά άρθρα 42, 45 και 49 ν. 3850/2010.   

3 Οι αναφερόμενες νομικές βάσεις του άρθρου 6 έχουν ως εξής: επεξεργασία που είναι απαραίτητη για τη 

συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. (γ)), για τη διαφύλαξη 

ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. (δ)), 

για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας 

εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. (ε)). Ως προς τις ειδικές 

κατηγορίες δεδομένων (δεδομένα υγείας) οι αναφερόμενες νομικές βάσεις του άρθρου 9 έχουν ως εξής: η 

επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων 

του υπευθύνου επεξεργασίας ή του υποκειμένου των δεδομένων στον τομέα του εργατικού δικαίου και του 

δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας (άρθρο 9 παρ. 2 εδ. (β))· η επεξεργασία αφορά 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από το υποκείμενο των 

δεδομένων (άρθρο 9 παρ. 2 εδ. (ε))· και η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους δημόσιου συμφέροντος 

στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η προστασία έναντι σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της 

υγείας ή η διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης και των 

φαρμάκων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους, 

το οποίο προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών 

του υποκειμένου των δεδομένων, ειδικότερα δε του επαγγελματικού απορρήτου (άρθρο 9 παρ. 2 εδ. (θ)). 

 



 
 

 

 

 

 Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή μέτρων που συνεπάγονται επαχθέστερο 

περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων, όπως π.χ. η θερμομέτρηση, στην 

είσοδο του χώρου εργασίας, η ΑΠΔΠΧ σημειώνει ότι μπορεί να λαμβάνει χώρα, 

εφόσον τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις και αφού προηγουμένως 

αποκλειστεί κάθε άλλο διαθέσιμο πρόσφορο μέσο, το οποίο θα επιλέξει ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας. Η ΑΠΔΠΧ υπογραμμίζει ωστόσο, ότι «μια 

συστηματική, διαρκής και γενικευμένη συλλογή δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που οδηγεί στην κατάρτιση και συνεχή ανανέωση προφίλ υγείας 

εργαζομένων, δύσκολα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως σύμφωνη με την 

αρχή της αναλογικότητας». 

 Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές, η κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτους, 

ακόμη και αν γίνεται σε συμμόρφωση με τα άρθρα 5,6, και 9 του ΓΚΠΔ, 

απαγορεύεται στο μέτρο που μπορεί να δημιουργεί κλίμα προκατάληψης και 

στιγματισμού, ενώ ταυτόχρονα σημειώνεται ότι ενδεχομένως να δρα και 

αποτρεπτικά στην τήρηση των μέτρων που ανακοινώθηκαν από τις αρμόδιες 

αρχές. Κατά την άποψή μας, ωστόσο, η αναφορά αυτή δεν καταλαμβάνει 

ενδεχόμενη κοινοποίηση σε δημόσιες αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματος των 

τελευταίων ή σε συμμόρφωση με τυχόν άλλη έννομη υποχρέωση του 

υπεύθυνου επεξεργασίας. 

 Οι Κατευθυντήριες Γραμμές δεν περιλαμβάνουν καμία αναφορά σε ζητήματα 

προστασίας δεδομένων τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων 

γεω-εντοπισμού, ή σε ζητήματα τηλεργασίας. Ομοίως, δεν γίνεται καμία 

αναφορά σε ζητήματα που αφορούν τον χειρισμό αιτημάτων των υποκειμένων 

και ενδεχόμενη αδυναμία εκ μέρους των υπεύθυνων επεξεργασίας, λόγω των 

εξαιρετικών συνθηκών, να τηρήσουν τις προθεσμίες που θέτει ο ΓΚΠΔ. 

 Ωστόσο, η ΑΠΔΠΧ επιφυλάχθηκε για την έκδοση ειδικότερων οδηγιών, εφόσον 

χρειαστεί με βάση την εξέλιξη πραγματικών και νομικών δεδομένων.  

  



 
 

 

 

Κατευθυντήριες Γραμμές της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για 

τη λήψη μέτρων ασφάλειας στο πλαίσιο τηλεργασίας 

Η ΑΠΔΠΧ αναγνωρίζοντας ότι λόγω των συνθηκών και των μέτρων που έχουν ληφθεί για 

τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, πολλοί οργανισμοί εφαρμόζουν το μέτρο 

της τηλεργασίας- της εργασίας δηλαδή από απόσταση με χρήση των απαραίτητων 

τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, εξέδωσε Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά 

με την λήψη μέτρων ασφάλειας στο πλαίσιο τηλεργασίας.  

Σύμφωνα με την ΑΠΔΠΧ, κάθε οργανισμός ο οποίος έχει θέσει σε λειτουργία πρόγραμμα 

τηλεργασίας οφείλει να ορίσει και να υλοποιήσει συγκεκριμένες διαδικασίες για την 

τηλεργασία, οι οποίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη φύση και τη σοβαρότητα των 

εκάστοτε κινδύνων για την προστασία προσωπικών δεδομένων ως αποτέλεσμα της εξ 

αποστάσεως εργασίας. Περαιτέρω, κάθε οργανισμός οφείλει να ενημερώνει επαρκώς, να 

εκπαιδεύει και να συνδράμει τους εργαζομένους του στην εφαρμογή των διαδικασιών 

αυτών, λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με τις τεχνολογίες 

που υποστηρίζουν την τηλεργασία και τους σχετικούς κινδύνους, εμπλέκοντας και τον 

Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), όπου τυχόν έχει ορισθεί.  

Σύμφωνα με την ΑΠΔΠΧ, οι διαδικασίες που θα υλοποιήσουν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας 

στο πλαίσιο της τηλεργασίας, θα πρέπει να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μέτρα σχετικά 

με την ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο, τη χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου/ανταλλαγής μηνυμάτων, την χρήση τερματικής συσκευής/αποθηκευτικών 

μέσων, καθώς επίσης και την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων. 

Τέλος, η ΑΠΔΧ επισημαίνει ότι οι υποχρεώσεις των εργοδοτών αναφορικά με την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων τους αποκτούν ιδιάζουσα 

βαρύτητα στην περίπτωση της τηλεργασίας. Και τούτο, διότι ο εργαζόμενος, λόγω του 

γεγονότος ότι βρίσκεται στο σπίτι του, έχει μεγαλύτερη προσδοκία για την προστασία της 

ιδιωτικής του ζωής. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά την λήψη μέτρων ασφάλειας στο 

πλαίσιο τηλεργασίας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΑΠΔΠΧ.  

Χρήσιμες οδηγίες για την κυβερνοασφάλεια στο πλαίσιο της τηλεργασίας έχει δημοσιεύσει 

και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), τις 

οποίες μπορείτε να συμβουλευτείτε στην ιστοσελίδα του ENISA. 

Για περισσότερες πληροφορίες: xenophon.paparrigopoulos@potamitisvekris.com 

 

https://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/HOME/FILES/KATEFTHINTIRIES%20GRAMMES_TILERGASIA.PDF
https://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/HOME/FILES/KATEFTHINTIRIES%20GRAMMES_TILERGASIA.PDF
https://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/HOME/FILES/KATEFTHINTIRIES%20GRAMMES_TILERGASIA.PDF
https://www.enisa.europa.eu/
https://www.enisa.europa.eu/tips-for-cybersecurity-when-working-from-home
mailto:xenophon.paparrigopoulos@potamitisvekris.com


 
 

 

 

               

                         ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
 

 

Άρθρο 33 παρ. 2/Π.Ν.Π. 20.03.2020 

Η Γενική Συνέλευση μετόχων ή εταίρων, οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή 

οποιασδήποτε νομικής οντότητας, μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα 

ή και ως προς όλα τα μέλη της. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη της 

Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη 

συμμετοχή τους στη συνεδρίαση (ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2020). 

Από το ανωτέρω συνάγεται ότι μπορεί η ΓΣ να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ακόμα και αν 

δεν υπάρχει καταστατική πρόβλεψη.  

 

Άρθρο 8/Π.Ν.Π. 30.03.2020 

 

Παράταση προθεσμίας δημοσιοποίησης ετήσιων οικονομικών εκθέσεων 

 

Η προθεσμία δημοσιοποίησης των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων των εκδοτών με 

εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία προβλέπεται στην παρ. 1 του 

άρθρου 4 του ν. 3556/2007 για τη χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019 παρατείνεται 

έως τις 30 Ιουνίου 2020. 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: stathis.potamitis@potamitisvekris.com και 

george.bersis@potamitisvekris.com 
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ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΣΥΝΟΨΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ 

Επιχειρήσεις που έχει απαγορευτεί η λειτουργία τους για τον Ιούλιο 2020 

Επιχειρήσεις που πλήττονται – αφορά συγκεκριμένους κλάδους (τουρισμός, 

μεταφορές, αθλητισμός, πολιτισμός, εστίαση) 

Επιχειρήσεις που λειτουργούν  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19 

Ως προς την ΠΝΠ της 11ης Μαρτίου 2020, όπως κυρώθηκε με το ν. 4682/2020  

Ως προς την ΠΝΠ της 14ης Μαρτίου 2020, όπως κυρώθηκε με το ν. 4682/2020  

Ως προς την ΠΝΠ της 20ης Μαρτίου 2020, όπως κυρώθηκε με το ν. 4683/2020 

Ως προς την ΠΝΠ της 30ης Μαρτίου 2020, όπως κυρώθηκε με το ν. 4684/2020  

Ως προς την ΠΝΠ της 1ης Μαΐου 2020, όπως κυρώθηκε με το ν. 4690/2020 

Ως προς το ν. 4690/2020 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ – ΣΥΝΟΨΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ 

1. Λίγες σκέψεις για όλους:  

 

Οι παρούσες συνθήκες είναι πρωτόγνωρες τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο 

επίπεδο.  Ευλόγως έχουν οδηγήσει στη νομοθέτηση εξίσου πρωτόγνωρων μέτρων και 

δυνατοτήτων, με ξεκάθαρο και πολλάκις δηλωμένο στόχο αφενός την προστασία της 

δημόσιας υγείας, αφετέρου τη διάσωση των θέσεων εργασίας (η οποία, βεβαίως, 

προϋποθέτει διάσωση των επιχειρήσεων).  Όλα όσα ακολουθούν πρέπει να αναγνωστούν 

υπ’ αυτό το πρίσμα. 

 

Ως γνωστόν, η έννοια της κατάχρησης δικαιώματος του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα 

βρίσκει ευρεία εφαρμογή στο εργατικό μας δίκαιο.  Όλοι έχουμε ακούσει για απεργίες ή 

απολύσεις που αναγνωρίστηκαν δικαστικώς ως καταχρηστικές.  Το ίδιο ακριβώς μπορεί 

να συμβεί με κάθε ενάσκηση κάθε εργοδοτικού δικαιώματος. 
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Αυτό ισχύει κατά μείζονα λόγο για όλα τα δικαιώματα που ασκούνται «στο πλαίσιο των 

έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού», όπως π.χ. το δικαίωμα του εργοδότη να 

επιβάλει μονομερώς σύστημα τηλεργασίας ή σύστημα ασφαλούς λειτουργίας με μείωση 

χρόνου απασχόλησης και αντίστοιχη μείωση αποδοχών ή να θέσει τους εργαζόμενους σε 

καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας κλπ.  Αλλά ισχύει και για όλες τις παλαιότερες 

εργοδοτικές δυνατότητες αντιμετώπισης της κατάρρευσης της δραστηριότητας και του 

τζίρου, όπως π.χ. τη μονομερή θέση σε σύστημα εκ περιτροπής εργασίας, τη μονομερή 

θέση σε διαθεσιμότητα, τη συμφωνία για λήψη κάποιας μορφής αδείας. 

 

Κατά συνέπεια, αν λάβετε οιοδήποτε μέτρο από όσα ακολουθούν στη συνέχεια, θα πρέπει 

να το κάνετε με την απαιτούμενη φειδώ και με αποκλειστικούς στόχους την προστασία της 

δημόσιας υγείας και τη διάσωση της επιχείρησης και των θέσεων εργασίας. 

 

Προς διευκόλυνσή σας μπορείτε να βρείτε κατωτέρω τις δυνατότητες, που σας 

παρέχονται, ανάλογα με το αν έχει απαγορευτεί η λειτουργία της επιχείρησής σας με 

απόφαση της Αρχής για τον Ιούλιο 2020 (σημείο 2) ή ανήκετε στους κλάδους τουρισμού, 

μεταφορών, αθλητισμού, πολιτισμού, εστίασης (σημείο 3) ή λειτουργείτε (σημείο 4) 

2. Επιχειρήσεις που έχει απαγορευτεί η λειτουργία τους για τον Ιούλιο 2020 

 

a. Ενδεικτικώς: Κυλικεία, ντισκοτέκ [Βλ. 2598/2020]. 

b. Εργαζόμενοι που είναι αδύνατο / απαγορεύεται να εργαστούν: αναστολή 

σύμβασης εργασίας: 

i. Δήλωση Εργοδότη / Εργαζομένου: Αναμένονται νέες ρυθμίσεις ή/και 

διευκρινίσεις  

ii. Απαγόρευση απόλυσης  

c. Εργαζόμενοι που εργάζονται ή μπορούν να εργαστούν (ακόμη και από 

απόσταση):  

i. Αν εργάζονται:  

1. Αυστηρή τήρηση όρων υγιεινής και ασφάλειας: Βλ. 

Κατευθυντήριες Οδηγίες Υπουργείου Εργασίας και ΕΛΙΝΥΑΕ, 

Μέτρα Προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης 

κατά της διασποράς του κορωνοϊου COVID19 σε χώρους 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8acpNRWcE-SnuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWcbiScDYL89WcnVBkFBsoc9Vo4HJ3km-XFKSfopiHaD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yNwbRNbiFj3uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSMvm0m024awEtaFRYna2dJj0WizTQqWmbFPxeywvmI3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yNwbRNbiFj3uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSMvm0m024awEtaFRYna2dJj0WizTQqWmbFPxeywvmI3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yNwbRNbiFj3uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSMvm0m024awEtaFRYna2dJj0WizTQqWmbFPxeywvmI3
https://www.ypakp.gr/uploads/docs/12313.pdf
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metadotika-kai-mh-metadotika-noshmata/c388-egkyklioi/6652-odhgies-prostasias-apo-anapneystikh-loimwksh-apo-to-neo-koronaio?fdl=16318
https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metadotika-kai-mh-metadotika-noshmata/c388-egkyklioi/6652-odhgies-prostasias-apo-anapneystikh-loimwksh-apo-to-neo-koronaio?fdl=16318


 
 

 

 

εργασίας και Μέτρα για την προστασία της υγείας και της 

ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την 

πρόληψη της διάδοσης του SARS-COV-2 κατά την άρση των 

περιοριστικών μέτρων 

Σε εταιρικό επίπεδο -> αποφυγή συνωστισμού, διενέργεια 

συναντήσεων με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής, αποφυγή 

ταξιδιών/σεμιναρίων, παροχή αντισηπτικών διαλυμάτων και 

μασκών, επαρκής αερισμός και ενδελεχής καθαρισμός χώρων 

εργασίας (βλ. 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). 

Σε ατομικό επίπεδο -> συχνό πλύσιμο χεριών ή χρήση 

αντισηπτικού με αλκοόλη, αποφυγή επαφής χεριών με μάτια, 

μύτη, στόμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος κατά τη 

διάρκεια βήχα ή φταρνίσματος με χαρτομάντιλο, αποφυγή 

κοινής χρήσης προσωπικών αντικειμένων, αποφυγή κοντινής 

επαφής (<2m) με συναδέλφους και χειραψιών. 

2. Δυνατότητα υπαγωγής στον μηχανισμό ενίσχυσης της 

απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»  

3. Δικαιούνται: 

1. Κανονική μισθοδοσία 

4. Αν συμφωνήσουν: 

1. Άδεια κανονική. 

2. Αλλαγή/Μείωση ωραρίου. 

5. Χωρίς συμφωνία εργαζομένων (με τήρηση νόμιμων 

προϋποθέσεων και συνδυαστικώς με ή όχι τα ανωτέρω): 

1. Μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου 

ομίλου   

(βλ. άρ. 10 της από 20/03/2020 ΠΝΠ και Υπουργική 

απόφαση με αριθμ.13564/Δ1.4770/30.3.2020) 

2. Υπερωρίες χωρίς άδεια (άρ. 15 της από 14/03/2020 

ΠΝΠ)) 

3. Παρέκκλιση από απαγόρευση λειτουργίας τις Κυριακές 

και αργίες για συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων 

(άρ. 16 της από 14/03/2020 ΠΝΠ)) 

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/92%CE%9D546%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-09%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/92%CE%9D546%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-09%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/92%CE%9D546%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-09%CE%9E
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/92%CE%9D546%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-09%CE%9E
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8nLs5HumnN9EtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVZ-Q-dCvoSIwGcU5-HDuTISasj1bUimoeJPCNbHk8Hb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8nLs5HumnN9EtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVZ-Q-dCvoSIwGcU5-HDuTISasj1bUimoeJPCNbHk8Hb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8nLs5HumnN9EtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVZ-Q-dCvoSIwGcU5-HDuTISasj1bUimoeJPCNbHk8Hb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8nLs5HumnN9EtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVZ-Q-dCvoSIwGcU5-HDuTISasj1bUimoeJPCNbHk8Hb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8C7zJqgnbkUUtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSRAUrXH-NopRqRTPBetEXa4MPXSP0-UbWuwnLMg5gxj
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8C7zJqgnbkUUtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSRAUrXH-NopRqRTPBetEXa4MPXSP0-UbWuwnLMg5gxj
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BI7vRxXKg8ztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBLV9OxYVTSfReI6mkUyG3AWr-88hRLvm_pDhwaiMAjK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BI7vRxXKg8ztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBLV9OxYVTSfReI6mkUyG3AWr-88hRLvm_pDhwaiMAjK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8BI7vRxXKg8ztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijBLV9OxYVTSfReI6mkUyG3AWr-88hRLvm_pDhwaiMAjK


 
 

 

 

Άλλες επιλογές, εναλλακτικές των ανωτέρω ή σε συνδυασμό με αυτά, είναι οι κάτωθι, τις 

οποίες ωστόσο δεν προτείνουμε (ιδίως δεδομένης της δυνατότητας λειτουργίας με 

προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας – βλ. αμέσως παραπάνω υπό Error! Reference 

source not found..) ως πρακτικά δύσκολα υλοποιήσιμες (λόγω των προϋποθέσεών τους) 

και ενέχουσες αυξημένο κίνδυνο δικαστικών αμφισβητήσεων ως καταχρηστικές: 

4. Εκ περιτροπής εργασία: Απασχόληση κατά λιγότερες 

ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες το 

μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή και 

συνδυασμός αυτών, κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο 

εργασίας.  Μπορεί να επιβληθεί μονομερώς από τον 

εργοδότη στο σύνολο ή μέρος του προσωπικού, έως 9 

μήνες/χρόνο. Απαιτείται περιορισμός της οικονομικής 

δραστηριότητας του εργοδότη, ενημέρωση και 

διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, 

γνωστοποίηση της συμφωνίας / απόφασης στην Επιθ. 

Εργασίας εντός 8 ημερών (άρθρο 38 του ν. 1892/1990). 

5. Διαθεσιμότητα: Ο εργαζόμενος δεν παρέχει εργασία και 

λαμβάνει το ½ του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών 

των 2 τελευταίων μηνών υπό καθεστώς πλήρους 

απασχόλησης.  Μπορεί να επιβληθεί μονομερώς από 

τον εργοδότη στο σύνολο ή μέρος του προσωπικού, 

έως 3 μήνες/χρόνο. Απαιτείται περιορισμός της 

οικονομικής δραστηριότητας του εργοδότη, ενημέρωση 

και διαβούλευση με τους εκπροσώπους των 

εργαζομένων (άρ. 10 ν. 3198/1995). 

 

ii. Αν δεν εργάζονται για λόγο που δεν αφορά στον εργοδότη ή στις 

Αρχές: 

1. Ασθένεια: συνήθεις διατάξεις και διαδικασία 

2. Ανυπαίτιο κώλυμα παροχής εργασίας (π.χ. παραμονή σε 

καραντίνα λόγω επαφής με «κρούσμα», αλλά χωρίς ασθένεια): 

δικαιολογημένη απουσία μετ’ αποδοχών έως 1 μήνα (657 και 

658 ΑΚ). 

3. Αδικαιολόγητη απουσία: συνήθεις διατάξεις και διαδικασία 

 

d. Λοιπές ρυθμίσεις για εργοδότες και εργαζόμενους 

https://share.potamitisvekris.com/f/358824d611/
https://share.potamitisvekris.com/f/358824d611/


 
 

 

 

i. Ασφαλιστικές ρυθμίσεις –(βλ. Απόφαση με Αριθμ. 

Δ.15/Δ’/οικ.21552/681) 

ii. Φορολογικές ρυθμίσεις (βλ. στο παρόν υπό 03. Φορολογικά Μέτρα) 

 

3. Επιχειρήσεις που πλήττονται – αφορά συγκεκριμένους κλάδους (τουρισμός, 

μεταφορές, αθλητισμός, πολιτισμός, εστίαση) 

a. Δυνατότητα προσωρινής αναστολής σύμβασης εργασίας  

b. Λοιπές δυνατότητες (βλ. 2.c.i. 2-5 παραπάνω) 

c. Λοιπές ρυθμίσεις: (βλ. 2.d. παραπάνω)  

 

4. Επιχειρήσεις που λειτουργούν:  

a. Όπως 2.c.i. παραπάνω, πλην 6.2 («Μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις 

εντός του ιδίου ομίλου») 

Εργαζόμενοι από ευπαθείς ομάδες, έγκυοι και θηλάζουσες: οπωσδήποτε στο σπίτι και 

όπως 2.c.i και 2.c.ii παραπάνω. 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19 

Ως προς την ΠΝΠ της 11ης Μαρτίου 2020 ιδιαίτερης προσοχής χρήζουν οι εξής ρυθμίσεις: 

Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (Άρθρο 3) 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, δύναται να παρατείνονται η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών 

εισφορών, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή 

διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από επιχειρήσεις 

για τους απασχολούμενους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή 

μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση. Η παράταση της προθεσμίας καταβολής 

των ασφαλιστικών εισφορών και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων 

τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, δεν επιβαρύνεται με τόκους ή 

προσαυξήσεις. 

2. Με την απόφαση της παρ. 1 καθορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις ανά κλάδο και 

ανά περιοχή, τα οικονομικά κριτήρια δικαιούμενων επιχειρήσεων και γενικά 

εργοδοτών, η καταληκτική ημερομηνία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και των 

δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών 
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εισφορών, ο χρόνος ισχύος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή 

του παρόντος. 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΥΑ: ΦΕΚ Β’ 855/2020, 1044/2020, 1384/2020, 1775/2020, 2029/2020, 2076/2020 

2096/2020, 2278/2020, 2332/2020 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΑ: ΦΕΚ Β΄ 854/2020, 949/2020, 950/2020, 2599/2020 

ΣΧΕΤΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ: Φ80020/14013/Δ16.407, ΕΦΚΑ  με αριθ. 892/27.5.2020 
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Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον 

περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου 

και του τόπου εργασίας (Άρθρο 4) 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως και τις 10.4.2020, προκειμένου να 

προσαρμοστούν τα μέρη στις ειδικές συνθήκες που προκύπτουν αποκλειστικά για την 

αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως έκτακτα και 

προσωρινά μέτρα θεσπίζονται τα ακόλουθα: 

1.  

α) 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. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουν να ισχύουν 

οι διατάξεις του π.δ. 88/1999 (Α’94). Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας μπορεί να 

παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του κατά τα ανωτέρω έκτακτου και προσωρινού 

μέτρου, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου. 

β) 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. Με απόφαση 

του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται κάθε όρος και 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. 

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΑ: ΦΕΚ Β΄ 854/2020 

 

2. 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. Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας μπορεί να 

παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του κατά τα ανωτέρω έκτακτου και προσωρινού 

μέτρου. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται 

κάθε όρος και λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. 
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ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΑ: ΦΕΚ Β’ 1290/2020 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: ΥπΕργ. οικ. 12339/4043.  

3. 

α) Οι γονείς εργαζόμενοι, εκτός των ανωτέρω εναλλακτικών, δύνανται να κάνουν 

χρήση της άδειας ειδικού σκοπού ως ορίζεται κατωτέρω στην παρούσα. Ως γονείς 

εργαζόμενοι για τις ανάγκες της παρούσας νοούνται οι γονείς παιδιών: 

αα) που είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς 

σταθμούς, 

αβ) που φοιτούν σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 

αγ) που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και 

εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας των παιδιών, καθώς και οι 

εργαζόμενοι γονείς ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της 

ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής 

φροντίδας για άτομα με αναπηρία. 

  

Προς διευκόλυνση των γονέων εργαζομένων λόγω αναστολής της λειτουργίας των 

ανωτέρω μονάδων, στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση 

και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού, θεσμοθετείται με την παρούσα, 

για όσο διάστημα παραμένουν κλειστές οι ανωτέρω μονάδες, δικαίωμα λήψης 

άδειας ειδικού σκοπού διάρκειας κατ’ ελάχιστον τριών (3) ημερών, υπό την 

προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος κάνει χρήση μιας (1) ημέρας από την κανονική του 

άδεια για κάθε τρεις (3) ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού, στο πλαίσιο της 

τριμερούς συμμετοχής στο έκτακτο και προσωρινό αυτό μέτρο. 

Η ανωτέρω άδεια μπορεί να ληφθεί από την έναρξη ισχύος της παρούσας και μέχρι 

τις 10.4.2020, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως 

μισθωτός, ακόμα και εάν ο άλλος γονέας είναι ελεύθερος επαγγελματίας. 

 

β) Σε περίπτωση κατά την οποία και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί, στον ίδιο ή σε 

διαφορετικούς εργοδότες, με κοινή τους υπεύθυνη δήλωση προς τον εργοδότη ή 

τους εργοδότες τους, γνωστοποιούν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της 

ανωτέρω άδειας ή, σε περίπτωση που μοιραστούν την άδεια, τα αντίστοιχα χρονικά 

διαστήματα χρήσης της από καθέναν από αυτούς. 

 

γ) Σε περίπτωση που ο ένας γονέας είναι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα ενώ ο 

άλλος στο Δημόσιο κατά την έννοια του άρθρου 5, απαιτείται η προσκόμιση στον 

εργοδότη της υπεύθυνης δήλωσης του εργαζόμενου γονέα στο Δημόσιο ότι δεν 

έχει κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, προκειμένου ο μισθωτός του ιδιωτικού 
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τομέα να μπορεί να κάνει χρήση της άδειας αυτής. 

 

δ) 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 τον κορωνοϊό ή είναι 

άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) και λαμβάνει επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών 

Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). 

 

ε) Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης γονέων, την άδεια ειδικού σκοπού λαμβάνει 

ο γονέας, ο οποίος έχει την επιμέλεια του παιδιού ή τη γονική μέριμνα, εκτός και αν 

μεταξύ τους συμφωνήσουν διαφορετικά, σύμφωνα με την κοινή τους υπεύθυνη 

δήλωση ως ανωτέρω 

στ) 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. Με απόφαση του 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται κάθε όρος και 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου 

 

ζ) Σε κάθε περίπτωση, για να δύναται εργαζόμενος/η να κάνει χρήση της άδειας 

ειδικού σκοπού πρέπει να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για λήψη ετήσιας 

κανονικής άδειας τουλάχιστον έξι (6) ημερών στην εξαήμερη εργασία και πέντε (5) 

ημερών στην πενθήμερη εργασία. Σε περίπτωση που δεν πληρούται η ως άνω 

προϋπόθεση, τότε δικαιούται την άδεια ειδικού σκοπού κατ’αναλογία των ημερών 

κανονικής αδείας που δικαιούται 

 

η) Από τις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού τα δύο τρίτα (2/3) καλύπτονται από 

τον εργοδότη, και το ένα τρίτο (1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό, μετά από 

διασταύρωση με τα στοιχεία των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών, όπως αυτή ορίζεται σε κοινή απόφαση 

των αρμοδίων Υπουργών. Ειδικότερα για τους εργαζομένους του ευρύτερου 

δημοσίου τομέα και των επιχειρήσεων του κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α' 314), οι 

τρεις ημέρες άδειας ειδικού σκοπού καλύπτονται από τον εργοδότη 

 

θ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, και Υγείας, παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του κατά τα ανωτέρω 

έκτακτου και προσωρινού μέτρου, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του 



 
 

 

 

φαινομένου 

 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: ΦΕΚ Β΄1208/2020, 1566/2020, 1695/2020, 1778/2020, 

2083/2020 

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: ΥπΕργ. οικ. 12339/404, Υπ.Εργ. οικ. 20477/604 

 

 

Άδεια ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων και λοιπές διευκολύνσεις (Άρθρο 5) 

 

1. Υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, 

ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 

και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας και έχουν τέκνα που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και 

σχολικές μονάδες, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά, βάσει υπουργικών 

αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της από 25.2.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της 

διάδοσης του κορωνοϊού», και ειδικότερα τέκνα που φοιτούν έως και την τάξη της Γ΄ 

Γυμνασίου, δύνανται να απουσιάζουν από την υπηρεσία τους για το χρονικό διάστημα 

αναστολής της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων στις οποίες φοιτούν τα τέκνα 

τους. 

Για κάθε τέσσερις (4) ημέρες απουσίας, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, οι τρεις (3) 

ημέρες καταγράφονται από την αρμόδια υπηρεσία ως δικαιολογημένη απουσία λόγω 

προσωρινής αναστολής λειτουργίας του σταθμού ή της σχολικής μονάδας όπου φοιτά 

τέκνο του/ της υπαλλήλου και κατά τη διάρκεια αυτής καταβάλλονται αποδοχές και η μία 

(1) ημέρα απουσίας αποτελεί κανονική άδεια. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κάνει χρήση 

μικρότερου χρονικού διαστήματος, αυτό αποτελεί στο σύνολο κανονική άδεια. 

 

2. Για τη δικαιολόγηση της απουσίας, σύμφωνα με την παρ. 1, οι υπάλληλοι ενημερώνουν 

αμελλητί την οικεία Διεύθυνση Προσωπικού για την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας 

του σταθμού ή της σχολικής μονάδας όπου φοιτά το τέκνο τους και προσκομίζουν 

υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση από την οποία προκύπτει ότι το τέκνο τους φοιτά στη 

συγκεκριμένη δομή, εκτός εάν αυτό προκύπτει ήδη από το αρχείο της υπηρεσίας. Σε 

περίπτωση αδυναμίας άμεσης προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι υπάλληλοι 

ενημερώνουν σχετικά την οικεία Διεύθυνση Προσωπικού και προσκομίζουν, εντός εύλογου 

χρονικού διαστήματος, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού 

οφείλει να διασταυρώσει την αναστολή της λειτουργίας της δομής, βάσει της σχετικής 

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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8oegNlWStPL8fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR7k8xfrtPwmcqYrIMm8Bs3DEsfAUcFNaTd6de010aVP
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Gl-APRkFu5AliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf3j_xbruizA2nIOYm0cPR0zO7-UgKxNSQU8fERyRqXp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIHuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQ9HntFUQbw4BbfA6TtdMQBfNSsSm4XtKQjHN7R4okeZ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8A9d-yAUcKEK4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVkSPwf7NGVXQZy-5I2r0WTDDbIwW0EaejE9W5WLD65d
https://www.ypakp.gr/uploads/files/14388.pdf
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ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα ανωτέρω 

δεν απαιτούνται σε περίπτωση καθολικής αναστολής λειτουργίας των σταθμών και 

σχολικών μονάδων. 

 

3. Η ειδική άδεια της παρ. 1 χορηγείται, κατά περίπτωση, ως εξής: 

α) Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι της παρ. 1, με κοινή τους δήλωση που 

κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο κάνει χρήση της 

ειδικής άδειας, εκτός αν με την ίδια δήλωση καθορίζουν χρονικά διαστήματα 

χρήσης της ειδικής άδειας εκ περιτροπής. Το χρονικό διάστημα χρήσης της άδειας 

δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τεσσάρων (4) ημερών ανά γονέα. 

β) Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα για τη χορήγηση 

της ειδικής άδειας της παρ. 1, απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του 

γονέα που απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα περί μη χρήσης της ειδικής άδειας ή 

της εργασίας εξ αποστάσεως του άρθρου 4. 

γ) Αν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου της παρ. 1 που απασχολείται σε φορείς της 

παρ. 1 και απουσιάζει με οποιαδήποτε άδεια, ιδίως άδεια ανατροφής τέκνου και 

άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, με εξαίρεση την 

αναρρωτική άδεια εξαιτίας της οποίας δεν είναι δυνατή η φροντίδα τέκνων, ο/η 

σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της ειδικής άδειας της παρ. 1. Αν ο/η 

σύζυγος του/της υπαλλήλου της παρ. 1 δεν εργάζεται, ο/η σύζυγος δεν δικαιούται 

να κάνει χρήση της ειδικής άδειας της παρ. 1, εκτός αν ο γονέας που δεν εργάζεται 

νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό ή είναι άτομο με 

αναπηρία (ΑμεΑ) και λαμβάνει επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών 

Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). 

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης. 

δ) Την ειδική άδεια της παρ. 1 δικαιούται ο/η γονέας που ασκεί αποκλειστικά την 

επιμέλεια των τέκνων. 

 

4. Αντί της χρήσης της ειδικής άδειας της παρ. 1, οι υπάλληλοι της παρ. 1, δύνανται, 

κατόπιν αίτησής τους, να εργαστούν με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% 

ημερησίως, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους. Σε περίπτωση χρήσης της 

διευκόλυνσης του προηγούμενου εδαφίου, ο υπάλληλος υποχρεούται, μετά την άρση 

προσωρινής αναστολής λειτουργίας των σταθμών ή σχολικών μονάδων, να 

απασχοληθεί τις αντίστοιχες ώρες μείωσης του ωραρίου εργασίας, σύμφωνα με το 

πρώτο εδάφιο, πέραν του ωραρίου του χωρίς αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης, οπότε 

ο χρόνος αυτός υπολογίζεται ως πραγματική υπηρεσία. Από την υποχρέωση 

υπερωριακής απασχόλησης του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται περιπτώσεις λήξης 



 
 

 

 

της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Σε περίπτωση χρήσης της 

διευκόλυνσης μειωμένης απασχόλησης, η εργασία δύναται να παρέχεται και σε ώρες 

πέραν του εκ του νόμου καθορισμένου ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών. 

Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα και επιλέγει τη χρήση της 

διευκόλυνσης εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 4, ο υπάλληλος που απασχολείται στο 

Δημόσιο και επιλέγει τη χρήση της διευκόλυνσης μειωμένου ωραρίου εργασίας, δύναται 

να παρέχει εργασία κατά τις ώρες που δεν εργάζεται ο γονέας που απασχολείται στον 

ιδιωτικό τομέα ακόμα και σε ώρες πέραν του εκ του νόμου καθορισμένου ωραρίου των 

δημόσιων υπηρεσιών. 

 

5. Για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 έως και 4, για τους υπαλλήλους που 

απασχολούνται, με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας, στο Υπουργείο Υγείας, σε φορείς 

παροχής υπηρεσιών υγείας, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και τους φορείς 

αυτού, καθώς και για το ένστολο προσωπικό, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου της υπηρεσίας. Τα αρμόδια όργανα αποφαίνονται εάν είναι δυνατή η 

παροχή των διευκολύνσεων των παρ. 1 έως και 4 ή, στην περίπτωση που και οι δύο γονείς 

υπηρετούν στους ανωτέρω φορείς ή είναι ένστολο προσωπικό, σε ποιον από τους δύο 

γονείς είναι δυνατή η παροχή, με βάση τη θέση όπου υπηρετούν και τα καθήκοντα που 

ασκούν. 

 

6. Σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης, εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, 

δύναται, κατά την κρίση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του 

φορέα, να προσδιορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων που πρέπει να παρίστανται 

καθημερινά στην υπηρεσία, με δυνατότητα εκ περιτροπής εργασίας ή και με τον ορισμό 

κατ’ εξαίρεση προσωπικού ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται τα απαραίτητα 

μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίζεται, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου της 

υπηρεσίας, η δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών 

μέσων. 

 

7. Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και αποκλειστικά στο πλαίσιο λήψης μέτρων 

πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, με απόφαση του 

οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα είναι δυνατός ο 

περιορισμός ή η διεύρυνση των ωρών εισόδου κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες έως και 

κατά 50%, για συγκεκριμένο διάστημα που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση, ή και η 

πλήρης αναστολή εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία, με πρόβλεψη 

δυνατότητας η εξυπηρέτηση του κοινού να γίνεται με κατ' ιδίαν συναντήσεις, κατόπιν 

προηγούμενης συνεννόησης. Οι αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση της 



 
 

 

 

παρούσας δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά αναρτώνται στο 

Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και κοινοποιούνται υποχρεωτικά στη Γενική Γραμματεία 

Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και στον οικείο 

Υπουργό. 

 

8. Οι διευκολύνσεις της παρ. 4, καθώς και κατ' εξαίρεση της παρ. 1 εφόσον εγκρίνονται με 

βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες από το αρμόδιο όργανο χορηγούνται υπό τις ίδιες 

προϋποθέσεις στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων και στους γονείς των οποίων τα τέκνα 

ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. 

 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: ΦΕΚ Β’ 856/2020 863/2020, 865/2020, 870/2020, 909/2020, 913/2020, 

914/2020, 926/2020, 929/2020, 936/2020, 939/2020,   

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ: ΥπΕσωτ. οικ. 7874/2020, ΥπΕσωτ. οικ.8000/2020, ΥπΕσωτ. 

οικ.8189/2020  ΥπΕργ. οικ. 12339/404 

 

Ως προς την ΠΝΠ της 14ης Μαρτίου 2020 ιδιαίτερης προσοχής χρήζουν οι εξής ρυθμίσεις: 

Εφαρμογή άδειας ειδικού σκοπού σε ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας 

(Άρθρο 11) 

 

Η εφαρμογή του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55) χωρεί και 

ως προς το ιατρικό, νοσηλευτικό και πάσης φύσεως προσωπικό με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου σε ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως νοσοκομεία, 

κλινικές, θεραπευτήρια, μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τυγχάνει δε ανάλογης 

εφαρμογής η παρ. 5 του άρθρου 5 της ίδιας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ως προς 

την έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου οργάνου διοίκησης ή νόμιμης 

εκπροσώπησης του ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας για την παροχή των 

διευκολύνσεων των παρ. 1 έως και 4 του ιδίου άρθρου. 

Μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων (Άρθρο 13) 

 

1. Θεσπίζεται ειδικός μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης 

εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η λειτουργία έχει προσωρινά 

απαγορευθεί λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, 
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συμπεριλαμβανομένων μέτρων οικονομικής στήριξης, αποζημίωσης ειδικού σκοπού, 

ασφαλιστικής κάλυψης, έκτακτων επιδομάτων και επιταγών κατάρτισης. 

 

2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες στους οποίους επιβάλλεται ή έχει επιβληθεί το μέτρο της 

προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, υποχρεούνται 

να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνουν ότι η 

επιχείρησή τους τελεί υπό το καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας. Τα 

στοιχεία των εργαζομένων των επιχειρήσεων αυτών αντλούνται αυτόματα από το Π.Σ. 

ΕΡΓΑΝΗ. 

 

3. Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις 

εργοδότες της παρ. 1, υποβάλλουν ατομικά υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική 

πλατφόρμα, που τηρείται για τον σκοπό αυτό στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, τα στοιχεία του 

προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης 

στην οποία εργάζονται, προκειμένου να συμπεριληφθούν στον ειδικό μηχανισμό στήριξης 

της παρ. 1. 

 

4. Για την εφαρμογή των ανωτέρω λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 

υποκειμένων σε όλες τις επεξεργασίες που θεσπίζονται στο παρόν. 

 

5. Από τον ανωτέρω ειδικό μηχανισμό στήριξης εξαιρούνται: 

 α) όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως, 

 β) όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια 

 γ) όσοι εργάζονται ως προσωπικό ασφαλείας και 

 δ) οι εργαζόμενοι, των οποίων η σχέση εξαρτημένης εργασίας δεν αναστέλλεται λόγω της 

απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων. 

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι 

και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 

 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων καθορίζονται το είδος, το ύψος και η διαδικασία υλοποίησης των μέτρων του 

ειδικού μηχανισμού στήριξης της παρ. 1. 

 



 
 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΑ: ΦΕΚ Β΄ 993/2020 , 994/2020, 1694/2020, 1695/2020, 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΥΑ: ΦΕΚ Β΄ 1217/2020, 1547/2020, 1779/2020, 1805/2020, 1841/2020, 1863/2020, 

2775/2020 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:  Υπ.Εργ  οικ. 19221/379  

Ειδική διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού στον τομέα της ενέργειας, 

ύδρευσης και προμήθειας καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού Εξαίρεση 

κάλυψης από τον τακτικό προϋπολογισμό άδειας ειδικού σκοπού (Άρθρο 14) 

1. Για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού της παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σε γονείς, οι οποίοι εργάζονται σε εταιρείες ή 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας και ύδρευσης και 

οφείλουν να ενεργούν για την απρόσκοπτη τροφοδοσία της χώρας σε ηλεκτρικό ρεύμα, 

φυσικό αέριο, υγρά καύσιμα και παροχή ύδατος, σε επιχειρήσεις/εργοδότες που έχουν ως 

αντικείμενο την παραγωγή, μεταφορά και εφοδιασμό τροφίμων, καυσίμων, φαρμάκων και 

παραϊατρικού υλικού προς καταστήματα/επιχειρήσεις πώλησης σχετικών ειδών, απαιτείται 

αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης της επιχείρησης. Τα αρμόδια 

όργανα διοίκησης αποφαίνονται εάν, με βάση τη θέση και τα καθήκοντα που ασκούν οι 

εργαζόμενοι γονείς, είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού ή, στην 

περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι των ανωτέρω εταιρειών ή 

επιχειρήσεων, σε ποιον από τους δύο γονείς είναι δυνατή η παροχή. 

 

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται κάθε όρος και λεπτομέρεια για την εφαρμογή της 

παρούσας». 

 

3. Στο τέλος της περ. η’ της παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικότερα για τους εργαζομένους στον 

ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός είχε προσδιοριστεί με τις διατάξεις του ν. 1256/1982 

(Α΄65), οι τρεις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού καλύπτονται από τον εργοδότη». 

Έκτακτη διαδικασία για επιχειρήσεις/εργοδότες, που έχουν εξαντλήσει τα ανώτατα 

επιτρεπόμενα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων (Άρθρο 15) 

 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού 
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Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες 

από την έναρξη ισχύος της παρούσας, επιχειρήσεις-εργοδότες που έχουν εξαντλήσει τα 

νομίμως προβλεπόμενα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων 

τους, δύνανται να τους απασχολήσουν υπερωριακά χωρίς σχετική απόφαση έγκρισης 

του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η έκδοση της οποίας απαιτεί 

γνωμοδότηση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.), σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 1 ν.δ. 264/1973 (Α΄ 342). Η εν λόγω υπερωριακή απασχόληση 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα ημερήσια όρια που προβλέπονται από τις σχετικές 

διατάξεις. 

Δυνατότητα έκτακτης και προσωρινής παρέκκλισης από την απαγόρευση λειτουργίας 

κατά τις Κυριακές και αργίες για συγκεκριμένες επιχειρήσεις (Άρθρο 16) 

 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες 

από την έναρξη ισχύος της παρούσας, επιτρέπεται η κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 

β.δ. 748/1966 (Α’179) λειτουργία των επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο την 

παραγωγή, τη μεταφορά και τον εφοδιασμό τροφίμων, καυσίμων, φαρμάκων και 

παραϊατρικού υλικού προς καταστήματα/επιχειρήσεις πώλησης σχετικών ειδών. 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι σχετικές προστατευτικές διατάξεις της εργατικής 

νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας των εργαζομένων. 

Ως προς την ΠΝΠ της 20ης Μαρτίου 2020 ιδιαίτερης προσοχής χρήζουν οι εξής ρυθμίσεις:  

Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας 

(άρθρο 2) 

1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία 

έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης 

λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό 

COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού 

μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων 

διατάξεων περί μισθώσεων. Τέλος χαρτοσήμου και ΦΠΑ κατά περίπτωση υπολογίζονται εκ 

νέου και επιβάλλονται επί του μισθώματος που προκύπτει από την ανωτέρω μερική 

καταβολή. Η μερική μη καταβολή του μισθώματος του πρώτου εδαφίου δεν γεννά 

δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εις βάρος του μισθωτή ούτε οποιαδήποτε άλλη 

αστική αξίωση. Τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια ισχύουν και για την περίπτωση 



 
 

 

 

μισθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, 

κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο μαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική 

χρήση, στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης, και αφορά σε επιχειρήσεις για τις οποίες 

έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης 

λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό 

COVID-19. 

 2. Η παρ. 1 ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής 

είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση της ίδιας παραγράφου, του οποίου έχει ανασταλεί 

προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται ο 

εργαζόμενος να συνδεόταν με σχέση εργασίας με την επιχείρηση κατά τον χρόνο έναρξης 

εφαρμογής των ειδικών και έκτακτων μέτρων περί αναστολής ή προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με 

τον κορωνοϊό COVID-19. 

ΣΧΕΤΙΚΑ: Ν 4683/2020 άρ. 26 (επέκταση της δυνατότητας και στις πληττόμενες βάσει Κ.Α.Δ. 

επιχειρήσεις), ΦΕΚ Β’ 2219/2020 

Στήριξη ανέργων (άρθρο 7) 

 1. Η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, 

του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφαλισμένων 

του ΕΦΚΑ-τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. και του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και 

ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ-τ. ΕΤΑΑ (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, τ. 

Τομέας ΤΣΑΥ, τ. Τομέας Ασφάλισης Νομικών), για όσους δικαιούχους έληξε ή θα λήξει 

εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020, παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου 2020. 

 2. Οι ημέρες επιδότησης του χρονικού διαστήματος της παράτασης της παρ. 1 του 

παρόντος εξαιρούνται του περιορισμού της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 (Α' 91). 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ. 2961/1954 (Α' 197) και του άρθρου 44 

του ν. 3986/2011 (Α' 152). 

 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων δύναται να παρατείνεται περαιτέρω η διάρκεια των παροχών της παρ. 1. 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΥΑ: ΦΕΚ Β΄ 1468/2020 
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Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και ιδιοκτητών 

ατομικών επιχειρήσεων (άρθρο 8) 

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η 

διαδικασία για τη λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για τους ελεύθερους επαγγελματίες 

και τους αυτοαπασχολουμένους, 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), και για τους 

ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων. 

 2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προβλέπονται 

μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους, όπως αυτοί ορίζονται 

στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 

4670/2020, και τους ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, που αφορούν αναστολή της 

προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς 

τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και των δόσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής 

καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: ΦΕΚ Β’ 1077/2020, 1457/2020, 1578/2020, 1587/2020 1629/2020, 

1775/2020, 1779/2020, 1812/2020, 2195/2020, 2225/2020, 2250/2020, 2278/2020, 2332/2020, 

2371/2020, 2377/2020, 2599/2020, 2775/2020,  

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ: ΑΑΔΕ Ε.2052/2020, Ε.2070/2020, Υπ.Εργ  οικ. 19221/379  

Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας (άρθρο 9) 

 

Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την 

αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως 

για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη 

ισχύος της παρούσας, o 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 

β) Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε 

αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης 

γ) Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας υποχρεούται 

να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη 
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εφαρμογής του 

 

Στο τέλος κάθε μήνα o εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει την εφαρμογή του ανωτέρω 

τρόπου εργασίας σε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου (άρθρο 10) 

 

Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την 

αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ο εργοδότης 

του οποίου η επιχειρηματική δραστηριότητα πλήττεται σημαντικά ή τελεί υπό απαγόρευση 

της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του με βάση τις κείμενες κανονιστικές πράξεις, 

δύναται να μεταφέρει προσωπικό από επιχείρηση του ομίλου σε επιχείρηση του ιδίου 

ομίλου, κατόπιν σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας. 

 

Οι επιχειρήσεις του ομίλου που θα εφαρμόσουν τα οριζόμενα παραπάνω υποχρεούνται 

να διατηρήσουν, συνολικά, τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν πριν από 

τη μεταφορά. 

 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: ΦΕΚ Β’ 1161/2020, 1779/2020, 2775/2020 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:  Υπ.Εργ  οικ. 19221/379  

Ακυρότητα καταγγελιών σύμβασης εργασίας (άρθρο 11) 

 Απαγόρευση απολύσεων 

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικής τους 

δραστηριότητας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, και για όσο χρονικό διάστημα 

διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, υποχρεούνται να μην 

προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε 

περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες. Ως 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020 

 Αναστολή συμβάσεων εργασίας στις επιχειρήσεις που πλήττονται λόγω κορωνοϊού 

βάσει ΚΑΔ 

 A 

α) Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά, λόγω 

των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19, δύνανται να 

αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού 
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τους, προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες τους στο δυσμενές 

περιβάλλον που δημιουργείται. Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας μπορεί να 

εφαρμοστεί μέχρι ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας, με δυνατότητα 

παράτασης με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου 

β) 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 

γ) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που κάνουν χρήση της ανωτέρω 

ρύθμισης υποχρεούνται μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων 

εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων 

εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής 

δ) Η διάταξη της περ. α) της υποπαρ. 2Α εφαρμόζεται μόνο σε επιχειρήσεις-

εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών, 

βάσει Κ.Α.Δ κύριας δραστηριότητας, ως κλάδοι πληττόμενοι από την εξάπλωση του 

κορωνοϊού COVID-19. 

 

   Β 

α) 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, είναι δικαιούχοι έκτακτης 

οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού 

β) Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού 

σκοπού, είναι επίσης 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 

γ) Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν 

συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή 

δ) Οι Α.Π.Δ. των εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε 

αναστολή, υποβάλλονται από τον εργοδότη. Η δαπάνη της πλήρους ασφαλιστικής 

τους κάλυψης υπολογίζεται επί των ονομαστικών μισθών τους 

ε) Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την ασφαλιστική κάλυψη των 

εργαζομένων καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

 

 Αποζημίωση ειδικού σκοπού 

α) Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενους, ο 



 
 

 

 

εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνει τους 

εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είτε λόγω 

απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε 

λόγω εφαρμογής του μέτρου της περ. α) της υποπαρ. 2Α 

β) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα υποχρεούνται να συμπεριλάβουν 

στην υπεύθυνη δήλωση και τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας 

έχει λυθεί, από 1ης Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τους 

ίδιους, είτε με οικειοθελή αποχώρηση του εργαζόμενου 

γ) Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα δεν υποβάλλουν 

την υπεύθυνη δήλωση των προηγουμένων περιπτώσεων, αποκλείονται από την 

υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή 

διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς 

το Δημόσιο 

δ) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω 

υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, αυθημερόν στον εργαζόμενο, 

δηλώνοντάς του και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο 

ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» 

ΣΧΕΤΙΚΑ: Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 12997/231/23.3.2020: Μηχανισμός εφαρμογής 

των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.  

Κοινή υπουργική απόφαση με αριθμ. 12998/232/28.3.2020: Μέτρα στήριξης εργαζομένων 

επιχειρήσεων- εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη 

(ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, 

βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας 

δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως 

ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του 

κορωνοϊού COVID-19. 

Υπουργική απόφαση με αριθμ. 13272/Δ1.4607/30.03.2020: Τροποποίηση της 

40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3520/19.9.2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής 

υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και 

Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

Υπουργική απόφαση με αριθμ.13564/Δ1.4770/30.3.2020: Τροποποίηση της 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8AQ5p6lrNBa95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWCEGDkWSgNLq6Tt_22_NZIRDhntKfgZ4CQRSidEEJx7
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8AQ5p6lrNBa95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWCEGDkWSgNLq6Tt_22_NZIRDhntKfgZ4CQRSidEEJx7
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8AQ5p6lrNBa95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWCEGDkWSgNLq6Tt_22_NZIRDhntKfgZ4CQRSidEEJx7
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yNwbRNbiFj3uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Pu3hxZzkOTz5qZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQAHLZTlo5xZpGYEJXhiDUfFnXOWTqChN9fKduXgZc4n
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=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8C7zJqgnbkUUtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSRAUrXH-NopRqRTPBetEXa4MPXSP0-UbWuwnLMg5gxj


 
 

 

 

40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων (Β΄ 3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής 

εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού 

Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Εγκύκλιος με αριθμ. οικ.13738/413/31.03.2020: Διευκρινίσεις επί της Κ.Υ.Α. αριθμ. 

12998/232/23-3-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων- εργοδοτών του 

ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή 

έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας 

αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει 

των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, 

για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (1078 Β’). 

 

Εγκύκλιος με αριθμ. οικ. 13867/416/1.4.2020: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με 

δικαίωμα λήψης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από εργαζόμενους με συμβάσεις 

εργασίας ορισμένου χρόνου που λύθηκαν πρόωρα εντός του χρονικού διαστήματος από 

1/3/2020 έως και 20/3/2020. 

 

Εγκύκλιος με αριθμ. οικ. 14012/246/2.4.2020: Διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ με αριθμ. 

12998/232/23-3-2020 (Β΄1078) για τη μη υπαγωγή στο μέτρο της λήψης της αποζημίωσης 

ειδικού σκοπού μισθωτών των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Ν.Π.Δ.Δ. , Ν.Π.Ι.Δ., κλπ. 

 

 Υπουργική απόφαση με αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325/26.03.2020: Καθορισμός 

λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α’) με την 

οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 

(Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών 

Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020-Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης εργοδοτών). 

 

Υπουργική απόφαση με αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ.13412/327/27.03.2020: Καθορισμός 

λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 68) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση 

των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, τη στήριξη της 

κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της 

αγοράς και της δημόσιας διοίκησης (Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών 

ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων – Ρύθμιση καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών 

εισφορών). 

https://diavgeia.gov.gr/doc/94%CE%94%CE%A846%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%A3%CE%97%CE%A0?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A972546%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%9A%CE%A3%CE%A1
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%95%CE%996%CE%A446%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%971%CE%A9
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcsI8y1jT5y4QFjqBRo6EfyjC8Lu1dKfk3dhKLLBnlKi
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yNwbRNbiFj33U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZyqbKx31W7kGZDUG6fZ7CmLXrA1Ai3T1M_7jwD1MTav


 
 

 

 

Υπουργική απόφαση με αριθμ. 12747/Δ1/4493 26.3.2020: Καθορισμός διαδικασίας 

έκτακτης πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19» 

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπoυ δήλωσης αναστολής συμβάσεων εργασίας στο Π.Σ. 

ΕΡΓΑΝΗ  και Προσθήκες Οδηγιών 

Εγκύκλιος Υπ.Εργ με  αριθμ. οικ. 17078/505:  Επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν κατά 

την υποβολή Δηλώσεων Εργαζομένων στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, και συγκεκριμένα σε ειδικές περιπτώσεις απασχόλησης 

προκειμένου, οι εργαζόμενοι αυτοί να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. 

Κοινή Υπουργική Απόφαση  με αριθμ. οικ.17788/346: Περαιτέρω μέτρα στήριξης 

εργαζομένων και επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των 

συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την σταδιακή 

επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας. 

Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας οικ. 19221/379: Διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 

17788/346/8-5-2020 (Β΄1779) και λοιπών μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 για τη σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς 

εργασίας. 

Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. οικ. ΓΔ2/16764/106/2020: Προσδιορισμός της 

διαδικασίας για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων 

εργασίας. 

  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL85SHhfC--biL3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZjinrNULdMNYZSZNvHIt83U0g-f0tDgh6dTKk12lY5n
https://share.potamitisvekris.com/f/fe7f7b4c0c/
https://share.potamitisvekris.com/f/fe7f7b4c0c/
https://share.potamitisvekris.com/f/ac48348426/
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%93%CE%A5%CE%9646%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%9D2%CE%97
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIFp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRnVFge1YrQ4w2jwalSc78cWjCqy4gqO-raNSiRItKpY
https://diavgeia.gov.gr/doc/68%CE%A5%CE%A146%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-026?inline=true
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ogwUOGs3KFsliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRU1dRoNcE0Hi8esEuipetl1Aw5vkVi7FpQuqprHmGFG


 
 

 

 

Ως προς την ΠΝΠ της 30ης Μαρτίου 2020 ιδιαίτερης προσοχής χρήζουν οι εξής ρυθμίσεις: 

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση προσωπικού νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων 

δομών του Υπουργείου Υγείας καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 

(Άρθρο 4) 

1. Στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στα νοσοκομεία, στην Ανώνυμη Εταιρεία 

Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), στην 

ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας» 

(ΙΦΕΤ ΑΕ), στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), στα κέντρα υγείας, στα κέντρα 

ψυχικής υγείας και στα αγροτικά ιατρεία, στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, 

στις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υπε) και στην κεντρική υπηρεσία των ΥΠε, καθώς επίσης 

στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας καταβάλλεται για το έτος 2020 έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση προς το 

ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού. Η παροχή αυτή υπολογίζεται στον 

βασικό μισθό που έχει ο δικαιούχος κατά τις οριζόμενες στην παρ. 2 ημερομηνίες. 

 2. Η παραπάνω οικονομική ενίσχυση χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο δικαιούχος 

μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι και 15 

Απριλίου 2020 και καταβάλλεται με τη μισθοδοσία του μηνός Απριλίου 2020. 

 3. Η οικονομική ενίσχυση δεν καταβάλλεται στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος ή το 

προσωπικό που απασχολείται στους φορείς της παρ. 1 απουσιάζει με οποιαδήποτε άδεια 

κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των έκτακτων μέτρων για 

την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και 

μέχρι τις 15 Απριλίου 2020, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια και την άδεια ειδικού 

σκοπού.  

4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει καταβληθεί μισθός για χρονικό διάστημα μικρότερο 

από το οριζόμενο στην παρ. 2, καταβάλλεται τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 

ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας του 

δικαιούχου. 

 5. Η παραπάνω παροχή είναι ακατάσχετη. 

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) (Άρθρο 

18) 

 

1. Για τους αυτοτελώς απασχολουμένους και ελεύθερους επαγγελματίες, όπως ορίζονται 



 
 

 

 

στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του 

ν. 4670/2020 (A’ 43), 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. Στην περίπτωση αυτή, ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του 

ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης ορίζεται το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής 

εισφοράς που έχει πράγματι καταβληθεί δια του συντελεστή 0,20. 

 

 2. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με την παρ. 1, δεν εφαρμόζεται σε 

περίπτωση επιλογής υπαγωγής στο μέτρο παράτασης καταβολής ασφαλιστικών 

εισφορών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 68).  

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Yποθέσεων δύναται να 

καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος επιλογής, καθώς και ειδικότερα θέματα 

για την εφαρμογή του παρόντος. 

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΑ: ΦΕΚ Β’ 1265/2020, 2225/2020 

Χρόνος καταβολής επιδόματος Πάσχα (Άρθρο 19) 

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί 

με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και οι επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στους 

κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 68) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής κανονιστικές πράξεις, δύνανται να καταβάλουν 

το επίδομα εορτών Πάσχα σε χρόνο μεταγενέστερο από τον οριζόμενο στην υπ’ αρ. 

19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 742) και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 

30ης Ιουνίου 2020. 

2. Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις 

ανωτέρω επιχειρήσεις – εργοδότες τίθεται σε αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής 

σχέσης, έως την αναστολή της, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από την 1η 

Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους, το επίδομα εορτών Πάσχα 

καταβάλλεται μειωμένο, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό του, σύμφωνα με την 

παρ. 3β του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινής υπουργικής απόφασης, τον 

χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης έως την αναστολή αυτής.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8JGD3SRQTdV4liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZzsMi9jrHeqA7EcIPD0dLHz4TZHvQKFqJJhny0gWJ3n


 
 

 

 

3. 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. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 

19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση.  

4. Στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3, το επίδομα εορτών Πάσχα υπολογίζεται βάσει του 

καταβαλλόμενου μισθού ή ημερομισθίου την προηγουμένη της ημερομηνίας αναστολής 

της εργασιακής σχέσης.  

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του 

επιδόματος εορτών Πάσχα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή 

του παρόντος. 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΥΑ: ΦΕΚ Β’ 2141/2020,  

ΣΧΕΤΙΚΑ: ΓΕ ΕΦΚΑ 134900/2020,   ΓΕ ΕΦΚΑ 131644/2020 

Διενέργεια ελέγχων ΟΑΕΔ με ηλεκτρονικά μέσα (Άρθρο 20) 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως για 

χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος 

της παρούσας, είναι δυνατή η διενέργεια ελέγχων από υπαλλήλους του Οργανισμού 

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/82850/0022/ 259-

2013 κοινή υπουργική απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 487), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 

6965/222/29-5-2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2008), στο πλαίσιο υλοποιούμενων 

προγραμμάτων και παροχών εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα. 

Αντιμισθία ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΟΑΕΔ, επίδομα πρακτικής άσκησης ΕΠΑΣ και ΙΕΚ 

ΟΑΕΔ και επίδομα σε καταρτιζόμενα ΑμεΑ (Άρθρο 21)  

1. Η ωριαία αντιμισθία καταβάλλεται στους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς των 

εκπαιδευτικών δομών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 

(ΕΠΑΣ Μαθητείας, ΙΕΚ, ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης και Σχολή ΑμεΑ Αθηνών), η εκπαιδευτική 

λειτουργία των οποίων έχει προσωρινά απαγορευθεί λόγω των έκτακτων μέτρων 

αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, για τον αριθμό των ωρών που ορίζει η 

σύμβαση, και για το χρονικό διάστημα απαγόρευσης λειτουργίας.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Ap8iVLKqPI8tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRS0QkZL38PWCTC2bYTxexib_7lL7TpYR3rKtaYPiL8q
https://www.efka.gov.gr/el/egkyklioi-kai-genika-eggrapha/13490026-06-2020
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2020-06/DORO_PASXA_2020.PDF


 
 

 

 

2. Η αποζημίωση για πρακτική άσκηση στο πλαίσιο συμβάσεων μαθητείας καταβάλλεται 

στους μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας και των ΙΕΚ του ΟΑΕΔ βάσει των ημερομισθίων που 

ορίζει η σύμβαση και για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων. Τo ποσό που 

αντιστοιχεί στην αποζημίωση της πρακτικής άσκησης καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον 

ΟΑΕΔ, από εθνικούς ή άλλους πόρους, συμπεριλαμβανομένου του ποσού που οφείλει να 

καταβάλει ο εργοδότης και των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για το χρονικό 

διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων.  

3. Το επίδομα που προβλέπεται στην υπ’ αρ. 92100/ 2018 απόφαση της Διοικητού του 

ΟΑΕΔ (Β’ 6107) καταβάλλεται στους καταρτιζόμενους στη Σχολή ΑμεΑ Αθηνών και στο 

Ε.Κ.Ε.Κ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένων και των καταρτιζομένων στα Κέντρα 

Προστατευόμενης Εργασίας για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων.  

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να 

καθορίζονται η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 

παρόντος. 

Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (Άρθρο 23) 

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55) προστίθενται οι φράσεις «και να αναστέλλεται η 

είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι 

προϋποθέσεις, ο τρόπος και το χρονικό διάστημα εξόφλησης των απαιτήσεων, των 

οποίων παρατείνεται η προθεσμία καταβολής». 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΥΑ: ΦΕΚ Β’ 1044/2020, 1384/2020, 2076/2020 , 2096/2020 

Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολούμενων και ιδιοκτητών 

ατομικών επιχειρήσεων (Άρθρο 25) 

Στην παρ. 2 του άρθρου 8 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) 

επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:  

α) Η λέξη «αναστολή» αντικαθίσταται από τη λέξη «παράταση»,  

β) μετά από τη φράση «των ασφαλιστικών εισφορών,» προστίθεται η φράση «αναστολή 

της είσπραξης»,  

γ) στο τέλος της παρ. 2 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcsI8y1jT5y4QFjqBRo6EfyjC8Lu1dKfk3dhKLLBnlKi
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8aRmGcrk2DyZ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQ62EyN45KP4aIa-3yXt-HwuomvV3k2QJMoVUXDaVTGK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ga89WekpFQcfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZVH4-tdhT39tvozgupiGDrq1Pcdg-rZCZdGrDXaP4Q0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8_xWC9HhzIh4fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte00JtCsuVI9Spixg3g8y5VOOYMSKpci_fj6fBkk40fV


 
 

 

 

και το χρονικό διάστημα εξόφλησης των απαιτήσεων, των οποίων παρατείνεται η 

προθεσμία καταβολής. Η διάταξη εφαρμόζεται μόνο σε επαγγελματίες, 

αυτοαπασχολουμένους και ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων που έχουν ενεργό, κύριο 

κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20 Μαρτίου 2020, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται 

στους ΚΑΔ, όπως κάθε φορά ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, ως κλάδοι που 

επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και 

σε όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που τελούν υπό προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας, 

σύμφωνα με το άρθρο 1 της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42)». 

Άδεια ειδικού σκοπού υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης (Άρθρο 48) 

1. Για την εφαρμογή των παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), για τους υπαλλήλους οιασδήποτε κατηγορίας, κλάδου 

ή ειδικότητας που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα Καταστήματα 

Κράτησης της Χώρας και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, απαιτείται 

αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Καταστήματος Κράτησης 

ή του νόμιμου αναπληρωτή του. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης του Καταστήματος 

Κράτησης ή ο νόμιμος αναπληρωτής του αποφαίνεται εάν είναι δυνατή η παροχή των 

διευκολύνσεων των παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου ή, στην περίπτωση που και οι δύο γονείς υπηρετούν στο ίδιο 

Κατάστημα Κράτησης, σε ποιον από τους δύο γονείς είναι δυνατή η παροχή, με βάση τη 

θέση όπου υπηρετούν και τα καθήκοντα που ασκούν.  

2. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και για λόγους εύρυθμης λειτουργίας των 

Καταστημάτων Κράτησης της Χώρας, ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής 

δύναται να ανακαλέσει τυχόν χορηγηθείσες από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης του 

Καταστήματος Κράτησης ή τον νόμιμο αναπληρωτή του άδειες κατ’ εφαρμογή της παρ. 1. 

Μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας (Άρθρο 63) 

1. α) Η χρονική διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας των ναυτικών, για όσους 

δικαιούχους έληξε ή λήγει εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2020, παρατείνεται για 

δύο (2) μήνες από τη λήξη της, κατά παρέκκλιση των προϋποθέσεων του π.δ. 228/1998 

(Α΄ 176), εκτός εάν εφαρμόζεται η περ. (στ) της παρ. 1 του άρθρου 2 αυτού.  

β) Η χρονική διάρκεια της παρεχόμενης από τον Οίκο Ναύτου ασφαλιστικής προστασίας, 

που αφορά σε ασφαλιστική ικανότητα και παροχές σε χρήμα σύμφωνα με το 

π.δ. 894/1981 (Α΄ 226), για όσους δικαιούχους έληξε ή λήγει εντός του πρώτου τριμήνου 

του έτους 2020, παρατείνεται κατά παρέκκλιση των οικείων προϋποθέσεων έως την 31η 



 
 

 

 

Μαΐου 2020.  

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

δύναται να παρατείνεται περαιτέρω η διάρκεια της παροχής των περ. (α) και (β).  

2. α) Ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις-πλοιοκτήτες-εφοπλιστές, που πλήττονται σημαντικά λόγω 

των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και έχουν διακόψει 

από την 1η Μαρτίου 2020 ή πρόκειται να διακόψουν την εκτέλεση δρομολογιακών πλόων 

πλοίων τους ή δεν έχουν εκκινήσει αυτούς στο πλαίσιο δρομολογιακών υποχρεώσεων των 

πλοίων τους για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020 και έχουν προβεί στην έκδοση 

ναυτολογίου, δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις ναυτολόγησης ναυτικών, που δεν 

απαιτούνται ως προσωπικό ασφαλείας επί πλοίου. Συμβάσεις ναυτικών επαγγελματικών 

αλιευτικών πλοίων ολικού μήκους είκοσι τεσσάρων (24) μέτρων και άνω που δεν εκτελούν 

πλόες και έχουν παύσει αλιευτική δραστηριότητα δύνανται ομοίως να ανασταλούν. Η 

αναστολή των συμβάσεων ναυτολόγησης μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι ένα (1) μήνα από 

την έναρξη ισχύος της παρούσας, με δυνατότητα παράτασης με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη την 

πορεία εξέλιξης του κορωνοϊού COVID-19. 

β) Οι απογεγραμμένοι ναυτικοί των οποίων η σύμβαση τελεί σε αναστολή είτε λόγω 

εφαρμογής των διατάξεων της περ. (α) είτε λόγω απαγόρευσης εκτέλεσης πλόων με 

εντολή δημόσιας αρχής, ιδίως στην περίπτωση επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, είναι 

δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού.  

γ) Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, είναι 

επίσης οι απογεγραμμένοι ναυτικοί επιβατηγών και επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων, 

τουριστικών πλόων, πλόων θαλάσσιων ενδομεταφορών, καθώς και διεθνών πλόων, των 

οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης έχει λυθεί από την 1η Μαρτίου 2020, έως την έναρξη 

ισχύος της παρούσας, ανεξαρτήτως αιτιολογίας, εκτός των περιπτώσεων υπαιτιότητας 

του ναυτικού, ασθένειας ή τραυματισμού.  

δ) Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με 

οποιαδήποτε οφειλή. 

ε) Οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις-πλοιοκτήτες-εφοπλιστές που εμπίπτουν στις περ. (α) και (β) 

απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων ναυτο λόγησης και, σε 

περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή θεωρείται άκυρη.  

στ) Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) των ναυτικών, των οποίων οι συμβάσεις 



 
 

 

 

ναυτολόγησης τελούν σε αναστολή, υποβάλλεται άμεσα από τον πλοιοκτήτη στο Ναυτικό 

Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) σύμφωνα με ειδικότερες οδηγίες του. Η δαπάνη της πλήρους 

ασφαλιστικής τους κάλυψης υπολογίζεται μηνιαίως επί του βασικού μισθού που δεν 

μπορεί να είναι κατώτερος από τον προβλεπόμενο στην ισχύουσα ή τελευταία ισχύσασα 

συλλογική σύμβαση εργασίας του κλάδου πλέον των επιδομάτων των άρθρων 84 και 85 

του π.δ. 913/1978 (Α΄ 220).  

ζ) Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την ασφαλιστική κάλυψη των 

εργαζομένων καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.  

η) Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους ναυτικούς, ο πλοιοκτήτης 

υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στο Ν.Α.Τ., με την οποία δηλώνει τους 

ναυτικούς των οποίων οι συμβάσεις ναυτολόγησης τελούν σε αναστολή ή και διακοπή, 

κατά την έννοια των περ. (α) έως (γ), συνοδευόμενη από έγκριση της αρμόδιας αρχής για 

την περίπτωση που η μη εκτέλεση πλόων δεν έχει επιβληθεί. Μετά την ανωτέρω 

γνωστοποίηση, το Ν.Α.Τ., κατόπιν σχετικών οδηγιών, συντάσσει καταλόγους δικαιούχων 

ναυτικών προς λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού και τις αποστέλλει στον Οίκο Ναύτου.  

θ) Οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις-πλοιοκτήτες-εφοπλιστές υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν 

την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, αυθημερόν στον ναυτικό και 

στη Λιμενική Αρχή που βρίσκεται το πλοίο που έχει διακόψει τους πλόες του.  

ι) Μετά την ανωτέρω γνωστοποίηση, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση-αίτηση των 

ναυτικών στις Λιμενικές Αρχές. Η αρμόδια Λιμενική Αρχή προβαίνει στην καταχώριση 

εγγραφής «αναστολή σύμβασης από … έως …» σε ναυτολόγια πλοίων και ναυτικών 

φυλλαδίων και τηρεί ειδικό αρχείο με καταλόγους αιτηθέντων ναυτικών τους οποίους 

αποστέλλει στον Οίκο Ναύτου, ο οποίος αποδίδει τα ποσά.  

ια) Εφόσον οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις-πλοιοκτήτεςεφοπλιστές δεν υποβάλουν την οικεία 

υπεύθυνη δήλωση, αποκλείονται από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών 

δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους 

βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.  

ιβ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλο ζήτημα 

σχετικό για την εφαρμογή της παρούσας.  

3. Η ισχύς του άρθρου 29 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102), με τις οποίες καθορίζεται η οργανική 

σύνθεση προσωπικού γενικών υπηρεσιών επιβατηγών και επιβατηγών/οχηματαγωγών 



 
 

 

 

πλοίων που εκτελούν δρομολογιακούς πλόες μεταξύ λιμένων της ημεδαπής συνολικής 

απόστασης από τον λιμένα αφετηρίας μέχρι τον λιμένα προορισμού μεγαλύτερης των 30 

ν.μ., παρατείνεται για το τρέχον έτος έως την 30η Απριλίου 2020.  

ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΥΑ: ΦΕΚ Β’ 1128/2020, 2209/2020 

Ως προς την ΠΝΠ της 1ης Μαΐου 2020 ιδιαίτερης προσοχής χρήζουν οι εξής ρυθμίσεις: 

Παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας (Άρθρο 10) 

1. Επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά και έχουν 

θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων 

τους, κατ’εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του 

κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 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 του προηγούμενου εδαφίου. 

2. 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. 

3. Οι εργαζόμενοι των παρ. 1 και 2, των οποίων παρατείνεται η αναστολή των 

συμβάσεων εργασίας, είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ημερών 

της παράτασης αυτής. 

4. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, για όσο χρόνο κάνουν χρήση του 

μέτρου της παρ. 1 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31η Μαΐου 2020, υποχρεούνται να μην 

προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελίες συμβάσεων εργασίας. Σε 

περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες. 

5. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που κάνουν χρήση του μέτρου της 

παρ. 1, υποχρεούνται, μετά από τη λήξη του χρόνου παράτασης της αναστολής των 

συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα 

σαράντα πέντε (45) ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος 

σύμβασης εργασίας. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8XL8tG9fmXDnuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTlNoaq5f2SBA5ZRQ7QXXD908Ikzo1v3ovfDPN6YU127
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL89eDCOmS-8Uxp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZFpVNY7J7vgJhFAhx-I8pYRbZr9P8U8Jn1BRymtDcPq


 
 

 

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων καθορίζονται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος, 

καθώς και η οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων των οποίων παρατείνεται η αναστολή 

της σύμβασης εργασίας. 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων και Υγείας δύναται να παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του παρόντος μέχρι 

τις 30 Ιουνίου 2020 για τις επιχειρήσεις, των οποίων συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας 

κατά τον μήνα Μάιο 2020 με εντολή δημόσιας αρχής. 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΥΑ: ΦΕΚ Β΄1779/2020, 2775/2020 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:  Υπ.Εργ  οικ. 19221/379  

Οριστική ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας (Άρθρο 11) 

1. Επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν θέσει σε αναστολή τις 

συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, κατ’ εφαρμογή των 

σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 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. 

2. Οι συμβάσεις των εργαζόμενων των οποίων ανακαλείται η αναστολή δεν δύναται 

να τεθούν εκ νέου σε αναστολή. 

3. Εφόσον χωρεί ανάκληση της αναστολής της σύμβασης εργασίας κατ’ εφαρμογή 

του παρόντος, οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των 

ημερών διάρκειας της αναστολής. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι 

όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 

5. Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται για επιχειρήσεις – εργοδότες για 

τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα 

Μάιο 2020. 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΥΑ: ΦΕΚ Β΄1779/2020, 2775/2020 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIFp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRnVFge1YrQ4w2jwalSc78cWjCqy4gqO-raNSiRItKpY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8liRx8Eq_4LIliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXeehProPo9LIFkUUG55d4R1-lStn3YVUsau441hT1AH
https://diavgeia.gov.gr/doc/68%CE%A5%CE%A146%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-026?inline=true
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIFp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRnVFge1YrQ4w2jwalSc78cWjCqy4gqO-raNSiRItKpY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8liRx8Eq_4LIliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXeehProPo9LIFkUUG55d4R1-lStn3YVUsau441hT1AH


 
 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:  Υπ.Εργ  οικ. 19221/379  

Προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας (Άρθρο 12) 

1. 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, 

σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, οφείλονται από τον εργοδότη οι συμβατικές 

αποδοχές κατ’ αναλογία των ημερών απασχόλησης. 

2. Οι επιχειρήσεις εργοδότες, που κάνουν χρήση της προσωρινής ανάκλησης της 

παρ. 1, υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν σε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό 

Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της 

παρεχόμενης έκτακτης εργασίας. 

3. 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. 

4. Για το χρονικό διάστημα της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της 

σύμβασης εργασίας κατ’ εφαρμογή του παρόντος, υπόχρεος καταβολής των αποδοχών 

των εργαζομένων είναι ο εργοδότης. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εξειδικεύονται οι 

όροι και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΥΑ: ΦΕΚ Β΄1695/2020, 1779/2020, 2775/2020 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:  Υπ.Εργ  οικ. 19221/379 

  

https://diavgeia.gov.gr/doc/68%CE%A5%CE%A146%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-026?inline=true
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIFp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRnVFge1YrQ4w2jwalSc78cWjCqy4gqO-raNSiRItKpY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8VloTJfhRHIFp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRnVFge1YrQ4w2jwalSc78cWjCqy4gqO-raNSiRItKpY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8liRx8Eq_4LIliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXeehProPo9LIFkUUG55d4R1-lStn3YVUsau441hT1AH
https://diavgeia.gov.gr/doc/68%CE%A5%CE%A146%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-026?inline=true


 
 

 

 

Έκτακτα και προσωρινά μέτρα ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας (Άρθρο 13) 

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες, των οποίων είχε ανασταλεί η λειτουργία με εντολή δημόσιας 

αρχής ή ήταν πληττόμενες σημαντικά, βάσει των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, 

προσαρμόζουν το ωράριο εργασίας των εργαζομένων τους με το ωράριο λειτουργίας 

τους. Η ως άνω προσαρμογή του ωραρίου των εργαζομένων πραγματοποιείται με την 

προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων 

αυτών. 

Εκκίνηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του 

κατώτατου ημερομισθίου κατά το έτος 2020 (Άρθρο 14) 

Στο άρθρο 103 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται παρ. 9 ως εξής: 

 «9. Ειδικά για την εκκίνηση της διαδικασίας του παρόντος κατά το έτος 2020, οι 

προθεσμίες της παρ. 5 και της περ. α’ της παρ. 7 καθορίζονται ως εξής:  

 α) Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισμού της 

διαβούλευσης, κατά την υποπερ. αα’ της περ. β’ της παρ. 5, λαμβάνει χώρα εντός του 

τελευταίου δεκαημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου. 

β) Η σύνταξη και υποβολή της έκθεσης της υποπερ. αα’ της περ. β’ της παρ. 5 λαμβάνουν 

χώρα το αργότερο έως την 31η Οκτωβρίου. 

 γ) Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευομένου από την 

Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των 

κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, κατά την υποπερ. γγ’της 

περ. β’της παρ. 5, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 15η Νοεμβρίου. 

δ) Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευομένων, 

καθώς και της έκθεσης των εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων στο 

Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) προς σύνταξη Σχεδίου 

Πορίσματος Διαβούλευσης, κατά την υποπερ. δδ΄ της περ. β’της παρ. 5, λαμβάνει χώρα 

το αργότερο έως την 30ή Νοεμβρίου. 

 ε) Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται, κατά την υποπερ. εε’ της περ. 

β’ της παρ. 5, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου. 

  



 
 

 

 

 

στ) Η εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς το Υπουργικό 

Συμβούλιο, για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου 

ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών, κατά την περ. α’ της παρ. 7, λαμβάνει χώρα εντός του 

τελευταίου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιανουαρίου 2021. 

 ζ) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι παρ. 1 έως 7.» 

Παράταση ισχύος κανονιστικών όρων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και διαιτητικών 

αποφάσεων (Άρθρο 15) 

Παρατείνεται έως και την 30η Ιουνίου 2020 η ισχύς των κανονιστικών όρων των 

Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και των Διαιτητικών Αποφάσεων, των οποίων η τρίμηνη 

παράταση ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 1876/1990 (Α’ 27), έληξε από την 29η 

Φεβρουαρίου 2020 έως και την 30η Απριλίου 2020. 

Μέτρα στήριξης ναυτικών (άρθρο 40) 

1. Οι άνεργοι ναυτικοί εγγράφονται στους καταλόγους προσφερόμενων προς 

ναυτολόγηση και επιδοτούμενων ανέργων που τηρούνται από το Γραφείο Εύρεσης 

Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) και τις Λιμενικές Αρχές και λαμβάνουν την τακτική επιδότηση, 

κατά παρέκκλιση των περ. α΄ έως γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2, των παρ. 2 και 3 του 

άρθρου 7 και της παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 228/1998 (A΄ 176), για έξι (6) μήνες από 

την έναρξη ισχύος της παρούσας, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:  

α) είναι απογεγραμμένοι ναυτικοί και έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία τρία (3) 

τουλάχιστον έτη σε πλοία με ελληνική ή ξένη σημαία που έχουν συμβληθεί με το Ναυτικό 

Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.), ή και σε πλοία με ξένη σημαία μη συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ., 

εφόσον αυτή έχει αναγνωρισθεί και εξαγορασθεί, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του 

ενωσιακού δικαίου για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης των 

κρατών μελών. Από την παραπάνω υπηρεσία, οι εννέα (9) τουλάχιστον μήνες πρέπει να 

έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία τριετία, η οποία υπολογίζεται αναδρομικά από την 

ημέρα εγγραφής τους στους καταλόγους προσφερομένων προς ναυτολόγηση,  

β) έχει μεσολαβήσει από την τελευταία απόλυσή τους από τα πιο πάνω πλοία χρονικό 

διάστημα μικρότερο του ενός (1) έτους,  

γ) είναι γραμμένοι στους καταλόγους προσφερομένων για ναυτολόγηση του ΓΕΝΕ 

Πειραιά ή των Λιμενικών Αρχών επί δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες.  



 
 

 

 

2. Οι επιδοτούμενοι ναυτικοί υποχρεούνται να παρουσιάζονται στο ΓΕΝΕ, σε ημερομηνίες 

καθοριζόμενες από αυτό, ή στις Λιμενικές Αρχές στις οποίες έχουν εγγραφεί, διαφορετικά 

διαγράφονται από τους αντίστοιχους καταλόγους.  

3. Στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 εντάσσονται αυτοδίκαια και οι άνεργοι ναυτικοί που κατά 

την έναρξη ισχύος της παρούσας είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους 

προσφερομένων προς ναυτολόγηση και δεν λαμβάνουν επιδότηση, εφόσον πληρούν τις 

προϋποθέσεις της παρ. 1.  

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

δύναται να καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 

παρόντος, καθώς και να παρατείνεται η διάρκεια ισχύος του παρόντος για χρονικό 

διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) ακόμη μήνες, εφόσον εξακολουθούν να 

υφίστανται οι αρνητικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.  

5. Η δαπάνη της επιδότησης του παρόντος καλύπτεται μέσω έκτακτης επιχορήγησης του 

Οίκου Ναύτου από τις πιστώσεις του ειδικού φορέα Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του τακτικού 

προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ), κατά 

παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί επιχορηγήσεων σε νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. ζ΄ της παρ. 2 του 

εξηκοστού τρίτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86). 

6. Στην παρ. 2 του εξηκοστού τρίτου άρθρου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄86), επέρχονται οι εξής 

μεταβολές:  

α) Η περ. α΄ αντικαθίσταται ως εξής: «α) Ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις – πλοιοκτήτες - 

εφοπλιστές, που πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19 και έχουν διακόψει μετά την 1η Μαρτίου 2020 ή πρόκειται να 

διακόψουν την εκτέλεση δρομολογιακών πλόων πλοίων τους ή δεν έχουν εκκινήσει αυτούς 

στο πλαίσιο δρομολογιακών υποχρεώσεων των πλοίων τους για τους μήνες Μάρτιο έως 

Ιούνιο 2020 και έχουν προβεί στην έκδοση ναυτολογίου, δύνανται να αναστέλλουν τις 

συμβάσεις ναυτολόγησης ναυτικών που δεν απαιτούνται ως προσωπικό ασφαλείας 

(φύλαξης) επί πλοίου. Επιπροσθέτως των ανωτέρω περιπτώσεων, δύνανται, ομοίως, να 

ανασταλούν συμβάσεις ναυτολόγησης ναυτικών:  



 
 

 

 

αα) επαγγελματικών αλιευτικών πλοίων που είναι εφοδιασμένα με ναυτολόγιο ή με ειδικές 

καταστάσεις, οι οποίες συντάσσονται από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη του σκάφους 

και έχουν παύσει αλιευτική δραστηριότητα μετά την 1η Μαρτίου 2020,  

αβ) πλοίων που δραστηριοποιούνται ως λάντζες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα 

οποία δεν εκτελούν πλόες μετά την 1η Μαρτίου 2020 και είναι εφοδιασμένα με ναυτολόγιο 

ή με ειδικές καταστάσεις,  

αγ) πλοίων που εμπίπτουν στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2575/1998 (Α΄ 23) μετά την 1η 

Μαρτίου 2020.  

Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν από κοινού την ημερομηνία έναρξης αναστολής της 

σύμβασης ναυτολόγησης, η οποία δύναται να ανατρέχει στον χρόνο διακοπής 

δρομολογίων ή μη εκτέλεσης πλόων, αλλά όχι προγενέστερα της ημερομηνίας επιβολής 

του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίων και 

σκαφών, για τη μεταφορά επιβατών δια θαλάσσης, καθώς και του απόπλου και 

κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην 

ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι της 

21ης Μαρτίου 2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20009/2020 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής (Β΄ 944). Για τα πλοία που δεν έχουν εκκινήσει τους πλόες τους στο πλαίσιο 

δρομολογιακών τους υποχρεώσεων για τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο 2020, ανοίγεται 

ναυτολόγιο, ναυτολογούνται ναυτικοί και η αναστολή συμβάσεων ομοίως δηλώνεται από 

κοινού από τα συμβαλλόμενα μέρη και δύναται να συμπίπτει με την ημερομηνία 

ναυτολόγησης ναυτικών. Κατά τον χρόνο αναστολής της σύμβασης ναυτολόγησης 

ναυτικών, η υγειονομική περίθαλψη αυτών καλύπτεται από τον Οίκο Ναύτου. Η αναστολή 

των συμβάσεων ναυτολόγησης μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι ένα (1) μήνα, με δυνατότητα 

παράτασης με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του κορωνοϊού COVID-19.». 

β) Η περ. γ΄ αντικαθίσταται ως εξής:  «γ) Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, 

ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, είναι επίσης οι απογεγραμμένοι ναυτικοί επιβατηγών, 

επιβατηγών-οχηματαγωγών και φορτηγών-οχηματαγωγών πλοίων θαλάσσιων 

ενδομεταφορών, τουριστικών ή διεθνών πλόων, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης 

έχει λυθεί από την 1η Μαρτίου 2020 έως την 31η Μαρτίου 2020, ανεξαρτήτως αιτιολογίας, 

εκτός των περιπτώσεων υπαιτιότητας του ναυτικού, ασθένειας ή τραυματισμού.». 



 
 

 

 

γ) Η περ. ζ΄ αντικαθίσταται ως εξής: «ζ) Οι ναυτικοί των περ. α΄ έως γ΄ λαμβάνουν ως 

έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους οκτακοσίων (800) ευρώ. 

Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την ασφαλιστική κάλυψη των 

εργαζομένων καλύπτεται μέσω έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου από τις 

πιστώσεις του ειδικού φορέα Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του τακτικού προϋπολογισμού του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) κατά παρέκκλιση του άρθρου 91 

του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και της υπ. αρ. 2/39549/0026/11.6.2015 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομικών (Β’ 1138). Η ανωτέρω επιχορήγηση καταβάλλεται στον Οίκο 

Ναύτου, μέσω έκδοσης εντάλματος από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

(ΓΔΟΥ) του ΥΝΑΝΠ. Η εξόφληση της επιχορήγησης δεν υπόκειται σε έλεγχο ασφαλιστικής 

ενημερότητας, σε τέλη χαρτοσήμου και σε οποιαδήποτε κράτηση, Η επιχορήγηση δεν 

δύναται να κατασχεθεί στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση του άρθρου 91 

του ν. 4270/2014, ούτε συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. Ως δικαιολογητικά έκδοσης 

του εν λόγω χρηματικού εντάλματος για την απόδοση του ποσού έκτακτης επιχορήγησης 

του Οίκου Ναύτου από τις πιστώσεις του ειδικού φορέα Α.Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. του τακτικού 

προϋπολογισμού του ΥΝΑΝΠ ορίζονται τα εξής: 

ζα) απόφαση επιχορήγησης του αρμόδιου διατάκτη, κατόπιν αναλυτικής πρότασης του 

Οίκου Ναύτου, ζβ) αντίγραφο της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του αρμόδιου 

διατάκτη, ζγ) κατάσταση πληρωμής δαπάνης σε τρία (3) αντίγραφα, που θεωρείται από 

τον Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας του Οίκου Ναύτου και περιλαμβάνει κατά 

στήλη: i) τα στοιχεία λογαριασμού του Οίκου Ναύτου (επωνυμία - τίτλος, Αριθμός 

Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, 

ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση), ii) το πληρωτέο ποσό στον δικαιούχο, ζδ) 

βεβαίωση Τράπεζας με τα στοιχεία του αριθμού λογαριασμού του Οίκου Ναύτου σε 

μορφή IBAN. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον Οίκο Ναύτου στην 

αρμόδια για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΝΑΝΠ.  Τα αδιάθετα ποσά, μετά από την επιχορήγηση του 

Οίκου Ναύτου, επιστρέφονται έως το τέλος του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με το άρθρο 

41 του ν. 4129/2013 (Α’ 52), με μέριμνα του Οίκου Ναύτου, και κατατίθενται στον 

λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος με τίτλο «Αδιάθετα 

υπόλοιπα της έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου», αποτελώντας έσοδα του 

κρατικού προϋπολογισμού.». 

ε) Στο τέλος της περ. ι΄ προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικότερα, δικαιούχοι της έκτακτης 

οικονομικής ενίσχυσης της περ. γ΄, οι οποίοι δεν έχουν λάβει σχετική ενημέρωση από τον 



 
 

 

 

πλοιοκτήτη, δύναται να υποβάλλουν ανεξαρτήτως αυτής, αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις 

σε Λιμενικές Αρχές και να συμπεριλαμβάνονται στους καταλόγους που συντάσσονται, 

κατόπιν ελέγχου των σχετικών προϋποθέσεων, σε ναυτικό φυλλάδιο από Λιμενικές 

Αρχές.».  

7. Η παρ. 3 του εξηκοστού τρίτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, αντικαθίσταται ως εξής: «3. 

Η ισχύς του άρθρου 29 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102), με την οποία καθορίζεται η οργανική 

σύνθεση προσωπικού γενικών υπηρεσιών επιβατηγών και επιβατηγών/οχηματαγωγών 

πλοίων που εκτελούν δρομολογιακούς πλόες μεταξύ λιμένων της ημεδαπής, συνολικής 

απόστασης από τον λιμένα αφετηρίας μέχρι τον λιμένα προορισμού μεγαλύτερης των 30 

ν.μ., παρατείνεται για το τρέχον έτος έως την 31η Μαΐου 2020. Με απόφαση του Υπουργού 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να επεκτείνεται η χρονική περίοδος της 

εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) 

μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι 

αρνητικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνoΐού COVID-19.».  

8. Στο εξηκοστό τρίτο άρθρο της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, προστίθεται παρ. 4 ως εξής: «4. Ναυτικοί των 

οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή σύμφωνα με την παρ. 2 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος 

κύριας κατοικίας για τον μήνα Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί 

μισθώσεων. Η μερική μη καταβολή του μισθώματος του πρώτου εδαφίου δεν γεννά 

δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εις βάρος του μισθωτή, ούτε οποιαδήποτε άλλη 

αστική αξίωση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται ειδικότεροι όροι και 

προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».  

9. Η διάρκεια ισχύος των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών Απογραφομένων 

Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ), που έχουν εκδοθεί μετά την 11η Ιουνίου 2019 

παρατείνεται για την έκδοση ναυτικών φυλλαδίων έως την 31η Ιουλίου 2020 κατά 

παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της παρούσας για 

επιπρόσθετο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, εφόσον 

εξακολουθούν να υφίστανται οι αρνητικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19. 



 
 

 

 

Έλεγχος νομιμότητας των συμβάσεων για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας 

συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών (άρθρο 42) 

Κατ’ εξαίρεση των προβλεπομένων στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 (Α΄ 

52), οι συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας που συνάπτονται για την εκτέλεση 

δρομολογίων, σύμφωνα με το εξηκοστό δεύτερο άρθρο της από 30.03.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 

86), υπόκεινται στον έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την παρ. 8 

του άρθρου 35 του ν. 4129/2013. Αν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός και η σύμβαση θεωρηθεί 

μη συναφθείσα, εφαρμόζεται το τρίτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου όγδοου του ν. 

2932/2001 (Α’ 145). 

Ως προς τον ν. 4690/2020 ιδιαίτερης προσοχής χρήζουν οι εξής ρυθμίσεις: 

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) (Άρθρο 

27) 

Στην παρ. 1 του δέκατου όγδοου άρθρου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), 

προστίθενται μετά τη λέξη «Μαρτίου» οι λέξεις «Απριλίου και Μαΐου» και το δέκατο όγδοο 

άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο δέκατο όγδοο 

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) 

1. Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 

4670/2020 (A΄ 43), εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές 

εισφορές περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 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 κατάταξης τους. Στην περίπτωση αυτή ως συντάξιμες αποδοχές για τον 

υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης ορίζεται το ποσό της 

μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχει πράγματι καταβληθεί δια του συντελεστή 0,20. 

2. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με την παρ. 1, δεν εφαρμόζεται σε 

περίπτωση επιλογής υπαγωγής στο μέτρο παράτασης καταβολής ασφαλιστικών 



 
 

 

 

εισφορών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83). 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Yποθέσεων δύναται να 

καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος επιλογής, καθώς και ειδικότερα θέματα 

για την εφαρμογή του παρόντος.» 

Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων 

εργαζομένων και εργοδοτών και χρήση νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση των Γενικών 

Συνελεύσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων (Άρθρο 28) 

1. H θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του 

άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α’ 79) καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία 

λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και έχει παραταθεί με το άρθρο 17 

της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), όπως κυρώθηκε με το 

άρθρο 3 του ν. 4862/2020 (A’ 76), και το άρθρο δωδέκατο της από 13.4.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84), παρατείνεται έως τις 30.9.2020. 

2. Οι Γενικές Συνελεύσεις των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων δύναται να 

προκηρύσσονται και να διεξάγονται, μετά από απόφαση των οικείων οργάνων τους, με τη 

χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών τους. Για 

τη λήψη των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης εφαρμόζονται το άρθρο 8 του ν. 

1264/1982 (Α΄ 79) και το καταστατικό των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

Αρμόδιο όργανο για τον συντονισμό των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης είναι το 

Διοικητικό Συμβούλιο της συνδικαλιστικής οργάνωσης, το οποίο αποφασίζει σχετικά. 

Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019 (Άρθρο 29) 

Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 (Α΄73) αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Ειδικότερα για τους οφειλέτες των άρθρων 2 και 3, όπου η διαδικασία υπαγωγής στη 

ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 του παρόντος, 

η ως άνω καταληκτική ημερομηνία αφορά στην υποβολή του αιτήματος για τον 

προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ (1ο στάδιο). Ως 

υποβολή αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής θεωρείται και η είσοδος στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ στις περιπτώσεις οφειλετών που απαιτείται 

επιβεβαίωση των ασφαλιστικών τους στοιχείων ή οι οφειλές τους είναι υπό επεξεργασία 

και χωρίς να απαιτείται η τελική επιλογή του επανυπολογισμού ή μη των οφειλών. Στις 



 
 

 

 

περιπτώσεις αυτές η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει και μετά το πέρας της 

καταληκτικής ημερομηνίας, όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ και εφόσον 

υποβληθεί η αίτηση (2ο στάδιο) για την υπαγωγή στην ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποβληθεί μετά τις 

30.9.2020». 

Προϋποθέσεις χορήγησης τακτικού επιδόματος ανεργίας σε ειδικές περιπτώσεις (Άρθρο 

30) 

Η παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α’ 91) αντικαθίσταται ως εξής: 

«7. Κατ’ εξαίρεση, για τους απασχολούμενους κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις:  

α) του ομίλου Thomas Cook που πτώχευσαν, ή 

β) που συνδέονται κατά τα οριζόμενα στην περ. ζ΄ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (A΄ 167) 

με πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου Thomas Cook, ή 

γ) πελάτης των οποίων ήταν οι πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου Thomas Cook, 

αρκούν για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας ογδόντα (80) ημέρες 

εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

και Τουρισμού προσδιορίζονται τα κριτήρια καθορισμού των επιχειρήσεων του ως άνω 

εδαφίου, οι προθεσμίες αναγγελίας των εργαζομένων που απασχολούσαν οι επιχειρήσεις 

αυτές στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, η έναρξη της επιδότησής τους, οι διαδικασίες ένταξής 

τους στις ρυθμίσεις του ως άνω εδαφίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.». 

Μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Άρθρο 31) 

1. Θεσπίζεται για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 15.10.2020 μηχανισμός 

ενίσχυσης της απασχόλησης με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας 

εργασίας, που καλείται «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», με σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας 

πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. 

2.  α) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που εντάσσονται στον μηχανισμό 

«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», δύνανται να προβαίνουν σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας 

μέχρι και 50% είτε για μέρος είτε για το σύνολο των εργαζομένων τους, ανάλογα με τις 

λειτουργικές τους ανάγκες. Η μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας δεν επιφέρει 



 
 

 

 

μετατροπή της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται στον μηχανισμό, 

για το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις-εργοδότες κάνουν χρήση του εν λόγω μέτρου. 

β) Ο μηχανισμός εφαρμόζεται αποκλειστικά σε εργαζομένους που έχουν 

εξαρτημένη σχέση εργασίας, πλήρους απασχόλησης, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης 

του παρόντος. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να κάνουν χρήση της ρύθμισης της 

παρούσας για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του 

μηχανισμού για το σύνολο ή μέρος του προσωπικού τους. 

3.  α) Στους εργαζομένους των επιχειρήσεων-εργοδοτών που εντάσσονται στον 

μηχανισμό, καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας που ανέρχεται σε 

ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων, που αντιστοιχούν στον 

χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται. Οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο 

ποσό της οικονομικής ενίσχυσης, δεν καλύπτονται από τον μηχανισμό. Σε περίπτωση που 

οι καθαρές αποδοχές, μετά την ανωτέρω προσαρμογή, υπολείπονται του καθαρού 

νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου, η διαφορά αναπληρώνεται από τον 

κρατικό προϋπολογισμό. 

β) Στο πλαίσιο του μηχανισμού αυτού καταβάλλεται αναλογία του επιδόματος 

αδείας και του επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2020, υπολογιζόμενα επί της οικονομικής 

ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που ανέρχεται στο 60% των μειωμένων αποδοχών 

των εργαζομένων, κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 

γ) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που μειώνουν μονομερώς τον εβδομαδιαίο χρόνο 

εργασίας εργαζομένων τους και εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», έχουν την 

υποχρέωση κάλυψης του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, υπολογιζομένων επί του 

αρχικού ονομαστικού μισθού των εργαζομένων που εντάσσονται στον μηχανισμό και για 

το χρονικό διάστημα ένταξης καθενός σε αυτόν. Τα οριζόμενα στην περίπτωση αυτή 

ισχύουν και για το επίδομα αδείας, καθώς και για το δώρο Χριστουγέννων έτους 2020. 

δ) Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που κάνουν χρήση του μηχανισμού υποχρεούνται να 

μην προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που 

εντάσσονται σε αυτόν και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. 

Υποχρεούνται δε, να διατηρήσουν τους ονομαστικούς μισθούς των εργαζομένων αυτών 

για όσο χρονικό διάστημα εντάσσεται ο καθένας από αυτούς στον μηχανισμό. 

4. Δικαίωμα συμμετοχής στον μηχανισμό έχουν όλες οι επιχειρήσεις της Χώρας, συνεχούς 

ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), υπό τις 

εξής προϋποθέσεις: α) Επιχειρήσεις-εργοδότες που υποχρεούνται σε υποβολή περιοδικής 



 
 

 

 

δήλωσης ΦΠΑ πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον του κύκλου 

εργασιών ΦΠΑ (κωδικός 312 περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ), σε σχέση με τον κύκλο εργασιών 

αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξής τους στη ρύθμιση και το είδος των 

φορολογικών βιβλίων ως εξής: 

 

Μήνας ένταξης στη ρύθμιση 

της παρ. 2 

Κύκλος εργασιών σε σχέση με τον οποίο υπολογίζεται η 

μείωση κατά τουλάχιστον 20% 

Ιούνιος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου 2020 

Ιούλιος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου 2020 

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020 
Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου-

Ιουνίου 2020 

 

i) Για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία: 

 

Μήνας ένταξης 

στη ρύθμιση της 

παρ. 2 

Κύκλος εργασιών αναφοράς 

Ιούνιος 2020 

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου 2019. Σε περίπτωση που 

ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο (2) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται 

το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια έξι (6). Σε 

περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο 

κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020, πολλαπλασια- ζόμενος επί δύο 

(2). 

Ιούλιος 2020 

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου 2019. Σε περί- 

πτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των τριών (3) μηνών δεν είναι 

θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο 

δια τέσσερα (4). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι 

θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020, 

πολλαπλασιαζόμενος επί τρία (3). 

Αύγουστος - 

Σεπτέμβριος 

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου –Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2019. Σε 

περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των τεσσάρων (4) μηνών δεν 



 
 

 

 

2020 είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 

διαιρεμένο δια τρία (3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 

δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020 

πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα (4). 

 

 

ii) Για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία: 

 

Μήνας ένταξης 

στη ρύθμιση της 

παρ. 2 

Κύκλος εργασιών αναφοράς 

Ιούνιος 2020 

Άθροισμα κύκλου εργασιών πρώτου και δεύτερου τριμήνου 2019, 

διαιρεμένο δια τρία (3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ 

των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου 

εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια έξι (6). Σε περίπτωση που ο κύκλος 

εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του 

πρώτου τριμήνου του 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί τα δύο τρίτα 

(2/3). 

Ιούλιος 2020 

Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 2019, πολλα- 

πλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και του δεύτερου τριμήνου του 

2019, πολλαπλασιαζόμενο επί δύο τρίτα (2/3). Σε περίπτωση που ο 

κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζε- ται 

το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά τέσσερα (4). 

Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, 

λογίζεται ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020. 

Αύγουστος-

Σεπτέμβριος 2020 

Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 2019, πολλα- 

πλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και του δεύτερου τριμήνου του 

2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων 

δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 

διαιρεμένο διά τρία (3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 

δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 



 
 

 

 

2020, πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα τρίτα (4/3). 

 

Ανεξαρτήτως μήνα ένταξης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις που τηρούν 

διπλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και τον 

Φεβρουάριο 2020, και οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση 

μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και το πρώτο τρίμηνο του 2020. 

 

β) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή 

απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον 

των ακαθάριστων εσόδων (κωδικός 047 δήλωσης Ε3), σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα 

αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξης, ως εξής: 

 

Μήνας ένταξης στη 

ρύθμιση της παρ. 2 

Ακαθάριστα έσοδα σε σχέση με τα οποία υπολογίζεται η 

μείωση κατά ποσοστό τουλάχιστον 20% 

Ιούνιος 2020 Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-Απριλίου 2020 

Ιούλιος 2020 
Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου 

2020 

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 

2020 

Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου-

Ιουνίου 2020 

 

 

Ο κύκλος εργασιών αναφοράς, για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε περιοδική 

δήλωση ΦΠΑ, ορίζεται ως ακολούθως: 

 

Μήνας ένταξης στη 

ρύθμιση της παρ. 2 
Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς 

Ιούνιος 2020 

Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια έξι (6). Σε 

περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση 

έχει δικαίωμα συμμετοχής. 

Ιούλιος 2020 

Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια τέσσερα (4). 

Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η 

επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής. 



 
 

 

 

Αύγουστος-

Σεπτέμβριος 2020 

Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια τρία (3). Σε περί- 

πτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει 

δικαίωμα συμμετοχής. 

5.  α) Για επιχειρήσεις – εργοδότες που εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και 

έχουν Κύριο Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), κατά τη δημοσίευση του παρόντος, έναν από 

τους κάτωθι: 

51.10 «Αεροπορικές μεταφορές επιβατών», 

51.21 «Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων», 

52.23 «Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές» και 

33.16 «Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων», 

β) για επιχειρήσεις-εργοδότες που ασκούν δραστηριότητες παροχής 

επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης (ΚΑΔ 70.22) αποκλειστικά 

προς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των αεροπορικών μεταφορών, όπως 

προκύπτει από τον κύριο ΚΑΔ τους (51.10, 51.21 και 51.23), καθώς και 

γ) για επιχειρήσεις – εργοδότες που λειτουργούν εντός των αερολιμένων της 

Επικράτειας και μόνο για τους εκεί εργαζόμενούς τους, υποχρεούνται να καταβάλλουν τις 

ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον πραγματοποιηθέντα μειωμένο χρόνο 

εργασίας των εργαζομένων, κατά παρέκκλιση της περ. γ΄ της παρ. 3, υπολογιζόμενες επί 

των ονομαστικών τους αποδοχών. Οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον 

υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο εργασίας των εργαζομένων αυτών, υπολογιζόμενες επί 

των ονομαστικών τους αποδοχών, καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 

Κατ’ εξαίρεση, για τις εν λόγω επιχειρήσεις, το χρονικό διάστημα ισχύος του 

μηχανισμού εκτείνεται έως και τις 31.12.2020. Δικαίωμα συμμετοχής από 16.10.2020 έως 

31.12.2020 έχουν επιχειρήσεις, εφόσον είχαν δικαίωμα συμμετοχής στον μηχανισμό 

οποιαδήποτε στιγμή κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα. 

6. Η δαπάνη για την υλοποίηση του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης καλύπτεται 

από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή/και από ευρωπαϊκούς πόρους. 

7. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι, οι 



 
 

 

 

προϋποθέσεις της οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για 

την εφαρμογή του παρόντος. 

8. Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύνανται να 

εξειδικεύονται τυχόν ειδικότερα ζητήματα και λεπτομέρειες αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την εφαρμογή του παρόντος. 

9. Το άρθρο ένατο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως 

αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) καταργείται από 15.6.2020. 

ΣΧΕΤΙΚΑ: Υπ.Εργ. δελτίο τύπου 10.6.2020, 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: ΦΕΚ Β΄ 2274/2020, 2273/2020 

Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής 

επαναπρόσληψης (Άρθρο 32) 

1.  α) Οι εργοδότες-επιχειρήσεις που επαναπροσέλαβαν εργαζομένους, οι οποίοι 

απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019 με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κύρια και μη 

κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας, κατά τη θερινή 

τουριστική περίοδο του έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1346/1983 (Α΄ 46), σε 

συνδυασμό με τους όρους κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ, 

έχουν δικαίωμα από 1.6.2020 έως 30.9.2020 να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις 

εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησής τους. 

β) Οι εργαζόμενοι της περ. α΄, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε 

αναστολή είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου 

της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το 

άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76). 

2.  α) Οι εργοδότες-επιχειρήσεις που επαναπροσέλαβαν εργαζομένους-οδηγούς 

τουριστικών λεωφορείων, οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019 με σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων, κατά τη θερινή τουριστική 

περίοδο του έτους 2020, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 1836/1989 (Α΄ 79), 

σε συνδυασμό με τους όρους συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ, έχουν 

δικαίωμα από 1.6.2020 έως 30.9.2020 να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας 

μέρους ή του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησής τους. 

β) Οι εργαζόμενοι της περ. α΄, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε 

αναστολή είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου 

https://www.ypakp.gr/uploads/docs/12389.pdf
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της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 

3 του ν. 4682/2020. 

3. Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών των παρ. 1 και 2, 

που δεν θα επαναλειτουργήσουν, τίθενται σε αναστολή και οι εν λόγω εργαζόμενοι είναι 

δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού. 

4.  α) Οι εργοδότες-επιχειρήσεις των παρ. 1 και 2 υποχρεούνται να ανακαλέσουν 

οριστικά την αναστολή συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων, 

με βάση το ποσοστό πληρότητας για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις 

τουριστικών λεωφορείων της επιχείρησης, σταδιακά ως εξής: 

i) με τη συμπλήρωση 20% της πληρότητας, οριστική ανάκληση της 

αναστολής τουλάχιστον του 1/3 των συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω 

εργαζομένων, 

ii) με τη συμπλήρωση 50% της πληρότητας, οριστική ανάκληση αναστολής 

τουλάχιστον του 2/3 των συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων, 

iii) με τη συμπλήρωση 80% της πληρότητας, οριστική ανάκληση αναστολής 

όλων των συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων. 

β) Οι εργοδότες-επιχειρήσεις των παρ. 1 και 2 έχουν δικαίωμα να υπαγάγουν στον 

μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» τους εργαζόμενους, των οποίων η αναστολή των συμβάσεων 

εργασίας έχει ανακληθεί οριστικά. 

γ) Οι εργοδότες-επιχειρήσεις των παρ. 1 και 2 έχουν δικαίωμα να εφαρμόζουν 

συνδυαστικά τις περ. α΄ και β΄ μέχρι τις 30.9.2020. 

5. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων 

(534) ευρώ για κάθε μήνα αναστολής της σύμβασης εργασίας και επί του ποσού αυτού 

υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου. 

6. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που κάνουν χρήση των ρυθμίσεων των παρ. 1 και 2, 

υποχρεούνται να μην προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας και, σε 

περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης ειδικού 

σκοπού, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 



 
 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: ΦΕΚ Β’ 2268/2020 

Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής 

επαναπρόσληψης (Άρθρο 33) 

1. Εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, που επιδοτούνται με 

βάση την περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4, σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 6 

του ν. 1545/1985 (Α΄ 91), που απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019, με πλήρη ή μερική 

απασχόληση, για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά τις 

ισχύουσες διατάξεις και οι οποίοι έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας, διάρκειας τριών (3) 

μηνών και πέντε (5) ημερών, κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και 

τον Φεβρουάριο 2020, είναι δικαιούχοι μηνιαίας έκτακτης αποζημίωσης ποσού ίσου προς 

το τελευταίο μηνιαίο επίδομα ανεργίας που έλαβαν. 

2. Η αποζημίωση καταβάλλεται μηνιαία για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2020, 

εφόσον οι ανωτέρω δικαιούχοι παραμείνουν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του 

ΟΑΕΔ για το αντίστοιχο διάστημα. 

3. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων της παρ. 1, οι οποίοι έχουν 

προσληφθεί ή θα προσληφθούν έως τις 30.9.2020 με μερική απασχόληση, καλύπτονται 

από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το διάστημα από 1ης.6.2020 έως 30.9.2020. 

4. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων καθορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε περαιτέρω 

αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 

5. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του παρόντος καλύπτονται από τον 

κρατικό προϋπολογισμό και υπάγονται στη ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 

219/1973 (Α΄ 200). 

6. Η έκτακτη αποζημίωση της παρ. 1 απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή 

κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς 

αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (Α΄152), δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται 

με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους 

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων και τα 

ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης δεν κατάσχεται από πιστωτικά ιδρύματα για οφειλές 

προς αυτά ούτε συμψηφίζεται με οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν προσμετράται 

στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα. 
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ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: ΦΕΚ Β’ 2268/2020 

Δικαίωμα ένταξης στον μηχανισμό στήριξης εργαζομένων που διατελούν σε άδεια 

(Άρθρο 34) 

Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη με εντολή 

δημόσιας αρχής, που είχαν εξαιρεθεί από τον ειδικό μηχανισμό στήριξης του δέκατου 

τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), ως 

διατελούντες σε νόμιμη άδεια, όπως άδεια ασθενείας, άδεια μητρότητας ή εξάμηνη ειδική 

παροχή προστασίας της μητρότητας, εφόσον η άδειά τους έληξε κατά τη διάρκεια 

αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, καθίστανται δικαιούχοι 

της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το χρονικό διάστημα από την 1η.5.2020 μέχρι την 

ημέρα λήξης της αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού 

υπολογίζεται κατ’ αναλογία των ημερών κατά τις οποίες η σύμβαση εργασίας των 

ανωτέρω εργαζομένων τελεί σε αναστολή με βάση υπολογισμού το ποσό που αντιστοιχεί 

σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες και ανέρχεται στα πεντακόσια τριάντα τέσσερα 

(534) ευρώ. Η διαδικασία που ακολουθειται είναι η προβλεπόμενη στο υποκεφάλαιο Α1 της 

υπ’ αρ. 17788/346/2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1779). 

Δυνατότητα χρήσης μειωμένου ωραρίου εργασίας γονέων ως έκτακτο και προσωρινό 

μέτρο (Άρθρο 35) 

1. Κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια 

εργασίας, οι εργαζόμενοι γονείς του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 4 της από 

11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 

του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) δύνανται, μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2019-2020, με αίτησή 

τους και κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη, να εργασθούν με μείωση των ωρών του 

ημερήσιου συμβατικού τους ωραρίου, μέχρι και 25%, χωρίς ανάλογη μείωση των 

αποδοχών τους. Στην περίπτωση αυτήν απασχολούνται πέραν του ωραρίου τους σε 

άλλες εργάσιμες ημέρες σε χρόνο που συμφωνείται μεταξύ των μερών, κατά ώρες 

αντίστοιχες των ως άνω ωρών μείωσης του ωραρίου εργασίας τους, χωρίς επιπλέον 

αμοιβή υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης. 

2. Η διευκόλυνση της παρ. 1 χορηγείται ανεξάρτητα ή συμπληρωματικά της άδειας ειδικού 

σκοπού της παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76). 
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3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να 

καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και κάθε περαιτέρω αναγκαία λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή του παρόντος. 

Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες (Άρθρο 36) 

Οι πολίτες τρίτων χωρών που απασχολούνται, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 

τεσσαρακοστού δεύτερου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), 

στην αγροτική οικονομία ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων με 

εργόσημο, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 2639/1998 (Α΄205) και το άρθρο 20 του ν. 

3863/2010 (Α΄115). 

Παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020 

(Άρθρο 37) 

1. Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στους κλάδους τουρισμού, 

μεταφορών, πολιτισμού και αθλητισμού και πλήττονται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ που 

ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, δύνανται να παρατείνουν την αναστολή 

συμβάσεων των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή να θέσουν σε 

αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, κατ’ 

ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 

31ης.7.2020. 

2. Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο της εστίασης που πλήττονται 

σημαντικά, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, δύνανται να 

παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε 

αναστολή ή να θέσουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των 

εργαζομένων τους, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερών ανά μήνα 

και πάντως όχι πέραν της 30ής.6.2020. 

3. Οι εργαζόμενοι των παρ. 1 και 2, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε 

αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου 

της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το 

άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) κατ’ αναλογία των ημερών παράτασης αναστολής των 

συμβάσεων εργασίας με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα 

τεσσάρων (534) ευρώ που αντιστοιχεί στις τριάντα (30) ημέρες και παρέχεται πλήρης 

ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού. 



 
 

 

 

4. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των παρ. 1 και 2 για όσο χρόνο κάνουν χρήση των ανωτέρω 

μέτρων και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31η.7.2020 και την 30ή.6.2020 αντίστοιχα, 

υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελία 

συμβάσεων εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. 

5. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που κάνουν χρήση των ρυθμίσεων των παρ. 1 και 2, 

υποχρεούνται, μετά από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής των 

συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα 

τριάντα (30) ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης 

εργασίας. 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της 

αποζημίωσης ειδικού σκοπού, καθώς και κάθε άλλη περαιτέρω αναγκαία λεπτομέρεια για 

την εφαρμογή του παρόντος. 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: ΦΕΚ Β’ 2268/2020 

Τέλος, ακόμη εκτενέστερα ως προς τις υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων ενόψει 

της επίκαιρης επιδημίας του νέου κορoνοϊού βλ. και ειδικό ενημερωτικό σημείωμα: 

POTAMITISVEKRIS-Employment-law-Newsletter_Issue-No-8.pdf 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: alexios.papastavrou@potamitisvekris.com 

  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL84tQ3Uej7ZmnuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcz1G2OMKUM_ET9vPXUL9Acc-QQf3HTC8RHEYEuKgxtB
https://share.potamitisvekris.com/f/4a41578f66/
mailto:alexios.papastavrou@potamitisvekris.com


 
 

 

 

                                                         

                      ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 

Η τρέχουσα κρίση έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη ταχύτατων διαδικασιών για την 

προμήθεια ζωτικών προμηθειών-υπηρεσιών. Ειδικότερα: 

 

Άρθρο 3 Π.Ν.Π./25.02.2020 

Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας και εφόσον 

εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης κορωνοϊού, η 

ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας 

Α.Ε.» δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων 

συμβάσεων, να απευθύνει πρόσκληση για απευθείας αγορά υγειονομικού υλικού, 

ατομικών μέτρων προστασίας και φαρμάκων προς τον σκοπό της κάλυψης της 

έκτακτης ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας. Η πρόσκληση αναρτάται στην 

ιστοσελίδα της εταιρείας για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών και δύναται να 

απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και διάθεσης υγειονομικού υλικού και 

φαρμάκων. Η σύμβαση συνάπτεται με μοναδικά κριτήρια τη χαμηλότερη προσφορά και 

την επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτήτων για την αντιμετώπιση των έκτακτων 

υγειονομικών αναγκών. 

Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας και 

εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης 

κορωνοϊού, διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε αναγκαίου υγειονομικού υλικού, 

πάσης φύσεως φαρμάκων, κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής ή συλλογικής 

προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού μπορούν να διενεργούνται από 

οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας ή να 

ανατίθενται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του 

Υπουργείου Υγείας στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) κατά 

παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων. Η ΕΚΑΠΥ 

ή η οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Υγείας 

απευθύνει πρόσκληση για απευθείας αγορά υγειονομικού υλικού, ατομικών μέτρων 

προστασίας και φαρμάκων προς τον σκοπό της κάλυψης της ανωτέρω έκτακτης 

ανάγκης. Η πρόσκληση αναρτάται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου για χρονικό 

διάστημα τριών (3) ημερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και 
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διάθεσης υγειονομικού υλικού και φαρμάκων. Η σύμβαση συνάπτεται με μοναδικά 

κριτήρια τη χαμηλότερη προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτήτων για την 

αντιμετώπιση των έκτακτων υγειονομικών αναγκών. 

Άρθρο 8/Π.Ν.Π. 11.03.2020 

Θέματα συμβάσεων Υπουργείου Οικονομικών 

Για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας και εφόσον 

εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19, οι διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου είδους ατομικής 

υγιεινής ή μέσου συλλογικής προστασίας από τη διάδοσή του, καθώς και παροχής 

υπηρεσιών, ιδίως απολύμανσης, μπορούν να διενεργούνται από οποιαδήποτε 

αναθέτουσα αρχή αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Οικονομικών ή από την 

ΑΑΔΕ, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης 

νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων. 

Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, που υπηρετεί κατά την 

έναρξη ισχύος του παρόντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν. 

4506/2017 (Α’ 191), για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων του Υπουργείου 

Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, παρατείνονται για λόγους δημόσιας υγείας για δύο (2) 

επιπλέον μήνες. Η παράταση των συμβάσεων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν 

μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι 

απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές. β. Το χρονικό διάστημα των συμβάσεων της 

προηγούμενης περίπτωσης δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι 

τεσσάρων (24) μηνών, κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134). 

Άρθρο 16/Π.Ν.Π. 11.03.2020 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών έκτακτων προμηθειών για κάλυψη εκτάκτων αναγκών 

δημόσιας υγείας 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές, οι απαιτούμενες ποσότητες, καθώς και ο καθορισμός του 

χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών, που προορίζονται για 

κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας των δημόσιων νοσοκομείων, και λοιπών 

νομικών προσώπων εποπτείας των Δημόσιων Υγειονομικών Περιφερειών από τη διάδοση 

του κορωνοϊού COVID-19, εγκρίνονται με απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου των 

Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕΣΥΠΕ). 



 
 

 

 

Άρθρο 3/ Π.Ν.Π. 14.03.2020 

Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για 

χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος 

της παρούσας, μπορούν, κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων περί 

δημοσίων συμβάσεων, να διενεργούνται διαδικασίες προμηθειών με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης του ν. 4412/2016 (Α’ 147), από το Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων σχετικά με:  

α) Την υποστήριξη σε υλικοτεχνική υποδομή, αναλώσιμα, έκτακτο προσωπικό και 

υπηρεσίες υποστήριξης του τηλεφωνικού κέντρου της γραμμής 1520 (Γραμμή 

Καταναλωτή) 

β) την υποστήριξη σε υλικοτεχνική υποδομή και αναλώσιμα των κλιμακίων των υπηρεσιών 

με αρμοδιότητες ελέγχου που υπάγονται. 

 

Άρθρο 12/Π.Ν.Π. 14.03.2020 

Ανάθεση υπηρεσιών από τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους 

 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) 

μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο Ε.Ο.Δ.Υ. δύναται, κατά παρέκκλιση όλων 

των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να συνάπτει συμβάσεις για 

την απευθείας ανάθεση σε τρίτους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας 

(διαγνωστικών εργαστηρίων). Η πρόσκληση αναρτάται μέσω της ιστοσελίδας του 

Ε.Ο.Δ.Υ. για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε 

ιδιωτικό φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι συμβάσεις συνάπτονται με το κριτήριο της 

χαμηλότερης τιμής μεταξύ των άμεσα διαθέσιμων υπηρεσιών. 

  



 
 

 

 

Άρθρο 34/ΠΝΠ 20.03.2020 

Για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, λόγω του 

κινδύνου περαιτέρω διάδοσης κορωνοϊού COVID-19 και με σκοπό τη διασφάλιση της 

εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 

των εποπτευόμενων φορέων του, την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση πραγματοποίησης 

συνεδριάσεων συλλογικών και μη οργάνων του δημόσιου τομέα, την εξ αποστάσεως 

εκτέλεση εργασίας δημόσιων υπαλλήλων και λειτουργών και την απομακρυσμένη παροχή 

υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και οι 

εποπτευόμενοι φορείς του δύνανται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών 

διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να προσφεύγουν στη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών με αντικείμενα 

ενδεικτικά τη συντήρηση υφιστάμενων κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων του 

δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του 

ν. 3979/2011 (Α΄ 138), την ανάπτυξη νέων μέσων Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), την ανάπτυξη και συντήρηση ιστοσελίδων, την παροχή υπηρεσιών 

πληροφορικής, τα έργα πληροφορικής, για τους ως άνω σκοπούς και ιδιαίτερα τη 

συνέχιση της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων του, την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, 

καθαριότητας και απολύμανσης των κτιρίων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

και των εποπτευόμενων φορέων του και την προμήθεια των σχετικών υλικών, καθώς και 

την προμήθεια φορητών υπολογιστών, σχετικών ηλεκτρονικών συσκευών και του 

απαραίτητου λογισμικού για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας των 

υπαλλήλων και την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση και λειτουργία τους. 

Άρθρο 60/Π.Ν.Π. 20.03.2020  

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες 

από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου 

Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή:  

α) η αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών 

β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις 

περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας 



 
 

 

 

γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το 

στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών 

δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα 

που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση.  

Οι διατάξεις των από 25.2.2020, 11.3.2020 και 14.3.2020 Πράξεων Νομοθετικού 

Περιεχομένου, καθώς και της παρούσας που αναφέρονται σε αναθέτουσες αρχές 

μπορούν να εφαρμοστούν αναλογικά και από τους αναθέτοντες φορείς, κατά την έννοια 

του άρθρου 224 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 34/Π.Ν.Π. 30.03.2020 

Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) 

 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για 

χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος 

της 

ΠΝΠ (30/3), ο σκοπός του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) εμπεριέχει και τη 

διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων για τη διάγνωση ασθενών νοσούντων από 

κορωνοϊό COVID-19. Για την επίτευξη του σκοπού της παρ. 1, το Ε.ΚΕ.Α. δύναται, κατά 

παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων, να συνάπτει συμβάσεις με απευθείας 

ανάθεση για την προμήθεια υλικού και αντιδραστηρίων για τη διενέργεια εξετάσεων για 

τον κορωνοϊό COVID-19, απευθύνοντας σχετική πρόσκληση. Η πρόσκληση αναρτάται 

στην ιστοσελίδα του Ε.ΚΕ.Α. για χρονικό διάστημα τριών 

(3) ημερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και διάθεσης 

αντιδραστηρίων. Η σύμβαση συνάπτεται με μοναδικά κριτήρια τη χαμηλότερη προ- 

σφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτήτων για την αντιμετώπιση των έκτακτων 

αναγκών. 

 

ΥΑ Αριθμ. 085/ΑΣ 1724/ΦΕΚ 1112/2020 

 

Αναβολή, αναστολή, παράταση προθεσμιών σε διαγωνιστικές διαδικασίες του 

Υπουργείου Εξωτερικών, για το χρονικό διάστημα από 31.03.2020 έως 11.05.2020, προς 

περιορισμό διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cQSZ2LcahYPnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQjtBoSOrdXpcmWlvAuNlaRprq9kPpiVolXVVet3EhHB


 
 

 

 

Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο/Π.Ν.Π. 13.04.2020 

 

Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) 

 

Ως προς το κρίσιμο ζήτημα της αδυναμίας έκδοσης από τα αρμόδια Δικαστήρια και 

Εισαγγελίες της χώρας, λόγω της μερικής αναστολής λειτουργίας, στην οποία έχουν τεθεί, 

με τιςαριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.21159 (Β’ 1074/2020) και Δ1α/ΓΠ.οικ.24403 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ Β’ 1301/13-

4-2020), των απαιτούμενων, κατά το άρθρο 80 του ν. 4412/2016, πιστοποιητικών, τα οποία 

προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο στο στάδιο της κατακύρωσης 

επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

 

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για 

χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος 

της παρούσας, κάθε αναθέτουσα αρχή και κάθε αναθέτων φορέας σύμφωνα με τον ν. 

4412/2016 (Α’ 147), κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες μπορεί 

να εκκίνησαν είτε προ είτε μετά της 25ης Φεβρουαρίου 2020, μπορούν, σε περίπτωση 

κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή 

αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων 

υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων 

αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, να 

προσκαλούν άμεσα τον επιλεγέντα ανάδοχο να υποβάλει σε αντικατάσταση των 

απαιτούμενων, ανά περίπτωση, δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 μόνο 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη 

δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του 

ν. 4635/2019 (Α’ 167), που προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20-03-2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4683/2020 (Α’ 83), προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να 

συναφθεί η σύμβαση. Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον 

επιλεγέντα ανάδοχο ότι: α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη 

διαδικασία, β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που 

προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη και γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως 

προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) 

ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  

2. Ο ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί την παράταση της προθεσμίας προσκόμισης των 

σχετικών δικαιολογητικών σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω της αναστολής 



 
 

 

 

λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής ανατολής λειτουργίας 

αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

ή για άλλο σοβαρό λόγο. Η ως άνω προθεσμία παρατείνεται με απόφαση του αρμόδιου 

οργάνου της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του 

συλλογικού οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

3. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή ανάθεσης συνιστά 

λόγο έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση, απόσβεσης κάθε δικαιώματος του 

αναδόχου που απορρέει από αυτή και επιβολής των προβλεπόμενων στον νόμο 

κυρώσεων. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους 

επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης 

σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την υλοποίηση της σύμβασης του 

έκπτωτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς 

που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης), τηρώντας, κατά τα λοιπά, τη 

διαδικασία της παρ. 1 του παρόντος ως προς την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και την 

προσκόμιση των απαιτούμενων αποδεικτικών μέσων του άρθρου 80 του ν. 4412/2016.  

4. Η εκκαθάριση και εξόφληση του αναδόχου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 

υλοποιηθεί εάν δεν έχει προηγηθεί η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, 

όπως αυτά ορίζονται ανά περίπτωση στην κείμενη νομοθεσία. 

 

Σχετική η υπ’ αριθ. 24/2020 Κατευθυντήρια Οδηγία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων. 

  

https://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/15-c-odigies/519-katey8ynthria-odhgia-24-2020-8emata-dhmosiwn-symvasewn-se-sxesh-me-thn-antimetwpish-toy-covid-19


 
 

 

 

 

Άρθρο τριακοστό έβδομο/Π.Ν.Π. 01.05.2020 

Προμήθεια μέσων ατομικής υγιεινής και συλλογικής προστασίας για τις εκπαιδευτικές 

δομές 

 

1. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α΄ 55), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), αντικαθίστανται ως εξής: 

«2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και 

πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η Σεπτεμβρίου 2020, 

διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής υγιεινής ή 

συλλογικής προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και 

παροχής υπηρεσιών απολύμανσης, μπορούν να διενεργούνται από το Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή 

αρμοδιότητας ή εποπτείας του, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής 

εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, 

όπως εκάστοτε αναπροσαρμόζονται και ισχύουν. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων μπορεί να διενεργείται η κατανομή των ειδών στις εκπαιδευτικές δομές 

και να ορίζεται η ειδικότερη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής. Η παράδοση των 

ειδών μπορεί να πραγματοποιείται και απευθείας από τον ανάδοχο στον οικείο δήμο, με 

βάση την απόφαση κατανομής του προηγούμενου εδαφίου. Η παραλαβή γίνεται από 

τριμελή επιτροπή που αποτελείται από υπαλλήλους του δήμου με μέριμνα του οποίου τα 

προμηθευόμενα είδη παραδίδονται αμελλητί στις εκπαιδευτικές δομές, σύμφωνα με την ως 

άνω απόφαση κατανομής. Για την παραλαβή στις περιπτώσεις και των δύο 

προηγούμενων εδαφίων συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο εις διπλούν, το ένα εκ των 

οποίων αποστέλλεται αμελλητί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

3. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για 

χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η Σεπτεμβρίου 2020, διαδικασίες 

έκτακτης προμήθειας ειδών κάθε είδους υγειονομικού υλικού, πάσης φύσεως φαρμάκων 

και κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας από τη 

διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, μπορούν να διενεργούνται αποκλειστικά για τις 

ανάγκες νοσοκομείων, κλινικών, μονάδων και εργαστηρίων των Α.Ε.Ι. από την ανά 

περίπτωση αρμόδια αναθέτουσα αρχή, που εμπίπτει στην εποπτεία του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής 

εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, 

όπως εκάστοτε αναπροσαρμόζονται και ισχύουν». 



 
 

 

 

2. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για 

χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η Σεπτεμβρίου 2020, το Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να διενεργεί διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων 

προμήθειας βιοκτόνων, αντισηπτικών, υγειονομικού και λοιπού προστατευτικού υλικού για 

την κάλυψη των αναγκών των δημόσιων εκπαιδευτικών δομών της επικράτειας, κατά 

παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη περί αρμοδιότητας. 

 

Άρθρο τριακοστό όγδοο/Π.Ν.Π. 01.05.2020 

 

Προμήθεια από την ΙΦΕΤ Α.Ε. για την κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων 

 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η 

έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως για 

χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η Σεπτεμβρίου 2020, η ανώνυμη 

εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (Ι.Φ.Ε.Τ. 

Α.Ε.)» δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων 

συμβάσεων κάτω των ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όπως εκάστοτε 

αναπροσαρμόζονται και ισχύουν, να απευθύνει πρόσκληση για απευθείας αγορά 

βιοκτόνων και αντισηπτικών, υγειονομικού και λοιπού προστατευτικού υλικού προς τον 

σκοπό του άμεσου εφοδιασμού φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για 

λόγους άμεσης κάλυψης έκτακτων αναγκών προστασίας της δημόσιας υγείας στις 

επιμέρους εκπαιδευτικές δομές. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας για 

χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση 

πώλησης και διάθεσης υγειονομικού υλικού και φαρμάκων. Η σύμβαση συνάπτεται με 

μοναδικά κριτήρια τη χαμηλότερη προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτήτων 

συνδυαστικά για την αντιμετώπιση των προεκτιθέμενων έκτακτων αναγκών. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: alexandros.kortesis@potamitisvekris.com 
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ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ZHTHMATA ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & 
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΤΑΞΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ 
ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ, ΔΩΡΕΕΣ 

 
Άρθρο 4/Π.Ν.Π. 25.02.2020 

Ζητήματα αναγκαστικής διάθεσης χώρων  

Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας και εφόσον 

εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης κορωνοϊού, δύναται 

να διατάσσεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, η αναγκαστική 

διάθεση στο δημόσιο για κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, κλινών ιδιωτικών 

θεραπευτηρίων και κλινικών, κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), ξενοδοχείων, 

ιδιωτικών χώρων παροχής υπηρεσιών στέγασης, άλλων δημόσιων ιδιοκτησιών ή 

ιδιοκτησιών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών 

δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, εφόσον αυτές δεν 

μπορούν να αντιμετωπισθούν με διαφορετικό τρόπο. Με την ανωτέρω απόφαση 

ορίζονται οι συγκεκριμένες ανάγκες δημόσιας υγείας, οι δεσμευόμενες ποσότητες υλικών 

και εγκαταστάσεων, ο χρόνος δέσμευσης, ο τρόπος αποζημίωσης των αναγκαστικά 

διατιθέμενων προς χρήση για τη δημόσια υγεία υλικών ή και εγκαταστάσεων, καθώς και 

κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 

Άρθρο 18/Π.Ν.Π. 11.02.2020  

Διάθεση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας δύναται να διατίθεται προς χρήση 

ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός από ένα νοσοκομείο ή φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας 

σε άλλο νοσοκομείο ή φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας αρμοδιότητας διαφορετικών 

Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την 

εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, με ανώτατο χρονικό διάστημα διάθεσης 

προς χρήση ενός εξαμήνου και δυνατότητα παράτασης για ένα εξάμηνο ακόμα με 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας. 
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Με απόφαση του Διοικητή ΥΠΕ δύναται να διατίθεται ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός προς 

χρήση από ένα νοσοκομείο ή φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας σε άλλο νοσοκομείο ή 

φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας της ΥΠΕ αρμοδιότητάς του για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 με ανώτατο 

χρονικό διάστημα διάθεσης προς χρήση ενός εξαμήνου και δυνατότητα παράτασης για 

άλλο ένα εξάμηνο με απόφαση του Διοικητή ΥΠΕ. 

 

Άρθρο 30/Π.Ν.Π. 30.3.2020 

Μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 

Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας και 

εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος από τη διάδοση του κορωνοϊού 

COVID-19, οι πάσης φύσεως εγκαταστάσεις θαλάμων, κλινών νοσηλείας και κλινών 

μονάδων αυξημένης φροντίδας (MΑΦ) των δημόσιων νοσοκομείων, ιδιωτικών 

θεραπευτηρίων και πάσης φύσεως δεσμευμένων ή διατιθέμενων ιδιοκτησιών νομικών 

προσώπων δύναται να μετατρέπονται, ως προς τη χρήση τους, σε κλίνες μονάδων 

αυξημένης φροντίδας (MΑΦ) ή και σε κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), με 

απόφαση που λαμβάνει ο διοικητής ή συντονιστής του εκάστοτε νοσοκομείου ή 

θεραπευτηρίου ή κάθε αντίστοιχης δομής, εφόσον οι ανάγκες αυτές δεν δύνανται να 

καλυφθούν με διαφορετικό τρόπο. 

 

Βλ. και ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.21170/27.03.2020 

 

Παραχώρηση των εγκαταστάσεων όλων των θαλάμων, κλινών νοσηλείας και κλινών 

αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) 

για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, που συνδέονται με την αντιμετώπιση του 

κορωνοϊού COVID-19. 

  

Βλ. και ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.21888/ΦΕΚ 1115/2020 

 

Επιβολή του μέτρου της αναγκαστικής διάθεσης στο δημόσιο ξενοδοχειακού καταλύματος 

για την κάλυψη έκτακτων αναγκών προσωρινής διαμονής ομάδας προσώπων 

εισερχόμενων στην Επικράτεια από χώρες υψηλής μετάδοσης της νόσου, για το χρονικό 

διάστημα από 22.3.2020 έως και 9.4.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας που 

συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8yNwbRNbiFj0liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtV7TCe5WDBfXfiyrW6YeRLdz5R2CN3looz5aGl99hkFs
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cQSZ2LcahYMliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbCCCHI_Tq00Asr3zAw7zU9Uab365cpkCuxmcFI7x41g


 
 

 

 

 

Άρθρο 2/Π.Ν.Π. 14.03.2020 και άρθρο 15/Π.Ν.Π. 30.03.2020 

Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας και 

προσωπικής υγιεινής 

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, 

πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης και διανομής φαρμακευτικών προϊόντων και μέσων 

ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής στην ελληνική επικράτεια, υποβάλλουν 

στην αρμόδια αρχή, εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας, στοιχεία αποθεμάτων σε: α) χειρουργικές μάσκες β) αντισηπτικά διαλύματα γ) 

αντισηπτικά μαντηλάκια δ) αιθυλική αλκοόλη, είτε προορίζεται ως πρώτη ύλη για την 

παραγωγή αντισηπτικών παρασκευασμάτων, είτε διατίθεται εμφιαλωμένη στη λιανική 

πώληση με αλκοολικό τίτλο 95% και ε) τεστ για την ανίχνευση λοίμωξης του κορωνοϊού 

COVID-19». 

 

Οι επιχειρήσεις της παρ. 1 υποβάλλουν κατ’ ελάχιστο στοιχεία ως εξής: 

α) την ποσότητα των αποθεμάτων (σε τεμάχια για τις χειρουργικές μάσκες και τα 

αντισηπτικά μαντηλάκια και σε λίτρα για τα αντισηπτικά διαλύματα) 

β) την τοποθεσία αποθήκευσης των αποθεμάτων και, ιδίως, τη διεύθυνση και τον 

ταχυδρομικό κώδικα 

γ) τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης και, ιδίως, την επωνυμία και τον διακριτικό 

τίτλο, την έδρα, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς 

και τα ειδικότερα στοιχεία επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου της. 

«Τα στοιχεία των περ. (α) έως και (ε) επικαιροποιούνται με δηλώσεις που υποβάλλονται 

εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την αρχική και κάθε επόμενη δήλωση, με 

εξαίρεση τα καταστήματα των υπεραγορών τροφίμων (super market) που υποχρεούνται 

να υποβάλλουν δηλώσεις, στις οποίες αναφέρουν τις διαθέσιμες ποσότητες της ημέρας 

καθημερινά, το αργότερο μέχρι την έναρξη λειτουργίας τους». 

Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικού συνδέσμου που βρίσκεται στον κεντρικό 

ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η πρόσβαση γίνεται μέσω των 

κωδικών πρόσβασης ΓΕΜΗ των υπόχρεων επιχειρήσεων. 

Η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος επισύρει την αθροιστική επιβολή κυρώσεων ως εξής: α) κατάσχεση των 

αναφερόμενων ειδών, στο μέτρο που δεν έχουν δηλωθεί ή έχουν δηλωθεί ανακριβώς και 

β) διοικητικό πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, 

ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. 

 



 
 

 

 

 

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται ως αρμόδια αρχή για τον έλεγχο συμμόρφωσης των 

υπόχρεων της παρ. 1 και τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των υποβαλλόμενων από τους 

υπόχρεους στοιχείων της παρ. 2. 

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας μπορούν να 

εξειδικεύονται οι επιχειρήσεις και τα είδη των προϊόντων της παρ. 1, τα στοιχεία των 

αποθεμάτων της παρ. 2 που υποβάλλονται με τη δήλωση της παρ. 3, οι περιπτώσεις 

διαβάθμισης των παραβάσεων και η βαρύτητά τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο 

θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, επιβάλλονται οι κυρώσεις της 

παρ. 4. 

 

Οι υποχρεώσεις ισχύουν για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας (14.03.2020). Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων το 

χρονικό διάστημα του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να παρατείνεται για χρονικό 

διάστημα δύο (2) επιπλέον κάθε φορά μηνών. 

 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες 

από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε 

ενδεδειγμένου είδους ατομικής υγιεινής ή μέσου συλλογικής προστασίας μπορούν να 

διενεργούνται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή, με απευθείας ανάθεση κατά 

παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων 

συμβάσεων. 

 

Άρθρο 17/ Π.Ν.Π. 20.03.2020 και άρθρο 15/Π.Ν.Π. 30.3.2020 

Μέγιστες ποσότητες διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής 

στους καταναλωτές 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για 

χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος 

της παρούσας, πάσης φύσεως επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων, μέσων 



 
 

 

 

ατομικής προστασίας ή προσωπικής υγιεινής δύνανται να διαθέτουν προς τους 

καταναλωτές ανώτατη ποσότητα τριών (3) τεμαχίων ανά πελάτη για οποιοδήποτε από τα 

ακόλουθα είδη ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής: α) Προϊόντα 

απολύμανσης. β) Προϊόντα αιθυλικής αλκοόλης γ) Αντισηπτικά προϊόντα. Από την έναρξη 

ισχύος της παρούσας, τα ως άνω προϊόντα επιτρέπεται να διατίθενται αποκλειστικά σε 

μεμονωμένες συσκευασίες. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εξέλιξης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 

μπορεί να επανακαθορίζονται τόσο η ανώτατη ποσότητα τεμαχίων ανά πελάτη, όσο και 

τα είδη των  ανωτέρω προϊόντων». 

 

Άρθρο 21/Π.Ν.Π. 20.03.2020  

Περιορισμοί ως προς την πώληση αγαθών 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για 

χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος 

της παρούσας, απαγορεύεται η συνομολόγηση ή η λήψη περιουσιακών ωφελημάτων 

που αφορούν την πώληση οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας που είναι απαραίτητο για 

την υγεία, τη διατροφή, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, ιδίως δε 

φαρμακευτικών προϊόντων, μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής, όπως 

χειρουργικών μασκών, αντισηπτικών υγρών και άλλων υλικών απολύμανσης, εφόσον τα 

ωφελήματα αυτά υπερβαίνουν την αξία της παροχής, τόσο ώστε το μικτό περιθώριο 

κέρδους να είναι μεγαλύτερο από αυτό της προ της 1ης Φεβρουαρίου 2020, για τα ως 

άνω προϊόντα και υπηρεσίες. 

Βλ. και ΥΑ Αριθμ. 34077/ΦΕΚ 1116/2020/01.04.2020 

Ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων για την εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου από της 

20.03.2020 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη 

στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής 

λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης. 
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Βλ. και ΥΑ Αριθμ. 46553/ΦΕΚ Β΄1837/13.05.2020 

Τροποποίηση και παράταση ισχύος της υπ’ αριθ. 39683/16.04.2020 απόφασης των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας (Β’ 1481), σχετικά με την δήλωση 

αποθεμάτων υγειονομικού υλικού. 

 

Άρθρο 6/Π.Ν.Π. 14.03.2020,  όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 20/Π.Ν.Π. 20.03.2020 

Επίταξη ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων 

Ως έκτακτη ανάγκη σε περίοδο ειρήνης που επιβάλλει την επίταξη κινητών πραγμάτων, 

υπό την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 18 του Συντάγματος, ορίζεται, για την εφαρμογή 

της παρούσας, η ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας από τη διασπορά του 

κορωνοϊού COVID-19 στην Ελληνική Επικράτεια. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον κρίνεται ότι υπάρχει ανάγκη 

δημόσιου συμφέροντος, μπορούν να επιτάσσονται, για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) 

μηνών κινητά, αναλώσιμα και μη, τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, και εμπίπτουν στην έννοια του ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, των μέσων 

ατομικής προστασίας και των φαρμάκων» 

Ειδικός νοσοκομειακός εξοπλισμός που εμπίπτει στη διαδικασία επίταξης του παρόντος, 

ενόψει της ενεστώσας έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας, είναι: αναπνευστήρες, κλίνες 

νοσηλείας, πάγιος εξοπλισμός κλινών, μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών ενδείξεων, 

κλειστά κυκλώματα αναρρόφησης και αναγκαία ιατροτεχνολογικά προϊόντα συνοδά 

προς τη λειτουργία αναπνευστήρων. Ως μέσα ατομικής προστασίας ορίζονται: μάσκες 

κάθε είδους, μέσα ατομικής προφύλαξης και υγειονομικός ρουχισμός. Με την απόφαση 

του πρώτου εδαφίου προσδιορίζονται συγκεκριμένα εκ των ανωτέρω ειδών τα προς 

επίταξη κινητά ανά είδος και η χρήση τους, καθώς και η χρονική διάρκεια της επίταξης. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας προβλέπονται οι πιστώσεις για 

την αποζημίωση της χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού και για την εύλογη 

αποζημίωση των δικαιούχων ως προς τον αναλώσιμο εξοπλισμό. 
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Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας που εκδίδεται εντός δύο (2) 

μηνών από τη δημοσίευση της ανωτέρω καθορισμού αποζημίωσης απόφασης 

καθορίζεται εύλογη αποζημίωση των δικαιούχων ιδιωτών ή νομικών προσώπων, κατόπιν 

εισήγησης εποπτευόμενου νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του 

Υπουργείου Υγείας, αφού θα έχει προηγηθεί υποβολή εκ μέρους των δικαιούχων 

παραστατικών αγοράς και προμήθειας των επιτασσόμενων πραγμάτων. Με την ίδια 

απόφαση προβλέπονται οι αναγκαίες πιστώσεις για την κάλυψη του ποσού της 

αποζημίωσης. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ανωτέρω προθεσμίας, η επίταξη 

αίρεται αυτοδικαίως. Η αποζημίωση οφείλεται για το χρονικό διάστημα της επίταξης και 

καταβάλλεται εφάπαξ μετά από τη λήξη της επίταξης ή ανά δίμηνο, αν η επίταξη 

παρατείνεται πέραν του διμήνου. Κατά της κοινής απόφασης της παρούσας χωρεί 

προσφυγή ουσίας ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. 

Η επίταξη των ανωτέρω πραγματοποιείται με την απόφαση του Υπουργού Υγείας της παρ. 

2, στη βάση της οποίας εκδίδεται ατομική πράξη επίταξης κινητών από τον Γενικό 

Γραμματέα Δημόσιας Υγείας που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα επιτασσόμενα είδη 

πραγμάτων, αναλώσιμων ή επιτασσόμενων προς χρήση, το ελάχιστο των ποσοτήτων 

ανά είδος, καθώς και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο εις βάρος του οποίου επιβάλλεται η 

επίταξη των κινητών πραγμάτων. Η πράξη του προηγούμενου εδαφίου επιδίδεται από τις 

οικείες τελωνειακές, φορολογικές, αστυνομικές, λιμενικές ή και πυροσβεστικές αρχές, 

καθώς και από όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας, από υπαλλήλους του Δημοσίου και 

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Κάθε δημόσια αρχή παρέχει κάθε αναγκαία 

συνδρομή για την υλοποίηση της επίταξης. Οι επιτασσόμενες ποσότητες αναλώσιμων και 

μη κινητών πραγμάτων παραδίδονται και αναλαμβάνονται προς διάθεση στο Υπουργείο 

Υγείας. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας κατανέμονται σε κάθε 

δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα προς χρήση ή ανάλωση, συμπεριλαμβανομένων όλων των 

εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, των Διευθύνσεων Υγειονομικών 

Περιφερειών και των νοσοκομείων. 

ΚΥΑ υπ’ αριθμ. οικ.21168/ 27.03.2020 

Καθορισμός τρόπου αποζημίωσης των αναγκαστικά διατιθέμενων προς χρήση για τη 

δημόσια υγεία, υλικών και εγκαταστάσεων. 

 

Ποσό είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (25.000.000€) για την αναγκαστική διάθεση κλινών 

ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών και κλινών ΜΕΘ. Ποσό δεκαπέντε εκατομμυρίων 

ευρώ (15.000.000€) για την αναγκαστική διάθεση ξενοδοχείων και ιδιωτικών χώρων 

παροχής υπηρεσιών στέγασης. 
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ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΥΑ : ΦΕΚ Β’ 848/2020 

 

 ΚΥΑ Αριθμ. 39683 (ΦΕΚ Β 1381/17.04.2020) 

 

 

Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων. 

 

 Η δήλωση αποθεμάτων αφορά σε είδη ατομικής προστασίας από τη μετάδοση 

ασθενειών, τα οποία περιορίζονται αποκλειστικά στα εξής: 

α. «Χειρουργικές μάσκες»: στα πλαίσια της παρούσας νοούνται οι χειρουργικές και λοιπές 

μάσκες μιας χρήσης ή πολλαπλών χρήσεων που προορίζονται για ιατρική ή ιδιωτική 

χρήση με σκοπό την προστασία από τη μετάδοση ασθενειών. 

β. «Απολυμαντικά διαλύματα»: νοούνται τα βιοκτόνα προϊόντα Τύπου 1 για την 

ανθρώπινη υγιεινή είτε σε μορφή υγρή ή γέλης είτε εμποτισμένα μαντηλάκια, που 

χρησιμοποιούνται για την απολύμανση των χεριών. 

γ. «Αιθυλική αλκοόλη» νοείται: 

i. η μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη που προορίζεται ως πρώτη ύλη στην παραγωγή 

απολυμαντικών προϊόντων και 

ii. η καθαρή, μη μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη (καθαρό οινόπνευμα) με αλκοολικό τίτλο 

95% που διατίθεται εμφιαλωμένη στη λιανική πώληση. 

δ. Τεστ για την ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19. 

 

Υπόχρεοι δήλωσης αποθεμάτων 

α. όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή, διακίνηση και χονδρική 

πώληση των συγκεκριμένων ειδών, 

β. όλες οι επιχειρήσεις που παράγουν απολυμαντικά προϊόντα, 

γ. όλες οι επιχειρήσεις που παράγουν απολυμαντικά 

προϊόντα (βάσει του άρθρου 5 του ν. 4681/2020 (Α’ 74), 

δ. όλες οι υπεραγορές τροφίμων (super market), 

ε. όλες οι λοιπές επιχειρήσεις που διαθέτουν τα συγκεκριμένα προϊόντα στη λιανική 

πώληση, 

στ. όλα τα φαρμακεία, είτε προμηθεύονται τα συγκεκριμένα είδη από τη χονδρική είτε τα 

παρασκευάζουν οι ίδιοι στο φαρμακείο τους. 

Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα και στη χονδρική και στη λιανική 

πώληση με τον ίδιο Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), καταγράφονται οι ποσότητες 

των ειδών που αποτελούν αποθέματα της αποθήκης χονδρικής πώλησης. 
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Είδη αποθεμάτων τροφίμων που δηλώνονται 

Η δήλωση αποθεμάτων αφορά αποκλειστικά στα εξής είδη: α. «κρέας αιγοπροβάτων»: 

νοείται το νωπό και κατεψυγμένο κρέας αιγών και προβάτων, β. αυγά. 

 

Υπόχρεοι δήλωσης αποθεμάτων τροφίμων 

α. όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χονδρική πώληση ή/και τη 

μεταποίηση του φρέσκου ή κατεψυγμένου κρέατος. 

β. Όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως κέντρα διανομής (logistics) κρέατος 

εγχώριο ή εισαγόμενο, καθώς και εκείνες που λειτουργούν ως ψυγεία για 

την αποθήκευση κρέατος. 

γ. Όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως σφαγεία και έχουν στην κατοχή τους 

κρέατα τα οποία διαθέτουν στη χονδρική ή λιανική πώληση. 

δ. Όλες οι πτηνοτροφικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή αυγών 

κατανάλωσης καθώς και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χονδρική 

πώληση αυγών. 

ε. Όλες οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τα προϊόντα του άρθρου 5 στη λιανική πώληση 

[υπεραγορές τροφίμων] 

 

Βλ. και ΥΑ Αριθμ. 46553/ΦΕΚ Β΄1837/13.05.2020 

Τροποποίηση και παράταση ισχύος της υπ’ αριθ. 39683/16.04.2020 απόφασης των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας (Β’ 1481), σχετικά με την δήλωση 

αποθεμάτων υγειονομικού υλικού. 

 

ΔΩΡΕΕΣ  

Άρθρο 8/Π.Ν.Π. 14.03.2020  

Διαδικασία αποδοχής δωρεών 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά 

του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) 

μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο Υπουργός Υγείας δύναται να αποδέχεται 

κάθε δωρεά ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως, μέσων ατομικής 

προστασίας και φαρμάκων πάσης φύσεως από τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η 

αποδοχή των ανωτέρω δωρεών διενεργείται αμελλητί με δήλωση αποδοχής του Υπουργού 

Υγείας ως προς τα δωριζόμενακινητά πράγματα προς τον δωρητή τους.  
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Τα δωριζόμενα αντικείμενα και ο σχετικός εξοπλισμός παραδίδονται και αναλαμβάνονται 

προς διάθεση από το Υπουργείο Υγείας. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών 

Υγείας κατανέμονται και διατίθενται σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα προς χρήση ή 

ανάλωση, συμπεριλαμβανομένων όλων των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου 

Υγείας, των Δημόσιων Υγειονομικών Περιφερειών και των νοσοκομείων, ιδιωτικών και 

δημόσιων, όλων των δομών δημόσιας υγείας. 

Ειδικός νοσοκομειακός εξοπλισμός που εμπίπτει στην έννοια των δωριζόμενων 

πραγμάτων του παρόντος, ενόψει της ενεστώσας έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας, 

ενδεικτικά είναι: αναπνευστήρες, κλίνες νοσηλείας, πάγιος εξοπλισμός κλινών, μόνιτορ 

παρακολούθησης ζωτικών ενδείξεων, κλειστά κυκλώματα αναρρόφησης και αναγκαία 

ιατροτεχνολογικά προϊόντα συνοδά προς τη λειτουργία αναπνευστήρων, πάσης φύσεως 

ατομικά μέσα προστασίας, μάσκες κάθε είδους, μέσα ατομικής προφύλαξης και 

υγειονομικός ρουχισμός. 

 

Άρθρο 58/Π.Ν.Π. 20.3.2020  

Διαδικασία χρηματικών δωρεών για απευθείας προμήθεια νοσοκομειακού εξοπλισμού για 

την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά 

του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) 

μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 

δύναται να διενεργεί χρηματική δωρεά με αποκλειστικό σκοπό την αγορά ειδών ειδικού 

νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης φύσεως, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων 

προς χρήση ή ανάλωση, από τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας, τις 

Δημόσιες Υγειονομικές Περιφέρειες, τα νοσοκομεία, ιδιωτικά και δημόσια, καθώς και όλες 

τις δομές δημόσιας υγείας για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-1 

 

Η κατά τα ανωτέρω χρηματική δωρεά εγκρίνεται αμελλητί με δήλωση αποδοχής του 

Υπουργού Υγείας ως προς το δωριζόμενο ποσό, με ρητή αναφορά στον σκοπό της 

δωρεάς για αγορά ειδών εκ του ανωτέρω εξοπλισμού. Με την εγκριτική δήλωση του 

Υπουργού Υγείας ορίζεται το νομικό πρόσωπο αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου 

Υγείας προς το οποίο θα εισφερθεί το ποσό της δωρεάς προκειμένου να διενεργήσει την 

προμήθεια του εξοπλισμού. Στα νομικά πρόσωπα εποπτείας του Υπουργείου Υγείας στα 

οποία δύναται να εισφερθεί το δωριζόμενο χρηματικό ποσό από τον δωρητή, 



 
 

 

 

περιλαμβάνονται ρητά όλα τα νπδδ και νπιδ, του Υπουργείου Υγείας, ο ΕΟΔΥ, οι Δ.Υπ.Ε και 

η ΙΦΕΤ ΑΕ, τα οποία δύνανται να διενεργήσουν τη προμήθεια των ειδών της παρ. 1 κατά τις 

διατάξεις της από 25.2.2020 ΠΝΠ και της υφιστάμενης νομοθεσίας για την καταπολέμηση 

της διάδοσης του κορωνοϊού.  

Κάθε νομικό πρόσωπο, αποδέκτης της δωρεάς, αρμοδιότητας ή εποπτείας του 

Υπουργείου Υγείας κατά τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, οφείλει να παρέχει 

άμεσα κάθε αναγκαία σύμπραξη δια των οργάνων διοίκησής του για την είσπραξη του 

ποσού της δωρεάς, την υλοποίηση της προμήθειας προϊόντων της παρ. 1, και να παρέχει 

αναλυτική ενημέρωση και λογοδοσία προς τον Υπουργό Υγείας για την υλοποίηση των 

σχετικών προμηθειών. 

  

Μετά την υλοποίηση της προμήθειας τα προμηθευθέντα είδη διατίθενται από το νομικό 

πρόσωπο αποδέκτη της δωρεάς προς τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου 

Υγείας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, που κατανέμει τα 

προμηθευθέντα είδη σε οποιοδήποτε εκ των εποπτευόμενων νομικών προσώπων του 

Υπουργείου Υγείας, στις Δημόσιες Υγειονομικές Περιφέρειες και στα νοσοκομεία, ιδιωτικά 

και δημόσια, όλων των δομών δημόσιας υγείας συμπεριλαμβανομένης της 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

 

Άρθρο 28/Π.Ν.Π. 30.3. 2020 

 

Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου Υλοποίησης Χρηματικών Δωρεών Ειδικού 

Λογαριασμού κορωνοϊού CΟVID-19 της ΙΦΕΤ ΑΕ 

 

o Σύμφωνα με την από 01.04.2020 ανακοίνωση του Ε.Ο.Φ., οι δωρεές φαρμάκων 

εξακολουθούν να γίνονται κανονικά, με την μνεία ότι οι Κάτοιχοι των Αδειών 

Κυκλοφορίας μπορούν να προχωρούν άμεσα στην υλοποίηση της δωρεάς, χωρίς 

την αναμονή 15 ημερών από την γνωστοποίηση στο Τμήμα Ελέγχου Κυκλοφορίας 

του Ε.Ο.Φ. 
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Άρθρο 13/Π.Ν.Π. 13.04.2020 

Διαδικασία αποδοχής δωρεών προς τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την καταπολέμηση του κορωνοϊού 

COVID-19  

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά 

του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) 

μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας 

(Ε.Ο.Δ.Υ.) δύναται να αποδέχεται κάθε δωρεά σε είδος και σε χρήμα, που μπορεί να 

αξιοποιηθεί στην υλοποίηση των σκοπών της ιχνηλάτησης κρουσμάτων κορωνοϊού 

COVID-19 από τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η αποδοχή των ανωτέρω δωρεών 

διενεργείται αμελλητί με δήλωση αποδοχής του Προέδρου του Ε.Ο.Δ.Υ., που διαβιβάζεται 

με κάθε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, 

στον Υπουργό Υγείας, προς έγκριση, κοινοποιείται στον Υπουργό Οικονομικών και 

καταχωρείται στα βιβλία του Ε.Ο.Δ.Υ., όπου αναφέρονται συγκεκριμένα το είδος και το 

ποσό της δωρεάς. Σε περίπτωση δωρεών σε είδος, τα δωριζόμενα αντικείμενα και ο 

σχετικός εξοπλισμός παραλαμβάνονται από τον Ε.Ο.Δ.Υ. με μέριμνα των οργάνων 

εκπροσώπησης του, με σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής των δωριζομένων, το οποίο 

κοινοποιείται στον Υπουργό Υγείας. Ο Ε.Ο.Δ.Υ. υποχρεούται όπως αποστείλει αναλυτική 

αναφορά εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών στον Υπουργό Υγείας για τον 

τρόπο αξιοποίησης τόσο των δωρεών σε είδος όσο και των χρηματικών δωρεών, 

παρέχοντας αναλυτική ενημέρωση και λογοδοσία.  

2. Δωρεές σε είδος που μπορούν να αξιοποιηθούν στην υλοποίηση των σκοπών της 

ιχνηλάτησης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 και εμπίπτουν στη διαδικασία αποδοχής 

της παρ. 1 είναι ενδεικτικά δωρεές με αντικείμενο: μέσα ατομικής προστασίας, στολές 

προστασίας, μεταφορικά μέσα και οχήματα, πάγιο ηλεκτρονικό εξοπλισμό τηλεφωνικής 

επικοινωνίας ή τηλεδιάσκεψης, καθώς και ηλεκτρονικούς υπολογιστές.  

3. Η διαδικασία αποδοχής χρηματικών δωρεών, καθώς και δωρεών σε είδος εφαρμόζεται 

και καταλαμβάνει και δωρεές που προσεφέρθησαν στον Ε.Ο.ΔΥ. πριν από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος, και σε κάθε περίπτωση μετά την έναρξη ισχύος της από 25.2.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4682/2020 (Α΄ 42), προς τον σκοπό της κάλυψης των αναγκών ιχνηλάτησης των 

κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19. Για την έγκριση των δωρεών του προηγούμενου 

εδαφίου, μαζί με τη δήλωση αποδοχής του Προέδρου του Ε.Ο.Δ.Υ. που διαβιβάζεται προς 

τον Υπουργό Υγείας προς έγκριση και κοινοποιείται στον Υπουργό Οικονομικών, 



 
 

 

 

αποστέλλεται και αναλυτική κατάσταση με αναφορά των δωριζόμενων αντικειμένων και 

χρηματικών ποσών, των δωρητών τους φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και των 

ημερομηνιών διενέργειας των δωρεών εκ μέρους τους. Οι υποχρεώσεις λογοδοσίας του 

Ε.Ο.Δ.Υ. προς τον Υπουργό Υγείας της παρ. 1 εφαρμόζονται και ως προς τις δωρεές 

αυτές.  

4. Για τις δωρεές των οποίων η διαδικασία αποδοχής διενεργείται σύμφωνα με το παρόν, 

εφαρμόζεται η περ. ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ, Α΄ 

248). 

 

Άρθρο δέκατο έκτο/Π.Ν.Π. 01.05.2020 

Αποδοχή δωρεών ιατροτεχνολογικών προϊόντων πάσης φύσεως για την καταπολέμηση 

του κορωνοϊού COVID-19 

Ο Υπουργός Υγείας δύναται να αποδέχεται δωρεές ιατροτεχνολογικών προϊόντων πάσης 

φύσεως για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19 από τρίτους, φυσικά και νομικά 

πρόσωπα, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του όγδοου άρθρου της 

από14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το 

άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το δέκατο 

άρθρο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 75), που κυρώθηκε με το 

άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86). 

 

Άρθρο 14/Π.Ν.Π. 13.04.2020 

Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων 

αναγκών  

1. Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας λόγω της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 

30 Σεπτεμβρίου 2020, όλα τα δημόσια νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας 

δύνανται να συνεργάζονται με ιδιώτες ιατρούς, παθολόγους, γενικούς ιατρούς, 

ωτορινολαρυγγολόγους, πνευμονολόγους, αναισθησιολόγους, καρδιολόγους, 

παιδίατρους ή ιατρούς με εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ., με την έκδοση δελτίου παροχής 

υπηρεσιών για διάρκεια έως δύο (2) μήνες, με δυνατότητα παράτασης της συνεργασίας 

για δύο (2) ακόμη μήνες. Η μηνιαία αμοιβή των ιατρών του προηγούμενου εδαφίου 

καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Η εν λόγω αμοιβή είναι 

αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά 



 
 

 

 

παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, 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. Σε 

περίπτωση συμμετοχής των ιατρών της παρούσας σε διαδικασία επιλογής πλήρωσης 

θέσεων ιατρών ΕΣΥ, οι διανυόμενοι μήνες παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το πρώτο 

εδάφιο μοριοδοτούνται με τα ισχύοντα για τους επικουρικούς ιατρούς των δημόσιων 

νοσοκομείων σε άγονες, νησιωτικές, προβληματικές ή απομακρυσμένες περιοχές. Οι 

ιατροί του πρώτου εδαφίου δύνανται, με απόφαση του διοικητή του νοσοκομείου και τη 

σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου διευθυντή της κλινικής, να συμμετέχουν στις εφημερίες του 

νοσοκομείου με αμοιβή ίση με αυτή του Επιμελητή Β΄. Η συνεργασία με ιδιώτες ιατρούς, 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητή της 

Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠε), όπου ανήκει το νοσοκομείο, μετά από ειδικά 

αιτιολογημένο αίτημα του διοικητή του νοσοκομείου, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 4 του 

άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) όσον αφορά την έκδοση των αποφάσεων ανάληψης 

υποχρέωσης.  

2. Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας λόγω της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 

30η Σεπτεμβρίου 2020, ιδιώτες ιατροί των ειδικοτήτων της παρ. 1 δύνανται να παρέχουν 

υπηρεσίες και μόνο κατά την εφημερία των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας 

με την έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών με 

δυνατότητα παράτασης για ακόμη δύο (2) μήνες. Η αμοιβή των ιατρών του 

προηγούμενου εδαφίου για την εφημεριακή απασχόληση αντιστοιχεί σε αυτή του 

Επιμελητή Β΄. Σε περίπτωση συμμετοχής των ιατρών της παρούσας σε διαδικασία επιλογής 

πλήρωσης θέσεων ιατρών ΕΣΥ, οι διανυόμενοι μήνες στην παροχή εκ μέρους τους 

υπηρεσιών κατά την εφημερία των νοσοκομείων σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, 

μοριοδοτούνται με τα ισχύοντα για τους επικουρικούς ιατρούς των δημόσιων 

νοσοκομείων σε άγονες, νησιωτικές, προβληματικές ή απομακρυσμένες περιοχές. Η 

συνεργασία με ιδιώτες ιατρούς για την παροχή υπηρεσιών κατά την εφημερία, σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας, εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητή της ΥΠε, όπου ανήκει 

το νοσοκομείο, μετά από ειδικά αιτιολογημένο αίτημα του διοικητή του νοσοκομείου και τη 

σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου διευθυντή της κλινικής, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 4 του 

άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) όσον αφορά την έκδοση των αποφάσεων ανάληψης 

υποχρέωσης.  

 



 
 

 

 

3. Οι ιδιώτες γιατροί που απασχολούνται σε δημόσια νοσοκομεία κατ΄ εφαρμογή του 

παρόντος δεν μπορούν να υπερβούν συνολικά τους εξακόσιους. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: alexandros.kortesis@potamitisvekris.com 
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ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ 
ΜΗΤΡΩΟ COVID 19 

 
Άρθρο 36/Π.Ν.Π. 20.03.2020 

Άυλη λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων 

Για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, λόγω του 

κινδύνου περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και με σκοπό τον περιορισμό 

της φυσικής επαφής ασθενών και ιατρών και τη διευκόλυνση των ασθενών, κατά 

παρέκκλιση όλων των κείμενων διατάξεων για την άυλη συνταγογράφηση, η άυλη 

συνταγογράφηση διενεργείται σύμφωνα με το παρόν. Η άυλη συνταγή και το άυλο 

παραπεμπτικό διακινούνται και εκτελούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Σύστημα 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (https:// www.e-syntagografisi.gr/p-rv/p) που λειτουργεί 

και διαχειρίζεται η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε..  

 

Ο ασθενής δύναται να συνδέεται στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

(https://www.e-syntagografisi. gr/p-rv/p) είτε με τους κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εφόσον διαθέτει («Είσοδος με ΠΦΥ»), είτε με τη χρήση 

των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφορια- Τεύχος A’ 

68/20.03.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1139 κών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 

του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και να δηλώνει ότι επιθυμεί να 

λαμβάνει ηλεκτρονικά τις συνταγές φαρμάκων που του συνταγογραφούνται. Στην 

περίπτωση αυτή, δηλώνει επίσης υποχρεωτικά τον τρόπο με τον οποίο θα λαμβάνει τις 

ανωτέρω συνταγές, ο οποίος μπορεί να είναι είτε μέσω μηνύματος (sms) στο κινητό του 

τηλέφωνο, καταχωρώντας τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου στο σύστημα, είτε και 

μέσω μηνύματος (email) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, καταχωρώντας 

στο σύστημα τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου. 

Στην περίπτωση που ο ασθενής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις 

συνταγές φαρμάκων του, μόλις ο ιατρός καταχωρίσει τη συνταγή φαρμάκων του, ο 
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ασθενής ενημερώνεται για την έκδοση της συνταγής με λήψη μηνύματος (sms) στο κινητό 

του τηλέφωνο, το οποίο περιλαμβάνει τον αριθμό της συνταγής που του 

συνταγογραφήθηκε (barcode συνταγής) και το χρονικό διάστημα ισχύος της ή και 

μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (email) με όλα τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στη συνταγή, ήτοι, ενδεικτικά, αριθμό συνταγής, φάρμακο, διάγνωση και 

χρονικό διάστημα ισχύος. Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής 

Συνταγογράφησης, στο οποίο συνδέονται οι ιατροί με τους μοναδικούς κωδικούς 

πιστοποίησής τους. Για κάθε ηλεκτρονική συνταγή καταγράφονται τα στοιχεία του ιατρού 

που την καταχώρισε, καθώς και η ημερομηνία αυτής.  

Κατά την εκτέλεση της άυλης ηλεκτρονικής συνταγής δεν προσκομίζεται στον 

φαρμακοποιό το φυσικό έντυπο της συνταγής φαρμάκων του ιατρού. Ο φαρμακοποιός 

ανακτά την άυλη ηλεκτρονική συνταγή εισάγοντας στο Σύστημα Ηλεκτρονικής 

Συνταγογράφησης τον κωδικό της (barcode συνταγής) ή τον Αριθμό Μητρώου 

Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του ασθενή. Στην περίπτωση εκτέλεσης της άυλης 

συνταγής φαρμάκων με βάση τον αριθμό συνταγής (barcode συνταγής), ο 

φαρμακοποιός αναζητεί και εκτελεί την άυλη ηλεκτρονική συνταγή φαρμάκων, με βάση 

τον αριθμό της (barcode συνταγής). Μόλις ο φαρμακοποιός εκτελέσει τη συνταγή, ο 

πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο ή και στη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, με τα στοιχεία εκτέλεσης της συνταγής του. 

Στην περίπτωση εκτέλεσης της άυλης ηλεκτρονικής συνταγής φαρμάκων με βάση τον 

Α.Μ.Κ.Α. του πολίτη, ο φαρμακοποιός εισάγει στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής 

Συνταγογράφησης τον Α.Μ.Κ.Α. του πολίτη που έχει δηλώσει ότι επιθυμεί άυλη 

συνταγογράφηση, προκειμένου να αναζητήσει τις ηλεκτρονικές συνταγές του, οι οποίες 

εκκρεμούν προς εκτέλεση. Το σύστημα αποστέλλει στον πολίτη κωδικό (one-time-

password) με μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο ή και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου που έχει δηλώσει για επιβεβαίωση της παρουσίας του. Ο πολίτης 

γνωστοποιεί τον κωδικό στον φαρμακοποιό, ο οποίος τον εισάγει στο Σύστημα της 

Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και αποκτά πρόσβαση στις προς εκτέλεση συνταγές 

φαρμάκων του πολίτη. Μόλις ο φαρμακοποιός εκτελέσει τη συνταγή, ο πολίτης λαμβάνει 

ενημερωτικό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο ή και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, με τα στοιχεία εκτέλεσης της συνταγής  

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί να 

παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του κατά τα ανωτέρω έκτακτου και προσωρινού 

μέτρου λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου του κορωνοϊού COVID-

19. 



 
 

 

 

Άρθρο 49/Π.Ν.Π. 20.03.2020  

Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης  

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως το 

αργότερο έως τις 30.6.2020, μηνιαίες ή επαναλαμβανόμενες συνταγές, που αφορούν 

σταθερή φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν οι χρονίως πάσχοντες κατά την έναρξη 

ισχύος της παρούσας και κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας έχει παρέλθει η 

ισχύς τους, ανανεώνονται για χρονικό διάστημα έως τριών (3) μηνών και εκτελούνται έως 

τις 30.6.2020, ως εξής: Οι θεράποντες ιατροί δύνανται να επανεκδίδουν τη συνταγή, 

κατόπιν αιτήματος των ασθενών, διατυπωμένου μέσω τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας, 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού τηλεφώνου. Για τις εν λόγω 

συνταγές, δεν απαιτούνται η έκδοση φύλλου της συνταγής από τον θεράποντα ιατρό, 

καθώς και τα συνοδευτικά έντυπα. Με την επανέκδοση της συνταγής από τον ιατρό, η 

συνταγή θα είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στα φαρμακεία για υποχρεωτική εκτέλεση μέσω 

του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Σε περιπτώσεις σκευασμάτων που 

διατίθενται κατόπιν ατομικής παραγγελίας, μετά από την επανέκδοση της οικείας 

συνταγής, η παραγγελία διενεργείται κατόπιν μνείας από τον θεράποντα ιατρό επί των 

σχολίων της συνταγής ότι πρόκειται για «επαναλαμβανόμενη θεραπεία», η οποία, έως τις 

30.6.2020, επέχει θέση του προβλεπόμενου από την οικεία άδεια κυκλοφορίας ατομικού 

εντύπου οδηγιών, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Οι δικαιούχοι περίθαλψης, οι 

συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού αυτών ή τρίτα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, προσέρχονται με 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταυτοποίησής, ήτοι ταυτότητα και Α.Φ.Μ., στο φαρμακείο 

επιλογής τους με τον κωδικό (barcode) της συνταγής. Η παραλαβή των φαρμάκων είναι 

δυνατό να γίνει και από τρίτα πρόσωπα με τα ανωτέρω δικαιολογητικά ταυτοποίησης και 

με τη συμπλήρωση απλής υπεύθυνης δήλωσης που συντάσσεται και παραδίδεται στο 

φαρμακείο. Τα δικαιολογητικά ταυτοποίησης αναγράφονται στο φύλλο εκτέλεσης 

συνταγής. Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων είναι δυνατή η ταυτόχρονη εκτέλεση 

στα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) τριών 

συνεχόμενων φύλλων των επαναλαμβανόμενων συνταγών που βρίσκονται σε ισχύ ή 

πρόκειται να εκδοθούν από την έναρξη ισχύος της παρούσας.  

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως το 

αργότερο έως τις 30.6.2020, δύναται να παρατείνεται η ισχύς μηνιαίων ή 

επαναλαμβανόμενων συνταγών, που αφορούν σταθερή φαρμακευτική αγωγή που 



 
 

 

 

λαμβάνουν οι χρονίως πάσχοντες, οι οποίες είτε έχουν εκδοθεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής 

Συνταγογράφησης, αλλά ακόμα δεν έχει παρέλθει η ισχύς τους, είτε πρόκειται να 

εκδοθούν, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Άρθρο 50/Π.Ν.Π. 20.03.2020  

Διαδικασία συνέχισης αγωγής για φάρμακα του Σ.Η.Π.  

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως το 

αργότερο έως τις 30.6.2020, για φάρμακα που εγκρίνονται μέσω του Συστήματος 

Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (ΣΗΠ) είναι εφικτή η συνέχιση της αγωγής σε ασθενείς που ήδη 

λαμβάνουν θεραπεία μέχρι τις 30.6.2020, κατόπιν καταχώρισης σχετικού ηλεκτρονικού 

αιτήματος του θεράποντα ιατρού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΣΗΠ.  

Άρθρο 51/Π.Ν.Π. 20.03.2020 

Διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε 

περιορισμό 

Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας και 

εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της φαρμακευτικής αγωγής ευπαθών 

ομάδων του πληθυσμού, καθώς και ασθενών που βρίσκονται σε περιορισμό κατ’ 

εφαρμογή της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, είναι δυνατή η 

αποστολή φαρμάκων από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους ασφαλισμένους, 

αυθημερόν, μέσω πιστοποιημένης εταιρείας ταχυμεταφοράς. Με απόφαση του διοικητικού 

συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος.  

Για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας και 

εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19, οι διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου εξοπλισμού για την υλοποίηση 

της παρ. 1, καθώς και παροχής υπηρεσιών, ιδίως ταχυμεταφοράς ή τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών, μπορούν να διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με απευθείας ανάθεση και 

μόνο κριτήριο τη χαμηλότερη αξία προσφοράς, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης 

της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων προμηθειών και συμβάσεων. 

 



 
 

 

 

Άρθρο 9/Π.Ν.Π. 13.04.2020 

Παράταση δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης Ανασφάλιστων  

1. Η ισχύς των αποφάσεων χορήγησης δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης 

ανασφάλιστων, οι οποίες εκδόθηκαν από δήμους δυνάμει του άρθρου 33 του ν. 

4368/2016 (Α΄ 21), παρατείνεται έως την 31η Μαΐου 2020, εφόσον, έως την έναρξη ισχύος 

της παρούσας, οι υποβληθείσες αιτήσεις παράτασης δεν έχουν καταχωρηθεί ως 

εγκεκριμένες στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφάλιστων - οικονομικά αδυνάτων πολιτών 

του άρθρου 4 της υπ΄ αρ. 25132/4.4.2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 908) ή 

εφόσον η ισχύς των ανωτέρω αποφάσεων έληξε μετά τις 25 Φεβρουαρίου 2020, χωρίς να 

υποβληθεί αίτηση ανανέωσης.  

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

δύναται να παρατείνεται εκ νέου η ισχύς των αποφάσεων της παρ. 1, καθώς και των 

αποφάσεων των οποίων η λήξη της ισχύος έπεται της λήξης των αποφάσεων της παρ. 1. 

Άρθρο 18/Π.Ν.Π. 13.04.2020  

Ρυθμίσεις για τη διαδικασία έκδοσης άυλων συνταγών 

1. Οι συμβεβλημένοι και οι οικογενειακοί ιατροί του ΕΟΠΥΥ που εκδίδουν συνταγές ή και 

γνωματεύσεις, χωρίς τη φυσική παρουσία του ασθενή, για φαρμακευτική αγωγή ή λοιπές 

παροχές υγείας με τη διαδικασία του άρθρου 36 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), ή με 

τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 49 της ίδιας Π.Ν.Π. ή γνωματεύσεις χρονίως 

πασχόντων του άρθρου 53 της ίδιας Π.Ν.Π., υποβάλλουν στην αντίστοιχη μηνιαία 

υποβολή προς τον ΕΟΠΥΥ το προβλεπόμενο έντυπο επίσκεψης, στο οποίο αναγράφεται ο 

αριθμός της άυλης συνταγής, χωρίς υπογραφή του ασφαλισμένου για την αποζημίωση 

τους.  

2. Η ρύθμιση της παρ. 1 ισχύει από τις 20 Μαρτίου 2020. 

 

  



 
 

 

 

Άρθρο 20/Π.Ν.Π. 13.04.2020 

Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.)  

1. Στο άρθρο 265 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) προστίθεται παρ. 3 ως εξής:  

«3. Στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υποβάλλονται όλα τα 

αιτήματα που αφορούν σε χορήγηση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων, που 

αφορούν ασφαλισμένους άλλων Φ.Κ.Α., καθώς και ανασφάλιστους, τα οποία και 

εξετάζονται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο εξετάζονται τα αντίστοιχα αιτήματα των 

ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η χορήγηση έγκρισης στις περιπτώσεις αυτές δεν 

συνεπάγεται και την ανάληψη της ασφαλιστικής κάλυψης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..»  

2. Η υπ΄ αρ. ΔΥΓ3/οικ.Γ.Υ. 154/2012 υπουργική απόφαση (Β΄ 545) καταργείται.  

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΝΟΣΟΥΝΤΕΣ ΑΠΟ 

ΤΟΝ COVID-19 

 

Άρθρο 36/Π.Ν.Π. 30.03.2020 

Έγκριση χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον 

κορωνοϊό COVID-19 

 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά 

του κορωνοϊού COVID-19, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται εγκεκριμένες 

κατάλληλες θεραπείες για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με τη 

φαρμακευτική νομοθεσία, δύναται να προβλέπεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, 

μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του 

κορωνοϊού COVID-19 που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αντιμετώπισης 

Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, χορήγηση 

φαρμάκων που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας για άλλη ένδειξη και θεωρούνται πιθανώς 

αποτελεσματικά για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19. 

 

Άρθρο 37/Π.Ν.Π. 30.03.2020 

Διαδικασία χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον 

κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς 

 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά 

του κορωνοϊού COVID-19, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται εγκεκριμένες 



 
 

 

 

κατάλληλες θεραπείες για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με τη 

φαρμακευτική νομοθεσία, σε κάθε δε περίπτωση για χρονικό διάστημα όχι πέραν της 1ης 

Νοεμβρίου 2020 η διαδικασία χορήγησης των φαρμάκων σε ασθενείς, μετά από την 

έκδοση της υπουργικής απόφασης του τριακοστού έκτου άρθρου, διενεργείται με 

απόφαση του θεράποντος ιατρού και υλοποιείται με την ακόλουθη διαδικασία: 

 

α) Ο θεράπων ιατρός γνωστοποιεί στο «Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης» (Σ.Η.Π.) του 

Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) κατά την περ. γ΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 265 του ν. 4512/2018 τη χορήγηση φαρμάκου ή συνδυασμού φαρμάκων εκτός 

εγκεκριμένων ενδείξεων σε συγκεκριμένο ασθενή, συνυποβάλλοντας όλα τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται από τα πεδία της πλατφόρμας, καθώς επίσης: (αα) 

έγγραφη συναίνεση για τη χορήγηση, κατόπιν ενημέρωσης του ασθενή ή συγγενών του ή 

των νόμιμων εκπροσώπων αυτού, εφόσον ο ίδιος αδυνατεί να τη χορηγήσει, (αβ) 

υπεύθυνη δήλωση του ιατρού για την αναγκαιότητα της εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων 

χορήγησης του φαρμάκου και (αγ) έγκριση του Διευθυντή της κλινικής του νοσοκομείου 

όπου χορηγείται το φάρμακο. 

 

β) Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για φάρμακο εκτός 

εγκεκριμένων ενδείξεων και ο ΕΟΠΥΥ, αφού ελέγξει την πληρότητα των υποβαλλόμενων 

στοιχείων, επικυρώνει τη γνωστοποίηση αναγράφοντας την ένδειξη «πλήρης 

γνωστοποίηση για COVID-19», οπότε και είναι δυνατή η χορήγηση του φαρμάκου από τον 

θεράποντα ιατρό. 

 

Άρθρο 38/Π.Ν.Π. 30.03.2020 

Χορήγηση φαρμάκων στο πλαίσιο κατεπείγουσας προσωρινής άδειας πρώιμης 

πρόσβασης σε μη εγκεκριμένα φάρμακα για πάσχοντες από τον κορωνοϊό COVID-19 

 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά 

του κορωνοϊού COVID-19, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν οι κατά τις 

κείμενες διατάξεις προϋποθέσεις κανονικής ένταξης ασθενών σε εγκεκριμένη στην Ελλάδα 

κλινική δοκιμή, θεσπίζεται ειδική διαδικασία κατεπείγουσας προσωρινής άδειας πρώιμης 

πρόσβασης (παρηγορητική χρήση) σε μη εγκεκριμένα φάρμακα για πάσχοντες από τον 

κορωνοϊό COVID-19, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και συγκεκριμένα των 

διατάξεων της υπ’ αρ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.85037/10/2011 υπουργικής απόφασης «Όροι, 

προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης προσωρινήςάδειας πρώιμης πρόσβασης σε 

φάρμακα ανθρώπινης χρήσης («παρηγορητική χρήση»)» υπό τους κάτωθι 

προβλεπόμενους όρους: 



 
 

 

 

 

α) Η φαρμακευτική εταιρεία που υλοποιεί πρόγραμμα πρώιμης πρόσβασης σε 

φαρμακευτική ουσία υπό κλινική δοκιμή για πάσχοντες από τον κορωνοϊό COVID-19 

(«υπεύθυνος προγράμματος») υποβάλλει στον ΕΟΦ αίτηση χορήγησης κατεπείγουσας 

προσωρινής άδειας πρώιμης πρόσβασης για το εν λόγω πρόγραμμα, με τα στοιχεία της 

παρ. 2 του άρθρου 3 της ως άνω υπουργικής απόφασης, πλην των αναφερομένων στα 

στοιχεία (γ) και (ζ). 

β) Ο ΕΟΦ αξιολογεί το αίτημα με τα υποβαλλόμενα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του 

θεραπευτικού πρωτοκόλλου, και, εφόσον χορηγήσει την κατεπείγουσα προσωρινή άδεια 

πρώιμης πρόσβασης, ο «υπεύθυνος προγράμματος» αναρτά στην ιστοσελίδα του τις 

απαραίτητες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τα κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού 

ασθενών και έντυπο υποβολής συγκεκριμένου αιτήματος από τον θεράποντα ιατρό. 

γ) Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 3 της ως άνω υπουργικής 

απόφασης και εν γένει της κείμενης νομοθεσίας, η ένδειξη της πρώιμης πρόσβασης για 

πάσχοντες από τον κορωνοϊό COVID-19 πρέπει να στηρίζεται στα διαθέσιμα στοιχεία, η δε 

επιλογή της να αιτιολογείται με βάση τα μη ικανοποιητικά αποτελέσματα από τις 

διαθέσιμες (εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων) θεραπείες ή την εξάντληση αυτών ή την 

ακαταλληλότητα χορήγησής τους σε συγκεκριμένους ασθενείς λόγω της κατάστασης της 

υγείας τους, να στηρίζεται στο προσδοκώμενο όφελος από τη νέα θεραπεία και να 

ταυτίζεται με την ένδειξη για την οποία διεξάγονται κλινικές δοκιμές. 

δ) Η ένταξη των ασθενών στο πρόγραμμα πρώιμης πρόσβασης γίνεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 4 της ως άνω υπουργικής απόφασης. Κατά παρέκκλιση από τα 

οριζόμενα στην περ. (β) της παρ. 2, η δήλωση του θεράποντος ιατρού πρέπει να 

αιτιολογεί την επιλογή του με βάση τα μη ικανοποιητικά αποτελέσματα από τις διαθέσιμες 

(εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων) θεραπείες ή την εξάντληση αυτών ή την ακαταλληλότητα 

χορήγησής τους σε συγκεκριμένους ασθενείς λόγω της κατάστασης της υγείας τους και 

το προσδοκώμενο όφελος από τη νέα θεραπεία. 

ε) Για τη χορήγηση του φαρμάκου απαιτείται άπαξ γνωστοποίηση του προγράμματος στο 

Επιστημονικό Συμβούλιο του νοσοκομείου και σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή της κάθε 

κλινικής ή μονάδας όπου χορηγείται. 

 

  



 
 

 

 

Άρθρο 39/30.03.2020 

Φαρμακευτική αγωγή νοσούντων από τον κορωνοϊό COVID-19 

 

Κάθε συνταγή που εκτελείται και αφορά σε χορήγηση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων 

ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς 

φυλάσσεται επί διετία και αποζημιώνεται κατά τις κείμενες διατάξεις, χωρίς να απαιτείται 

έγκριση αποζημίωσης πριν από τη λήψη της εν λόγω φαρμακευτικής αγωγής, πλην των 

περιπτώσεων χορήγησης φαρμάκων στο πλαίσιο κατεπείγουσας προσωρινής άδειας 

πρώιμης πρόσβασης σε μη εγκεκριμένα φάρμακα για πάσχοντες από τον κορωνοϊό 

COVID-19, κατά τις οποίες το κόστος καλύπτεται από τον «υπεύθυνο πρώιμης 

πρόσβασης». 

 

Σε περίπτωση που διενεργείται η χορήγηση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε 

νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς, για τη 

συνταγογράφηση των οποίων στην εγκεκριμένη τους ένδειξη απαιτείται, σύμφωνα με την 

άδεια κυκλοφορίας τους, ιατρική συνταγή, το αρμόδιο φαρμακείο εκτέλεσης φυλάσσει επί 

διετία αντίγραφο της συνταγής, το οποίο φέρει την υπογραφή του ασθενή. 

 

Σε κάθε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να χορηγηθεί έγγραφη συναίνεση του ασθενούς, 

των συγγενών του ή των νόμιμων εκπροσώπων του, ο θεράπων ιατρός δύναται να τη 

λάβει με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, όπως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, sms ή έστω 

προφορικά, βεβαιώνοντας τούτο στην υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει για τη χορήγηση 

του φαρμάκου. 

Άρθρο 16/Π.Ν.Π. 13.04.2020 

Κατ΄ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών 

του ΕΟΠΥΥ και οικογενειακών ιατρών της ΠΦΥ προς ασθενείς με Κορωνοιό COVID 19  

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά 

του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τους έξι (6) μήνες από την έναρξηισχύος της παρούσας, προς τον σκοπό της 

διασφάλισης της δημόσιας υγείας και του περιορισμού της νόσου, οι συμβεβλημένοι 

ιατροί του ΕΟΠΥΥ και οι οικογενειακοί ιατροί της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), 

πραγματοποιούν κατ΄ οίκον επισκέψεις ή και παρέχουν υπηρεσίες εξ αποστάσεως με 

ασφαλή μέσα επικοινωνίας τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά 

από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, σε ασφαλισμένους και 

ανασφάλιστους ασθενείς με κορωνοϊό COVID 19 που παραμένουν στην οικία τους. Για το 



 
 

 

 

ανωτέρω χρονικό διάστημα, κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στον Ενιαίο 

Κανονισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας του ΕΟΠΥΥ και στις συμβάσεις των ιατρών του 

προηγούμενου εδαφίου, η αποζημίωση τους καθορίζεται ως εξής:  

α. Η αποζημίωση των οικογενειακών ιατρών της ΠΦΥ και των συμβεβλημένων ιατρών του 

ΕΟΠΥΥ που πραγματοποιούν κατ΄ οίκον επισκέψεις ορίζεται στο ποσό των τριάντα (30) 

ευρώ ανά επίσκεψη και μέχρι του ποσού των εκατό είκοσι (120) ευρώ ανά ασθενή για την 

ολοκλήρωση του κύκλου των δεκατεσσάρων ημερών παρακολούθησης του.  

β. Η αποζημίωση των οικογενειακών ιατρών της ΠΦΥ και των συμβεβλημένων ιατρών του 

ΕΟΠΥΥ που παρέχουν υπηρεσίες εξ αποστάσεως στους ασθενείς με κορωνοϊό COVID 19 

ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ ανά συνεδρία εξ αποστάσεως και μέχρι του ποσού 

των ογδόντα (80) ευρώ ανά ασθενή για την ολοκλήρωση του κύκλου των δεκατεσσάρων 

ημερών παρακολούθησης του.  

2. Τα ποσά ανά επίσκεψη ή συνεδρία των περ. α και β της παρ. 1 για υπηρεσίες προς τους 

ασφαλισμένους, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ και εντάσσονται στο ανώτατο 

μηνιαίο όριο αμοιβής των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.  

3. Για την καταβολή του συνολικού μηνιαίου ποσού που αφορά τις υπηρεσίες προς τους 

ασφαλισμένους και τους ανασφάλιστους της παρ. 1, απαιτείται, τόσο για τους 

συμβεβλημένους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ, όσο και για τους οικογενειακούς ιατρούς της ΠΦΥ, 

να υποβάλλεται αναλυτικός κατάλογος επισκέψεων κατ΄ οίκον ή συνεδριών εξ 

αποστάσεως.  

4. Το ανώτατο όριο των ιατρών που μπορούν να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες κατ΄ 

εφαρμογή του παρόντος, η διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποζημίωσης των εν λόγω 

δαπανών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του διοικητικού 

συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.  

5. Ως προς την αμοιβή των συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ και των οικογενειακών 

ιατρών της ΠΦΥ για επισκέψεις κατ΄ οίκον σε ασθενείς που δεν εμπίπτουν στην παρ. 1, 

ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (Β΄ 4898/2018) 

και των συμβάσεων τους με τον ΕΟΠΥΥ.  

6. Το κόστος για την παροχή υπηρεσιών των ιατρών προς τους ανασφάλιστους ασθενείς, 

ήτοι το ποσό των τριάντα (30) ευρώ για την κατ΄ οίκον επίσκεψη και των δέκα (10) ευρώ για 

την εξ αποστάσεως συνεδρία, καθώς και για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε 



 
 

 

 

ασφαλισμένους και αφορούν υπηρεσίες της παρ. 1, που υπερβαίνουν το όριο της παρ. 2 

και πάντως όχι πέραν του ανώτατου ορίου των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ μηνιαίως, 

καταβάλλεται από τον ΕΟΠΥΥ και καλύπτεται με έκτακτη επιχορήγηση από την έκτακτη 

χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με το πέμπτο άρθρο της από 25.2.2020 

Πράξης Νομοθετικού   

 

Άρθρο 17/Π.Ν.Π. 13.04.2020 

Κατ΄ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών των ιατρών των μονάδων ΠΦΥ 

προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19  

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά 

του κορωνοϊού COVID-19 προς τον σκοπό της διασφάλισης της δημόσιας υγείας και του 

περιορισμού της νόσου και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι ιατροί των Μονάδων 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) του ΕΣΥ δύναται να πραγματοποιούν κατ΄ οίκον 

επισκέψεις ή και να παρέχουν υπηρεσίες εξ αποστάσεως με μέσα επικοινωνίας τα οποία 

ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα 

Υπηρεσιών Υγείας, σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους ασθενείς με κορωνοϊό COVID-

19 που παραμένουν στην οικία τους.  

2. Η αποζημίωση των ιατρών των μονάδων ΠΦΥ του ΕΣΥ που παρέχουν υπηρεσίες κατ΄ 

οίκον ή εξ αποστάσεως όπως ορίζεται στην παρ. 1 στους ασθενείς με κορωνοϊό COVID-

19 εκτός του τακτικού ωραρίου τους ορίζεται στο ωρομίσθιο ενεργού εφημερίας.  

3. Τα ποσά της καταβλητέας αποζημίωσης της παρ. 2 για τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

προς τους ασθενείς βαρύνουν τον προϋπολογισμό των ΥΠΕ και υπολογίζονται ως 

πρόσθετες αμοιβές.  

4. Το ανώτατο όριο των ιατρών που μπορούν να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες κατ΄ 

εφαρμογή του παρόντος, ο τρόπος απόδειξης των υπηρεσιών που παρέχουν κατ΄ οίκον 

και εξ αποστάσεως, καθώς και κάθε συναφής λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.  

 

  



 
 

 

 

Άρθρο 19/Π.Ν.Π. 13.04.2020 

Παροχή υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς με κορωνοϊό μέσω ψηφιακών υποδομών  

1. Για την παροχή συμβουλευτικής, καθοδήγησης και υποστήριξης των ασθενών που έχουν 

διαγνωσθεί με κορωνοϊό COVID-19 και παραμένουν στην οικία τους και των συνοίκων 

τους, για όλη τη διάρκεια της παρακολούθησής τους, μπορούν να χρησιμοποιούνται 

ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με όμοια απόφαση δύναται να προβλέπεται η 

διαλειτουργικότητα των εν λόγω ψηφιακών εφαρμογών με υφιστάμενες υποδομές 

ηλεκτρονικής υγείας του Δημοσίου.  

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να επεκτείνεται η χρήση των υποδομών και 

συστημάτων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών της παρ. 1 στην εξ 

αποστάσεως επικοινωνία και τηλεπαρακολούθηση με ιατρούς συμβούλους περιπτώσεων 

χρονίως πασχόντων με άλλα υποκείμενα νοσήματα.  

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ο 

τρόπος λειτουργίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτρονικής εφαρμογής, μέσω της 

οποίας επαγγελματίες υγείας παρέχουν συμβουλές, καθοδήγηση και υποστήριξη στους 

ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19, με σκοπό την παρακολούθηση της υγείας τους και την 

ορθή ενημέρωση τους. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται: α) όλα τα θέματα λειτουργίας 

της εφαρμογής, οι διαπιστευμένοι χρήστες της και ο τρόπος εισαγωγής τους στην 

εφαρμογή, β) τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας και, ιδίως, τα σχετικά με την 

καταγραφή του ονόματος του χρήστη και του χρόνου εισαγωγής του στην εφαρμογή, γ) 

οι λεπτομέρειες συλλογής, τήρησης και περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων, δ) κάθε 

οργανωτικό και τεχνικό μέτρο για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων, 

συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης των προσώπων που έχουν πρόσβαση στην 

εφαρμογή, της καταγραφής των δεδομένων του χρήστη που εισέρχεται στο σύστημα, της 

χρήσης τεχνικών ανωνυμοποίησης, ψευδωνυμοποίησης και κρυπτογράφησης, της 

διάρκειας τήρησης ανά κατηγορία δεδομένων, ανωνυμοποιημένων, 

ψευδωνυμοποιημένων και μη, ανάλογα με τον σκοπό επεξεργασίας τους για 

επιδημιολογικούς, επιστημονικούς και στατιστικούς λόγους, ε) τα θέματα οργάνωσης και 

διαχείρισης της εφαρμογής, με βάση τους σκοπούς δημιουργίας και λειτουργίας της, στ) ο 

τρόπος άσκησης και ικανοποίησης των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, ζ) 

οι αποδέκτες των δεδομένων, η) οι ακριβείς όροι της διάθεσης στατιστικής φύσεως 

συγκεντρωτικών στοιχείων, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα 



 
 

 

 

υποκείμενα των δεδομένων και θ) κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του 

παρόντος.  

4. Οι υπηρεσίες τηλεϊατρικής της παρ. 1 παρέχονται εφόσον υφίσταται η δυνατότητα και με 

ευθύνη του θεράποντος ιατρού που αντιμετωπίζει το εκάστοτε περιστατικό. Ο θεράπων 

ιατρός υποχρεούται να ζητεί από τον ασθενή, ή, εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, από 

συγγενή α΄ βαθμού ή από τον σύνοικο, τη συγκατάθεσή του για τη διενέργεια της ιατρικής 

πράξης της τηλεϊατρικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 12 του ν. 3418/2005 

(Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, Α΄ 287), για τη χρησιμοποίηση υπηρεσιών τηλεϊατρικής. 

Η επεξεργασία δεδομένων του ασθενούς και των συνοίκων του, μέσω των παρεχόμενων 

υπηρεσιών τηλεϊατρικής, θεμελιώνεται στις διατάξεις των στοιχ. (γ), (η) και (θ) της παρ. 2 

του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας 

Δεδομένων). Εάν η λήψη συγκατάθεσης του προηγούμενου εδαφίου δεν είναι εφικτή, τότε 

ο θεράπων ιατρός χρησιμοποιεί υπηρεσίες τηλεϊατρικής κατά την κρίση του, πάντοτε με 

βάση τις διατάξεις του ν. 3418/2005 και κάθε άλλης σχετικής ρύθμισης. Οι οδηγίες των 

Νοσοκομείων και Μονάδων Υγείας που παρέχουν υπηρεσίες τηλεϊατρικής είναι 

συμβουλευτικές και σε καμία περίπτωση υποχρεωτικές.  

 

 Επίσης βλ. σχετικά Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για την 

παρηγορητική χρήση της ρεμδεσιβίρης στην COVID-19 καθώς και για τη χρήση της 

χλωροκίνης και της υδροξυχλωροκίνης μόνο σε κλινικές δοκιμές ή σε προγράμματα 

έκτακτης χρήσης 

 

 24.03.2020 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Ο.Φ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ 

ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 

ΛΟΓΩ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ 

 

 Ανακοίνωση Ε.Ο.Φ. σχετικά με τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών για τη νόσο COVID-19 στην 

Ελλάδα. 

  

https://www.eof.gr/web/guest/announcementsgeneral?p_p_id=62_INSTANCE_SK2n&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_62_INSTANCE_SK2n_struts_action=%2Fjournal_articles%2Fview&_62_INSTANCE_SK2n_groupId=12225&_62_I
https://www.eof.gr/web/guest/announcementsgeneral?p_p_id=62_INSTANCE_SK2n&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_62_INSTANCE_SK2n_struts_action=%2Fjournal_articles%2Fview&_62_INSTANCE_SK2n_groupId=12225&_62_I
https://www.eof.gr/c/document_library/get_file?uuid=29136504-2887-4882-a21b-4e65c2b3e914&groupId=12225
https://www.eof.gr/c/document_library/get_file?uuid=29136504-2887-4882-a21b-4e65c2b3e914&groupId=12225
https://www.eof.gr/c/document_library/get_file?uuid=29136504-2887-4882-a21b-4e65c2b3e914&groupId=12225
https://www.eof.gr/c/document_library/get_file?uuid=dbc6c2e0-bc7a-470f-9ab8-c6a2dddd7b34&groupId=12225
https://www.eof.gr/web/guest/home?p_p_id=62_INSTANCE_0eNL&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_62_INSTANCE_0eNL_struts_action=%2Fjournal_articles%2Fview&_62_INSTANCE_0eNL_groupId=12225&_62_INSTANCE_0eNL_articleId=4825237&_62_INSTANCE_0eNL_ver


 
 

 

 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Άρθρο 52/Π.Ν.Π. 20.03.2020  

Διατάξεις για την πληρωμή και εκκαθάριση λογαριασμών ιδιωτικών φαρμακείων και 

δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών υγείας 

Έως τις 31.5.2020, οι λογαριασμοί των ιδιωτικών φαρμακείων δύνανται να εκκαθαρίζονται, 

κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής διάταξης, (α) με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, (β) σε 

ποσοστό μέχρι 80% του ποσού του τιμολογίου, (γ) χωρίς την αποστολή λογαριασμού με 

τα παραστατικά των συνταγών στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με μόνη την ηλεκτρονική υποβολή στην 

ηλεκτρονική πύλη www. eopyykmes.gr του Τιμολογίου, του Συνοδευτικού Σημειώματος 

Υποβολής και της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Πληρωμής. Με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου Τεύχος A’ 

68/20.03.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1145 του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθορίζεται κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου και δύναται να 

παρατείνεται το χρονικό διάστημα εκκαθάρισης κατά παρέκκλιση των γενικών και ειδικών 

διατάξεων, όχι πέραν της 30ης.6.2020. 

Έως τις 31.5.2020, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., τα 

στρατιωτικά νοσοκομεία, τα νοσοκομεία ειδικού καθεστώτος, τα λοιπά ν.π.δ.δ., οι λοιπές 

δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, καθώς και τα ιδιωτικά φαρμακεία, 

εξαιρούνται της διαδικασίας εκκαθάρισης αποκλειστικά για την παροχή φαρμάκων προς 

ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται ύστερα 

από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου και δύναται να παρατείνεται το 

χρονικό διάστημα εκκαθάρισης κατά παρέκκλιση των γενικών και ειδικών διατάξεων, όχι 

πέραν της 30.6.2020. 

Παράταση από ΕΟΠΥΥ των υποβολών δαπανών Φεβρουαρίου από τους 

συμβεβλημένους Παρόχους Υγείας μέχρι 31/03: 

https://www.eopyy.gov.gr/article/87e05c9f-214c-4598-b2e1-2b5ddeaa5d57 

  

https://www.eopyy.gov.gr/article/87e05c9f-214c-4598-b2e1-2b5ddeaa5d57


 
 

 

 

Άρθρο 53/Π.Ν.Π. 20.03.2020 

Διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφορικό σύστημα υποβολής δαπανών 

του ΕΟΠΥΥ e-dapy 

         Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30.6.2020, μηνιαίες 

ή επαναλαμβανόμενες γνωματεύσεις χρονίως πασχόντων, που αφορούν περιοδικώς 

χορηγούμενες παροχές της περ. γ΄ της παρ. 7 και της παρ. 8 του άρθρου 2 της 

παρούσας, καθώς και του άρθρου 53 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.), 

ανανεώνονται μετά από τη λήξη τους με την εξής διαδικασία: Οι θεράποντες ιατροί 

δύνανται να εκδίδουν ηλεκτρονικά γνωματεύσεις για τις παροχές αυτές, κατόπιν αιτήματος 

των δικαιούχων που διατυπώνεται μέσω τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού τηλεφώνου. Για τις εν λόγω γνωματεύσεις, 

δεν απαιτούνται η έκδοση και η εκτύπωσή τους σε έντυπη μορφή, καθώς και η θεώρηση 

από ελεγκτή ιατρό. Ο θεράπων ιατρός αναγράφει ότι η ηλεκτρονική γνωμάτευση εκδίδεται 

δυνάμει της παρούσας και ενημερώνει τον δικαιούχο για τον κωδικό της γνωμάτευσης 

(barcode) με κάθε δυνατό τρόπο, όπως τηλεφωνικά, μέσω τηλεμοιοτυπίας ή 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι δικαιούχοι μπορούν να βλέπουν τους κωδικούς (barcode) 

των γνωματεύσεων και στον Φάκελο Υγείας τους. Με την έκδοση της γνωμάτευσης από 

τον ιατρό, η γνωμάτευση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στα συμβεβλημένα φαρμακεία και 

λοιπούς συμβεβλημένους παρόχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μέσω του αναγραφόμενου κωδικού 

γνωμάτευσης (barcode), για υποχρεωτική εκτέλεση μέσω του Πληροφοριακού 

Συστήματος εκτέλεσης και υποβολής δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (e-dapy). Μέχρι τις 

30.6.2020 δύνανται να εκδίδονται γνωματεύσεις με την ως άνω διαδικασία, οι οποίες 

εκτελούνται μέχρι την ημερομηνία λήξης, όπως αυτή ορίζεται επί της εκδοθείσας 

ηλεκτρονικής γνωμάτευσης. Οι δικαιούχοι περίθαλψης, οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού 

αυτών ή τρίτα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα προσέρχονται με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά ταυτοποίησης, ήτοι ταυτότητα και ΑΦΜ, στα συμβεβλημένα φαρμακεία και 

λοιπούς συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχους της επιλογής τους με τον κωδικό 

(barcode) της γνωμάτευσης. Τα στοιχεία ταυτοποίησης του παραλήπτη αναγράφονται 

στο φύλλο εκτέλεσης γνωμάτευσης ή στο έντυπο παραλαβής κατά την παραλαβή των 

συνταγογραφημένων ειδών. 

  



 
 

 

 

Άρθρο 54/Π.Ν.Π. 20.03.2020 

Άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από 

την έναρξη ισχύος της παρούσας, άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς με χρόνια νεφρική 

ανεπάρκεια τελικού σταδίου, για τους οποίους απαιτείται θεραπεία υποκατάστασης της 

νεφρικής λειτουργίας με αιμοκάθαρση και που δεν έχουν ενταχθεί σε μόνιμη τακτική θέση 

σε Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) δημόσιου νοσοκομείου, αναφερόμενοι ως 

περιφερόμενοι νεφροπαθείς ασθενείς, δύνανται να εντάσσονται σε συμβεβλημένες με τον 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα, ΜΤΝ ιδιωτικών κλινικών και 

Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.), για τη διενέργεια τακτικών αιμοκαθάρσεων 

σύμφωνα με το θεραπευτικό πρωτόκολλο. Η ένταξη του προηγούμενου εδαφίου 

διενεργείται με απόφαση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, μετά από 

γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Συντονισμού και Ελέγχου (Υ.Σ.Ε.) προγράμματος τελικού 

σταδίου χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γεώργιος 

Γεννηματάς», με αναλογική κατανομή και με βάση τον τόπο κατοικίας των 

αιμοκαθαιρόμενων, στις πλησιέστερες συμβεβλημένες ΜΤΝ και Μ.Χ.Α. του ιδιωτικού τομέα. 

Η διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποζημίωσης των δαπανών, καθώς και κάθε σχετική 

λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται ύστερα από 

εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Οι δαπάνες του προηγούμενου 

εδαφίου καλύπτονται με έκτακτη επιχορήγηση από την έκτακτη χρηματοδότηση του 

Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με το άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου. 

Βλ. και ΥΑ Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 23136 (ΦΕΚ Β 1467/2020) 

 

Διαδικασία ένταξης άπορων και ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 

τελικού σταδίου που δεν έχουν ενταχθεί σε μόνιμη τακτική θέση σε Μονάδα Τεχνητού 

Νεφρού (Μ.Τ.Ν.) δημόσιου νοσοκομείου, σε συμβεβλημένες μονάδες αιμοκάθαρσης του 

ιδιωτικού τομέα, Μ.Τ.Ν. ιδιωτικών κλινικών και Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) 

και διαδικασία αποζημίωσης των Μονάδων. 

 

1. Οι άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, 

για τους οποίους απαιτείται θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας με 

αιμοκάθαρση και που δεν έχουν ενταχθεί σε μόνιμη τακτική θέση σε Μονάδα Τεχνικού 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8NFVwjN9oWbb3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtV8VFS-6lwdn7OlBRHxfBGP8ONxr7LJcXoigYodqs0Vf


 
 

 

 

Νεφρού (Μ.Τ.Ν.) δημόσιου νοσοκομείου, αναφερόμενοι ως περιφερόμενοι νεφροπαθείς 

ασθενείς, δύνανται να 

εντάσσονται σε συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού 

τομέα, Μ.Τ.Ν. ιδιωτικών κλινικών και Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.), 

για την διενέργεια τακτικών αιμοκαθάρσεων σύμφωνα με το θεραπευτικό πρωτόκολλο. 

Η παρούσα οδηγία ισχύει, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, την στήριξη της κοινωνίας και της 

επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 

δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68). 

2. Η ένταξη των ασθενών διενεργείται με απόφαση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μετά από γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Συντονισμού και Ελέγχου (Υ.Σ.Ε) 

προγράμματος τελικού σταδίου χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας του Γενικού Νοσοκομείου 

Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», με αναλογική κατανομή και με βάση τον τόπο κατοικίας 

των αιμοκαθαιρόμενων, στις πλησιέστερες συμβεβλημένες Μ.Τ.Ν. και Μ.Χ.Α. του ιδιωτικού 

τομέα. 

3. Η υποβολή δαπανών των ΑΜΚΑ, που αφορά περιφερόμενους νεφροπαθείς του ν. 

4368/2016 ανά Μ.Τ.Ν. και Μ.Χ.Α., καθώς και οι απαραίτητες διευκρινήσεις υπολογι- σμού 

των δαπανών αυτών, θα πραγματοποιηθούν κατόπιν τροποποιήσεων λογισμικού σε 

ξεχωριστή υποβολή/ Σύμβαση. Η διακριτή αυτή υποβολή των συγκεκριμένων δαπανών 

δεν θα υπόκεινται σε rebate και clawback. Οι δαπάνες αυτές καλύπτονται με έκτακτη 

επιχορήγηση 

από την έκτακτη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου πέμπτου της από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42). 

4. Κατ΄ εξαίρεση για όσο διαρκούν τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού, δύναται 

κάθε μονάδα Μ.Τ.Ν. και Μ.Χ.Α., ιδιωτική ή δημόσια, να αποστείλει ηλεκτρονικά τις 

βεβαιώσεις μετακινήσεων των ασφαλισμένων ασθενών μαζί με τα υπόλοιπα 

δικαιολογητικά και την αίτηση του ασθενούς στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις 

ΕΟΠΥΥ, καθώς οι ασθενείς προσέρχονται ούτως ή άλλως στις μονάδες για την 

προγραμματισμένη θεραπεία τους. 

  



 
 

 

 

Άρθρο 56/Π.Ν.Π. 20.03.2020 

Διαδικασία αντιμετώπισης αδυναμίας διενέργειας της διαδικασίας εκκαθάρισης, 

ενταλματοποίησης ή πληρωμής των ιδιωτών παρόχων  

Σε περιπτώσεις απρόβλεπτης, λόγω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, αδυναμίας 

διενέργειας της διαδικασίας εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης ή πληρωμής των ιδιωτών 

παρόχων από τις υπηρεσίες του Οργανισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή τμήμα αυτών, η οποία 

διαπιστώνεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 

δαπάνες του Οργανισμού πληρωτέες από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως τις 

31.5.2020, αποδίδονται σε ποσοστό έως 80% του αιτούμενου ποσού, χωρίς τελική 

εκκαθάριση κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, μετά από έλεγχο αποκλειστικώς επί 

των τιμολογίων που υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό σύστημα του Οργανισμού (e-dapy). 

Στη συνέχεια εκδίδονται συστημικά εντάλματα πληρωμής, τα οποία υπογράφονται από 

τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Οργανισμού και τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ανεξαρτήτως ορίου, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. 

Τα ανωτέρω εντάλματα υποβάλλονται συγκεντρωτικά και αποστέλλονται ηλεκτρονικά, 

μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ, στην τράπεζα για εκτέλεση πληρωμής. Τα ποσά αυτά δεν 

κατάσχονται, δεν συμψηφίζονται και δεν παρακρατούνται από το Δημόσιο ή τρίτους.  

Το σύνολο της διαδικασίας της παρ. 1 πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος οικονομικής διαχείρισης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής 

ή ειδικής διάταξης. Επιπλέον, για την κατά τα ανωτέρω υποβολή δεν απαιτούνται η 

προσκόμιση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων ή βεβαίωσης οφειλής της 

παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 και της κατ’ εξουσιοδότησή του απόφασης, οι 

οποίες θα υποβληθούν μετά από τη λήξη των μέτρων κατά την τελική εκκαθάριση. Η τελική 

εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί όχι πέραν της 31ης Ιουλίου 2020. Το ποσοστό του 

αποδιδόμενου ποσού δύναται να επανακαθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Υγείας, κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του διοικητικού συμβουλίου 

του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Με όμοια απόφαση δύναται να παραταθεί το χρονικό διάστημα 

εφαρμογής της εξαιρετικής διαδικασίας της παρούσας και πάντως όχι πέραν της 30ης 

Ιουνίου 2020. Άρθρο πεντηκοστό έβδομο Παράταση προθεσμιών Ε.Κ.Π.Υ. Από την έναρξη 

ισχύος της παρούσας οι προβλεπόμενες προθεσμίες υποβολής και εκκαθάρισης 

ατομικών αιτημάτων παροχών του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.), καθώς 

και οι προθεσμίες εκτέλεσης παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων και γνωματεύσεων 

παροχών Ε.Κ.Π.Υ., παρατείνονται έως τις 30 Ιουνίου 2020.  



 
 

 

 

Νόμος 4683/2020 (ΦΕΚ Α’ 83/2020) – Τροποποίηση διατάξεων Ν. 4512/2018 περί 

αποζημίωσης φαρμάκων (διαδικασία αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης) 

 

Συνοπτικά νομοθετούνται τα εξής: 

1. Η πρόσβαση σε στοιχεία της ΗΔΙΚΑ σχετίζεται ρητά με τα φάρμακα για τα οποία ο 

ΚΑΚ έχει υποβάλλει αίτημα αξιολόγησης. 

2. Η αίτηση απένταξης ενός φαρμάκου από την Θετική Λίστα απευθύνεται στην 

Επιτροπή Αξιολόγησης.   

3. Η μη διαδικασία διαπραγμάτευσης για τα γενόσημα φάρμακα θα  αιτιολογείται από 

την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης. 

4. Νομιμοποιούνται οι δαπάνες νοσοκομείων κλπ. που πραγματοποιήθηκαν έως την 

31.3.2020. 

5. Προβλέπεται νέα Εδική Υποεπιτροπή Αξιολόγησης για την εξέταση των κατ’ 

εξαίρεση χορηγουμένων φαρμάκων της παραγράφου 1δ του άρθρου 265 του ν. 

4512/2018 (μέσω δηλαδή ΣΗΠ). 

6. Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου περί μη παρεμβατικών μελετών. 

7. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ συμβάσεων παρόχων του ΕΟΠΥΥ έως το αργότερο 10.10.2020 

(βλ. παρακάτω διάταξη για λεπτομέρειες). 

8. Κάλυψη δαπάνης μεταφοράς προϊόντων ατομικής προστασίας και νοσοκομειακού 

εξοπλισμού από την ΙΦΕΤ Α.Ε. 

9. Επανέκδοση Γνωματεύσεων στο e-dapy/Παραπεμπτικά. 

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. και ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο για τον Ν. 4683/2020 

Επιτροπή για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης (ΦΕΚ Β’ 1395/2020) 

Με υπουργική απόφαση συστάθηκε στο Υπουργείο Υγείας, Επιτροπή για την 

παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης και την ολοκλήρωση των 

διαγνωστικών/θεραπευτικών πρωτοκόλλων και την δημιουργία μητρώων ασθενών.  

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8u8Ba_xZ1WCXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDvRysmIdVvLrpgpMPxJeljCPno9sz64m7tFy4dr7W0K
file:///C:/Users/konstantinos.syrrako/Documents/ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ%20ΥΓΕΙΑ%2010%204%202020%20final.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ndsiOD8jfQsliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtS-52JccF305F-YYFGrEU-NHlN0Wg6CifzLrrNOdliCs


 
 

 

 

Νόμος 4690/2020  (ΦΕΚ Α’ 104/30.5.2020) ο οποίος περιλαμβάνει την κύρωση των 

Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 13/4/2020 και της 1/5/2020 και λοιπές νέες 

διατάξεις: 

 

Άρθρο 51 

Εξαίρεση από το Claw-Back 

 

Δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης για παροχές ασθένειας σε είδος που χορηγήθηκαν σε 

ασφαλισμένους κρατών - μελών της Ε.E., χωρών ΕΟΧ και Ελβετίας 

 

 Στην παρ. 8 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο 

και η παρ. 8 αντικαθίσταται ως εξής: «8. Οι δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης που 

καταβάλλονται για παροχές ασθένειας σε είδος που χορηγήθηκαν σε ασφαλισμένους 

κρατών - μελών της ΕΕ., χωρών ΕΟΧ και Ελβετίας ως προσωρινά ή μόνιμα διαμένοντες 

στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, οι οποίες εν 

συνεχεία αποδίδονται από τους οικείους ευρωπαϊκούς ασφαλιστικούς φορείς στον 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως Οργανισμό Σύνδεσης για την αποζημίωση των εν λόγω δαπανών, 

παρακολουθούνται διακριτά, δεν συνυπολογίζονται στο ανώτατο όριο δαπάνης, όπως 

αυτό προβλέπεται στην περ. 3 της παρ. ΣΤ` του άρθρου 2 του Μέρους Β του ν. 4336/2015 

(Α` 94) και δεν υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 100 παρ. 1 του ν. 4172/2013 και 11 

του ν. 4052/2012 (Α` 41). Στις διατάξεις της παρούσας περιλαμβάνονται και όσες από τις 

ανωτέρω δαπάνες δεν υποβλήθηκαν διακριτά, αλλά μπορούν να πιστοποιηθούν ότι 

αφορούν στους δικαιούχους περίθαλψης. Τα ανωτέρω ισχύουν από 1.1.2017.».  

 

Άρθρο 52  

Δαπάνες για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας  

 

Δαπάνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο διαδικασιών έκτακτης προμήθειας μέσων 

ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), τηρουμένων οπωσδήποτε των προϋποθέσεων της παρ. 2 

του άρθρου τρίτου της από 25.2.2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και 

περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 4682/2020 (Α΄ 76), για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό νοσοκομείων, από τις οικείες 

Δ.Υ.Πε. κατά τη χρονική περίοδο από 26.2.2020 έως και 30.4.2020 είναι νόμιμες ως προς τις 

παραληφθείσες ποσότητες παραδοτέων ΜΑΠ μέχρι και 30.4.2020, ανεξαρτήτως του εάν 

τηρήθηκε η υπαγωγή στον έλεγχο του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52). 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-11WGLkYj8Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY8BZwXQHhcod6cUC5Ygay8wxapHPUJW6i8lMYUvqxMF


 
 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4512/2018 

 

Άρθρο 45 

Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

 Η παρ. 4 του άρθρου 248 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), αντικαθίσταται ως εξής: «4. Η Επιτροπή 

Αξιολόγησης επικουρείται στο έργο της από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες - αξιολογητές, 

οι οποίοι επιλέγονται, είτε μεταξύ των καταχωρημένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται 

στον Ε.Ο.Φ., ως πιστοποιημένοι, σε σχέση με την επιστημονική εξειδίκευσή τους, είτε μεταξύ 

αυτών που ανήκουν σε πανεπιστημιακούς ή ερευνητικούς φορείς. Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι δυνατή η επιλογή των αξιολογητών 

κατά τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια, η Επιτροπή, με αιτιολογημένη απόφασή της, 

δύναται να αναθέσει την εισήγηση για την αξιολόγηση σε εξωτερικό αξιολογητή της 

επιλογής της. Στο πλαίσιο κάθε ενεργούμενης αξιολόγησης, οι εξωτερικοί αξιολογητές 

επιλέγονται με κριτήριο την επιστημονική ειδίκευσή τους και τις αποδεδειγμένες 

επιστημονικές ικανότητές τους στη θεραπευτική κατηγορία στην οποία ανήκει το υπό 

αξιολόγηση φάρμακο. Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να αναθέσει την προεισήγηση για 

την αξιολόγηση του φαρμάκου και σε πανεπιστημιακούς ή ερευνητικούς φορείς.».  

 

Άρθρο 46 

Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  

 

Η παρ. 6 του άρθρου 254 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), αντικαθίσταται ως εξής: «6. Με 

απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης και της λειτουργίας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, ο τρόπος 

σύναψης των συμφωνιών με τους ΚΑΚ και ο Κανονισμός Λειτουργίας της, καθώς και ο 

τρόπος ορισμού των τιμών αναφοράς (ΤΑ), που αποτελούν ασφαλιστικές τιμές 

αποζημίωσης για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Για τον 

καθορισμό της αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής του άρθρου αυτού εφαρμόζονται 

οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως εκάστοτε ισχύουν. Η 

αποζημίωση του προηγούμενου εδαφίου καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τις πιστώσεις του 

καταβαλλόμενου τέλους αξιολόγησης της παρ. 1 του άρθρου 250 του ν. 4512/2018 

(Α΄5).». 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID 19 



 
 

 

 

Άρθρο 29 Π.Ν.Π. 30.03.2020 

Σύσταση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID – 19  

  

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας συστήνεται και λειτουργεί Εθνικό Μητρώο Ασθενών 

από τον κορωνοϊό COVID-19, με στόχο την προάσπιση της υγείας του πληθυσμού ενόψει 

της μεγάλης επίπτωσης του νοσήματος στον γενικό πληθυσμό, της ανάγκης καταγραφής  

επιδημιολογικών δεδομένων, φαρμακοεπαγρύπνησης και άσκησης εποπτείας στους 

φορείς υγειονομικής φροντίδας του ιδιωτικού τομέα. 

Στο πλαίσιο αυτό, κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή 

τριτοβάθμιας παροχής υπηρεσιών υγείας, σε όλη την Επικράτεια, κάθε ιατρός που παρέχει 

υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, ή Ο.Τ.Α, ή Ν.Π.Δ.Δ., ή Ν.Π.Ι.Δ., 

καθώς και κάθε ελεύθερος επαγγελματίας ιατρός, υποχρεούται να ενημερώνει αμελλητί το 

Μητρώο και τον Ε.Ο.Δ.Υ. για κάθε κρούσμα νοσήματος που υποπίπτει στην αντίληψή του.  

Κάθε παράλειψη εκπλήρωσης της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου επιφέρει 

διοικητική ποινή προσωρινής αναστολής της άδειας λειτουργίας νομικού προσώπου 

ιδιωτικού φορέα υπηρεσιών υγείας για χρονικό διάστημα 6 μηνών και, σε περίπτωση 

υποτροπής, έως οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας. Αντίστοιχη παράλειψη ιδιώτη 

ιατρού επιστημονικά υπευθύνου ιατρείου συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα των περ. γ΄ 

και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 319 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5). 

Το Υπουργείο Υγείας είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και κατά την επεξεργασία των 

δεδομένων λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας.  

Τα πρόσωπα, των οποίων τα δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο του Εθνικού 

Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, έχουν τα δικαιώματα που 

προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ και από κάθε άλλη ρύθμιση σχετικά με την προστασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται σε ιατρικά αρχεία και ισχύουν για το 

Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. 

Στους αποδέκτες των δεδομένων του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό 

COVID -19 περιλαμβάνονται ο εκάστοτε θεράπων ιατρός ή άλλος επαγγελματίας υγείας 

κατά τη νοσηλεία ή επίσκεψη σε δημόσια ή ιδιωτική μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας, 

για τον σκοπό παροχής υπηρεσιών υγείας, καθώς και επαγγελματίες υγείας και δημόσιες 

αρχές, για τον σκοπό πλήρωσης δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας 

υγείας. 



 
 

 

 

Αποδέκτες ψευδωνυμοποιημένων και ανωνυμοποιημένων πληροφοριών4 μπορεί να είναι 

οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Υγείας φορείς ή, 

ενδεχομένως, άλλοι φορείς του Δημοσίου ή διεθνείς οργανισμοί για σκοπούς, οι οποίοι 

καθιστούν την εν λόγω διαβίβαση απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημοσίου 

συμφέροντος. Ευρωπαϊκά Μητρώα Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19 δύνανται να 

λαμβάνουν ψευδωνυμοποιημένες ή ανωνυμοποιημένες πληροφορίες, για τη διενέργεια 

στατιστικών ή επιστημονικών μελετών σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19. 

Ρητώς απαγορεύεται η χορήγηση ειδικών δεδομένων από το Μητρώο σε ασφαλιστικές 

εταιρείες και τράπεζες. Η απαγόρευση αυτή δεν μπορεί να αρθεί από το υποκείμενο των 

δεδομένων. 

Τέλος προβλέπονται ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Μητρώου 

Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID -19. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι, η χωρίς δικαίωμα 

επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στο σύστημα αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου 

Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID -19, ή λήψη γνώσης των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, που τηρούνται στο Μητρώο αυτό, ή αφαίρεση, αλλοίωση, βλάβη, 

καταστροφή, επεξεργασία, μετάδοση, ανακοίνωση, κοινοποίηση σε μη δικαιούμενα 

πρόσωπα ή εκμετάλλευση καθοιονδήποτε τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική 

ποινή, και, αν πρόκειται για ευαίσθητα δεδομένα, με φυλάκιση ενός (1) τουλάχιστον έτους 

και χρηματική ποινή είκοσι χιλιάδων (20.000) τουλάχιστον ευρώ, αν η πράξη δεν τιμωρείται 

βαρύτερα από άλλες διατάξεις.  

Αν ο υπαίτιος των πράξεων είχε σκοπό προσπορισμού στον εαυτό του ή σε άλλον 

παράνομου περιουσιακού οφέλους ή βλάβης τρίτου επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα (10) 

ετών και χρηματική ποινή πενήντα  χιλιάδων (50.000) τουλάχιστον ευρώ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με άρθρο 29 της ΠΝΠ 30/03/2020 πιέστε εδώ 

Βλ. και ΥΑ Αριθμ. 2649 (ΦΕΚ Β 1390/14.04.2020) 

 

Σύσταση και βασικές παράμετροι λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον 

κορωνοϊό CΟVID-19, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις δια τάξεις των άρθρων 29 της από 

30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας 

                                                      
4
 Πληροφοριών από τις οποίες δεν μπορεί να προκύψει άμεσα ή έμμεσα η ταυτότητα των υποκειμένων.  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL80cV-U9HiiGLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNgwgWjea8J2rK1WVS135n0kJ4A6-bChGSocWFWnc1Oo
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8ndsiOD8jfQvNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtddFwuVo1zlM9NSKMHDKRDlz2uDLZK4lrW9kCmYhfFK4


 
 

 

 

του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75) και 83 του ν. 

4600/2019 (Α΄ 43). 

 

Άρθρο Εικοστό/Π.Ν.Π. 01.05.2020 

 

Ενημέρωση Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19 – Πρόσβαση σε 

δεδομένα Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 

 

1. Κατά την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό 

COVID-19 επιτρέπεται η ενημέρωσή του, μέσω της αναδρομικής χορήγησης δεδομένων 

προς την ΗΔΙΚΑ Α.Ε., τα οποία έχουν περιέλθει σε γνώση των χρηστών για σκοπούς 

ιχνηλάτησης, και 

αφορούν στο σύνολο των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. 

2. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.), στο πλαίσιο των σκοπών 

ιχνηλάτησης, δύναται να έχει πρόσβαση στα ακόλουθα δεδομένα αναφορικά με την 

πορεία έκβασης των νοσηλευομένων: α) είδος κλίνης όπου νοσηλεύεται κάθε ασθενής 

(ΜΕΘ, ΜΑΦ, απλή) και τυχόν μεταβολές, καθώς και β) έκβαση της νοσηλείας 

(εξιτήριο λόγω ίασης ή θάνατος). 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: alexandros.kortesis@potamitisvekris.com 

 

 

 

 

 

  

mailto:alexandros.kortesis@potamitisvekris.com


 
 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΛΟΙΠΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 
o Αλλαγές με την υπ’ αριθ. πρωτ. 37201/23.03.2020 Εγκύκλιο του Ε.Ο.Φ., με την οποία 

τροποποιείται η ισχύουσα υπ’ αριθ. πρωτ. 27810/20.03.2018 Εγκύκλιος του Ε.Ο.Φ. 

για τις επιστημονικές εκδηλώσεις, μόνο ως προς τη δυνατότητα πραγματοποίησης 

επιστημονικών εκδηλώσεων κατά την θερινή περίοδο αποκλειστικά για το έτος 

2020, εφόσον οι συνθήκες που επικρατούν το επιτρέπουν, λόγω της αναστολής 

οιασδήποτε συνεδριακής εκδήλωσης στην ελληνική επικράτεια και της εξαιρετικά 

επείγουσας και επιτακτικής ανάγκης για τον περιορισμό της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19. 

Κατωτέρω παρατίθενται οι νέες ρυθμίσεις που εισάγονται σε εφαρμογή της υπ’ 

αριθ. πρωτ. 37201/ 23.03.2020 Εγκυκλίου του Ε.Ο.Φ.: 

o Επιστημονικές εκδηλώσεις οι οποίες διοργανώνονται στην Ελλάδα αποκλειστικά 

από ξένη εταιρεία, χωρίς καμία συμμετοχή ελλήνων ΕΥ ή/και ανάμειξη ελληνικής 

θυγατρικής εταιρείας, δεν χρήζουν γνωστοποίησης/επικύρωσης από Ε.Ο.Φ. 

o Αναφορικά με επιστημονικές εκδηλώσεις οι οποίες διοργανώνονται στην Ελλάδα 

αποκλειστικά από ξένη εταιρεία προϊόντων αρμοδιότητας Ε.Ο.Φ., με συμμετοχή 

Ελλήνων ΕΥ σε αυτές, οι ελληνικές θυγατρικές εταιρείες που ενδιαφέρονται να 

επιχορηγήσουν συμμετοχές ΕΥ στις εν λόγω εκδηλώσεις, θα υποβάλλουν 

ηλεκτρονικά τις αντίστοιχες συμμετοχές των ΕΥ, με τις διαδικασίες «Αίτημα 

Συμμετοχής των ΕΥ» σε συνέδρια Εξωτερικού από ξένη εταιρεία στην Ελλάδα. 

o Οι χορηγίες για τις επιστημονικές εκδηλώσεις διάρκειας μεγαλύτερης των οκτώ (>8) 

ωρών ανέρχεται έως του ποσού των €15.000,00 ανά εταιρεία/ χορηγό. 
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o Οι επιστημονικές εκδηλώσεις δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται σε 

τουριστικούς προορισμούς κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου (15/12 έως 

15/01), ενώ σε αποκλειστικά χιονοδρομικούς προορισμούς από 15/12 έως 15/03.  

Παρατήρηση: 

Η προηγούμενη εγκύκλιος έκανε αναφορά και για την θερινή περίοδο- Πλέον η διεξαγωγή 

επιστημονικών εκδηλώσεων τη θερινή περίοδο επιτρέπεται μόνο εφόσον το επιτρέπουν οι 

συνθήκες που επικρατούν. 

 

o Μετά το πέρας της Επιστημονικής Εκδήλωσης, απολογιστικά στοιχεία υποβάλλονται  

εντός του τρέχοντος έτους του συνεδρίου και μέχρι 01.06 του επόμενου έτους. 

Παρατήρηση:  

Στην προηγούμενη εγκύκλιο ο απολογισμός γινόταν εντός 6 μηνών ή 8 μηνών, ανάλογα 

με την περίπτωση. 

 

o Το κόστος φιλοξενίας (διαμονή - διατροφή) των Επαγγελματιών Υγείας σε 

επιστημονικές εκδηλώσεις/επιτροπές του Εξωτερικού, καθορίζεται σε: 150 € το 

ανώτερο κόστος διατροφής με πρωινό, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 400 € το 

ανώτερο κόστος διαμονής, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

Παρατήρηση:  

Στην προηγούμενη εγκύκλιο τα ποσά ήταν 100€ και 300€ αντίστοιχα. 

o Συμμετοχές Επαγγελματιών Υγείας σε επιστημονικές εκδηλώσεις ή/και Επιτροπές 

Εμπειρογνωμόνων Εσωτερικού -–Εξωτερικού για τις οποίες οι δαπάνες συμμετοχής 

Ελλήνων ΕΥ, καλύπτονται αποκλειστικά από εταιρεία του εξωτερικού, δεν χρήζουν 

γνωστοποίηση/ επικύρωση από τον ΕΟΦ. 

- Τέλος, σημειώνουμε ότι συγκριτικά με την προηγούμενη εγκύκλιο, στην 

επικαιροποιημένη εγκύκλιο δεν προβλέπεται το περιθώριο υπέρβασης του 

προϋπολογισμού κατά 25%. Πέραν αυτού, η παράγραφος της 

προηγούμενης εγκυκλίου «Όλοι οι δικαιούχοι επιστημονικοί 

φορείς/εταιρείες αρμοδιότητας ΕΟΦ που ενδιαφέρονται να 

διοργανώσουν Επιστημονικές εκδηλώσεις, θα πρέπει να υποβάλλουν το 

αίτημά τους στον ΕΟΦ μόνο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, στην ειδική πλατφόρμα, 

τέσσερεις (4) φορές το χρόνο, τους μήνες: Ιανουάριο, Απρίλιο, Ιούλιο και 

Οκτώβριο, ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες που τους παρέχονται 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα» έχει απαλειφθεί στην επικαιροποιημένη 

εγκύκλιο. 

 



 
 

 

 

o Η υπ’ αριθμόν 37201/23.03.2020 Εγκύκλιος του ΕΟΦ τίθεται σε ισχύ από 23.3.2020 και 

αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες.  

o Τέλος, ως προς ζητήματα έκτακτης παραγωγής αντισηπτικών για το σκοπό του 

περιορισμού της εξάπλωσης του Covid19, σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 

του ν. 4681/2020 (ΦΕΚ 74/Α/27.03.2020) ορίζεται τα ακόλουθα: 

 

o Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και 

πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από 

την έναρξη ισχύος της παρούσας, αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων της 

περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 

1316/1983 (αποκλειστικά για επιχειρήσεις που ήδη κατέχουν άδεια δυνατότητας 

παραγωγής φαρμακευτικών ή καλλυντικών προϊόντων, και μόνο ως προς την 

παραγωγή απολυμαντικών προϊόντων τύπου 1 για ανθρώπινη χρήση είτε σε μορφή 

υγρή ή γέλης είτε εμποτισμένα μαντηλάκια, των οποίων η διάθεση στην αγορά και η 

χρήση διέπεται από τον Κανονισμό ΕΕ 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου. Οι ως άνω επιχειρήσεις δύνανται να παράγουν τα ανωτέρω 

προϊόντα αποκλειστικά και μόνο για διάθεσή τους στην Ελληνική Επικράτεια και 

υποχρεούνται να τηρούν όλους τους κανόνες ασφάλειας των παραγόμενων 

προϊόντων και ενημέρωσης του κοινού ως προς τη χρήση τους και τα 

χαρακτηριστικά τους. Η υποχρέωση αποκλειστικής διάθεσης και κυκλοφορίας των 

προϊόντων της παρούσας παραγράφου στην Eλληνική Επικράτεια και η 

απαγόρευση εξαγωγής των προϊόντων αυτών εκτός της Ελληνικής Επικράτειας 

καταλαμβάνει τόσο τους παραγωγούς όσο και τους μεταπωλητές αυτών. Σε 

περίπτωση που για την ως άνω παραγωγή απαιτείται η τήρηση διαδικασιών βάσει 

των σχετικών άρθρων των νόμων 3982/2011 (Α΄ 143) και 4442/2016 (Α΄ 230), 

αναστέλλεται ομοίως η ισχύς των σχετικών διατάξεων αποκλειστικά και μόνο ως 

προς την ανωτέρω διαδικασία παραγωγής και τηρούνται οι προθεσμίες της 

παραγράφου 3.  

 

o Η διάθεση των προϊόντων της παραγράφου 1 γίνεται μετά από έκδοση σχετικής 

άδειας κυκλοφορίας του Ε.Ο.Φ. σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού ΕΕ 

528/2012. 

 

o  Οι εταιρείες, οι οποίες θα παράγουν τα ανωτέρω προϊόντα σύμφωνα με την 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8R5ab1UmX_HjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijLb1ivlNNQ8JmRGAC6BqKsJtWW1pFcLjY26JvtP7NwiF


 
 

 

 

παράγραφο 1, υποχρεούνται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη παραγωγής 

αυτών να υποβάλλουν αίτηση στον Ε.Ο.Φ. για χορήγηση άδειας δυνατότητας 

παραγωγής των ως άνω προϊόντων σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της 

παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 1316/1983.  

 

o Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπροθέσμως η αίτηση της παραγράφου 3 με 

πλήρη φάκελο, οι ανωτέρω εταιρείες υποχρεούνται να διακόψουν άμεσα την 

παραγωγή και διάθεση των ανωτέρω προϊόντων και να αποσύρουν τα εν λόγω 

προϊόντα από την αγορά. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης του 

προηγούμενου εδαφίου επιβάλλονται οι οι κυρώσεις του άρθρου 19 του ν.δ. 96/1973. 

Προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοικοινωτικής διακίνησης 

φαρμακευτικών προϊόντων 

o Με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 33887/13.03.2020 και 35702/24.03.2020 αποφάσεις του 

Ε.Ο.Φ. απαγορεύτηκαν προσψρινά οι παράλληλες εξαγωγές και η ενδοκοινοτική 

διακίνηση φαρμακευτικών προϊόντων.  

o Σχετικός και ο από 24.03.2020 Πίνακας προϊόντων για τα οποία ισχύει η ως άνω 

απαγόρευση.  

Κίνδυνος από την προμήθεια ψευδεπίγραφων φαρμάκων 

Με την από 27.03.2020 Ανακοίνωσή του, ο Ε.Ο.Φ. προειδοποιεί για τους κινδύνους από 

την προμήθεια ψευδεπίγραφων φαρμάκων από το διαδίκτυο ή άλλες μη αξιόπιστες πηγές. 

Οδηγίες για την διεξαγωγή των Κλινικών Δοκιμών κατά την διάρκεια της πανδημίας 

COVID-19 στην Ελλάδα από τον Ε.Ο.Φ. 

o Υποβάλλονται προς έγκριση στο αρμόδιο Τμήμα Κλινικών Δοκιμών του Ε.Ο.Φ. και 

αξιολογούνται στην συνέχεια με επείγουσα διαδικασία σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

o Για την έγκρισή τους απαιτείται η θετική γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής 

Δεοντολογίας. 

o Αν οι κλινικές δοκιμές είναι πολυεθνικές σύμφωνα με σύσταση της ομάδας CTFG, 

προτείνεται η διαδικασία VHP. 

https://www.sfee.gr/wp-content/uploads/2020/03/13.03.2020_TropopProswrApagoreyshsExagwgwn33887_13032020-01.pdf
https://www.sfee.gr/wp-content/uploads/2020/03/APAGOREUSI-COVID-19.pdf
https://www.sfee.gr/wp-content/uploads/2020/03/EOF_LIST-BAN-shortage.pdf
https://www.sfee.gr/wp-content/uploads/2020/04/27032020_EMA_FALSIFIED_COVID-19.pdf
http://www.eof.gr/web/guest/home?p_p_id=62_INSTANCE_0eNL&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=11&_62_INSTANCE_0eNL_struts_action=%2Fjournal_articles%2Fview&_62_INSTANCE_0eNL_groupId=12225&_62_INSTANCE_0eNL_art


 
 

 

 

o  Οι κλινικές δοκιμές μετά την έγκρισή τους από τις ρυθμιστικές αρχές (ΕΟΦ-ΕΕΔ) και 

την ανάρτησή τους στη EudraCT εμφανίζονται αυτομάτως στην EU Clinical Trials 

Register όπου έχουν δημόσια πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι.  

(https://www.clinicaltrialsregister.eu/). 

o Για την εύκολη αναζήτηση τους απαιτείται να περιέχεται στον τίτλο των κλινικών 

δοκιμών ο προσδιορισμός  COVID-19. 

o Σχετικές Οδηγίες και Ανακοίνωση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων . 

Διανομή εκπαιδευτικών υλικών προς Επαγγελματίες Υγείας 

Με την από 26.05.2020 Ανακοίνωση του, ο Ε.Ο.Φ. ενημέρωσε ότι για το χρονικό διάστημα 

από 26.03.2020 έως 30.04.2020, οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας που αιτούνται έγκριση των 

εκπαιδευτικών υλικών προς του Επαγγελματίες Υγείας, θα διανέμουν το Εκπαιδευτικό Υλικό 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με δέσμευσή τους για διανομή του εκπαιδευτικού υλικού 

μετά τις 30.04.2020 μέσω συστημένης αλληλογραφίας.  

Διανομή των Επιστολών Απευθείας Επικοινωνίας με Επαγγελματίες Υγείας 

Με την από 23.03.2020 Ανακοίνωσή του, ο Ε.Ο.Φ. ενημέρωσε ότι οι ΚΑΚ που θα αιτούνται 

έγκριση των Επιστολών των Επιστολών «Απευθείας Επικοινωνίας με Επαγγελματίες Υγείας 

(DHPCs)», για το χρονικό διάστημα από 23 Μαρτίου 2020 έως 30 Απριλίου 2020 θα έχουν 

τη δυνατότητα μη διανομής της Επιστολής για αυτό το διάστημα με δέσμευση τους για τη 

διανομή της «Απευθείας Επικοινωνίας με Επαγγελματίες Υγείας (DHPCs)» μετά την 30η 

Απριλίου 2020. Για το χρονικό διάστημα από 23 Μαρτίου 2020 έως 30 Απριλίου 2020 η 

επιστολή θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ μετά την αποστολή της από τον ΚΑΚ. 

Λειτουργία Ε.Ο.Φ. 

Ως προς την Λειτουργία του Πρωτοκόλλου, ο Ε.Ο.Φ. ενημέρωσε ότι όλα τα αιτήματα θα 

υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σχετικές οδηγίες εδώ. 

 

ΚΥΑ υπ’Αριθμ. 33486 9.4.2020 (ΦΕΚ Β’ 1258/2020) 

Διαδικασία κοινοποίησης στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (OBI) της έναρξης 

παρασκευής στην Ελλάδα προϊόντος ή φαρμάκου που προστατεύεται με 

συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα, σύμφωνα με τον 

Κανονισμό (ΕΕ) 2019/933 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης 

https://www.clinicaltrialsregister.eu/
https://www.sfee.gr/wp-content/uploads/2020/03/guidance-sponsors-how-manage-clinical-trials-during-covid-19-pandemic_en.pdf
http://www.eof.gr/web/guest/announcementsgeneral;jsessionid=63bfda8dac575537f0013b7b1185?p_p_id=62_INSTANCE_SK2n&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_62_INSTANCE_SK2n_struts_action=%2Fjournal_articles%2Fvie
https://www.sfee.gr/wp-content/uploads/2020/04/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC.pdf
https://www.sfee.gr/wp-content/uploads/2020/04/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-DHPC.pdf
https://www.eof.gr/web/guest/announcementsgeneral?p_p_id=62_INSTANCE_SK2n&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_62_INSTANCE_SK2n_struts_action=%2Fjournal_articles%2Fview&_62_INSTANCE_SK2n_groupId=12225&_62_I
http://www.eof.gr/web/guest/home?p_p_id=62_INSTANCE_0eNL&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=11&_62_INSTANCE_0eNL_struts_action=%2Fjournal_articles%2Fview&_62_INSTANCE_0eNL_groupId=12225&_62_INSTANCE_0eNL_art
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL82yh7yZjcHfvuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZAyee1U286AUKeVOv81eeFPuzzYntHKHtpLZVf5EyOI


 
 

 

 

Μαΐου 2019 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 469/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 περί του συμπληρωματικού 

πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα (ΣΠΠΦ). 

 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Άρθρο πέμπτο/Π.Ν.Π. 01.05.2020 

 

Στήριξη επιχειρήσεων με αντικείμενο νοσοκομειακές δραστηριότητες 

 

1. Στις πληγείσες λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 επιχειρήσεις 

περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται με Κύριο Κωδικό 

Δραστηριότητας τον τετραψήφιο 86.10 «Νοσοκομειακές δραστηριότητες», ή και 

οποιονδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις πενταψήφιες, εξαψήφιες και οκταψήφιες 

υποκατηγορίες του ανωτέρω Κωδικού. 

2. Στις επιχειρήσεις της παρ. 1 παρατείνεται έως την 31η Αυγούστου 2020 η προθεσμία 

καταβολής και αναστέλλεται η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις 

Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) που κατέστησαν ή καθίστανται 

ληξιπρόθεσμες από την 1η Απριλίου 2020 μέχρι και την 31η Μαΐου 2020. Ομοίως, 

παρατείνεται έως την 31η Αυγούστου 2020 η προθεσμία καταβολής και αναστέλλεται η 

είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. ή τα Ελεγκτικά Κέντρα, καθώς και οι 

προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής 

βεβαιωμένων οφειλών που κατέστησαν ή καθίστανται ληξιπρόθεσμες από την 1η 

Απριλίου 2020 μέχρι και την 31η Μαΐου 2020. Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της 

προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης, τα οφειλόμενα ποσά δεν 

επιβαρύνονται με τόκους η προσαυξήσεις. Στις ως άνω επιχειρήσεις παρέχεται το 

ευεργέτημα του συμψηφισμού σε ποσοστό 25% επί του καταβληθέντος ποσού Φ.Π.Α. με 

άλλες οφειλές που έχουν καταληκτική ημερομηνία καταβολής μετά την 1η Μαΐου 2020 σε 

περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης οφειλών Φ.Π.Α. έως τις 11 Μαΐου 2020, υπό τους 

όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 

76), όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια με το τρίτο άρθρο της από 13.4.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84). 

3. α) Στις επιχειρήσεις της παρ. 1, οι οποίες απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με 

μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου ή αορίστου 

χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, οι τρέχουσες ασφαλιστικές 

εισφορές, περιόδου απασχόλησης Μαρτίου και Απριλίου 2020, απαιτητές έως την 30η 



 
 

 

 

Απριλίου 2020 και την 31η Μαΐου 2020 αντίστοιχα, δύναται να καταβληθούν έως την 31η 

Οκτωβρίου 2020 και την 30η Νοεμβρίου 2020 αντίστοιχα, χωρίς τον υπολογισμό κατά το 

διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής. Ως 

ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, όπου 

προβλέπονται, για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (κύριας ασφάλισης, υγειονομικής 

περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής), καθώς και οποιουδήποτε άλλου 

φορέα για τον οποίο ο e-ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές, με εξαίρεση τις εισφορές από 

προαιρετική ασφάλιση. Οι ως άνω επιχειρήσεις υποβάλλουν για το προσωπικό που 

απασχολείται την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020 

εντός των προθεσμιών, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης 

υποβολής της ΑΠΔ επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις. 

β) Για τις επιχειρήσεις της παρ. 1, η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών 

ρυθμίσεων, απαιτητών έως τις 30 Απριλίου 2020, καθώς και η προθεσμία όλων των 

επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες. Κατά 

το χρονικό διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων, δεν υπολογίζονται 

πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Κατά τα λοιπά 

εφαρμόζονται οι διατάξεις της οικείας ρύθμισης στην οποία αφορά η δόση. 

4. Στις επιχειρήσεις της παρ. 1, οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών, λόγω της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ποσοστό 20% της διαφοράς του μηνιαίου κύκλου 

εργασιών για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο έτους 2020, από τους αντίστοιχους 

μήνες του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, αντισταθμίζεται από τον Εθνικό 

Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) μέσω μείωσης του ποσού των 

καταβλητέων δόσεων που έχουν προκύψει ή πρόκειται να προκύψουν μέσω της 

Εφαρμογής Μηχανισμού Αυτόματης Επιστροφής από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η μείωση του 

προηγούμενου εδαφίου δεν δύναται να υπερβεί το ποσοστό 50% των τριών 

δωδεκατημορίων του εργατικού κόστους 

του πάσης φύσεως προσωπικού της επιχείρησης για το έτος 2019, όπως αυτό προκύπτει 

από τις υποβληθείσες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις. Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της 

Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται ο τρόπος βεβαίωσης του μειωμένου κύκλου εργασιών του πρώτου 

εδαφίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα 

για την εφαρμογή της παρούσας. 

5. Ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί σε μέτρα στήριξης επιχειρήσεων με βάση 

Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας διαφορετικό από τον οριζόμενο στην παρ. 1 εξαιρούνται 

από την εφαρμογή του παρόντος. 

6. Από την εφαρμογή του παρόντος εξαιρούνται φορείς που ανήκουν στο Μητρώο 

Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. 



 
 

 

 

 

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις υπηρεσίες του τμήματος Life Sciences/ Healthcare, 

πατήστε εδώ 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: alexandros.kortesis@potamitisvekris.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.potamitisvekris.com/wp-content/uploads/2020/04/Life-Sciences-Healthcare_Brochure_2020.pdf
mailto:alexandros.kortesis@potamitisvekris.com


 
 

 

 

 

                                                         
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ COVID-19 

 
Η έξαρση της νόσου COVID-19 ενδέχεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία. 

Πολλά κράτη μέλη της ΕΕ σχεδιάζουν, ή έχουν ήδη υιοθετήσει, μέτρα  προς στήριξη 

πολιτών και επιχειρήσεων, ορισμένα εκ των οποίων δύνανται να αποτελούν κρατικές 

ενισχύσεις, υπό την έννοια του άρθρου 107(1) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 

 

Στις 13 Μαρτίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να 

αποφαίνεται επί της συμβατότητας μέτρων κρατικής ενίσχυσης με την εσωτερική αγορά 

σύμφωνα με το άρθρο 108 ΣΛΕΕ, έθεσε το περίγραμμα μιας συντονισμένης αντίδρασης 

για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του COVID-19. Στο πλαίσιο αυτό, η 

Επιτροπή σημείωσε ότι η κύρια δημοσιονομική απόκριση στον COVID-19 θα προέλθει από 

τους εθνικούς προϋπολογισμούς, καθώς και ότι οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων 

παρέχουν τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να αναλάβουν ταχεία και αποτελεσματική 

δράση, σχεδιάζοντας εκτενή μέτρα στήριξης. 

 

Κατωτέρω παρατίθενται οι διαφορετικές νομικές βάσεις οι οποίες δύνανται να 

χρησιμοποιηθούν από τα κράτη μέλη μεμονωμένα ή συνδυαστικά.  

Ενίσχυση για την αποζημίωση άμεσης ζημίας που προκαλείται από έκτακτα γεγονότα 

(άρθρο 107(2)(β) ΣΛΕΕ) 

 

Το άρθρο 107(2)(β) ΣΛΕΕ παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να εγκρίνει κρατικές 

ενισχύσεις για την αντιστάθμιση της άμεσης ζημίας που υφίστανται συγκεκριμένες 

επιχειρήσεις ή κλάδοι (υπό τη μορφή καθεστώτων ενίσχυσης) λόγω έκτακτων γεγονότων. 

Η Επιτροπή έχει ήδη δεχθεί ότι η έξαρση της νόσου COVID-19 αποτελεί έκτακτο γεγονός για 

τους σκοπούς της εν λόγω διάταξης.  

 

Επομένως, η διάταξη αυτή επιτρέπει στα κράτη μέλη:  
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-coordinated-economic-response-covid19-march-2020_en.pdf


 
 

 

 

- Να σχεδιάσουν καθεστώτα ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε κλάδους οι οποίοι πλήττονται περισσότερο (λ.χ. 

μεταφορές, τουρισμός, εστίαση) 

- Να παράσχουν στήριξη σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις 

- Να αποζημιώσουν τους διοργανωτές εκδηλώσεων, όπως συναυλιών, 

φεστιβάλ, αθλητικών πρωταθλημάτων ή πολιτιστικών εκδηλώσεων, σε 

περίπτωση που οι εκδηλώσεις αυτές ακυρωθούν ως άμεση συνέπεια της 

έξαρσης της νόσου COVID-19. 

Ενίσχυση για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους (άρθρο 

107(3)(β) ΣΛΕΕ) 

 

Το άρθρο 107(3)(β) ΣΛΕΕ παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να εγκρίνει, ως συμβατά 

με την εσωτερική αγορά, μέτρα κρατικής ενίσχυσης για την άρση σοβαρής διαταραχής 

της οικονομίας κράτους μέλους. Η διαταραχή θα πρέπει να επηρεάζει ολόκληρη την 

οικονομία του κράτους μέλους, ή σημαντικό μέρος αυτής, και όχι απλώς μία περιφέρεια ή 

μέρος της επικράτειάς του. 

 

Για πρώτη φορά μετά την χρηματοοικονομική κρίση του 2008, η Επιτροπή υιοθέτησε 

Προσωρινό Πλαίσιο δυνάμει του άρθρου 107(3)(β) ΣΛΕΕ (συνδυαστικά προς τις λοιπές 

επιλογές που είναι ήδη διαθέσιμες για την άμβλυνση του κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου 

της έξαρσης του COVID-19) με σκοπό να επιτρέψει στα κράτη μέλη να επωφεληθούν της 

ευελιξίας των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων για να υποστηρίξουν την οικονομία. 

  

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework_el.pdf


 
 

 

 

Το Προσωρινό Πλαίσιο προέβλεπε αρχικά πέντε μορφές ενίσχυσης: 

1 Άμεσες επιχορηγήσεις, 

επιλεκτικά φορολογικά 

πλεονεκτήματα και 

προκαταβολές 

Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να θεσπίσουν μηχανισμούς 

για τη χορήγηση έως και 800.000 ευρώ σε μια επιχείρηση για την 

κάλυψη επειγουσών αναγκών ρευστότητας. 

2 Κρατικές εγγυήσεις για 

τραπεζικά δάνεια 

επιχειρήσεων 

Τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν κρατικές 

εγγυήσεις ώστε να διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες εξακολουθούν 

να δίνουν δάνεια στους πελάτες που τα χρειάζονται. 

3 Επιδοτούμενα δημόσια 

δάνεια σε επιχειρήσεις 

Τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν στις 

εταιρείες δάνεια με ευνοϊκά επιτόκια. Τα δάνεια αυτά μπορούν να 

βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να καλύψουν άμεσα κεφάλαια 

κίνησης και επενδυτικές ανάγκες. 

4 Διασφαλίσεις για τις 

τράπεζες που διοχετεύουν 

τις κρατικές ενισχύσεις 

στην πραγματική 

οικονομία 

Ορισμένα κράτη μέλη σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν τις 

υφιστάμενες δανειοδοτικές ικανότητες των τραπεζών και να τις 

χρησιμοποιήσουν ως μέσο στήριξης των επιχειρήσεων, ιδίως 

για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι εν λόγω ενισχύσεις 

θεωρούνται άμεσες ενισχύσεις στους πελάτες των τραπεζών και 

όχι στις ίδιες τις τράπεζες. 

5 Βραχυπρόθεσμη 

ασφάλιση εξαγωγικών 

πιστώσεων 

Το πλαίσιο προβλέπει πρόσθετη ευελιξία ως προς τον τρόπο με 

τον οποίο αποδεικνύεται ότι ορισμένες χώρες παρουσιάζουν μη 

εμπορεύσιμους κινδύνους, επιτρέποντας έτσι στα κράτη μέλη να 

παρέχουν, εφόσον απαιτείται, βραχυπρόθεσμη ασφάλιση 

εξαγωγικών πιστώσεων. 

Δυνάμει της από 3.4.2020 Ανακοίνωσης της Επιτροπής υπ’ αρ. C(2020) 2215 final, το 

Προσωρινό Πλαίσιο τροποποιήθηκε προκειμένου, μεταξύ άλλων, να συμπεριλάβει πέντε 

περαιτέρω είδη μέτρων ενίσχυσης (ορισμένα εκ των οποίων θεωρείται, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στην Ανακοίνωση, ότι συμβιβάζονται με το άρθρο 107(3)(β) ΣΛΕΕ, 

και άλλα με το άρθρο 107(3)(γ) ΣΛΕΕ): 

 

 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_1st_amendment_temporary_framework_el.pdf


 
 

 

 

6 Στήριξη για έρευνα και 

ανάπτυξη που σχετίζεται 

με τον κορονοϊό (Ε&Α) 

(άρθρο 107(3)(γ) ΣΛΕΕ) 

Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν ενισχύσεις με τη μορφή 

άμεσων επιχορηγήσεων, επιστρεπτέων προκαταβολών ή 

φορολογικών πλεονεκτημάτων για Ε&Α που σχετίζεται με τον 

κορονοϊό και για άλλη σχετική αντιική Ε&Α. Μπορεί να 

χορηγείται πριμοδότηση για έργα διασυνοριακής συνεργασίας 

μεταξύ κρατών μελών. 

7 Στήριξη για την κατασκευή 

και την αναβάθμιση 

εγκαταστάσεων δοκιμών 

(άρθρο 107(3)(γ) ΣΛΕΕ) 

Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν ενισχύσεις με τη μορφή 

άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων, 

επιστρεπτέων προκαταβολών και εγγυήσεων χωρίς ζημίες για 

τη στήριξη επενδύσεων που επιτρέπουν την κατασκευή ή την 

αναβάθμιση των υποδομών που απαιτούνται για την ανάπτυξη 

και τη δοκιμή προϊόντων για την αντιμετώπιση της πανδημίας 

του κορονοϊού, έως την πρώτη βιομηχανική ανάπτυξη. 

8 Στήριξη για την παραγωγή 

προϊόντων που 

σχετίζονται με την 

αντιμετώπιση της έξαρσης 

της νόσου του κορονοϊού 

(άρθρο 107(3)(γ) ΣΛΕΕ) 

Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν ενισχύσεις με τη μορφή 

άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων, 

επιστρεπτέων προκαταβολών και εγγυήσεων χωρίς ζημίες, με 

σκοπό τη στήριξη επενδύσεων που επιτρέπουν την ταχεία 

παραγωγή προϊόντων σχετικών με τον κορονοϊό. 

9 Στοχευμένη στήριξη με τη 

μορφή αναβολής της 

καταβολής φόρων και/ή 

αναστολής των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης 

των εργοδοτών 

(άρθρο 107(3)(β) ΣΛΕΕ) 

Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στοχευμένες αναβολές 

πληρωμής φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 

τομείς, περιφέρειες ή τύπους εταιρειών που πλήττονται 

περισσότερο από την κρίση. (Σημ: όταν οι εν λόγω αναβολές 

είναι γενικής εφαρμογής και δεν ευνοούν ορισμένες 

επιχειρήσεις ή την παραγωγή ορισμένων αγαθών, δεν 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού ελέγχου των 

κρατικών ενισχύσεων). 

10 Στοχευμένη στήριξη με τη 

μορφή επιδοτήσεων 

μισθού για τους 

εργαζομένους 

Τα κράτη μέλη μπορούν να συνεισφέρουν στις μισθολογικές 

δαπάνες εταιρειών σε τομείς ή περιφέρειες που έχουν πληγεί 

περισσότερο από την πανδημία του κορονοϊού, και που 

διαφορετικά θα αναγκάζονταν να απολύσουν προσωπικό 

(Σημ: όταν τα εν λόγω μέτρα στήριξης εφαρμόζονται σε 

ολόκληρη την οικονομία, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

του ενωσιακού ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων). 

 



 
 

 

 

Δυνάμει της από 8.5.2020 Ανακοίνωσης της Επιτροπής υπ’ αρ. C(2020) 3156 final, το 

Προσωρινό Πλαίσιο τροποποιήθηκε για δεύτερη φορά προκειμένου να συμπεριλάβει, 

μεταξύ άλλων, νέο μέτρο υπό τη μορφή ενίσχυσης ανακεφαλαιοποίησης προς μη 

χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, που διέρχονται προσωρινή κρίση ρευστότητας λόγω της 

έξαρσης της νόσου COVID-19: 

 

11 Μέτρα 

ανακεφαλαιοποίησης για 

μη χρηματοπιστωτικές 

επιχειρήσεις 

Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν ενισχύσεις υπό τη μορφή 

μετοχικών μέσων και/ή υβριδικών κεφαλαιακών μέσων σε μη 

χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζουν 

οικονομικές δυσκολίες λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-

19. 

Δυνάμει της από 29.6.2020 Ανακοίνωσης της Επιτροπής C(2020) υπ' αρ. 4509 final, το 

Προσωρινό Πλαίσιο τροποποιήθηκε για τρίτη φορά, συμπεριλαμβάνοντας στους 

υποψήφιους παραλήπτες των κρατικών ενισχύσεων, όλες τις πολύ μικρές και μικρές 

επιχειρήσεις, οι οποίες ανήκαν στην κατηγορία των προβληματικών επιχειρήσεων στις 31 

Δεκεμβρίου 2019, υπό την προϋπόθεση όμως ότι δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία 

αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης (που 

δεν έχει επιστραφεί) ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης (και εξακολουθούν να υπόκεινται σε 

σχέδιο αναδιάρθρωσης). 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Προσωρινό Πλαίσιο, προβλέφθηκε στην Ελλάδα η 

δυνατότητα χορήσησης ενίσχυσης, επιστρεπτέας εν όλω ή εν μέρει, με τη μορφή της 

«επιστρεπτέας προκαταβολής» (άρθρο τρίτο ΠΝΠ 30.03.2020/ΦΕΚ Α’ 75/30-03-2020). 

Δυνάμει της Α. 1076/2020 (ΦΕΚ Β’ 1135/02-04-2020), όπως τροποποιήθηκε με την Α. 

1080/2020 (ΦΕΚ Β’ 1294/10-04-2020), δημιουργήθηκε διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα 

με τίτλο «myBusinessSupport», στην οποία δύνανται να υποβάλλουν εκδήλωση 

ενδιαφέροντος για τη χορήγηση της εν λόγω ενίσχυσης οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε 

νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι 

οποίες απασχολούν από 1 έως πεντακόσιους (500) εργαζόμενους, έχουν την έδρα τους ή 

μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Το ως άνω καθεστώς ενίσχυσης εγκρίθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 07.04.2020 (βλ. σχετικό Δελτίο Τύπου). Οι προϋποθέσεις 

υπαγωγής, η διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού 

του ύψους της, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_2nd_amendment_temporary_framework_el.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_3rd_amendment_temporary_framework_el.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL80cV-U9HiiGLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FIJRVzPyqdbLaPA5Dn5N2FHL3tJyZ8zLnnhfYG84wAX3M.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL88rhjYU1h16cliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsVGKlCBcHM7sK6PoJaMIPutDBhYCi1UaOcuGaZSCYTkA.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81-32jgAMSfZ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsOaAyeJFm4AFhReN7C3qUUEevFMXs7TOSJnLHNcXyVvY.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_611


 
 

 

 

καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίστηκαν με την Απόφαση υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 

94 (ΦΕΚ Β’ 1645/03-05-2020). 

Περαιτέρω, στις 03.04.2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Προσωρινού 

Πλαισίου, Ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων ύψους 2 δισ. ευρώ υπό τη μορφή εγγυήσεων 

δανείων (βλ. σχετικό Δελτίο Τύπου). Με βάση το κοινοποιηθέν μέτρο, θα παρέχονται 

μερικές εγγυήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για επιλέξιμα δάνεια για 

κεφάλαια κίνησης που χορηγούνται από ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, περαιτέρω, τροποποίηση του εν λόγω καθεστώτος 

ενίσχυσης, το οποίο (i) θα είναι πλέον ανοικτό και σε αυτοαπασχολούμενους και σε 

επιχειρήσεις του τομέα της υδατοκαλλιέργειας και της γεωργίας (οι οποίες αρχικώς 

εξαιρούνταν), (ii) θα προσφέρει και δυνατότητα επιδότησης των προμηθειών εγγύησης για 

τα δάνεια, υπό τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων από το Ταμείο Εγγυοδοσίας COVID-19 

και (iii) θα έχει αυξημένο προϋπολογισμό κατά €250 εκ., φθάνοντας έτσι συνολικά τα €2.25 

δις, προκειμένου να καλύψει και την επιδότηση εγγυήσεων (βλ. σχετικό Δελτίο Τύπου). Σε 

συνέχεια της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθορίστηκε η σύσταση και λειτουργία 

του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 με την Απόφαση υπ’αρ. 2500/6 (ΦΕΚ Β' 

1768/08-05-2020). 

Στις 08.04.2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε καθεστώς στήριξης μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού, υπό τη μορφή 

επιχορηγήσεων, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Το καθεστώς 

προορίζεται να καλύψει τόκους ύψους έως και 800.000 ευρώ ανά εταιρεία επί των 

υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων (δανείων με σταθερή ληκτότητα, ομολόγων ή 

τραπεζικών υπεραναλήψεων) για περίοδο 3 μηνών, με δυνατότητα παράτασης για 

άλλους 2 μήνες (βλ. σχετικό Δελτίο Τύπου). Οι λεπτομέρειες σχετικά με το εν λόγω 

καθεστώς επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και 

η σχετική αναλυτική πρόσκληση καθορίστηκαν με την απόφαση υπ’ αρ. 37674 (ΦΕΚ Β’ 

1291/10-04-2020) και τροποποιήθηκαν περαιτέρω με την απόφαση υπ’ αρ. 44417 (ΦΕΚ Β' 

1769/08-05-2020). 

Επιπροσθέτως, στις 05.05.2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε καθεστώς στήριξης των 

επιχειρήσεων του ανθοκομικού τομέα πρωτογενούς παραγωγής, που πλήττονται από την 

εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού, υπό την μορφή επιχορηγήσεων, με συνολικό 

προυπολογισμό ύψους 10 εκ. ευρώ. Η στήριξη δεν θα υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ ανά 

πληττόμενη  εταιρεία και οι ενισχύσεις βάσει του καθεστώτος μπορούν να χορηγηθούν 

έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. (βλ. σχετικό Δελτίο Τύπου). Το εν λόγω μέτρο έχει υλοποιηθεί με 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xhbsbmd7Xg0liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsfyGPmhcJa4PQpCWaibDd6oJLDEZyN-d3bJjFPMUfnXs.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_591
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_786
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8gb8ZK5B_4HnuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSOvtfVy7yMjjvedQoDMHEJGvHVxGtdPDnVOz_IMJfv0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8gb8ZK5B_4HnuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSOvtfVy7yMjjvedQoDMHEJGvHVxGtdPDnVOz_IMJfv0
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_624
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81-32jgAMSfYtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsX75Oh3LFUooXfZ8Qecec3M8bYiHLwcUPj-K0imUGA3c.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81-32jgAMSfYtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsX75Oh3LFUooXfZ8Qecec3M8bYiHLwcUPj-K0imUGA3c.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8gb8ZK5B_4Hlp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbUx5iTyzwB4t7qkM5n42ZUT50BPFJx-_1qO4FyQFsNn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8gb8ZK5B_4Hlp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbUx5iTyzwB4t7qkM5n42ZUT50BPFJx-_1qO4FyQFsNn
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_809


 
 

 

 

την Απόφαση ΑΔΑ: ΨΟΙ64653ΠΓ-Θ28.  

Τέλος, στις 11.05.2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, 

καθεστώς στήριξης των αυτοαπασχολούμενων, συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοαπασχολούμενων διαχειριστών εταιρειών οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 20 

εργαζομένους, υπό τη μορφή καταβολής εφάπαξ ποσού, ύψους 500 εκ. ευρώ. Το 

καθεστώς προορίζεται να καλύψει 800 ευρώ ανά αυτοαπασχολούμενο, ως αποζημίωση 

για την απώλεια εισοδήματος λόγω της έξαρσης του COVID-19. Η καταβολή του ποσού 

θα περιοριστεί στην περίοδο από 17 Μαρτίου έως 30 Απριλίου 2020 (βλ. σχετικό Δελτίο 

Τύπου). Το πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω μέτρου στήριξης έχει καθοριστεί με την 

απόφαση υπ’αρ. 39162 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ Β' 1457/16-04-2020). 

Ενίσχυση για κάλυψη πιεστικών αναγκών ρευστότητας και στήριξη επιχειρήσεων που 

αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες (άρθρο 107(3)(γ) ΣΛΕΕ και Κατευθυντήριες 

Γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για διάσωση και αναδιάρθρωση) 

 

Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις 

για διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων, οι 

οποίες βασίζονται στο άρθρο 107(3)(γ) ΣΛΕΕ, η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει επείγουσα 

και προσωρινή παροχή στήριξης υπό τη μορφή εγγυήσεων δανείων ή δανείων σε 

προβληματικές επιχειρήσεις. Τέτοιου είδους ενίσχυση δύναται να καλύψει τις 

προσδοκώμενες λειτουργικές ανάγκες των επιχειρήσεων για περίοδο που δεν υπερβαίνει 

τους 6 μήνες. Επιχειρήσεις οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται (ακόμη) ως προβληματικές 

μπορούν επίσης να επωφεληθούν της ενίσχυσης, εφόσον αντιμετωπίζουν πιεστικές 

ανάγκες ρευστότητας λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων περιστάσεων, όπως η έξαρση του 

COVID-19. 

 

Περαιτέρω, οι Κατευθυντήριες Γραμμές επιτρέπουν στα κράτη μέλη να θέσουν ειδικά 

καθεστώτα ενίσχυσης για μικρομεσαίες και για μικρότερες κρατικές επιχειρήσεις, μεταξύ 

άλλων για την κάλυψη πιεστικών αναγκών ρευστότητας για περίοδο που δεν υπερβαίνει 

τους 18 μήνες. 

Μέτρα στήριξης για τα οποία δεν απαιτείται κοινοποίηση στην Επιτροπή 

(Οριζόντια μέτρα στήριξης, Κανονισμός de minimis και Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής 

κατά Κατηγορία) 

 

Πέραν των ανωτέρω, τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους περαιτέρω επιλογές, οι οποίες 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9F%CE%9964653%CE%A0%CE%93-%CE%9828?inline=true
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_858
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_858
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8-zFLpBf_Zez3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUsjKeiEhZQGhVo8ybeyF7ic5ooCTrLZG4BVGHIaiAWv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52014XC0731(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52014XC0731(01)


 
 

 

 

βρίσκονται εκτός του πεδίου του ελέγχου κρατικών ενισχύσεων και δεν προϋποθέτουν 

την παρέμβαση της Επιτροπής. Αυτές είναι οι ακόλουθες: 

- Μέτρα που ισχύουν για όλες τις επιχειρήσεις, λ.χ. επιδοτήσεις μισθών, αναστολή 

πληρωμών των φόρων επιχειρήσεων και ΦΠΑ ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

- Χρηματοδοτική στήριξη απευθείας στους καταναλωτές για υπηρεσίες που 

ακυρώνονται ή εισιτήρια που δεν επιστρέφονται από τους αντίστοιχους φορείς 

εκμετάλλευσης 

- Μέτρα που υπάγονται στον Κανονισμό de minimis, ο οποίος εξαιρεί από την έννοια 

της κρατικής ενίσχυσης, και από τη συναφή υποχρέωση κοινοποίησης, 

επιχορηγήσεις έως €200.000 για περίοδο 3 ετών (με ειδικά όρια για τον κλάδο 

οδικών εμπορευματικών μεταφορών, παραγωγής γεωργικών προϊόντων και 

αλιείας), 

- Μέτρα που υπάγονται στον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής κατά Κατηγορία, ο 

οποίος επιτρέπει επίσης στα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή ορισμένα μέτρα 

χωρίς προηγούμενη εξέταση από την Επιτροπή, προβλέποντας τους δικαιούχους, 

ανώτατες εντάσεις ενισχύσεων και επιλέξιμες δαπάνες. 

Πρακτικά-διαδικαστικά ζητήματα 

 

Αναφορικά με μέτρα κρατικών ενισχύσεων τα οποία υπόκεινται σε κοινοποίηση, η 

Επιτροπή έχει θεσπίσει όλες τις απαραίτητες διαδικαστικές διευκολύνσεις για μια ταχεία 

διαδικασία έγκρισης, ενώ οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται εντός ημερών από τη λήψη 

πλήρους κοινοποίησης από το εκάστοτε κράτος μέλος, εφόσον απαιτείται.  

Επιπρόσθετες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από την ειδική ενότητα της 

ιστοσελίδας της ΓΔ Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον COVID-19. 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: dimitris.loukas@potamitisvekris.com  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1407
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.187.01.0001.01.ELL
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
mailto:dimitris.loukas@potamitisvekris.com


 
 

 

 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ (FORCE 

MAJEURE) 

 

Μείζον θέμα αποτελεί η διαχείριση των συμβατικών σχέσεων (Management of 

Contractual Risk), ενδεικτικά σχέσεων εμπορικής συνεργασίας, παροχής υπηρεσιών, 

εργασιακών σχέσεων κ.α. σε περιβάλλον έκτακτης και όλως απρόβλεπτης 

κοινωνικοοικονομικής συγκυρίας που ενεργοποιεί τη συνδρομή γεγονότων ανωτέρας 

βίας. Η ανωτέρα βία αποτελεί συνθήκη που ρυθμίζει το πλέγμα των συμβατικών σχέσεων 

όταν συντρέχουν απρόβλεπτες έκτακτες περιστάσεις, που επηρεάζουν την εκτέλεση της 

σύμβασης, και είναι αδύνατον να προβλεφθούν/αποτραπούν/περιοριστούν με ενέργειες 

των συμβαλλόμενων. 

 

1. Κατά γενική αρχή του δικαίου [πρβλ. άρθρο 255ΑΚ, άρθρο 10 παρ. 6 ΚΔΔιαδ, άρθρο 27 

παρ. 5 του π.δ. 18/1989] συνιστά περίπτωση ανωτέρας βίας οποιοδήποτε ανυπαίτιο 

γεγονός εντελώς εξαιρετικής φύσης, το οποίο δεν αναμενόταν, ούτε ήταν δυνατό να 

προληφθεί ή να αποτραπεί, ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ανεξάρτητα αν 

το γεγονός είναι εσωτερικό ή όχι (βλ. και Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Γνώμη Δ107/2018, Απόφαση 

261/2014, Έγγραφο υπ’ αριθ. πρωτ. 29/12.03.2020) 

Συνεπεία ιδιαιτέρως της έκδοσης των από 25/02, 11/03, 14/03 και 20/3/2020 Πράξεων 

Νομοθετικών Περιεχομένου, κατεξοχήν κυβερνητικών πράξεων, δύναται να υποστηριχθεί 

ότι η διαμορφωθείσα κοινωνικοοικονομική κατάσταση λόγω των μέτρων περιορισμού της 

εξάπλωσης του Covid 19, εγχώριων αλλά και διεθνών, συνιστά μια ομάδα περιστατικών, 

που είναι για τις ανθρώπινες δυνάμεις αδύνατο να αποτραπούν ή τουλάχιστον 

δυσκολότερα από ό,τι τα λοιπά τυχηρά, δηλαδή τα υπό στενή έννοια, που βρίσκονται 

πλησιέστερα προς την αμέλεια, δηλαδή  περιστατικά απρόβλεπτα και αναπότρεπτα ακόμη 

και "με μέτρα άκρας επιμέλειας και συνέσεως του συναλλασσομένου" (βλ.  ενδεικτικά 

απόφαση ΑΠ 513/2016). 

2. Καταρχήν, η ανωτέρα βία, ελλείψει νομοθετικής διάταξης (π.χ 656 ΑΚ για απαλλαγή του 

εργοδότη), είναι συμβατικός όρος και επομένως εναπόκειται στη βούληση των μερών η 

ερμηνεία και οι επιπτώσεις της στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων. 
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Συμπέρασμα: καταρχήν απαιτείται καταφυγή στο περιεχόμενο του ειδικού συμβατικού 

όρου περί ανωτέρας βίας που ρυθμίζει εξαντλητικά τις συμβατικές σχέσεις στην 

περίπτωση αυτή. 

3. Ελλείψει όμως τυχόν ανωτέρω συμβατικής ρήτρας περί ανωτέρας βίας, κατά πάγια 

νομολογία ισχύει ότι ο οφειλέτης δεν ευθύνεται για την μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών 

του, παρά μόνο εάν κατέστη υπερήμερος πριν επέλθουν οι λόγοι ανωτέρας βίας, οι 

οποίοι σε αυτή τη περίπτωση δεν καλύπτουν την υπερημερία. Στην περίπτωση αυτή, 

σύμφωνα με το άρθρο 336ΑΚ, ο οφειλέτης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση εξαιτίας 

αδυναμίας να εκπληρώσει την παροχή, αν αποδείξει ότι η αδυναμία οφείλεται σε γεγονός 

για το οποίο δεν έχει ευθύνη. Οφείλει όμως αμέσως, μόλις μάθει την αδυναμία για 

εκπλήρωση, να ειδοποιήσει το δανειστή. Σύμφωνα με θεμελιώδη αρχή του ενοχικού 

δικαίου, η ενδοσυμβατική ευθύνη συνιστά νόθο αντικειμενική ευθύνη και ο οφειλέτης έχει το 

βάρος επίκλησης και απόδειξης ότι ο λόγος για τον οποίο δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή 

του, κείται εκτός της σφαίρας ευθύνης τους. Εάν πράγματι βρίσκεται εκτός σφαίρας 

ευθύνης του, τότε  συντρέχει η περίπτωση της ανυπαίτιας αδυναμίας παροχής κατ’ 

άρθρο 380 ΑΚ, σύμφωνα με την οποία εάν υφίσταται ανυπαίτια αδυναμία παροχής του 

οφειλέτη, ο αντισυμβαλλόμενος δανειστής απαλλάσσεται από την αντιπαροχή, και εάν 

τυχόν κατέβαλε μπορεί να την αναζητήσει κατά τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο 

πλουτισμό. 

4. Ωστόσο, για περιπτώσεις χρηματικής οφειλής και όχι παροχής σε είδος, επισημαίνεται ότι 

παγίως η οικονομική αδυναμία του οφειλέτη χρηματικής παροχής δεν συνιστά εξ 

ορισμού λόγο απαλλαγής του από την πληρωμή, εφόσον μάλιστα ο αντισυμβαλλόμενος 

δανειστής έχει εκπληρώσει την παροχή του (π.χ. παράδοση εμπορευμάτων), Ασφαλώς, 

όμως, στις εξαιρετικές συνθήκες της πανδημίας η γενική αρχή της αρχής της καλής 

πίστης (ΑΚ 288) δύναται να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο επέμβασης στην προσωρινή 

διαμόρφωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ των μερών προκειμένου 

αφενός να μην καταστεί δυσανάλογα επαχθής η θέση του οφειλέτη, αλλά και να μην 

ανατραπούν οριστικά τα δικαιώματα του δανειστή.   

5. Επί πλέον, έχει κριθεί νομολογιακώς ότι σε περίπτωση επέκτασης των χρονικού 

διαστήματος της ανωτέρας βίας, εγκαθιδρύεται δικαίωμα υπαναχώρησης/ καταγγελίας 

της σύμβασης από τον αντισυμβαλλόμενο, το οποίο όμως πρέπει να ασκηθεί μέσα στο 

πλαίσιο που επιτάσσει η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη (βλ. ενδεικτικά ΑΠ 445/2019 

και ΑΠ 3367/2010, οι οποίες αναγνωρίζουν το δικαίωμα υπαναχώρησης/ καταγγελίας της 

σύμβασης από τον αντισυμβαλλόμενο στα πλαίσια σύμβασης έργου και σύμβασης 

εμπορικής αντιπροσωπείας αντίστοιχα). 



 
 

 

 

6. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι η ρύθμιση του τρόπου εκτέλεσης της σύμβασης σε 

συνθήκες ανωτέρας βίας μπορεί να γίνει και με μονομερή κρατική παρέμβαση. Επί 

παραδείγματι, τέτοιες είναι:  

(α) η ρύθμιση του άρθρου 2 της ΠΝΠ 20.03.2020/ΦΕΚ Α’ 68/2020, που προβλέπει ότι «ο 

μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν 

ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 

για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, 

απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για 

τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί 

μισθώσεων»  

(β) η ρύθμιση του άρθρου 9 της ΠΝΠ 20.03.2020/ΦΕΚ Α’ 68/2020, για την εκ περιτροπής 

εργασία και για την σε περίπτωση θέσης διαθεσιμότητας του εργαζόμενου ανάληψη του 

½ του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των 2 τελευταίων μηνών υπό καθεστώς 

πλήρους απασχόλησης. (βλ. θεματική ενότητα εργατικών ζητημάτων). 

(γ) η ρύθμιση του άρθρου 2 της ΠΝΠ 30.03.2020/ΦΕΚ Α’ 75/2020 για την αναστολή 

προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, που προβλέπει τα εξής: 

 

Άρθρο δεύτερο 

Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων 

 

1. α) Από τις 30 Μαρτίου 2020 και μέχρι την 31η Μαΐου 2020, για τους Κωδικούς Αριθμούς 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά 

τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, είτε έχουν πληγεί δραστικά 

από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί 

κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 1, της παρ. 2 του άρθρου 2 και των παρ. 1 και 

2 του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως 

εκάστοτε ισχύουν, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής 

οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την 

αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο 

εδάφιο ισχύουν και για τις επιχειρήσεις των οποίων οι ΚΑΔ πρόκειται να συμπεριληφθούν 

στις ανωτέρω αποφάσεις κατά τον μήνα Απρίλιο του έτους 2020 από την επομένη της 

ημερομηνίας δημοσίευσης της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες 

επιχειρήσεις. 

β) Τα οριζόμενα στην περ. α΄ ισχύουν για όλα τα αξιόγραφα, τα οποία πρέπει να 

διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fyrq-mVMtyLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijPWQDxYYKEanM_uAmcNNHpVArRrSuTx5VwB0BaO1SczK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL80cV-U9HiiGLtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNgwgWjea8J2rK1WVS135n0kJ4A6-bChGSocWFWnc1Oo


 
 

 

 

εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην 

Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών 

πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών του ν. 4537/2018 

(Α΄ 84), των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α΄ 218), καθώς και των 

υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων 

ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα στην 

Ελλάδα, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας για τις 

επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται ήδη στις πληττόμενες επιχειρήσεις ή εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την επόμενη της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις 

πληττόμενες επιχειρήσεις σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περ. α’ . Η διαβίβαση και 

γνωστοποίηση των αξιογράφων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο πραγματοποιείται 

μέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του 

συστήματος πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ ΑΕ ή και της εταιρίας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, η οποία 

λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό τη διευκόλυνση 

εφαρμογής της παρούσας και ιδίως τη διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά 

ιδρύματα, προκειμένου να ισχύσει για αυτά η προβλεπόμενη στην περ. α΄ αναστολή των 

προθεσμιών. Για τον σκοπό εφαρμογής της παρούσας τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται 

να λαμβάνουν τα απαιτούμενα στοιχεία από τη Φορολογική Διοίκηση. 

Γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. 

 

2. Οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της παρούσας δεν 

δραστηριοποιούνται σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων 

που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις της παρ. 1, δύνανται 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 από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19. Με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών ορίζονται οι ΚΑΔ που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου 

συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19. 



 
 

 

 

Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, 

καθορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την εφαρμογή της 

παρούσας, οι διαδικασίες αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση από 

τους φορολογουμένους ή τρίτους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια τεχνικού ή 

διαδικαστικού χαρακτήρα. 

 

3. Η παρούσα δεν εμποδίζει τον υπόχρεο και τον δικαιούχο να συμφωνήσουν μεταξύ 

τους την απευθείας πληρωμή του αξιογράφου από τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην 

αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης» 

 

Ειδικά στο πεδίο των δημόσιων συμβάσεων ισχύουν τα ακόλουθα: 

 Καταρχήν, κατά το άρθρο 204 του ν. 4412/2016, ο ανάδοχος που επικαλείται 

ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα 

περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 Κατά το άρθρο 203 του ν. 4412/2016, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο 

οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή 

την σύμβαση. 

 Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4412/2016, στην περίπτωση 

παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των αγαθών συνεπεία λόγων 

ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς 

αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται 

κυρώσεις.  

 Η συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας στο πρόσωπο εκείνου που αφορά, συνιστά, 

κατά το μέρος που τούτο είναι εφικτό, λόγο άρσης του συνόλου των δυσμενών 

συνεπειών, οι οποίες προκαλούνται από την μη εκπλήρωση ή μη έγκαιρη 

εκπλήρωση εκ μέρους του, των υποχρεώσεων, οι οποίες επιβάλλονται σε αυτόν 

από συγκεκριμένες διατάξεις νόμου, ούτως ώστε να μην παραβιάζεται η 

κατοχυρωμένη από το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή της ισότητας (βλ. ΣτΕ 

367/2001, 334/2000, 2997/1999, ΑΕΠΠ 1460/2019, ΝΣΚ 366/2008). 

 Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 29/12.03.2020 έγγραφό της, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) έδωσε διευκρινίσεις ως προς την έννοια της 

ανωτέρας βίας, αναφέροντας ότι δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων που 

https://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/505-diefkriniseis-schetika-me-tis-symvaseis-pou-synaptontai-sto-plaisio-lipsis-metron-apofygis-tis-diadosis-tou-koronaiou-covid-19


 
 

 

 

ανατίθενται κατόπιν προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης (άρθρα 32 

παρ. 2 περ. γ’ και 269 περ. δ’ του ν. 4412/2016) και το αντικείμενο των οποίων 

συνέχεται άμεσα με τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του ιού, δύνανται να 

συνάπτονται χωρίς την σύμφωνη γνώμη αυτής.   

 Με τα από 20.03.2020 και 01.04.2020 έγγραφα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., γνωστοποιήθηκαν 

Ειδικές Ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του ιού μέσω διαδικασιών με 

διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση. 

 Με την υπ’ αριθ. 24/2020 Κατευθυντήρια Οδηγία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. αντιμετωπίζονται 

ειδικότερα ζητήματα ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο 

της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης.  

Διατύπωση της ρήτρας επί ισχυουσών και μελλοντικών συμβάσεων με ειδική πρόβλεψη 

για τον COVID-19. 

Η πρόβλεψη και ακριβής διατύπωση ρήτρας ανωτέρας βίας στις συμβάσεις με πρόνοια 

διαδικαστικών λεπτομερειών επίκλησης της έχει θετικές επιπτώσεις στην εκτέλεση των 

συμφωνιών. Ομοίως και η επανεξέταση και επαναδιατύπωση ασαφών και 

προβληματικών ρητρών ανωτέρας βίας σε υφιστάμενες συμβάσεις κρίνεται υπό τις 

παρούσες συγκυρίες σκόπιμη, καθώς η εξάπλωση του κορωνοϊού είναι σε πλήρη εξέλιξη 

και οι συνέπειές του είναι άγνωστο προς το παρόν να προβλεφθούν τόσο ως προς το 

χρόνο όσο και ως προς τον αντίκτυπο του. 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Άρθρα 70-71/ΠΝΠ 13.04.2020 

I. Κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων τουριστικών επιχειρήσεων 

Τα άρθρα 70-71 της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αφορούν στην 

καταγγελία συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων ή μεταξύ τουριστικών 

επιχειρήσεων και πελατών και προσφέρουν τη δυνατότητα προσφοράς ισόποσου 

πιστωτικού σημειώματος ισχύος (18) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του αντί 

επιστροφής χρημάτων.  

1. Είδη Συμβάσεων  

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A1%CE%97%CE%9F%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-%CE%93%CE%A6%CE%9F?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%97%CE%A4%CE%9C%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-%CE%9C%CE%9B%CE%94?inline=true
https://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/15-c-odigies/519-katey8ynthria-odhgia-24-2020-8emata-dhmosiwn-symvasewn-se-sxesh-me-thn-antimetwpish-toy-covid-19


 
 

 

 

Οι διατάξεις αφορούν συμβάσεις μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων5 και: 

 πελατών, όπως ορίζονται αναλυτικά στην παρ. 2 του άρθρου 70, για παροχή 

τουριστικών υπηρεσιών, μεμονωμένα ή με τη μορφή οργανωμένου ταξιδιού 

(πακέτου) (άρθρο 70), ή 

 άλλων τουριστικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων τουριστικών 

επιχειρήσεων της αλλοδαπής (άρθρο 71).   

Εφαρμόζονται αναγκαστικά και σε συμβάσεις, στις οποίες έχει συνομολογηθεί μεταξύ των 

μερών, ως εφαρμοστέο όχι μόνο ελληνικό αλλά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον τα σχετικά 

δικαιώματα προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία. 

2. Καταγγελία  

Αφορούν συμβάσεις οι οποίες καταγγέλλονται από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως και τις 

30 Σεπτεμβρίου 2020 από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος. 

3. Προσφορά πιστωτικού σημειώματος  

Η ΠΝΠ αναφέρεται στην περίπτωση που, κατόπιν της ανωτέρω καταγγελίας, η τουριστική 

επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στον αντισυμβαλλόμενο οποιοδήποτε ποσό αυτός 

έχει καταβάλει για την εκτέλεση της σύμβασης (πχ ως προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, 

μερική ή ολική εξόφληση) και δίνει τη δυνατότητα στην τουριστική επιχείρηση να 

προσφέρει, αντί της ανωτέρω επιστροφής χρημάτων, ισόποσο πιστωτικό σημείωμα 

ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του. 

4. Διαδικασία Προσφοράς 

Η τουριστική επιχείρηση οφείλει να ενημερώσει εγγράφως σε σταθερό μέσο τον 

αντισυμβαλλόμενο για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός 30 ημερών από 

την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης ή, σε περίπτωση που η σύμβαση έχει 

καταγγελθεί πριν από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ, εντός 30 ημερών από την έναρξη 

                                                      
5 Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, τουριστικές επιχειρήσεις είναι οι εξής: α. Τουριστικά 

καταλύματα, β. Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, γ. Τουριστικά γραφεία, δ. Γραφεία ενοικιάσεως 

αυτοκινήτων, ε. Επιχειρήσεις εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 

κ.εκ., στ. Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών, ζ. Ναυλομεσιτικά Γραφεία και η. Επιβατηγά αυτοκίνητα 

δημοσίας χρήσεως χωρίς μετρητή (λιμουζίνες) με οδηγό.  



 
 

 

 

ισχύος αυτής η οποία είναι η 13η Απριλίου 2020.  

Σε περίπτωση που η τουριστική επιχείρηση δεν ενημερώσει εγγράφως και εντός της 

ανωτέρω προθεσμίας τον αντισυμβαλλόμενο για την προσφορά του πιστωτικού 

σημειώματος τότε υποχρεούται να του επιστρέψει το οφειλόμενο χρηματικό ποσό 

5. Λήξη ισχύος πιστωτικού σημειώματος 

Εάν για οποιονδήποτε λόγο κατά τη λήξη ισχύος του πιστωτικού σημειώματος δεν έχει 

συναφθεί νέα σύμβαση η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει στον 

αντισυμβαλλόμενο χρηματικό ποσό ίσο με την αξία του πιστωτικού σημειώματος. 

II. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των κατ’ εξαίρεση λειτουργούντων τουριστικών 

καταλυμάτων   

Το άρθρο 72 της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπει τη 

δυνατότητα χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, η οποία θα καθορίζεται με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού, στα κατ’ εξαίρεση λειτουργούντα 

τουριστικά καταλύματα. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι 

υπολογισμού και χορήγησης της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης καθώς και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια. Το ποσό της ανωτέρω οικονομικής ενίσχυσης αφορά στο χρονικό 

διάστημα για το οποίο κρίθηκε αναγκαία η λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων για 

λόγους δημοσίου συμφέροντος κατ’ εξαίρεση της προσωρινής απαγόρευσης 

λειτουργίας και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς του κύκλου εργασιών 

μηνός Απριλίου 2019 και Απριλίου 2020 

Υπενθυμίζεται ότι η λειτουργία τόσο των εποχικών τουριστικών καταλυμάτων όσο και των 

τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας έχει προσωρινά απαγορευτεί έως και την 

30η Απριλίου 2020 με εξαίρεση τα τουριστικά καταλύματα συνεχούς λειτουργίας που 

περιλαμβάνονται στην υπ’ αρ. 5052/24.3.2020 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.  

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: alexandros.kortesis@potamitisvekris.com 

  

mailto:alexandros.kortesis@potamitisvekris.com


 
 

 

 

 

 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 

 

ΠΝΠ 30.03.2020 
 

Στο άρθρο πεντηκοστό πέμπτο της ΠΝΠ 30.03.2020 προβλέπονται οι ακόλουθες 

κατεπείγουσες ρυθμίσεις στον τομέα της ενέργειας:  

 

Προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών επιχειρήσεων του ενεργειακού τομέα (υγρά καύσιμα, 

ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο) κατά παρέκκλιση των έκτακτων περιοριστικών μέτρων 

για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

 

Εταιρείες ή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής, μεταφοράς, 

εφοδιασμού και διάθεσης υγρών και αερίων καυσίμων, καθώς και παραγωγής, διανομής, 

μεταφοράς και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου δύνανται να 

προμηθεύονται υλικά και ανταλλακτικά, τα οποία είναι απαραίτητα για την αδιάλειπτη 

λειτουργία των κρίσιμων εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους, κατά παρέκκλιση των 

έκτακτων περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, από επιχειρήσεις ή εμπορικά καταστήματα που 

εμπίπτουν στις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις περί αναστολής λειτουργίας.  

Η επιχείρηση ή το εμπορικό κατάστημα που θα εξυπηρετήσει την κατ' εξαίρεση αυτή 

προμήθεια θα λειτουργήσει αποκλειστικά και μόνο κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της 

εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής, μεταφοράς, εφοδιασμού και 

διάθεσης υγρών και αερίων καυσίμων, καθώς και παραγωγής, διανομής, μεταφοράς και 

προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, αποκλειστικά με σκοπό την 

παράδοση των ζητούμενων υλικών ή ανταλλακτικών, για χρονικό διάστημα και με 

προσωπικό που είναι απολύτως αναγκαία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

παράδοσης, τηρουμένων όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της δημόσιας 

υγείας. 

 

Υποχρέωση Παροχής δυνατότητας χρήσης εφαρμογών τηλεπικοινωνιακού δικτύου, του 

διαδικτύου ή και άλλων κατάλληλων μέσων σε καταναλωτές ηλεκτρικής και φυσικού 

αερίου  
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Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4001/2011 (Α' 179) προστίθεται περ. (θ) δυνάμει 

της οποίας οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, υποχρεούνται να 

παρέχουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα χρήσης εφαρμογών τηλεπικοινωνιακού 

δικτύου, του διαδικτύου ή και άλλων κατάλληλων μέσων: 

(α) κατά την υποβολή προσφοράς από τους προμηθευτές για την παροχή 

υπηρεσίας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 

(β) για τη σύναψη και τροποποίηση σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 

και φυσικού αερίου 

(γ) για τη διάθεση οποιοσδήποτε τυποποιημένου υλικού που καταρτίζει ο 

προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, της σύμβασης προμήθειας 

ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς και των εγγράφων που τη 

συνοδεύουν. Το υλικό αυτό δύναται να παρέχεται και σε έντυπη μορφή, εφόσον 

ζητηθεί 

(δ) για ζητήματα χρεώσεων που αφορούν στις σχετικές υπηρεσίες 

(ε) για την αποστολή των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και 

φυσικού αερίου και 

(στ) για την εξόφληση των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και 

φυσικού αερίου, εμπρόθεσμη ή μη 

 

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις καταλαμβάνουν και τις συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής 

ενέργειας και φυσικού αερίου που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ 

30.03.2020. 

 

Παράταση υλοποίησης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ – 

Διατήρηση Τιμών Αναφοράς 

 

Α. Παρατείνονται κατά έξι (6) μήνες: 

 

(α) Η διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης και των οριστικών προσφορών 

σύνδεσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, οι οποίες 

λήγουν μέχρι την 30η Ιουνίου 2020 – Απώτατη παράταση έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

(β) Οι προθεσμίες για τη θέση σε δοκιμαστική λειτουργία των σταθμών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που έχουν επιλεγεί κατά την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ 

30.03.3020 ή επιλέγονται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 

(Α' 149), με υποχρέωση θέσης αυτών σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) μέχρι την 

30η Ιουνίου 2020 – Απώτατη παράταση έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

 



 
 

 

 

 

Β. Παρατείνονται κατά τέσσερις (4) μήνες: 

 

(α) Η διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης και των οριστικών προσφορών 

σύνδεσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ οι οποίες 

λήγουν από την 1η Ιουλίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 – Απώτατη παράταση έως την 

31η Μαρτίου 2021 

(β) Οι προθεσμίες για τη θέση σε δοκιμαστική λειτουργία των σταθμών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που έχουν επιλεγεί κατά την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ 

30.03.3020 ή επιλέγονται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 7 του ν. 

4414/2016, με υποχρέωση θέσης αυτών σε λειτουργία, κανονική ή δοκιμαστική, από την 

1η Ιουλίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 - Απώτατη παράταση έως την 31η Μαρτίου 

2021 

(γ) Η ημερομηνία εφαρμογής (1.1.2021) των Τιμών Αναφοράς που ορίζονται με την υπ' 

αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕ-ΕΚ/25511/882/20.03.2019 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας (Β' 1021), καθώς και ειδικά για το παρόν έτος η ημερομηνία εφαρμογής 

(1.1.2021) των Τιμών Αναφοράς της απόφασης του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του 

άρθρου 4 του ν. 4414/2016. Κατόπιν της ανωτέρω παράτασης, οι κατά τα ανωτέρω 

καθοριζόμενες Τιμές Αναφοράς θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Μαΐου 2021 

(δ) Η προθεσμία θέσης σε λειτουργία, δοκιμαστικής ή κανονικής, των σταθμών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ των περ. (α) και (β) της παρ. 12 του 

άρθρου 3 του ν. 4414/2016, που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της ίδιας 

παραγράφου. Κατόπιν της ανωτέρω παράτασης, οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που έχουν υπογράψει σύμβαση πώλησης 

ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2015 σύμφωνα με το άρθρο 12 

του ν. 3468/2006 (Α` 129), και δεν τέθηκαν σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) μέχρι και: 

 

-  την 31η Ιουλίου 2019, αν πρόκειται για αιολικούς, μικρούς υδροηλεκτρικούς 

σταθμούς και σταθμούς που αξιοποιούν βιομάζα ή βιοαέριο ή, 

-  την 31η Δεκεμβρίου 2017 αν πρόκειται για λοιπούς σταθμούς παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.  

 

και για τον λόγο αυτό μεταπίπτουν υποχρεωτικά σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης του 

Ν. 4414/2016, εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία, 

εφόσον οι σταθμοί τους τεθούν σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) μέχρι την 31η 

Ιανουαρίου 2021. 
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Γ. Παρατείνεται κατά δύο (2) μήνες: 

 

(α) Η προθεσμία για την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για σταθμούς 

ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ των άρθρων 3 και 4 του ν. 3468/2006 (Α' 129), και για την υποβολή στον 

αρμόδιο Διαχειριστή της σχετικής εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

περ. 3 της υποπαρ. 1.1 του ν. 4152/2013 (Α' 107), το πέρας της οποίας εμπίπτει στο 

χρονικό διάστημα που ορίζεται από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ 30.03.2020 μέχρι την 30η 

Ιουνίου 2020 – Απώτατη παράταση έως την 31η Αυγούστου 2020. 

 

Α.1075 (ΦΕΚ B' 1160/03.04.2020) 

Ένταξη δραστηριοτήτων εμπορίας και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 

και πρατηρίων καυσίμων (ΚΑΔ) στα κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

 

Για τις επιχειρήσεις στον τομέα εμπορίας και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 

αερίου και πρατηρίων καυσίμων προβλέπεται αποζημίωση ειδικού σκοπού €800 ευρώ για 

45 ημέρες για τους εργαζόμενους που τίθενται σε προσωρινή αναστολή σύμβασης 

εργασίας. Οι εργαζόμενοι αυτοί λαμβάνουν την αναστολή πληρωμής οφειλών προς την 

Εφορία για 4 μήνες.  

 

ΠΝΠ 13.04.2020 

Στο άρθρο πεντηκοστό ένατο της ΠΝΠ 13.04.2020 προβλέπεται δυνατότητα των 

προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου για διακανονισμό εξόφλησης 

ποσοστού 30% των τιμολογίων Διαχειριστών σε τέσσερις μηνιαίες δόσεις έως και την 31η 

Μαΐου 2020 

 

Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας: 

 

Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας δύνανται να εξοφλούν προς τους Διαχειριστές 

Συστήματος Μεταφοράς και Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και τον Διαχειριστή 

ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης, τα χρηματικά ποσά των χρεώσεων που αντιστοιχούν 

στους πελάτες τους, αναφορικά με το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων 

(ΕΤΜΕΑΡ), τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), τις Χρεώσεις Χρήσεις Συστήματος (ΧΧΣ) 

και τις Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ), δυνάμει τιμολογίων των αρμόδιων Διαχειριστών 

τα οποία είναι πληρωτέα, κατά τις διατάξεις των αντίστοιχων Κωδίκων των Διαχειριστών, 

από τη θέση σε ισχύ της ΠΝΠ 13.04.2020 έως και την 31η Μαΐου 2020, ως ακολούθως: 

 



 
 

 

 

(α) Ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της καθαρής αξίας, πλέον του συνόλου του 

ΦΠΑ εκάστου τιμολογίου, κατά την ημερομηνία εξόφλησης, η οποία προβλέπεται από 

τους αντίστοιχους Κώδικες των Διαχειριστών και 

 

(β) Το υπόλοιπο ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της καθαρής αξίας εκάστου 

τιμολογίου, με διακανονισμό, αζημίως και ατόκως για τον Προμηθευτή, σε τέσσερις 

ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων εξοφλείται σε ένα ημερολογιακό μήνα 

μετά την καταβολή της υποπερίπτωσης (α). 

 

Προμηθευτές φυσικού αερίου: 

 

Οι προμηθευτές φυσικού αερίου δύνανται να εξοφλούν προς τους Διαχειριστές 

Συστήματος Μεταφοράς και Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου τα χρηματικά ποσά των 

χρεώσεων που αντιστοιχούν στους πελάτες τους που αφορούν τις χρεώσεις χρήσης 

Συστήματος Μεταφοράς φυσικού αερίου (Χρεώσεις Μεταφοράς), χρεώσεις χρήσης 

Εγκατάστασης ΥΦΑ και χρεώσεις χρήσης Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου (Χρεώσεις 

Διανομής) δυνάμει τιμολογίων των αρμόδιων Διαχειριστών τα οποία εκδίδονται στο 

πλαίσιο των μεταξύ τους συναφθεισών συμβάσεων και είναι πληρωτέα, κατά τις διατάξεις 

των οικείων κανονιστικών κειμένων, από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ 13.04.2020 έως και 

την 31η Μαΐου 2020, ως ακολούθως: 

 

 (α) Ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της καθαρής αξίας, πλέον του συνόλου του 

ΦΠΑ εκάστου τιμολογίου, κατά την ημερομηνία εξόφλησης, η οποία προβλέπεται από τα 

οικεία κανονιστικά κείμενα και 

 

 (β) Το υπόλοιπο ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της καθαρής αξίας εκάστου 

τιμολογίου, με διακανονισμό, αζημίως και ατόκως για τον Προμηθευτή, σε τέσσερις 

ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων εξοφλείται σε ένα ημερολογιακό μήνα 

μετά την καταβολή της υποπερίπτωσης (β). 

 

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του αρχικού ποσού, καθώς και μη 

εμπρόθεσμης εξόφλησης οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω δόσεων, δεν εφαρμόζεται ή 

διακόπτεται ο διακανονισμός αντίστοιχα και καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό 

το σύνολο της οφειλής. 

 

Για την εφαρμογή των ανωτέρω, ο Προμηθευτής ενημερώνει εγγράφως τον αρμόδιο 

Διαχειριστή και υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, με κοινοποίηση στη Ρυθμιστική Αρχή 



 
 

 

 

Ενέργειας (ΡΑΕ), ότι επιθυμεί διακανονισμό εξόφλησης των σχετικών τιμολογίων, λόγω των 

περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και της 

συνακόλουθης μείωσης της εισπραξιμότητάς τους. Σε κάθε περίπτωση ο Προμηθευτής 

οφείλει να τεκμηριώσει την αναγκαιότητα αυτή στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), 

εφόσον του ζητηθεί στο πλαίσιο της εποπτείας της, βάσει των άρθρων 22 και 23 του ν. 

4001/2011 (Α' 179). 

 

Στο άρθρο εξηκοστό της ΠΝΠ 13.04.2020 προβλέπεται σύναψη βραχυπρόθεσμου δανείου 

ειδικού σκοπού της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. με σκοπό την κάλυψη εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού 

ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ από το ΕΤΜΕΑΡ που είναι πληρωτέο από έναρξη ισχύος της ΠΝΠ 

13.04.2020 μέχρι και την 30η Ιουνίου 2020 

 

 Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. υποχρεούται να προβεί άπαξ στη σύναψη βραχυπρόθεσμου δανείου, με 

αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, με σκοπό την κάλυψη 

εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος και 

Δικτύου («Ειδικού Λογαριασμού») του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α' 179), από το Ειδικό 

Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων («ΕΤΜΕΑΡ»), που είναι πληρωτέο από τους 

Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ 

και Εγγυήσεων Προέλευσης και της κείμενης νομοθεσίας, κατά το χρονικό διάστημα από 

έναρξη ισχύος της ΠΝΠ 13.04.2020 μέχρι και την 30η Ιουνίου 2020.  

 

Το σχετικό αίτημα δανειοδότησης δύναται να υποβληθεί από τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. οποτεδήποτε 

εντός του τρέχοντος έτους, ύστερα από σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της 

εταιρείας. 

 

 Το ποσό του δανείου: 

 

(α) ορίζεται κατ' ανώτατο όριο από τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. με βάση την εκτίμησή της για τα 

προσδοκώμενα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού από το εισφερόμενο σε αυτόν ΕΤΜΕΑΡ, 

εντός της περιόδου αναφοράς από την έναρξη ισχύος της παρούσας μέχρι και τις 30 

Ιουνίου 2020. 

(β) χρησιμοποιείται για να καλύψει ισόποσα τα μη ανακτηθέντα έσοδα του Ειδικού 

Λογαριασμού, με πίστωση αυτού, κατά παρέκκλιση του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α' 

179) και των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης. 

 

(γ) εξοφλείται από τη σταδιακή ανάκτηση των ανωτέρω ποσών από τους Προμηθευτές 

ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της δανειακής σύμβασης. 



 
 

 

 

 

Οι τόκοι και τα έξοδα διαχείρισης του δανείου επιβαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. 

και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος. 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: euripides.ioannou@potamitisvekris.com   
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ΕΚΤΑΚΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΩΝ 

ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ 

ΤΟΥ ΙΟΥ COVID-19 
 

Στον παρακάτω πίνακα, παρατίθενται αναλυτικά τα έκτακτα οικονομικά μέτρα που έλαβαν 

οι χώρες: Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ιταλία, Ολανδία, Ην.Βασίλειο, Νορβηγία, Κύπρος 

Δημοκρατία της Τσεχίας, Ρωσία, Τουρκία, Σιγκαπούρη, Ινδία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 

Βραζιλία, Ισραήλ, Ιαπωνία και Χονγκ Κονγκ ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-

19 έως και τις 25 Ιουνίου 2020.   

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: aspasia.malliou@potamitisvekris.com 
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ΕΚΤΑΚΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΡΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠO ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ COVID-19 
Πηγή δεδομένων: International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) - Δεδομένα όπως ισχύουν έως και 25/06/2020  

Χώρα 
Φορολογία Εισοδήματος - Ασφαλιστικές εισφορές - Χορήγηση 

επιδομάτων 
Φ.Π.Α. - Έμμεσοι Φόροι - Δασμοί 

Φορολογική Διαδικασία - 
Προθεσμίες - Καταβολές  

Λοιπά φορολογικά μέτρα 

Γαλλία 

i. Αναβολή προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 
ii. Αναβολή προθεσμίας καταβολής φορολογίας εισοδήματος εταιριών   
iii. Αναβολή προθεσμίας καταβολής ενοικίου, λογαριασμών νερού, ρεύματος και πετρελαίου για 
μικρές επιχειρήσεις 
iii. Απαλλαγή από εταιρικό φόρο εισοδήματος και όλες τις νόμιμες και συμβατικές εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης για ποσά που καταβάλλει το ταμείο αλληλεγγύης σε εταιρείες 
iv. Απαλλαγή από φόρο εισοδήματος και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για έκτακτα 
επιδόματα που καταβάλλονται ειδικά σε κυβερνητικούς υπαλλήλους που έχουν κινητοποιηθεί 
στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης για την υγεία 
 
Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για τον τομέα της αμπελουργίας  
 
Ειδική απαλλαγή από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της αμπελουργίας 

Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ σε υγειονομικό 
εξοπλισμό 
 
Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του μειωμένου 
συντελεστή ΦΠΑ 5,5% στις μάσκες, τα 
προστατευτικά ρούχα και τα απολυμαντικά 
(produits destinés à l'hygiène corporelle) που 
χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό της 
εξάπλωσης του ιού COVID-19. Με διάταγμα που 
δημοσιεύθηκε στις 8 Μαΐου 2020 καθόρισε τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούνται 
από αυτά τα προϊόντα για την εφαρμογή του ως 
άνω συντελεστή. Η εφαρμογή του μειωμένου 
συντελεστή ΦΠΑ για συναλλαγές που αφορούν 
τέτοια προϊόντα εξαρτάται από τα προϊόντα και τη 
φύση της συναλλαγής: 
- όσον αφορά τις μάσκες και τα προστατευτικά 
ρούχα, ισχύει για προμήθειες και ενδοκοινοτικές 
αποκτήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις 24 
Μαρτίου 2020 και για άλλες δραστηριότητες (π.χ. 
εισαγωγές) που πραγματοποιήθηκαν από τις 26 
Απριλίου 2020  
- όσον αφορά τα απολυμαντικά, ισχύει για 
προμήθειες και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που 
έγιναν από την 1η Μαρτίου 2020 και για άλλες 
πράξεις (π.χ. εισαγωγές) που πραγματοποιήθηκαν 
από τις 26 Απριλίου 2020. 
Σε όλες τις περιπτώσεις, ο μειωμένος συντελεστής 
ΦΠΑ θα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. 

i. Παράταση των προθεσμιών για τις ρυθμίσεις 
ii. Παράταση των προθεσμιών που ισχύουν κατά 
τη διάρκεια της φορολογικής διαδικασίας 
iii. Παράταση των χρονικών ορίων που ισχύουν σε 
ζητήματα αποφάσεων 
 
Οι ως άνω προθεσμίες παρατείνονται από τις 12 
Μαρτίου 2020 έως και ένα μήνα μετά την 
ημερομηνία παύσης της τρέχουσας κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας 
υγείας. 
 
iv. Η προθεσμία για την υποβολή φορολογικών 
δηλώσεων παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2020 
για τις επιχειρήσεις, καθώς και για την καταβολή 
ορισμένων φόρων. Περιλαμβάνει: κατάθεση και 
πληρωμή υπολοίπου φόρου εισοδήματος 
εταιρειών, φορολογητέο αποτέλεσμα 2019 για 
εταιρείες, φορολογητέο αποτέλεσμα 2019 για 
ατομικές επιχειρήσεις, φορολογητέο αποτέλεσμα 
2019 για ενώσεις, φορολογητέο αποτέλεσμα 2019 
για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
του real estate, τοπικός φόρος CVAE και υποβολή 
ορισμένων πληρωμών. 
v. Για μεγάλες εταιρείες (δηλ. με περισσότερους 
από 5.000 υπαλλήλους ή ετήσιο κύκλο εργασιών 
άνω των 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ) και ομίλους, 
η επέκταση των ορίων πληρωμής εξαρτάται από 
την απουσία διανομής μερισμάτων και 
επαναγοράς μετοχών μέχρι το τέλος του 2020. 
vi. Η προθεσμία για την καταβολή της εισφοράς 
για τη δημόσια τηλεόραση παρατείνεται έως τις 
15-24 Ιουλίου 2020 (ισχύει μόνο για ξενοδοχεία 
και εστιατόρια). 
 
Παράταση προθεσμίας για υποβολή δηλώσεων 
και πληρωμών έως τις 31 Ιουλίου 2020 για 
επιχειρήσεις 
 
Παράταση από τις 30 Ιουνίου 2020 έως τις 31 
Ιουλίου 2020 της προθεσμίας κατάθεσης της 
φορολογικής δήλωσης και της καταβολής του 
υπολοίπου του φόρου εισοδήματος εταιρειών για 
τις εταιρείες των οποίων το οικονομικό έτος έληξε 
στις 31 Μαρτίου 2020. Η αναβολή ακολουθεί την 
παράταση που χορηγήθηκε αρχικά σε εταιρείες 
των οποίων το οικονομικό έτος έληξε κατά το 
χρονικό διάστημα μεταξύ 31 Δεκεμβρίου 2019 και 
29 Φεβρουαρίου 2020. 
 
Παράταση της προθεσμίας δήλωσης ενδοομιλικών 
συναλλαγών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 
 
Οι φορολογικές αρχές παρέτειναν από τις 31 
Οκτωβρίου 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 την 
προθεσμία για την υποβολή της ετήσιας δήλωσης 
ενδοομιλικών συναλλαγών για εταιρείες των 

Συμφωνία μεταξύ των κρατών της Γαλλίας, της 
Γερμανίας, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου 
και της Ελβετίας σχετικά με τους 
διασυνοριακούς εργαζομένους: οι 
διασυνοριακοί εργαζόμενοι υπόκεινται σε 
ειδικό καθεστώς, που προβλέπει την 
αποκλειστική φορολόγηση των μισθών στο 
κράτος διαμονής, υπό τον όρο ότι δεν 
υπερβαίνουν ορισμένο αριθμό ημερών 
εργασίας εκτός της παραμεθόριας περιοχής 
του άλλου κράτους (το μέτρο αυτό 
εφαρμόζεται από τις 14 Μαρτίου 2020 μέχρι να 
υπάρξει νεότερη ειδοποίηση). Βάσει της ως 
άνω συμφωνίας, το γεγονός ότι οι 
διασυνοριακοί εργαζόμενοι εργάζονται από το 
σπίτι τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του 
COVID-19 δεν θα επηρεάσει το φορολογικό 
καθεστώς στο οποίο υπόκεινται. 
 
Η απαγόρευση κυκλοφορίας που ισχύει στη 
Γαλλία από τις 17 Μαρτίου 2020 δεν θα έχει 
συνέπειες στο καθεστώς φορολογικής κατοικία 
των φορολογουμένων, είτε βάσει του γαλλικού 
εσωτερικού δικαίου είτε βάσει των 
υφιστάμενων διμερών φορολογικών 
συμβάσεων. 
 
Το κριτήριο «κύρια κατοικία» ισχύει μόνο εάν 
δεν υπάρχει ιδιόκτητο σπίτι και, εν πάση 
περιπτώσει, οι ημέρες που περνούν οι 
φορολογούμενοι σε μια χώρα λόγω 
εξαιρετικών περιστάσεων δεν λαμβάνονται 
υπόψη. Οι φορολογικές αρχές τόνισαν ότι η 
πανδημία Covid-19 είναι μια κατάσταση 
«ανωτέρας βίας». Επομένως, οι 
φορολογούμενοι που είναι προσωρινά 
περιορισμένοι στη Γαλλία λόγω της 
απαγόρευσης κυκλοφορίας δεν πρέπει 
αυτομάτως να θεωρούνται ότι έχουν τη μόνιμη 
κατοικία ή το κέντρο των ζωτικών τους 
συμφερόντων στη Γαλλία. 
 
Εγγραφή νομικών πράξεων μέσω email 
 
Οι φορολογικές αρχές ανακοίνωσαν ότι 
ορισμένες νομικές διαδικασίες, τις οποίες 
ακολουθούν οι επιχειρήσεις (π.χ. εκείνες που 
καταγράφουν αύξηση ή μείωση κεφαλαίου) 
μπορούν να πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά 
και όχι με φυσική παρουσία. Όταν απαιτείται 
καταβολή φόρου μεταβίβασης ακινήτων, αυτή 
πρέπει να γίνει μέσω τραπεζικής μεταφοράς. 
Οι φορολογικές αρχές δημοσίευσαν οδηγίες 
στις 11 Μαΐου 2020, οι οποίες περιγράφουν 
λεπτομερώς τη νέα διαδικασία εγγραφής. Οι 
οδηγίες τονίζουν ότι όταν αντίγραφο  πράξης 
έχει κατατεθεί μέσω email, το πρωτότυπο 
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οποίων το οικονομικό έτος λήγει στις 31 
Δεκεμβρίου 2019. Εταιρείες των οποίων το 
οικονομικό έτος έληξε σε διαφορετική 
ημερομηνία και επωφελήθηκαν από την 
παρατεταμένη περίοδο υποβολής φορολογικής 
δήλωσης εταιρικού εισοδήματος μπορούν επίσης 
να επωφεληθούν από το ευεργέτημα της 
παρατεταμένης περιόδου υποβολής της ετήσιας 
δήλωσης ενδοομιλικών συναλλαγών. Για 
παράδειγμα, εταιρείες των οποίων η φορολογική 
χρήση έληξε στις 29 Φεβρουαρίου 2020 μπορούν 
να υποβάλουν δήλωση φόρου εισοδήματος 
εταιρειών έως τις 30 Ιουνίου 2020 και την ετήσια 
δήλωση ενδοομιλικών συναλλαγών έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2020. Η αναβολή ακολουθεί την 
παράταση που χορηγήθηκε για την κατάθεση της 
δήλωσης φόρου εισοδήματος εταιρειών. 

έγγραφο δεν πρέπει να σταλεί ξανά σε 
επόμενο χρόνο. Αυτό το μέτρο ισχύει έως τις 10 
Ιουλίου 2020, ημέρα κατά την οποία λήγει η 
περίοδος έκτακτης ανάγκης . 

    Συζήτηση για την επιτάχυνση της διαδικασίας 
έγκρισης πίστωσης φόρου για άμεσες επενδύσεις 
σε υπερπόντια γαλλικά εδάφη 
 
Η Ομοσπονδία Εταιρειών των Γαλλικά 
Υπερπόντιων Εδαφών (Fédération des entreprises 
d'outre-mer, FEDOM) και οι γαλλικές αρχές 
(Bureau des Agréments, BAGR) συζητούν επί του 
παρόντος την επιτάχυνση της διαδικασίας 
πίστωσης φόρου για άμεσες επενδύσεις σε 
γαλλικά υπερπόντια εδάφη υπό το  πρίσμα της 
πανδημίας COVID-19. Η BAGR είναι υπεύθυνη για 
τη χορήγηση προηγούμενων εγκρίσεων, ιδίως 
εγκρίσεων για εκπτώσεις φόρου για άμεσες 
επενδύσεις σε γαλλικά υπερπόντια εδάφη. 
 
Παράταση της προθεσμίας ετήσιας δήλωσης 
εμπιστευμάτων 
 
Οι φορολογικές αρχές έχουν παρατείνει την 
προθεσμία για την υποβολή της ετήσιας δήλωσης 
εμπιστευμάτων από τις 15 Ιουνίου 2020 έως τις 30 
Σεπτεμβρίου 2020. Η ετήσια δήλωση 
εμπιστευμάτων πρέπει να υποβληθεί από 
Γάλλους ή αλλοδαπούς διαχειριστές 
καταπιστευμάτων που περιλαμβάνουν Γάλλους 
ιδρυτές ή δικαιούχους ή που περιλαμβάνουν 
γαλλικά περιουσιακά στοιχεία. Στη δήλωση 
πρέπει να αναφέρεται η αγοραία αξία, από την 1η 
Ιανουαρίου 2020, των περιουσιακών στοιχείων 
και των δικαιωμάτων που κατέχει το εμπίστευμα 
(άρθρο 1649 ΑΒ του γενικού φορολογικού 
κώδικα). Σημείωση: Οποιαδήποτε σύσταση, 
τροποποίηση ή κατάργηση ενός εμπιστεύματος 
που περιλαμβάνει Γάλλους κατοίκους ή 
περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται από 
Γάλλους, πρέπει να δηλώνεται με υποβολή 
συγκεκριμένης δήλωσης που πρέπει να κατατεθεί 
πριν από το τέλος του μήνα μετά τη σύσταση, 
τροποποίηση ή κατάργηση ενός εμπιστεύματος. Η 

Η Γαλλία και η Ελβετία υπογράφουν συμφωνία 
για τη φορολογία των διασυνοριακών 
εργαζομένων 
 
Η Γαλλία και η Ελβετία υπέγραψαν συμφωνία 
για τη φορολογία των διασυνοριακών 
εργαζομένων που εργάζονται  από το σπίτι 
λόγω της πανδημίας του COVID-19. Η αμοιβαία 
συμφωνία ορίζει ότι, για τους σκοπούς 
εφαρμογής της ΣΑΔΦ Γαλλίας - Ελβετίας, οι 
ημέρες που δαπανήθηκαν για εργασία από το 
σπίτι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της 
πανδημίας COVID-19 θεωρείται ότι 
δαπανήθηκαν στη χώρα όπου οι 
διασυνοριακοί εργαζόμενοι θα εργάζονταν αν 
δεν είχαν εφαρμοσθεί τα έκτακτα μέτρα. Η 
αμοιβαία συμφωνία ισχύει για τις εργάσιμες 
ημέρες κατά τη χρονική περίοδο από τις 14 
Μαρτίου 2020 έως και τις 31 Μαΐου 2020 και 
παρατείνεται αυτόματα έως το τέλος του 
επόμενου ημερολογιακού μήνα μέχρι να 
αρθούν οι περιορισμοί που έχουν τεθεί για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και 
στα δύο κράτη ή όταν η συμφωνία τερματιστεί 
από κοινού από τις αρμόδιες αρχές και των 
δύο κρατών. Η συμφωνία, που δημοσιεύθηκε 
στις 14 Μαΐου 2020, υπογράφηκε στις 13 
Μαΐου 2020 και ισχύει από την ημέρα της 
δημοσίευσης. 
 
Συμφωνία για τη φορολογία των 
διασυνοριακών εργαζομένων 
 
Η Γερμανία και η Γαλλία υπέγραψαν αμοιβαία 
συμφωνία για τη φορολογία των 
διασυνοριακών εργαζομένων που εργάζονται 
προσωρινά από το σπίτι λόγω της πανδημίας 
του ιού COVID-19. Η αμοιβαία συμφωνία ορίζει 
ότι, για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 13 
παράγραφος 1 της ΣΑΔΦ Γαλλίας - Γερμανίας, 
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αναβολή που ανακοινώθηκε από τις φορολογικές 
αρχές δεν ισχύει για αυτόν τον τύπο δήλωσης. 

οι ημέρες που δαπανήθηκαν για εργασία από 
το σπίτι εξαιτίας των μέτρων αντιμετώπισης 
της πανδημίας του ιού COVID-19 θεωρούνται 
ότι δαπανήθηκαν στο κράτος όπου οι 
διασυνοριακοί εργαζόμενοι θα είχαν 
πραγματοποιήσει την εργασία, αν δεν 
υφίσταντο τα μέτρα αυτά. Αυτός ο κανόνας δεν 
θα ισχύει για τις εργάσιμες ημέρες που θα 
είχαν δαπανηθεί ούτως ή άλλως για εργασία 
από το σπίτι ή για εργασία από/ σε τρίτες 
χώρες, ιδίως εάν η εργασία από το σπίτι 
αποτελεί μέρος των αντίστοιχων συμβάσεων 
εργασίας. Η αμοιβαία συμφωνία ορίζει 
περαιτέρω ότι οι ενδιαφερόμενοι 
διασυνοριακοί εργαζόμενοι που σκοπεύουν να 
ενταχθούν στο καθεστώς της αμοιβαίας 
συμφωνίας είναι υποχρεωμένοι να συλλέγουν 
σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, π.χ. δήλωση του 
εργοδότη σχετικά με τις ημέρες που πέρασαν 
στο σπίτι λόγω της πανδημίας COVID-19. Οι 
σχετικές αμοιβές απασχόλησης σχετικά με τις 
ημέρες που δαπανώνται για εργασία από το 
σπίτι φορολογούνται ουσιαστικά από το 
κράτος εργασίας, το κράτος δηλαδή όπου η 
εργασία θα είχε πραγματοποιηθεί χωρίς τα 
τρέχοντα μέτρα περιορισμού της πανδημίας 
του ιού COVID-19. Οι διασυνοριακοί 
εργαζόμενοι που κάνουν χρήση της αμοιβαίας 
συμφωνίας συναινούν στη φορολόγηση των 
αντίστοιχων αποδοχών στο κράτος εργασίας.  

      Η αμοιβαία συμφωνία ορίζει επίσης ότι η 
εφαρμογή της διάταξης σχετικά με τους 
διασυνοριακούς εργαζομένους που περιέχεται 
στο άρθρο 13 παράγραφος 5 της ΣΑΔΦ δεν 
επηρεάζεται από τα ισχύοντα έκτακτα μέτρα 
λόγω της πανδημίας COVID-19. Επιπλέον , οι 
αρμόδιες αρχές συμφωνούν ότι, για σκοπούς 
ερμηνείας της ΣΑΔΦ, οι εισφορές  κοινωνικής 
ασφάλισης, π.χ. η καταβολή αποζημίωσης 
λόγω μειωμένων ωραρίων απασχόλησης 
(Kurzarbeitergeld) στη Γερμανία και παρόμοιες 
πληρωμές στη Γαλλία (chômage partiel), 
φορολογούνται μόνο στο κράτος κατοικίας του 
ωφελούμενου. Η αμοιβαία συμφωνία ισχύει 
για τις εργάσιμες ημέρες κατά την περίοδο 
μεταξύ 11 Μαρτίου 2020 και 31 Μαΐου 2020 
και παρατείνεται αυτόματα έως το τέλος του 
επόμενου ημερολογιακού μήνα, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συμφωνία δεν έχει 
τερματιστεί από μία από τις αρμόδιες αρχές 
τουλάχιστον 1 εβδομάδα πριν από το τέλος 
ενός δεδομένου επόμενου ημερολογιακού 
μήνα. Η συμφωνία υπεγράφη στις 13 Μαΐου 
2020 και τέθηκε σε ισχύ στις 14 Μαΐου 2020. 
 
Στις 24 Ιουνίου 2020, το Υπουργείο 
Οικονομικών του Λουξεμβούργου ανακοίνωσε 



 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΡΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠO ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ COVID-19 
Πηγή δεδομένων: International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) - Δεδομένα όπως ισχύουν έως και 25/06/2020  

Χώρα 
Φορολογία Εισοδήματος - Ασφαλιστικές εισφορές - Χορήγηση 

επιδομάτων 
Φ.Π.Α. - Έμμεσοι Φόροι - Δασμοί 

Φορολογική Διαδικασία - 
Προθεσμίες - Καταβολές  

Λοιπά φορολογικά μέτρα 

ότι η αμοιβαία συμφωνία της 19ης Μαΐου 2020 
σχετικά με τη φορολογία των διασυνοριακών 
εργαζομένων βάσει της Συνθήκης Φόρου 
Εισοδήματος και Κεφαλαίου Γαλλίας - 
Λουξεμβούργου (2018) θα παραταθεί έως τις 
31 Αυγούστου 2020. 

Γερμανία 

“Bundesregelung Kleinbeihilfe 2020” – Πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από 
την πανδημία του COVID-19 

 

i. Χορήγηση άμεσων επιδομάτων 

ii. Επιστροφή προκαταβολών 

iii. Φορολογικές διευκολύνσεις και πλεονεκτήματα για πληρωμές 

iv. Η ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει τις 120.000€ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στους 
τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας- τις 100.000€ ανά επιχείρηση που 
δραστηριοποιείται στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής και των γεωργικών προϊόντων- τις 
800.000€ για όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις 

 

Διευκρινίσεις για φοροαπαλλαγές πληρωμών "μπόνους" έως 1.500 Ευρώ σε μετρητά ή σε είδος 

 

i.. Φορολογική απαλλαγή για πληρωμή μπόνους έως 1.500 Ευρώ σε μετρητά ή σε είδος που 
εισπράχθηκαν από υπαλλήλους κατά την περίοδο από 1η Μαρτίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 
2020. 

ii. Προϋπόθεση: το μπόνους πρέπει να χορηγείται από τον εργοδότη ως αποζημίωση για ειδικές 
υπηρεσίες λόγω της πανδημίας COVID-19. Τυχόν πρόσθετες αποζημιώσεις που χορηγούνται από 
τον εργοδότη πέραν του ευεργετήματος της αποζημίωσης λόγω μειωμένου ωραρίου δεν 
καλύπτονται από την εξαίρεση για τα μπόνους. 

 

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Νόμου περί Φορολογίας Επενδύσεων 

 

Διευκρινίσεις σχετικά με τον χαρακτηρισμό ενός αμοιβαίου κεφαλαίου ως αμοιβαίο κεφάλαιο 
μικτής χρηματοδότησης (mixed fund) ή αμοιβαίο κεφάλαιο κινητών αξιών (securities fund) στην 

Προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στις Προμήθειες 
Τροφίμων και Ποτών σε Εστιατόρια 
 
Mείωση του συντελεστή ΦΠΑ στις προμήθειες 
τροφίμων και ποτών σε εστιατόρια και μπαρ από 
την 1η Ιουλίου 2020. Ο μειωμένος ΦΠΑ θα 
εφαρμόζεται αρχικά για ένα έτος, έως τις 30 
Ιουνίου 2021. Γενικά, η προμήθεια τροφίμων και 
ποτών σε εστιατόρια και μπαρ στη Γερμανία 
υπόκειται σε συντελεστή ΦΠΑ 19%, εάν αφορά σε 
ποτά και τρόφιμα που καταναλώνονται εντός 
καταστημάτων εστίασης. Τα τρόφιμα και τα ποτά 
που παρέχονται για σκοπούς take- away 
(κατανάλωση εκτός καταστημάτων εστίασης) 
υπόκεινται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 7%. Η 
προσωρινή εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή 
ΦΠΑ 7% στην πρώτη κατηγορία σκοπεύει να 
ενισχύσει την επανεκκίνηση της βιομηχανίας 
τροφοδοσίας μόλις αρθούν τα περιοριστικά μέτρα 
για εστιατόρια και μπαρ. 

Ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει παράταση 
προθεσμίας για την υποβολή των μηνιαίων ή 
τριμηνιαίων δηλώσεων παρακράτησης φόρου 
μισθωτών υπηρεσιών για 2 μήνες (μέγιστος 
χρόνος), υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης ή ο 
υπεύθυνος λογιστής μισθοδοσίας μπορεί να 
αποδείξει ότι δεν ήταν δυνατή η υποβολή των 
ανάλογων δηλώσεις εγκαίρως χωρίς ίδια 
υπαιτιότητα. 

Συμφωνία μεταξύ των κρατών της Γαλλίας, της 
Γερμανίας, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου 
και της Ελβετίας σχετικά με τους 
διασυνοριακούς εργαζομένους: οι 
διασυνοριακοί εργαζόμενοι υπόκεινται σε 
ειδικό καθεστώς, που προβλέπει την 
αποκλειστική φορολόγηση των μισθών στο 
κράτος διαμονής, υπό τον όρο ότι δεν 
υπερβαίνουν ορισμένο αριθμό ημερών 
εργασίας εκτός της παραμεθόριας περιοχής 
του άλλου κράτους (το μέτρο αυτό 
εφαρμόζεται από τις 14 Μαρτίου 2020 μέχρι να 
υπάρξει νεότερη ειδοποίηση). Βάσει της ως 
άνω συμφωνίας, το γεγονός ότι οι 
διασυνοριακοί εργαζόμενοι εργάζονται από το 
σπίτι τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του 
COVID-19 δεν θα επηρεάσει το φορολογικό 
καθεστώς στο οποίο υπόκεινται. 

 

Συμφωνία μεταξύ της Γερμανίας και της 
Ολλανδίας σχετικά με τους διασυνοριακούς 
εργαζομένους: για τους σκοπούς της 
εφαρμογής της ΣΑΔΦ Γερμανίας -Ολλανδίας, οι 
ημέρες που αφιερώνονται από τους 
εργαζομένους σε εργασία από το σπίτι λόγω 
πανδημικών μέτρων COVID-19 θεωρούνται ότι 
δαπανώνται στην πολιτεία όπου οι 
εργαζόμενοι θα είχαν πραγματοποιήσει το 
έργο εάν δεν ίσχυαν τα έκτακτα μέτρα της 
πανδημίας COVID-19.  

 

Αυτός ο κανόνας δεν ισχύει για τις εργάσιμες 
ημέρες που θα είχαν δαπανηθεί ούτως ή άλλως 
σε εργασία από το σπίτι ή σε έδαφος τρίτων 
χωρών, ιδίως εάν η εργασία από το σπίτι 
αποτελεί μέρος των αντίστοιχων συμβατικών 
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περίοδο της πανδημίας COVID-19. Αυτός ο χαρακτηρισμός είναι καίριας σημασίας για τον 
καθορισμό του ποσού μερικής φοροαπαλλαγής για επενδυτές, όσον αφορά εισόδημά που 
πηγάζει από αμοιβαία κεφάλαια.  

 

Σύμφωνα με τον Νόμο περί Φορολογίας Επενδύσεων, ένα αμοιβαίο κεφάλαιο χαρακτηρίζεται 
ως αμοιβαίο κεφάλαιο κινητών αξιών εάν το κεφάλαιο επενδύεται τουλάχιστον κατά 51% σε 
κινητές αξίες και ως αμοιβαίο κεφάλαιο μικτής χρηματοδότησης (mixed fund) εάν το κεφάλαιο 
επενδύεται σε ποσοστό μεγααλύτερο από 25 % αλλά λιγότερο από 51% σε τίτλους. Αμοιβαίο 
κεφάλαιο τα επενδυτικά όρια του οποίου δεν πληρούνται αυστηρά καθ' όλη τη διάρκεια του 
φορολογικού έτους δε δύναται να κάνει χρήση των προνομίων του. Ωστόσο, για λόγους 
απλούστευσης, θεωρείται ότι τα κατώτατα όρια πληρούνται εάν οι αντίστοιχες επενδύσεις του 
αμοιβαίου κεφαλαίου δεν πέσουν κάτω από τα εν λόγω όρια για περισσότερες από 20 ημέρες 
ανά φορολογικό έτος. Η οδηγία ορίζει ότι τυχόν παραβιάσεις των αναφερόμενων ορίων 
επενδύσεων κατά την περίοδο μεταξύ 1 Μαρτίου 2020 και 30 Απριλίου 2020 δεν λαμβάνονται 
υπόψη για τον υπολογισμό των 20 ημερών ανά φορολογικό έτος. 

 

Υποστήριξη ρευστότητας για μικρές επιχειρήσεις, καλλιτέχνες και αυτοαπασχολούμενους 

 

Οι φορολογούμενοι που χρειάζονται στήριξη ως προς τη ρευστότητα της επιχείρησής τους 
μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιστροφή των προπληρωμών φόρου που έγιναν το 2019 
και της πρώτης προπληρωμής που έγινε το 2020 στις 10 Μαρτίου με βάση τον εφάπαξ 
καθορισμό των ζημιών για την τρέχουσα φορολογική χρήση. Το ποσοστό μεταφερόμενων 
ζημιών για το 2020 ανέρχεται στο 15% του σχετικού εισοδήματος που λειτούργησε ως βάση για 
τον προσδιορισμό των προπληρωμών φόρου για το 2019, έχοντας ως μέγιστο το ποσό του 1 
εκατομμυρίου Ευρώ (2 εκατομμύρια Ευρώ στην περίπτωση κοινής αξιολόγησης). Σε αυτή τη 
βάση, οι προπληρωμές φόρου για το 2019 θα υπολογιστούν εκ νέου και θα επιστραφεί 
οποιοδήποτε επιπλέον ποσό. Από τη στιγμή που η εταιρεία καταστεί και πάλι κερδοφόρος, τα 
ληφθέντα ποσά θα επιστραφούν. 

 

υποχρεώσεων του εργαζομένου. 

 

Η ως άνω ρύθμιση ισχύει για τις εργάσιμες 
ημέρες από 11 Μαρτίου 2020 έως και 30 
Απριλίου 2020 και παρατείνεται αυτομάτως 
έως το τέλος του επόμενου ημερολογιακού 
μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι κανένα από τα 
μέρη δεν θα προχωρήσει σε καταγγελία της 
συμφωνίας τουλάχιστον 1 εβδομάδα πριν από 
το τέλος ενός από τους ημερολογιακούς μήνες 
που έπονται της αρχικής προθεσμίας. 
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Το ομοσπονδιακό υπουργικό συμβούλιο εγκρίνει νομοσχέδιο για μέτρα φορολογικής 
απαλλαγής 
Το νομοσχέδιο, εκτός από την αποζημίωση λόγω μειωμένου ωραρίου, προβλέπει και 
φορολογική απαλλαγή για την καταβολή επιδοτήσεων στους εργαζομένους. Στο πλαίσιο του 
συστήματος παροχών λόγω μειωμένου ωραρίου, οι εργαζόμενοι λαμβάνουν ως αποζημίωση το 
60% της διαφοράς των καθαρών μηνιαίων αποδοχών λόγω μειωμένου ωραρίου που 
καταβάλλονται από την Ομοσπονδία Εργασίας. Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι πρόσθετες 
επιδοτήσεις που καταβάλλουν οι εργοδότες απαλλάσσονται από το φόρο σε ποσοστό έως και 
80% επί της καταβαλλόμενης αμοιβής. Στις 28 Μαΐου 2020, το γερμανικό Κοινοβούλιο 
(Bundestag) ενέκρινε σχέδιο νόμου για μέτρα φορολογικών ελαφρύνσεων σχετικά με την 
πανδημία COVID-19. Το νομοσχέδιο υπόκειται σε έγκριση από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο. 
Συμφωνία για το πακέτο οικονομικής τόνωσης 
Τα μέλη της του Γερμανικού κοινοβουλίου συμφώνησαν σε ένα πακέτο οικονομικής τόνωσης 
ύψους περίπου 130 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το πακέτο τόνωσης στοχεύει στη στήριξη 
οικογενειών, εταιρειών και κοινοτήτων στην αντιμετώπιση του οικονομικού αντίκτυπου της 
πανδημίας COVID-19. Το πακέτο αποτελείται από μέτρα που στοχεύουν στον περιορισμό του 
τρέχοντος οικονομικού αντίκτυπου της πανδημίας COVID-19 και στη διατήρηση του ρόλου της 
Γερμανίας ως εξαγωγέα τεχνολογίας υψηλού επιπέδου.Βασική ώθηση για την τόνωση της 
εγχώριας κατανάλωσης αποτελεί η προγραμματισμένη μείωση του βασικού και μειωμένου 
συντελεστή ΦΠΑ. Τα βασικά φορολογικά μέτρα του ανακοινωθέντος πακέτου τόνωσης  είναι:- 
προσωρινή μείωση του βασικού συντελεστή ΦΠΑ από 19% σε 16% και του μειωμένου 
συντελεστή ΦΠΑ από 7% σε 5% κατά την περίοδο μεταξύ 1ης Ιουλίου και 31 Δεκεμβρίου 2020 - 
αναβολή της ημερομηνίας καταβολής του ΦΠΑ στις εισαγωγές από τις 16 του επόμενου μήνα 
έως τις 26 του επόμενου μήνα - εγγύηση ότι οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (από 
εργαζομένους και εργοδότες) δεν θα υπερβαίνουν το 40% τα έτη 2020 και 2021 - προσωρινή 
εισαγωγή της μεθόδου μείωσης του υπολοίπου για κινητά πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά τη 
διάρκεια των φορολογικών ετών 2020 και 2021Για αυτήν την περίοδο, το ετήσιο ποσοστό 
απόσβεσης μπορεί να είναι δυόμισι φορές το επιτρεπόμενο σταθερό επιτόκιο με μέγιστο 25%- 
καθιέρωση δυνατότητας επιλογής για τις προσωπικές εταιρείες να αντιμετωπίζονται ως 
εταιρικές οντότητες για σκοπούς φόρου εισοδήματος εταιρειών - αύξηση του μέγιστου ποσού 
ως προς τη μεταφορά ζημιών από 1 εκατομμύριο ευρώ (διπλασιασμό αν προσδιοριστεί από 
κοινού) σε 5 εκατομμύρια ευρώ (διπλάσιο εάν προσδιοριστεί από κοινού) για τα φορολογικά 
έτη 2020 και 2021, και καθιέρωση ενός μηχανισμού που επιτρέπει στους φορολογούμενους να 
επωφελούνται από αυτό το μέτρο ήδη μέσω του φορολογικού προσδιορισμού για το 2019, π.χ. 
εισάγοντας ένα αποθεματικό για την πανδημία COVID-19- εισαγωγή ενός βελτιωμένου 
συστήματος συμμετοχής των εργαζομένων- αύξηση της υπάρχουσας αποζημίωσης των 100.000 
Ευρώ για ποσά προσαύξησης για δημοτικούς φόρους επιχειρήσεων σε 200.000 Ευρώ- καταβολή 
ενός εφάπαξ επιδόματος τέκνων 300 EUR ανά παιδί που δικαιούται μηνιαίο επίδομα τέκνου- 
προσωρινή αύξηση του επιδόματος μονογονεϊκών οικογενειών από 1.908 ευρώ σε 4.000 ευρώ 
για τις φορολογικές χρήσεις 2020 και 2021- τροποποιήσεις του φόρου μηχανοκίνητων 
οχημάτων, ο οποίος θα έχει ως αποτέλεσμα τη φορολόγηση των μηχανοκίνητων οχημάτων 
ανάλογα με την ποσότητα των εκπομπών CO2. Επιπλέον, η ισχύουσα απαλλαγή από τον φόρο 
μηχανοκίνητων οχημάτων αποκλειστικά για ηλεκτρικά επιβατηγά αυτοκίνητα, που ισχύει έως 
την 31 Δεκεμβρίου 2025 θα παραταθεί έως την 31 Δεκεμβρίου 2030 ·- προσωρινή αύξηση της 
πριμοδότησης για αγοραστές αποκλειστικά ηλεκτρικών οχημάτων με τιμή καταλόγου έως 
40.000 ευρώ από 3.000 ευρώ σε 6.000 ευρώ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 · 

    Έγκριση του γερμανικού σχεδίου "Ομπρέλα" 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Στις 29 Απριλίου 
2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο 
ενισχύσεων (το καλούμενο και ως «σχέδιο 
ομπρέλα») για την υποστήριξη της έρευνας, της 
ανάπτυξης, των δοκιμών και της παραγωγής 
προϊόντων σχετικών με την πανδημία του 
COVID-19.Το σχέδιο αυτό κρίθηκε ότι 
συμβαδίζει με το προσωρινό πλαίσιο κρατικών 
ενισχύσεων που εγκρίθηκε από την Επιτροπή 
στις 19 Μαρτίου 2020 και το οποίο 
υποστηρίζει:- δραστηριότητες έρευνας και 
ανάπτυξης  (R&D) που σχετίζονται με την 
πανδημία του COVID-19, 
συμπεριλαμβανομένης της συνδρομής σε έργα 
της "Σφραγίδας Αριστείας" (Seal of Excellence) 
που σχετίζονται με την πανδημία του COVID-19 
και που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο του 
προγράμματος "Ορίζοντας 2020" (Horizon 
2020).- επενδύσεις σε δοκιμές κι αναβάθμιση 
υποδομών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
φαρμακευτικών προϊόντων  σχετικών με την 
πανδημία του COVID-19 - επενδύσεις σε 
εγκαταστάσεις παραγωγής φαρμακευτικών 
προϊόντων που απαιτούνται για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας.Επιπλέον, το 
σχέδιο αυτό ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ 
επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών, 
παρέχοντας επιπλέον ενίσχυση με τη μορφή 
bonus σε ποσοστό 15% όταν το ερευνητικό 
έργο πραγματοποιείται με διασυνοριακή 
συνεργασία ερευνητικών οργανισμών ή άλλων 
επιχειρήσεων, ή όταν το ερευνητικό έργο 
υποστηρίζεται από περισσότερα από ένα 
κράτη μέλη. Το σχέδιο "Ομπρέλα" στοχεύει 
στην ενίσχυση και επιτάχυνση τόσο της 
ανάπτυξης όσο και της παραγωγής προϊόντων 
που σχετίζονται άμεσα με καταπολέμηση της 
πανδημίας του COVID-19. Αυτά περιλαμβάνουν 
φαρμακευτικά προϊόντα όπως εμβόλια, 
νοσοκομειακό και ιατρικό εξοπλισμό 
(συμπεριλαμβανομένων των αναπνευστικών 
μηχανημάτων- αναπνευστήρων) και 
προστατευτικά ρούχα και εξοπλισμό. Η στήριξη 
θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, 
επιστρεπτέων προκαταβολών και 
φορολογικών πλεονεκτημάτων. Ενδέχεται 
επίσης να χορηγηθούν εγγυήσεις για την 
κάλυψη ζημιών, είτε σε συνδυασμό με τις 
άμεσες επιχορηγήσεις, τα φορολογικά 
πλεονεκτήματα και τις επιστρεπτέες 
προκαταβολές, είτε ως ανεξάρτητο μέτρο 
ενίσχυσης. Το μέτρο επιτρέπει τη ενίσχυση από 
τις γερμανικές αρχές σε όλα τα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένης της ομοσπονδιακής 
κυβέρνησης καθώς και των περιφερειακών και 
τοπικών αρχών. Το σχέδιο απευθύνεται σε 



 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΡΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠO ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ COVID-19 
Πηγή δεδομένων: International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) - Δεδομένα όπως ισχύουν έως και 25/06/2020  

Χώρα 
Φορολογία Εισοδήματος - Ασφαλιστικές εισφορές - Χορήγηση 

επιδομάτων 
Φ.Π.Α. - Έμμεσοι Φόροι - Δασμοί 

Φορολογική Διαδικασία - 
Προθεσμίες - Καταβολές  

Λοιπά φορολογικά μέτρα 

όλες τις επιχειρήσεις που είναι σε θέση να 
ασκούν ανάλογες δραστηριότητες κάθε 
τομέα.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι το 
σχέδιο "Ομπρέλα" συνάδει με τους 
γερμανικούς κανόνες. Συγκεκριμένα, τα μέτρα 
ενίσχυσης καλύπτουν σημαντικό κομμάτι των 
επενδυτικών δαπανών που είναι απαραίτητες 
για την ανάπτυξη και τη δοκιμή καινοτόμων 
προϊόντων και διαδικασιών, καθώς και το 
κόστος κατασκευής νέων εγκαταστάσεων 
παραγωγής. Στο πλαίσιο του σχεδίου 
"Ομπρέλα", τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει 
να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την 
ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.  

  - αύξηση της τιμής καταλόγου για αποκλειστικά ηλεκτρικά οχήματα ως εταιρικά αυτοκίνητα 
που επωφελούνται από μειωμένη φορολογία από 40.000 ευρώ σε 60.000 ευρώ · και 
- τροποποιήσεις στην πίστωση φόρου για τα ορισμένα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (R & D) · η 
τρέχουσα μέγιστη βάση αξιολόγησης των 2 εκατομμυρίων ευρώ για την οποία ισχύει η πίστωση 
θα αυξηθεί προσωρινά σε 4 εκατομμύρια ευρώ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. 
 
Το πακέτο τόνωσης συμφωνήθηκε από την επιτροπή συνασπισμού στις 3 Ιουνίου 2020 και θα 
υποβληθεί τώρα στη νομοθετική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης από την 
κατώτερη βουλή του κοινοβουλίου (Bundestag) και του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου 
(Bundesrat). Το συμφωνημένο πακέτο τόνωσης είναι μια τεράστια προσπάθεια να να αναβιώσει 
την οικονομία και να τονώσει την κατανάλωση, και είναι σημαντικά μεγαλύτερο από το πακέτο 
οικονομικών κινήτρων που εφαρμόστηκε μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση το 2008 και το 2009. 
 
Το Ομοσπονδιακό Υπουργικό Συμβούλιο (Bundesregierung) ενέκρινε το πακέτο οικονομικών 
κινήτρων που είχε προτείνει προηγουμένως η επιτροπή συνασπισμού. 
 
Το Ομοσπονδιακό Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο του δεύτερου νομοσχεδίου για 
μέτρα φορολογικής απαλλαγής που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19 (Entwurf eines 
zweiten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise) 
στις 12 Ιουνίου 2020. Το σχέδιο νομοσχεδίου περιέχει το προηγουμένως προταθέν πακέτο 
οικονομικής τόνωσης. Επιπλέον, το νομοσχέδιο προβλέπει προσωρινή παράταση της 
προθεσμίας επανεπένδυσης σύμφωνα με το τμήμα 6β του EStG για 1 έτος. Σύμφωνα με την 
ενότητα 6β του EStG, ένα αφορολόγητο αποθεματικό μπορεί να δημιουργηθεί εάν ένα 
περιουσιακό στοιχείο αντικατάστασης δεν αποκτήθηκε αμέσως και πρέπει να διαλυθεί εντός 
των επόμενων 4 ετών. Η περίοδος επανεπένδυσης παρατείνεται κατά 1 έτος, εάν άλλως, το 
αποθεματικό φόρου έπρεπε να διαλυθεί το 2020. Επίσης, η περίοδος επανεπένδυσης 3 ετών 
σύμφωνα με το τμήμα 7g του EStG παρατείνεται κατά 1 έτος, για τους φορολογούμενους που 
ζήτησαν μείωση της επένδυσης το 2017 και δεν απέκτησαν ή δημιούργησαν νέα περιουσιακά 
στοιχεία και διαφορετικά θα αναγκάζονταν να προσθέσουν το ποσό της έκπτωσης της 
επένδυσης που είχε ληφθεί προηγουμένως εντός του 2020.  

    Συμφωνία για τη φορολογία των 
διασυνοριακών εργαζομένων 
 
Η Γερμανία και η Γαλλία υπέγραψαν αμοιβαία 
συμφωνία για τη φορολογία των 
διασυνοριακών εργαζομένων που εργάζονται 
προσωρινά από το σπίτι λόγω της πανδημίας 
του ιού COVID-19. Η αμοιβαία συμφωνία ορίζει 
ότι, για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 13 
παράγραφος 1 της ΣΑΔΦ Γαλλίας - Γερμανίας, 
οι ημέρες που δαπανήθηκαν για εργασία από 
το σπίτι εξαιτίας των μέτρων αντιμετώπισης 
της πανδημίας του ιού COVID-19 θεωρούνται 
ότι δαπανήθηκαν στο κράτος όπου οι 
διασυνοριακοί εργαζόμενοι θα είχαν 
πραγματοποιήσει την εργασία, αν δεν 
υφίσταντο τα μέτρα αυτά. Αυτός ο κανόνας δεν 
θα ισχύει για τις εργάσιμες ημέρες που θα 
είχαν δαπανηθεί ούτως ή άλλως για εργασία 
από το σπίτι ή για εργασία από/ σε τρίτες 
χώρες, ιδίως εάν η εργασία από το σπίτι 
αποτελεί μέρος των αντίστοιχων συμβάσεων 
εργασίας. Η αμοιβαία συμφωνία ορίζει 
περαιτέρω ότι οι ενδιαφερόμενοι 
διασυνοριακοί εργαζόμενοι που σκοπεύουν να 
ενταχθούν στο καθεστώς της αμοιβαίας 
συμφωνίας είναι υποχρεωμένοι να συλλέγουν 
σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, π.χ. δήλωση του 
εργοδότη σχετικά με τις ημέρες που πέρασαν 
στο σπίτι λόγω της πανδημίας COVID-19. Οι 
σχετικές αμοιβές απασχόλησης σχετικά με τις 
ημέρες που δαπανώνται για εργασία από το 
σπίτι φορολογούνται ουσιαστικά από το 
κράτος εργασίας, το κράτος δηλαδή όπου η 
εργασία θα είχε πραγματοποιηθεί χωρίς τα 
τρέχοντα μέτρα περιορισμού της πανδημίας 
του ιού COVID-19. Οι διασυνοριακοί 
εργαζόμενοι που κάνουν χρήση της αμοιβαίας 
συμφωνίας συναινούν στη φορολόγηση των 
αντίστοιχων αποδοχών στο κράτος εργασίας. Η 
αμοιβαία συμφωνία ορίζει επίσης ότι η 
εφαρμογή της διάταξης σχετικά με τους 
διασυνοριακούς εργαζομένους που περιέχεται 
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στο άρθρο 13 παράγραφος 5 της ΣΑΔΦ δεν 
επηρεάζεται από τα ισχύοντα έκτακτα μέτρα 
λόγω της πανδημίας COVID-19. Επιπλέον , οι 
αρμόδιες αρχές συμφωνούν ότι, για σκοπούς 
ερμηνείας της ΣΑΔΦ, οι εισφορές  κοινωνικής 
ασφάλισης, π.χ. η καταβολή αποζημίωσης 
λόγω μειωμένων ωραρίων απασχόλησης 
(Kurzarbeitergeld) στη Γερμανία και παρόμοιες 
πληρωμές στη Γαλλία (chômage partiel), 
φορολογούνται μόνο στο κράτος κατοικίας του 
ωφελούμενου. Η αμοιβαία συμφωνία ισχύει 
για τις εργάσιμες ημέρες κατά την περίοδο 
μεταξύ 11 Μαρτίου 2020 και 31 Μαΐου 2020 
και παρατείνεται αυτόματα έως το τέλος του 
επόμενου ημερολογιακού μήνα, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συμφωνία δεν έχει 
τερματιστεί από μία από τις αρμόδιες αρχές 
τουλάχιστον 1 εβδομάδα πριν από το τέλος 
ενός δεδομένου επόμενου ημερολογιακού 
μήνα. Η συμφωνία υπεγράφη στις 13 Μαΐου 
2020 και τέθηκε σε ισχύ στις 14 Μαΐου 2020. 

Ελβετία 

Διευκόλυνση πληρωμών που αφορούν σε ομοσπονδιακούς φόρους: 
 
Αίρονται όλες οι προσαυξήσεις  για εκπρόθεσμες καταβολές ομοσπονδιακών φόρων που 
κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από 01/03/2020 έως 31/12/2020  

  Διευκόλυνση πληρωμών που αφορά στους 
ομοσπονδιακούς φόρους ως μέτρο έκτακτης 
ανάγκης λόγω της πανδημίας του COVID-19: 
 
Οι φορολογικές αρχές θα εξετάσουν ευνοϊκά 
αναβολές οφειλόμενων φόρων ή πληρωμών σε 
δόσεις, εάν το ζητήσουν οι φορολογούμενοι, υπό 
την προϋπόθεση ότι η άμεση καταβολή φόρων θα 
δημιουργούσε σημαντικές δυσχέρειες στους 
αιτούντες φορολογουμένους. 
 
Απαλλαγή από τόκους σε περίπτωση 
καθυστερημένης πληρωμής για πληρωμές 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
 
Οι οφειλέτες, σε περίπτωση καθυστερημένης 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης   που 
καθίστανται ληξιπρόθεσμες την 30η Ιουνίου 2020, 
θα απαλλάσσονται προσωρινά από την καταβολή 
των νόμιμων τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική 
ισχύ κι εφαρμόζεται από την 21η Μαρτίου 2020. 
Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
καταβάλλει ο εργοδότης καταβάλλονται συνήθως 
σε μηνιαία βάση. Οι αυτοαπασχολούμενοι πρέπει 
να καταβάλλουν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
σε τριμηνιαία βάση. 

Συμφωνία μεταξύ των κρατών της Γαλλίας, της 
Γερμανίας, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου 
και της Ελβετίας σχετικά με τους 
διασυνοριακούς εργαζομένους: οι 
διασυνοριακοί εργαζόμενοι υπόκεινται σε 
ειδικό καθεστώς, που προβλέπει την 
αποκλειστική φορολόγηση των μισθών στο 
κράτος διαμονής, υπό τον όρο ότι δεν 
υπερβαίνουν ορισμένο αριθμό ημερών 
εργασίας εκτός της παραμεθόριας περιοχής 
του άλλου κράτους (το μέτρο αυτό 
εφαρμόζεται από τις 14 Μαρτίου 2020 μέχρι να 
υπάρξει νεότερη ειδοποίηση). Βάσει της ως 
άνω συμφωνίας, το γεγονός ότι οι 
διασυνοριακοί εργαζόμενοι εργάζονται από το 
σπίτι τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του 
COVID-19 δεν θα επηρεάσει το φορολογικό 
καθεστώς στο οποίο υπόκεινται. 
 
Η Γαλλία και η Ελβετία υπογράφουν συμφωνία 
για τη φορολογία των διασυνοριακών 
εργαζομένων 
 
Η Γαλλία και η Ελβετία υπέγραψαν συμφωνία 
για τη φορολογία των διασυνοριακών 
εργαζομένων που εργάζονται  από το σπίτι 
λόγω της πανδημίας του COVID-19. Η αμοιβαία 
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συμφωνία ορίζει ότι, για τους σκοπούς 
εφαρμογής της ΣΑΔΦ Γαλλίας - Ελβετίας, οι 
ημέρες που δαπανήθηκαν για εργασία από το 
σπίτι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της 
πανδημίας COVID-19 θεωρείται ότι 
δαπανήθηκαν στη χώρα όπου οι 
διασυνοριακοί εργαζόμενοι θα εργάζονταν αν 
δεν είχαν εφαρμοσθεί τα έκτακτα μέτρα. Η 
αμοιβαία συμφωνία ισχύει για τις εργάσιμες 
ημέρες κατά τη χρονική περίοδο από τις 14 
Μαρτίου 2020 έως και τις 31 Μαΐου 2020 και 
παρατείνεται αυτόματα έως το τέλος του 
επόμενου ημερολογιακού μήνα μέχρι να 
αρθούν οι περιορισμοί που έχουν τεθεί για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και 
στα δύο κράτη ή όταν η συμφωνία τερματιστεί 
από κοινού από τις αρμόδιες αρχές και των 
δύο κρατών. Η συμφωνία, που δημοσιεύθηκε 
στις 14 Μαΐου 2020, υπογράφηκε στις 13 
Μαΐου 2020 και ισχύει από την ημέρα της 
δημοσίευσης. 
 
 Συμφωνία Ιταλίας- Ελβετίας για τη φορολογία 
των διασυνοριακών εργαζομένων 
 
Η Ιταλία και η Ελβετία υπέγραψαν συμφωνία 
για τη φορολογία των διασυνοριακών 
εργαζομένων που επί του παρόντος εργάζονται 
από το σπίτι λόγω της πανδημίας του COVID-
19. Η αμοιβαία συμφωνία ορίζει ότι, για τους 
σκοπούς της εφαρμογής της ΣΑΔΦ Ιταλίας - 
Ελβετίας ( 1976) (όπως τροποποιήθηκε έως το 
2015), και της συμφωνίας Ιταλίας - Ελβετίας για 
τη φορολογία των διασυνοριακών 
εργαζομένων και την οικονομική αποζημίωση 
για τους Ιταλικούς μεθοριακούς Δήμους της 
3ης Οκτωβρίου 1974, οι ημέρες που 
δαπανώνται για εργασία από το σπίτι λόγω της 
πανδημίας του COVID-19 θα θεωρηθούν ως 
ημέρες εργασίας στο κράτος όπου οι 
εργαζόμενοι αυτοί θα είχαν πραγματοποιήσει 
την εργασία, αν δεν είχε προηγηθεί η 
εφαρμογή τέτοιων περιοριστικών μέτρων. Η 
αμοιβαία συμφωνία εφαρμόζεται κατά την 
περίοδο μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2020 και 30 
Ιουνίου 2020 και παρατείνεται αυτόματα έως 
το τέλος του επόμενου ημερολογιακού μήνα, 
έως οι κανόνες  που έχουν εισαχθεί λόγω της 
πανδημίας COVID-19 και οι οποίοι περιορίζουν 
ή αποθαρρύνουν την τακτική ελεύθερη 
κυκλοφορία των εργαζομένων και στα δυο 
κράτη να παύσουν να υφίστανται ή η 
συμφωνία καταγγελθεί από κοινού από τις 
αρμόδιες αρχές και των δύο κρατών. 
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Ιταλία 

Αναστολή πληρωμών Φ.Π.Α., εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και παρακράτησης φόρου 
εργοδοτών για επιλέξιμες επιχειρήσεις, που οφείλονται τον Απρίλιο 2020 και τον Μάιο 2020 Οι 
πληρωμές που έχουν τεθεί σε αναστολή μπορούν να πληρωθούν σε μία δόση έως τις 30 Ιουνίου 
2020 ή σε έως και 5 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τον Ιούνιο του 2020. Οι 
επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι επιχειρήσεις που έχουν είτε τη φορολογική τους κατοικία, είτε την 
καταστατική είτε την πραγματική τους έδρα στην Ιταλία, συγκεκριμένα: 
- επιχειρήσεις με έσοδα που δεν υπερβαίνουν τα 50 εκατομμύρια Ευρώ το οικονομικό έτος 2019, 
που υπέστησαν μείωση του κύκλου εργασιών τους τουλάχιστον 33% τον Μάρτιο 2020 και τον 
Απρίλιο 2020, σε σύγκριση με τους ίδιους μήνες του 2019  
- επιχειρήσεις με έσοδα άνω των 50 εκατομμυρίων Ευρώ το οικονομικό έτος 2019, που 
υπέστησαν μείωση του κύκλου εργασιών τους τουλάχιστον 50% τον Μάρτιο 2020 και τον 
Απρίλιο 2020, σε σύγκριση με τους ίδιους μήνες του 2019 
 
Η αναστολή ισχύει επίσης, ανεξάρτητα από το ποσό των εσόδων κατά τη χρήση 2019, για: 
- επιχειρήσεις που έχουν είτε τη φορολογική τους κατοικία, είτε την καταστατική είτε την 
πραγματική τους έδρα στην Ιταλία και ξεκίνησαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα μετά 
τις 31 Μαρτίου 2019 
- επιλέξιμες μη εμπορικές οντότητες 
- επιχειρήσεις που έχουν είτε τη φορολογική τους κατοικία, είτε την καταστατική είτε την 
πραγματική τους έδρα σε ορισμένες επαρχίες της Βόρειας Ιταλίας (Μπέργκαμο, Μπρέσια, 
Κρεμόνα, Λόντι και Πιατσέντσα), εάν υπέστησαν μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά 
ποσοστό τουλάχιστον 33% τον Μάρτιο 2020 και τον Απρίλιο 2020 , σε σύγκριση με τους ίδιους 
μήνες του 2019 (μόνο για πληρωμές ΦΠΑ) 
 
- Δεν παρακρατείται φόρος στα τέλη και τις προμήθειες που προκύπτουν από 17 Μαρτίου 2020 
έως και 31 Μαΐου 2020 από αυτοαπασχολούμενους φορολογούμενους που έχουν τη 
φορολογική τους κατοικία, τη νόμιμη έδρα ή την πραγματική τους έδρα στην Ιταλία και είχαν 
έσοδα που δεν υπερβαίνουν τα 400.000 ευρώ το οικονομικό έτος 2019, υπό την προϋπόθεση ότι, 
τον προηγούμενο μήνα, δεν είχαν καμία δαπάνη απασχόλησης.  
- Δεν επιβάλλονται τόκοι ή κυρώσεις σε περίπτωση υποπληρωμής των οφειλόμενων ποσών για 
την προκαταβολή φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων αλλά και 
περιφερειακού φόρου επί παραγωγικών δραστηριοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι το 
καταβληθέν ποσό ισούται τουλάχιστον με το 80% του οφειλόμενου ποσού 
-  Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την αγορά εξοπλισμού ατομικής προστασίας πληρούν 
τις προϋποθέσεις για την πίστωση φόρου που χορηγείται για τις εργασίες που σχετίζονται με την 
απολύμανση των χώρων εργασίας 
 
Ψήφιση περαιτέρω τροπολογιών από το Κοινοβούλιο 
 
- οι επιχειρήσεις που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορούν να επωφεληθούν, κατά το 
οικονομικό έτος 2020, με πίστωση φόρου ίση με το 50% των δαπανών που θα κατέβαλαν για την 
απολύμανση του χώρου εργασίας τους, σε κάθε περίπτωση έως το ποσό των 20.000 Ευρώ 
- οι επιχειρήσεις που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορούν να επωφεληθούν με 
πίστωση φόρου ίση με το 60% των δαπανών που πραγματοποίησαν για την ενοικίαση 
επαγγελματικών ακινήτων (καταστήματα και εργαστήρια) τον Μάρτιο του 2020  
- φυσικά πρόσωπα ωφελούνται έκπτωσης φόρου ίση με το 30% δωρεών, έως του ποσού των 
30.000 Ευρώ, που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020 προς το κράτος, τις περιφέρειες, τις 
δημόσιες αρχές, ιδρύματα και αναγνωρισμένους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για τη 
χρηματοδότηση ενεργειών σχετικών με τον περιορισμό και τη διαχείριση της πανδημίας του 
COVID -19. Όσον αφορά στις επιχειρήσεις, όταν αυτές πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, 
ανάλογες δωρεές μπορούν να αφαιρεθούν πλήρως από το εταιρικό εισόδημα. 
- φυσικά πρόσωπα που πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις έχουν τη δυνατότητα να 
τροποποιήσουν την δήλωση φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019, η οποία 
βρίσκεται διαθέσιμη στο διαδίκτυο από τις 5 Μαΐου 2020, και να τη διαβιβάσουν στις 
φορολογικές αρχές έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 . 

Παράταση προθεσμίας για την καταβολή του 
τέλους χαρτοσήμου στα ηλεκτρονικά τιμολόγια: 
i. 20 Ιουλίου 2020, για οφειλόμενο τέλος 
χαρτοσήμου στα τιμολόγια που εκδόθηκαν το 
πρώτο τρίμηνο του 2020, εάν το οφειλόμενο ποσό 
είναι χαμηλότερο των 250 Ευρώ ή 
ii. 20 Οκτωβρίου 2020, για οφειλόμενο τέλος 
χαρτοσήμου στα τιμολόγια που εκδόθηκαν το 
πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του 2020, εάν το 
συνολικό οφειλόμενο ποσό είναι χαμηλότερο των 
250 Ευρώ 
 
Διευκρινίσεις σχετικά με την απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής να άρει τους εισαγωγικούς 
δασμούς και τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή σε 
ορισμένα εμπορεύματα 
 
Οι τελωνειακές αρχές δημοσίευσαν την εγκύκλιο 
αριθ. 6/2020 της 8ης Μαΐου 2020, παρέχοντας 
διευκρινίσεις σχετικά με την απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2020/491 της 3ης Απριλίου 
2020 για την απαλλαγή από εισαγωγικούς 
δασμούς και την απαλλαγή από τον ΦΠΑ κατά την 
εισαγωγή εμπορευμάτων που είναι απαραίτητα 
για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση της 
πανδημίας COVID-19. 
 
Έμμεσα φορολογικά μέτρα 
 
Το υπ' αριθ. 34/2020 διάταγμα που προβλέπει 
επείγοντα μέτρα για την επανεκκίνηση της 
οικονομίας και τον περιορισμό των επιπτώσεων 
της πανδημίας COVID-19 για τους 
φορολογούμενους. Τα κύρια μέτρα έμμεσης 
φορολογίας που εισάγονται συνοψίζονται 
παρακάτω: 
- Κατάργηση των αυξήσεων σοτυς συντελεστές 
ΦΠΑ που τίθονταν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 
2021. 
- Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 5% όσον αφορά τις 
προμήθειες ειδικού εξοπλισμού υγιεινής, ιατρικών 
συσκευών και εξοπλισμού ατομικής προστασίας 
που απαιτείται για τον περιορισμό και τη 
διαχείριση της πανδημίας COVID-19. Οι 
προμήθειες των ειδικών προϊόντων που 
πραγματοποιήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 
έχουν μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ. 
 
Οι τελωνειακές αρχές εξέδωσαν εγκύκλιο υπ αριθ. 
12/2020 (στα ιταλικά) της 30ής Μαΐου 2020, 
παρέχοντας συγκεκριμένες διευκρινίσεις σχετικά 
με τη σχετική απαλλαγή από τον ΦΠΑ κατά την 
εισαγωγή εμπορευμάτων, όπως αυτά αναφέρονται 
παραπάνω. 

i. Αναστολή προθεσμιών για ορισμένες πληρωμές 
φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
ii. Επεξεργασία των αιτήσεων για λήψη 
αποφάσεων εκ μέρους των φορολογικών αρχών 
κατά την περίοδο αναστολής των προθεσμιών που 
αφορούν ορισμένες δραστηριότητες του Νόμου 
περί Φορολογία Εισοδήματος 
iii. Αναστολή προθεσμιών για τις πληρωμές που 
οφείλονται βάσει "εκτελεστικών" αξιολογήσεων 
iv.  Αναστολή προθεσμιών σχετικά με τη 
διαδικασία "αξιολόγησης με συνάφεια" 
 
Οι προθεσμίες και οι διαδικασίες που αφορούν 
φορολογικές διαφορές παρατείνονται από τις 15 
Απριλίου 2020 έως και τις 11 Μαΐου 2020. 
 
Ψήφιση Τροπολογιών από το Κοινοβούλιο 
 
- οι προθεσμίες πληρωμής φόρων και εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης οι οποίες έληγαν στις 16 
Μαρτίου 2020 έχουν παραταθεί έως και τις 20 
Μαρτίου 2020 για όλους τους φορολογούμενους · 
- για επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις 
κι έχουν τη φορολογική τους κατοικία (την 
πραγματική ή την καταστατική τους έδρα) στην 
Ιταλία, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε 
συγκεκριμένους τομείς, π.χ. τον τουρισμό, τον 
αθλητισμό και τον πολιτιστικό τομέα, η 
προθεσμία καταβολής ΦΠΑ που οφείλεται για τον 
μήνα Μάρτιο 2020 έχει ανασταλεί. Επιπλέον, για 
τις επιχειρήσεις που πληρούν τις ως άνω 
προϋποθέσεις, οι προθεσμίες για την καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την 
καταβολή παρακρατούμενων φόρων από τους 
εργοδότες που λήγουν κατά το χρονικό διάστημα 
μεταξύ 2 Μαρτίου 2020 και 30 Απριλίου 2020 
έχουν ανασταλεί. Οι πληρωμές που έχουν τεθεί σε 
αναστολή μπορούν να πληρωθούν με μία δόση 
έως τις 31 Μαΐου 2020 ή σε έως και πέντε ίσες 
μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από τον Μάιο 
του 2020 · 
- για τις επιχειρήσεις που πληρούν τις 
προϋποθέσεις κι έχουν τη φορολογική τους 
κατοικία (την πραγματική ή την καταστατική τους 
έδρα) στην Ιταλία, αναστέλλονται οι προθεσμίες 
για όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις (πλην των 
πληρωμών φόρου) που λήγουν κατά το χρονικό 
διάστημα μεταξύ 8 Μαρτίου 2020 και 31 Μαΐου 
2020. Οι ανασταλείσες υποχρεώσεις πρέπει να 
εκπληρωθούν έως τις 30 Ιουνίου 2020 · 
- για τις επιχειρήσεις που πληρούν τις 
προϋποθέσεις κι έχουν τη φορολογική τους 
κατοικία (την πραγματική ή την καταστατική τους 
έδρα) στην Ιταλία, κι οι οποίες, κατά τη χρήση 
2019, είχαν έσοδα που δεν ξεπερνούσαν τα δύο 
εκατομμύρια ευρώ, έχουν ανασταλεί όλες οι 
προθεσμίες για την καταβολή ΦΠΑ, των εισφορών 

 Συμφωνία Ιταλίας- Ελβετίας για τη φορολογία 
των διασυνοριακών εργαζομένων 
 
Η Ιταλία και η Ελβετία υπέγραψαν συμφωνία 
για τη φορολογία των διασυνοριακών 
εργαζομένων που επί του παρόντος εργάζονται 
από το σπίτι λόγω της πανδημίας του COVID-
19. Η αμοιβαία συμφωνία ορίζει ότι, για τους 
σκοπούς της εφαρμογής της ΣΑΔΦ Ιταλίας - 
Ελβετίας ( 1976) (όπως τροποποιήθηκε έως το 
2015), και της συμφωνίας Ιταλίας - Ελβετίας για 
τη φορολογία των διασυνοριακών 
εργαζομένων και την οικονομική αποζημίωση 
για τους Ιταλικούς μεθοριακούς Δήμους της 
3ης Οκτωβρίου 1974, οι ημέρες που 
δαπανώνται για εργασία από το σπίτι λόγω της 
πανδημίας του COVID-19 θα θεωρηθούν ως 
ημέρες εργασίας στο κράτος όπου οι 
εργαζόμενοι αυτοί θα είχαν πραγματοποιήσει 
την εργασία, αν δεν είχε προηγηθεί η 
εφαρμογή τέτοιων περιοριστικών μέτρων. Η 
αμοιβαία συμφωνία εφαρμόζεται κατά την 
περίοδο μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2020 και 30 
Ιουνίου 2020 και παρατείνεται αυτόματα έως 
το τέλος του επόμενου ημερολογιακού μήνα, 
έως οι κανόνες  που έχουν εισαχθεί λόγω της 
πανδημίας COVID-19 και οι οποίοι περιορίζουν 
ή αποθαρρύνουν την τακτική ελεύθερη 
κυκλοφορία των εργαζομένων και στα δυο 
κράτη να παύσουν να υφίστανται ή η 
συμφωνία καταγγελθεί από κοινού από τις 
αρμόδιες αρχές και των δύο κρατών. 
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κοινωνικής ασφάλισης και των παρακρατούμενων 
φόρων από τους εργοδότες που λήγουν κατά τη 
χρονική περίοδο από τις 8 Μαρτίου 2020 έως και 
τις 31 Μαρτίου 2020. Οι πληρωμές που έχουν 
τεθεί σε αναστολή μπορούν να πληρωθούν σε μία 
δόση έως τις 31 Μαΐου 2020 ή σε έως και πέντε 
ίσες μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης  από τον 
Μάιο του 2020 · 
- αναστέλλονται όλες οι προθεσμίες που 
σχετίζονται με τις δραστηριότητες εκκαθάρισης, 
ελέγχου, αξιολόγησης, είσπραξης και δικαστικών 
ένδικων διαφορών των φορολογικών αρχών που 
λήγουν κατά τη χρονική περίοδο από τις 8 
Μαρτίου 2020 έως και τις 31 Μαΐου 2020. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου, οι φορολογικές 
αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά 
μόνο μέσω πιστοποιημένου email. 
- αναστέλλονται οι προθεσμίες καταβολών που 
σχετίζονται με διαταγές πληρωμής οι οποίες 
λήγουν κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 8 
Μαρτίου 2020 και 31 Μαΐου 2020 · και 
- οι προθεσμίες ως προς τη δραστηριότητα 
φορολογικών ένδικών διαφορών, 
συμπεριλαμβανομένων των προγραμματισμένων 
ακροάσεων, έχουν ανασταλεί έως τις 15 Απριλίου 
2020. 

Νομοθετικό διάταγμα για την επανεκκίνηση της οικονομίας - μέτρα άμεσης φορολογίας 
Διάταγμα υπ' αριθ. 34/2020 - επείγοντα μέτρα για την επανεκκίνηση της οικονομίας και τον 
περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 για τους φορολογούμενους. Τα κυριότερα 
μέτρα άμεσης φορολογίας που εισάγονται συνοψίζονται παρακάτω:- Η προθεσμία παράδοσης 
για ενσώματα περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις για το προσωρινά 
ενισχυμένο καθεστώς απόσβεσης, παρατείνεται από τις 30 Ιουνίου 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2020.- Η έκπτωση φόρου για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (R & D) αυξάνεται από 12% 
σε (i) 45% για μικρές επιχειρήσεις, (ii) 35% για μεσαίες επιχειρήσεις και (iii) 25% για μεγάλες 
επιχειρήσεις για επενδύσεις σε παραγωγικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε ορισμένες 
περιοχές της νότιας Ιταλίας (π.χ. Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardinia 
και Sicily).- Μέχρι πρότινος, οι επιχειρήσεις που πληρούσαν τις προϋποθέσεις και οι μη 
εμπορικές οντότητες μπορούσαν να επωφεληθούν από έκπτωση φόρου ίση με το 60% των 
δαπανών που πραγματοποιήθηκαν το 2020 για την απολύμανση των χώρων εργασίας και των 
μέσων τους και για την αγορά απαιτούμενου εξοπλισμού ατομικής προστασίας, έως 60.000 
ευρώ. Αυτή η έκπτωση φόρου μπορούσε επίσης να μεταφερθεί σε τρίτους, π.χ. σε ενδιάμεσους 
χρηματοπιστωτικούς φορείς. Τώρα, η έκπτωση φόρου για έξοδα που προκύπτουν για την 
απολύμανση των χώρων εργασίας καταργείται.- Οι επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις, 
καθώς και οι ενώσεις και ιδρύματα που λειτουργούν σε χώρους ανοιχτούς στο κοινό μπορούν 
να επωφεληθούν από έκπτωση φόρου ίση με το 60% των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν το 
2020 για την προσαρμογή των χώρων εργασίας τους και την εφαρμογή των νέων προτύπων 
ασφαλείας, έως 80.000 ευρώ. Αυτή η έκπτωση φόρου μπορεί επίσης να μεταφερθεί σε τρίτους, 
π.χ. σε ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς.- Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις, τα έσοδα των 
οποίων δεν ξεπερνούσαν τα 5 εκατομμύρια ευρώ για το οικονομικό έτος 2019 και υπέστησαν 
μείωση του κύκλου εργασιών τους τουλάχιστον 50% τον Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, 
μπορούν να επωφεληθούν από έκπτωση φόρου ίση με το 60% των εξόδων που 
πραγματοποιήθηκαν για ενοικίαση εμπορικών ακινήτων τον Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του 
2020 για την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (30% στην περίπτωση σύνθετων 
συμβάσεων υπηρεσιών ή μίσθωσης συνεχούς δραστηριότητας). Δεν ισχύει όριο εσόδων για 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ξενοδοχειακό τομέα. Αυτή η έκπτωση φόρου μπορεί 
επίσης να μεταφερθεί σε τρίτους, π.χ. σε ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς και δεν 
μπορούν να προστεθούν στην πίστωση φόρου έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για ενοικίαση 
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κατάλληλων εμπορικών ακινήτων τον Μάρτιο 2020.- Οι εταιρείες που πληρούν τις 
προϋποθέσεις μπορούν να επωφεληθούν, κατά τη χρήση 2020, από έκπτωση φόρου ίση με το 
50% (προηγουμένως, 30%) των διαφημιστικών επενδύσεων σε (διαδικτυακά) ημερήσια και 
περιοδικά ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά μέσα.- Οι εκδοτικές εταιρείες που πληρούν τις 
προϋποθέσεις μπορούν να επωφεληθούν, κατά τη χρήση 2020, από μια έκπτωση φόρου ίση με 
το 8% των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν το 2019 για την απόκτηση χαρτιού που 
χρησιμοποιήθηκε για τις έντυπες εκδόσεις τους.- Οι εκδοτικές εταιρείες που πληρούν τις 
προϋποθέσεις μπορούν να επωφεληθούν, κατά τη χρήση 2020, από μια έκπτωση φόρου ίση με 
το 30% των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν το 2019 για την απόκτηση υπηρεσιών server, 
hosting και συντήρησης για τις ψηφιακές εκδόσεις τους και τη διαχείριση συνδεσιμότητας 
πληροφορικής.- Οι φορολογούμενοι μπορούν να επωφεληθούν από πίστωση φόρου ίση με το 
20% των εισφορών σε κεφάλαιο, έως και 2 εκατομμύρια ευρώ, σε επιλέξιμες μη συνδεδεμένες 
μεταξύ τους ιταλικές εταιρείες με έσοδα μεταξύ 5 εκατομμυρίων ευρώ και 50 εκατομμυρίων 
ευρώ σε ενοποιημένη βάση ομίλου κατά τη χρήση 2019, οι οποίες υπέστησαν μείωση του 
κύκλου εργασιών τους κατά τουλάχιστον 33% τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2020, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εισφορές έχουν καταβληθεί πλήρως πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 
2020. Το όφελος μπορεί να ανακτηθεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Η πίστωση φόρου 
χορηγείται επίσης για επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε μόνιμες εγχώριες εγκαταστάσεις 
εταιρειών του ΕΟΧ. Οι εταιρείες που αυξάνουν το κεφάλαιο τους μπορούν επίσης να 
επωφεληθούν από έκπτωση φόρου ίση με το 50% των ζημιών που υπερβαίνουν το 10% των 
ιδίων κεφαλαίων, έως και το 30% της σχετικής αύξησης κεφαλαίου. 

 -Η πίστωση φόρου που χορηγείται σε ιδιώτες για έξοδα που αποσκοπούν στη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης και στη μείωση του σεισμικού κινδύνου ακινήτων αυξάνεται στο 110% 
των εξειδικευμένων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 1ης Ιουλίου 2020 και 31 
Δεκεμβρίου 2021. Η ενισχυμένη πίστωση φόρου πρέπει να κατανέμεται εξίσου για μια περίοδο 
5 ετών. Εναλλακτικά, αυτά τα εκπεστέα έξοδα μπορούν να μετατραπούν σε έκπτωση που ισχύει 
στο σχετικό τιμολόγιο από τον προμηθευτή, ο οποίος στη συνέχεια μπορεί να το διεκδικήσει ως 
πίστωση φόρου ή ως πίστωση φόρου που είναι δυνατόν να μεταφερθεί σε τρίτους, π.χ. σε 
ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς. 
-Τα επιλέξιμα άτομα που επενδύουν, άμεσα ή μέσω ενός οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, 
σε μια καινοτόμο νεοσύστατη εταιρεία (start-up company) μπορούν να επωφεληθούν από μια 
πίστωση φόρου ίση με το 50% του ποσού που επενδύθηκε, έως 100.000 ευρώ. Η επένδυση 
πρέπει να διατηρείται για τουλάχιστον 3 χρόνια. 
- Τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις και οι μη εμπορικές οντότητες μπορούν να επιλέξουν 
να αυξήσουν την αξία των συμμετοχών σε μη εισηγμένες εταιρείες και σε γη που ικανοποιεί τις 
προϋποθέσεις και των οποίων διατηρούσαν την κατοχή κατά την 1η Ιουλίου 2020 
καταβάλλοντας 11% υποκατάστατο φόρο. 
 
Νομοθετικό διάταγμα για Επανεκκίνηση της Οικονομίας - Διοικητικά Μέτρα 
 
Το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 34/2020 προβλέπει επείγοντα μέτρα για την επανεκκίνηση της 
οικονομίας και τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 για τους 
φορολογούμενους. Τα κυριότερα διοικητικά μέτρα που εισήχθησαν συνοψίζονται παρακάτω: 
- Η πληρωμή υπολοίπου για το οικονομικό έτος 2019 και η πρώτη προκαταβολή για το 
οικονομικό έτος 2020 του περιφερειακού φόρου επί των παραγωγικών δραστηριοτήτων 
(imposta regionale sulle attività produttive, IRAP) καταργείται για τις επιχειρήσεις που πληρούν 
τις προϋποθέσεις με έσοδα που δεν υπερβαίνουν τα 250 εκατομμύρια ευρώ το οικονομικό έτος 
2019. Αυτή η απαλλαγή δεν ισχύει για τις δημόσιες διοικήσεις, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και 
τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς, όπως ορίζεται στο άρθρο 162 του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος. Οι φορολογικές αρχές παρείχαν συγκεκριμένες διευκρινίσεις σχετικά 
με τις επιχειρήσεις που δεν ακολουθούν το ημερολογιακό έτος στο ψήφισμα αριθ. 28 (στα 
ιταλικά) της 29ης Μαΐου 2020. 
- Οι πληρωμές ΦΠΑ, εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και παρακράτησης φόρου εργοδοτών 
που έχουν ανασταλεί βάσει του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 23 της 8ης Απριλίου 2020, 
πρέπει να πραγματοποιούνται σε μία δόση έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2020 (προηγουμένως, 30 
Ιουνίου 2020) ή σε έως και 4 (παλαιότερα, 5) ίσες μηνιαίες δόσεις από τις 16 Σεπτεμβρίου 2020 
(προηγουμένως, Ιούνιος 2020). 
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- Οι παρακρατούμενοι φόροι επί αμοιβών και προμηθειών που προέρχονται από 
αυτοαπασχολούμενους, των οποίων η εφαρμογή έχει ανασταλεί, πρέπει να καταβληθούν σε 
μία δόση έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2020 (προηγουμένως, 31 Ιουλίου 2020) ή έως 4 
(προηγουμένως, 5) ίσες μηνιαίες δόσεις από τις 16 Σεπτεμβρίου 2020 (προηγουμένως, Ιούλιος 
2020). 
- Για τη χρήση 2020, οι φορολογούμενοι μπορούν να συμψηφίσουν τις φορολογικές τους 
πιστώσεις με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις έως και 1 εκατομμύριο ευρώ (προηγουμένως, 
700.000 ευρώ). 
- Όσον αφορά τις προμήθειες που μεταφέρονται από την 1η Ιανουαρίου 2021, οι φορολογικές 
αρχές θέτουν στη διάθεση των φορολογούμενων που είναι εγκατεστημένοι στην Ιταλία 
ηλεκτρονικά τις ακόλουθες φόρμες εντύπων: 
- πωλήσεις και αγορές καθολικών ΦΠΑ · 
- τριμηνιαίοι υπολογισμοί ΦΠΑ · και 
- ετήσιες δηλώσεις ΦΠΑ. 
- Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που διαβιβάστηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2021 
(προηγουμένως, την 1η Ιανουαρίου 2020) μέσω του συστήματος SdI των φορολογικών αρχών 
(sistema di interscambio), οι φορολογικές αρχές θα επαληθεύσουν αυτόματα εάν πληρούν τις 
απαιτήσεις του τέλους χαρτοσήμου και, όπου απαιτείται, θα τροποποιήσουν τα σχετικά 
τιμολόγια και θα ζητήσουν από τον προμηθευτή να καταβάλει το απαιτούμενο τέλος 
χαρτοσήμου. 
- Για τους λιανοπωλητές με ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 400.000 ευρώ, δεν 
επιβάλλονται κυρώσεις για μη ηλεκτρονική αποθήκευση και διαβίβαση των απαιτούμενων 
δεδομένων σχετικά με τις καθημερινές εκτιμήσεις έως την 1η Ιανουαρίου 2021, υπό την 
προϋπόθεση ότι η διαβίβαση ολοκληρώνεται εντός του μήνα που ακολουθεί εκείνο κατά τον 
οποίο πραγματοποιείται η προμήθεια . 

 
- Καταργείται η πρώτη δόση του δημοτικού φόρου επί ακινήτων (imposta municipale propria, 
IMU) σε σχέση με ορισμένες τουριστικές ιδιοκτησίες και δομές, συμπεριλαμβανομένων 
εγκαταστάσεων παραλίας, ξενώνων, bed and breakfast, κάμπινγκ και θέρετρων. 
- Οι πληρωμές τελωνειακών δασμών που οφείλονται κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ 1ης 
Μαΐου 2020 και 31 Ιουλίου 2020 από επιλέξιμες επιχειρήσεις μπορούν να αναβληθούν για 60 
ημέρες, χωρίς την επιβολή τόκων ή κυρώσεων. Ειδικότερα, σε περίπτωση σοβαρών οικονομικών 
και κοινωνικών δυσκολιών, οι ακόλουθες επιχειρήσεις μπορούν να ζητήσουν την παράταση: 
- επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών · 
- επιχειρήσεις που είχαν έσοδα που δεν ξεπερνούσαν τα 50 εκατομμύρια ευρώ το οικονομικό 
έτος 2019 και υπέστησαν μείωση του κύκλου εργασιών τους τουλάχιστον 33% τον Μάρτιο και 
τον Απρίλιο του 2020 · και 
- επιχειρήσεις που είχαν έσοδα άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ το οικονομικό έτος 2019 και 
υπέστησαν μείωση του κύκλου εργασιών τους τουλάχιστον 50% τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 
2020 
 
Τροποποιήσεις σε έκτακτα φορολογικά μέτρα 
 
Το κοινοβούλιο μετέφερε με νόμο τις τροποποιήσεις του διατάγματος υπ' αριθ. 23/2020 που 
θεσπίζει περαιτέρω επείγοντα μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-
19 για τους φορολογούμενους. Ο νόμος τέθηκε σε ισχύ στις 7 Ιουνίου 2020 και σε αυτόν έχουν 
εισαχθεί οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 
- οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν το 2020 από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που 
πληρούν τις προϋποθέσεις προκειμένου να συμμετάσχουν σε εκθέσεις και εμπορικές 
εκδηλώσεις στο εξωτερικό ενδέχεται να πληρούν τις προϋποθέσεις για τη σχετική πίστωση 
φόρου που θεσπίστηκε με το διάταγμα υπ' αριθ. 34 της 30ης Απριλίου 2019, και μεταφέρθηκε 
στην εσωτερική νομοθεσία με το νόμο αριθ. 58 της 28ης Ιουνίου 2019, αναφορικά με 
εκδηλώσεις που ακυρώθηκαν λόγω της πανδημίας COVID-19 
- οι επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις και δραστηριοποιούνται στον ξενοδοχειακό 
τομέα μπορούν να επιλέξουν να αυξήσουν ορισμένα επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία και 
συμμετοχές, εκτός από ακίνητα που κατέχονται από ειδικές εταιρείες ακινήτων, που 
περιλαμβάνονται στον ισολογισμό της λογιστικής περιόδου που συνεχίζεται στις 31 Δεκεμβρίου 
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2019, πληρώνοντας υποκατάστατο φόρο 10%. Ο υποκατάστατος φόρος μπορεί να καταβληθεί 
σε τρεις ισόποσες ετήσιες δόσεις, για ποσά έως 3 εκατομμύρια ευρώ ή έξι ισόποσες ετήσιες 
δόσεις, για ποσά που υπερβαίνουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ 
- ο ΦΠΑ που εισπράττεται για την αγορά αγαθών που στη συνέχεια δωρήθηκαν για την στήριξη 
του περιορισμού και της διαχείρισης της πανδημίας του COVID-19 εκπίπτει. 



 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΡΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠO ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ COVID-19 
Πηγή δεδομένων: International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) - Δεδομένα όπως ισχύουν έως και 25/06/2020  

Χώρα 
Φορολογία Εισοδήματος - Ασφαλιστικές εισφορές - Χορήγηση 

επιδομάτων 
Φ.Π.Α. - Έμμεσοι Φόροι - Δασμοί 

Φορολογική Διαδικασία - 
Προθεσμίες - Καταβολές  

Λοιπά φορολογικά μέτρα 

Ολλανδία 

Αναβολή πληρωμής φόρου 

 

Δυνατότητα αναβολής 3 μηνών για την πληρωμή: φόρου εισοδήματος, εισφορών για 
υγειονομική περίθαλψη εξαρτώμενης  από το εισόδημα (zorgverzekeringswet),φόρου 
εισοδήματος νομικών προσώπων, φόρου μισθωτών υπηρεσιών, ΦΠΑ, φόρου τυχερών 
παιχνιδιών (kansspelbelasting), ειδικών φόρων κατανάλωσης, φόρου κατανάλωσης μη 
αλκοολούχων ποτών (verbruiksbelasting op non-alcoholische dranken), φόρου ασφαλίστρων 
(assurantiebelasting), χρέωσης ιδιοκτητών (verhuurdersheffing), ενεργειακού φόρου και άλλων 
περιβαλλοντικών φόρων και συγκρίσιμων φόρων που επιβάλλονται στα Ολλανδικά εδάφη της 
περιοχής της Καραϊβικής (δηλαδή τα νησιά BES). 

Η περίοδος των 3 μηνών ξεκινά από την ημερομηνία υποβολής τς αίτησης ενώ με μία μόνο 
αίτηση δύναται να χορηγηθεί αναβολή για όλες τις φορολογικές οφειλές. Η αναβολή ισχύει 
επίσης για φορολογικά χρέη που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο πριν από την πανδημία 
COVID-19. Είναι επίσης δυνατό να επιτευχθεί αναβολή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σε 
αυτήν όμως την περίπτωση και υπό την προϋπόθεση ότι η φορολογική οφειλή της εταιρείας που 
αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες υπερβαίνει τα 200.000 Ευρώ, αναζητείται πιστοποίηση 
από ειδικό εμπειρογνώμονα. 

 

Αφορολόγητη αποζημίωση για τις επιχειρήσεις 

 

Οι επιχειρήσεις που αναμένεται να υποστούν απώλεια εσόδων τουλάχιστον 4.000 ευρώ κατά 
την περίοδο 16 Μαρτίου 2020 έως 15 Ιουνίου 2020, δικαιούνται εφάπαξ πληρωμή 4.000 ευρώ. 
Μια τέτοια πληρωμή θα αποτελούσε κανονικά φορολογητέο εισόδημα. Ωστόσο, το φορολογικό 
σχέδιο 2021, που θα παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο του 2020, θα προβλέπει ότι η εν λόγω 
αποζημίωση δεν θα υπόκειται σε φόρο. 

Οι νέοι κανόνες ισχύουν αναδρομικά από τις 12 Μαρτίου 2020. Ωστόσο, οι διατάξεις σχετικά με 
τη μείωση των τόκων είσπραξης και της έκπτωσης πληρωμών ισχύουν αναδρομικά από τις 23 
Μαρτίου 2020. Οι διατάξεις περί ενεργειακού φόρου, προσαύξησης βιώσιμης ενέργειας και 
κλιματικής μεταβολής και ανακούφισης από τον ΦΠΑ ισχύουν αναδρομικά από την 1η Απριλίου 
2020. 

 

Πληρωμές κοινωνικής ασφάλισης γερμανικής προέλευσης 

 

Ολλανδοί φορολογικοί κάτοικοι που εργάζονται στη Γερμανία ενδέχεται να δικαιούνται 
πληρωμής κοινωνικής ασφάλισης που σχετίζεται με την πανδημία Covid-19 (λόγου χάριν 
πληρωμές τύπου Kurzarbeitergeld», «Insolvenzgeld» και «Arbeitslosengeld»). Σύμφωνα με το 
άρθρο 17 της ΣΑΔΦ Γερμανίας-Ολλανδίας, τα φορολογικά δικαιώματα επί των πληρωμών 
αυτών (όπως και άλλων αντίστοιχων πληρωμές), στο βαθμό που ανέρχονται σε ποσά μικρότερα 
των 15.000 Ευρώ σε ένα ημερολογιακό έτος, εισπράττονται στην Ολλανδία. Τέτοιες πληρωμές 
που ελήφθησαν από ολλανδούς φορολογούμενους κατά την περίοδο 11 Μαρτίου 2020 έως και 
31 Δεκεμβρίου 2020 εξαιρούνται φόρου στην Ολλανδία. 

 

i. Η μη συμμόρφωση με τις νόμιμες προθεσμίες για 
υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης τελωνειακών 
δασμών και φόρων  θεωρείται ως συγγνωστή. 
ii. Η μη συμμόρφωση με τις τελωνειακές 
προθεσμίες μεταφοράς θεωρείται ως συγγνωστή 
προθεσμία λήξης 
iii.  Η παράταση πληρωμής για τους τελωνειακούς 
δασμούς και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης 
χορηγείται μέχρι τη δέκατη πέμπτη ημέρα μετά τον 
μήνα κατά τον οποίο λήγει η κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης λόγω COVID-19 
v.Η παράταση για την καταβολή των ειδικών 
φόρων κατανάλωσης και του ΦΠΑ μπορεί να 
ζητηθεί όταν επιβάλλεται συμπληρωματική 
εκτίμηση 
vi.  Δεν θα επιβληθούν κυρώσεις όταν οι εταιρείες 
δεν είναι σε θέση να εκπληρώσουν εγκαίρως τις 
τελωνειακές υποχρεώσεις τους λόγω της κρίσης 
του COVID-19. 
 
ΦΠΑ - παροχή προσωπικού, βοήθεια, χαμηλότερος 
συντελεστής ΦΠΑ για διαδικτυακά μαθήματα 
εκγύμνασης 
 
Για την περίοδο από 16 Μαρτίου έως 16 Ιουνίου 
2020: 
i. η παροχή προσωπικού για φροντίδα και 
θεραπεία ασθενών σε ιδρύματα που πληρούν τις 
προϋποθέσεις (π.χ. γηροκομεία, νοσοκομεία, 
ψυχιατρικά ιδρύματα, ιδρύματα που παρέχουν 
φροντίδα για τους ηλικιωμένους) απαλλάσσεται 
από τον ΦΠΑ υπό όρους: α. το τιμολόγιο αναφέρει 
ότι εφαρμόζεται η εξαίρεση, β. κανένα κέρδος δεν 
γεννάται από την πρόβλεψη αυτού για το 
προσωπικού (ωστόσο, επιτρέπεται διοικητική 
προσαύξηση 5% επί του ακαθάριστου μισθού της 
εργασίας) · 
ii. Η προμήθεια δωρεάν ιατρικού εξοπλισμού στα 
ιδρύματα που πληρούν τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται παραπάνω δεν θα έχει συνέπειες 
ΦΠΑ για τον επιχειρηματία που προμηθεύει αυτά 
τα αγαθά. Τέτοιες προμήθειες ενδέχεται, σύμφωνα 
με τους συνήθεις κανόνες, να έχουν συνέπειες 
ΦΠΑ (μείωση εισροών). 
 
Τα γυμναστήρια, τα οποία ήταν αναγκαστικά 
κλειστά λόγω της πανδημίας Covid-19, 
προσφέρουν επί του παρόντος διαδικτυακά 
μαθήματα στα μέλη τους. 
Κανονικά, παρόμοια μαθήματα φυσικής 
κατάστασης που παρέχονται από γυμναστήρια 
υπόκεινται στον χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ (9%) 
λόγω του γεγονότος ότι αυτά συνδέονται με την 
παροχή «αθλητικών καταλυμάτων». Δεδομένου 
ότι δεν μπορεί να ικανοποιηθεί ο όρος διαμονής- 
καταλύματος  (και θα ισχύει ο κανονικός 
συντελεστής ΦΠΑ), ισχύει χαμηλότερος 

Πρόσκληση προς τους εργοδότες να καταθέσουν 
έγκαιρα τις φορολογικές τους δηλώσεις:  ο 
Οργανισμός Ασφαλίσεων Απασχόλησης 
χρειάζεται τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτές 
για την υλοποίηση των ενεργειών του Ταμείου 
Απασχόλησης Έκτακτης Ανάγκης. Αν ο εργοδότης 
υποβάλλει φορολογική δήλωση, αλλά δεν μπορεί 
να πληρώσει τους οφειλόμενους φόρους, μπορεί 
να ζητηθεί αναβολή πληρωμής. 
 
Έκπτωση έγκαιρης πληρωμής 
 
Έκπτωση για την έγκαιρη πληρωμή του φόρου: το 
οφειλόμενο ποσό του φόρου μειώνεται κατά 
ποσοστό ίσο με το ισχύον επιτόκιο είσπραξης 
φόρου. Το γεγονός ότι η τελευταία τιμή είναι επί 
του παρόντος 0,01%, μπορεί να οδηγήσει σε 
αμελητέα έκπτωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο 
φορολογούμενος μπορεί να αντιταχθεί στην 
εκτίμηση και να αιτηθεί "κανονική" έκπτωση. 
 
Διοικητικές υποχρεώσεις 
 
Επιείκεια της φορολογικής αρχής σε περιπτώσεις 
που, εργοδότης ή εργαζόμενος, από εύλογους 
αιτία, δεν εκπληρώνει έγκαιρα τις διοικητικές του 
υποχρεώσεις, στο βαθμό που αυτές διορθώνονται 
το συντομότερο δυνατό. 
 
Συγχωνεύσεις, διασπάσεις και "σιωπηλές" 
μετατροπές και επιστροφές 
 
Προκειμένου συγχώνευση, διάσπαση ή "σιωπηλή 
μετατροπή" να έχει αναδρομική ισχύ στην αρχή 
του οικονομικού έτους, ορισμένες προϋποθέσεις 
πρέπει να πληρούνται και νομικές ενέργειες 
πρέπει να ολοκληρώνονται πριν από μια περίοδο 
12  (νομικές συγχωνεύσεις και διασπάσεις) ή 15 
μηνών (συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, σιωπηλές 
μετατροπές). Εάν η προθεσμία των 12 ή 15 μηνών 
λήξει την περίοδο από την 1η Μαρτίου 2020 έως 
τις 31 Μαΐου 2020, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι 
προϋποθέσεις δεν πληρούνται. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, δίνεται η δυνατότητα παράτασης 3 
μηνών. 

Συμφωνία μεταξύ της Γερμανίας και της 
Ολλανδίας σχετικά με τους διασυνοριακούς 
εργαζομένους: για τους σκοπούς της 
εφαρμογής της ΣΑΔΦ Γερμανίας -Ολλανδίας, οι 
ημέρες που αφιερώνονται από τους 
εργαζομένους σε εργασία από το σπίτι λόγω 
πανδημικών μέτρων COVID-19 θεωρούνται ότι 
δαπανώνται στην πολιτεία όπου οι 
εργαζόμενοι θα είχαν πραγματοποιήσει το 
έργο εάν δεν ίσχυαν τα έκτακτα μέτρα της 
πανδημίας COVID-19.  
 
Αυτός ο κανόνας δεν ισχύει για τις εργάσιμες 
ημέρες που θα είχαν δαπανηθεί ούτως ή άλλως 
σε εργασία από το σπίτι ή σε έδαφος τρίτων 
χωρών, ιδίως εάν η εργασία από το σπίτι 
αποτελεί μέρος των αντίστοιχων συμβατικών 
υποχρεώσεων του εργαζομένου. 
 
Η ως άνω ρύθμιση ισχύει για τις εργάσιμες 
ημέρες από 11 Μαρτίου 2020 έως και 30 
Απριλίου 2020 και παρατείνεται αυτομάτως 
έως το τέλος του επόμενου ημερολογιακού 
μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι κανένα από τα 
μέρη δεν θα προχωρήσει σε καταγγελία της 
συμφωνίας τουλάχιστον 1 εβδομάδα πριν από 
το τέλος ενός από τους ημερολογιακούς μήνες 
που έπονται της αρχικής προθεσμίας. 
 
Συμφωνία μεταξύ Βελγίου και Ολλανδίας 
σχετικά με τη φορολογία των διασυνοριακών 
εργαζομένων:  
 
Στις 30 Απριλίου 2020, η Ολλανδία και το 
Βέλγιο υπέγραψαν αμοιβαία συμφωνία η 
οποία βασίστηκε στην υπάρχουσα διμερή 
Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας 
(ΣΑΔΦ) Βελγίου - Ολλανδίας σχετικά με το 
καθεστώς στο οποίο υπόκεινται οι 
διασυνοριακοί εργαζόμενοι που αυτήν τη 
στιγμή τήλε εργάζονται από τον τόπο κατοικίας 
τους λόγω της πανδημίας του ιού COVID-19. Η 
αμοιβαία συμφωνία ορίζει ότι, για τους 
σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 15 της 
ΣΑΔΦ Βελγίου - Ολλανδίας, οι ημέρες που 
δαπανήθηκαν για εργασία από το σπίτι λόγω 
έκτακτων περιοριστικών μέτρων θεωρούνται 
ως δαπανηθείσες στο κράτος όπου οι 
διασυνοριακοί εργαζόμενοι θα είχαν εκτελέσει 
την εργασία, αν δεν είχαν τεθεί σε ισχύ τα 
έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας 
του ιού COVID-19. Ο κανόνας αυτός δεν έχει 
ισχύ σχετικά με τις εργάσιμες ημέρες που θα 
είχαν δαπανηθεί ούτως ή άλλως σε τρίτες 
χώρες, ιδίως εάν η εργασία από το σπίτι είναι 
μέρος των υφιστάμενων συμβατικών 
υποχρεώσεων. 
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Φόροι μισθώτών υπηρεσιών και ταξιδιωτικά επιδόματα 

 

Ταξιδιωτικά επιδόματα εργαζομένων τα οποία δύναται τεχνικά να θεωρηθούν ως φορολογητέο 
εισόδημα, παραμένουν αφορολόγητα κατά την περίοδο της πανδημικής κρίσης COVID-19. 

συντελεστής ΦΠΑ για τέτοιου είδους διαδικτυακά 
μαθήματα για την περίοδο 16 Μαρτίου 2020 μέχρι 
να επανέλθουν σε λειτουργεία οι ανάλογοι χώροι. 

 
Οι διασυνοριακοί εργαζόμενοι που υπάγονται 
στις ρυθμίσεις της αμοιβαίας συμφωνίας, 
συναινούν παράλληλα και στη φορολόγηση 
των αντίστοιχων αποδοχών απασχόλησης στο 
κράτος εργασίας. Οι αποδοχές αυτές 
θεωρούνται φορολογητέα ύλη εάν το ποσό 
λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό της 
φορολογητέας βάσης. 
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Φορολογικά μέτρα έκτακτης ανάγκης - Η κυβέρνηση ανακοινώνει έξι νέα μέτραΈξι νέα μέτρα για 
τον περιορισμό των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19:-κανόνες τεκμαρτού 
εισοδήματος (gebruikelijkloonregeling) - κριτήριο αριθμού ωρών (urencriterium) - σύστημα 
δαπανών που σχετίζονται με την εργασία (werkkostenregeling) - συμψηφισμός πρόωρων ζημιών 
για τις αναμενόμενες απώλειες του 2020 - αναβολή εφαρμογής των κανόνων σχετικά με τον 
"υπερβάλλοντα" δανεισμό  (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap) - προσωρινή αναστολή 
των ενυπόθηκων πληρωμών 
Κανόνες τεκμαρτού εισοδήματοςΟι κανόνες τεκμαρτού εισοδήματος εξυπηρετούν την αποφυγή 
τεχνητών δομών σύμφωνα με τις οποίες δεν αποδίδεται εισόδημα σε εργαζομένους υψηλών 
διοικητικών θέσεων οι οποίοι κατέχουν σημαντικό ποσοστό στις μετοχές της εταιρείας. Αυτά τα 
άτομα τεκμαίρεται ότι λαμβάνουν μισθό που ορίζεται τουλάχιστον  (i) ως υψηλότερος κατά 75% 
του μισθού που καταβάλλεται στον κοινό εργαζόμενο · (ii) ως υψηλότερος του μισθού που 
λαμβάνουν οι  υψηλόμισθοι υπάλληλοι που απασχολούνται από την εταιρεία ή οι (νομικές) 
οντότητες από τη χρήση των οποίων ο εργοδότης απολαμβάνει οφέλη. Ανάλογες τεχνητές δομές 
θα οδηγούσαν τα διοικητικά στελέχη / κύριους μετόχους να μειώσουν προσωρινά το τεκμαρτό 
τους εισόδημα βασιζόμενοι στην απώλεια εσόδων που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-
19. Κριτήριο του αριθμού ωρώνΟι μειώσεις που χορηγούνται στους επιχειρηματίες εξαρτώνται 
εν πολλοίς από το εάν ο επιχειρηματίας πληροί το κριτήριο του "αριθμού ωρών" 
(urencriterium). Εν συντομία, αυτό σημαίνει ότι ο επιχειρηματίας πρέπει (i) να αφιερώνει 
τουλάχιστον 1.225 ώρες σε επιχειρηματικές δραστηριότητες σε ένα χρόνο · και (ii) πρέπει να 
αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε επιχειρηματικές δραστηριότητες από οποιαδήποτε άλλη 
δραστηριότητα (π.χ. απασχόληση). Λόγω της πανδημίας COVID-19, ωστόσο, οι επιχειρηματίες 
ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ικανοποιήσουν αυτό το κριτήριο. Για να παραμεριστεί λοιπόν 
αυτός ο ακόπελος, για την περίοδο από 1ης Μαρτίου 2020 έως 31 Μαΐου 2020, οι επιχειρηματίες 
θεωρείται ότι έχουν αφιερώσει 24 ώρες την εβδομάδα σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι 
επιχειρηματίες που διατηρούν επιχειρήσεις εποχιακού χαρακτήρα οι οποίες έχουν πληγεί, για 
παράδειγμα στον κλάδο της εστίασης / διοργάνωσης εκδηλώσεων, θεωρείται ότι για την 
περίοδο που αναφέραμε παραπάνω έχουν αφιερώσει τον ίδιο αριθμό ωρών στην ανάληψη των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους όπως και την ίδια περίοδο τον προηγούμενο χρόνο. 
Σχέδιο δαπανών που σχετίζονται με την εργασία 
Στο πλαίσιο του συστήματος δαπανών που σχετίζονται με την εργασία, ο εργοδότης μπορεί να 
χορήγηση αφορολόγητα αποζημίωση σε ποσοστό 1,2% του συνολικού μισθού όλων των 
εργαζομένων. Τυχόν πλεόνασμα θα φορολογείται με συντελεστή 80%. Από την 1η Ιανουαρίου 
2020, για τις πρώτες 400.000 Ευρώ του συνολικού μισθού, το ποσοστό αυξάνεται από 1,2% σε 
1,7%. Προκειμένου να δημιουργηθεί μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος για τους εργοδότες, 
για όλο το 2020, το ποσοστό για τις πρώτες 400.000 Ευρώ του συνολικού μισθού αυξάνεται από 
1,7% σε 3%. 

Προσωρινός συντελεστής ΦΠΑ 0% στις 
προστατευτικές μάσκες  
Η εγχώρια προσφορά προστατευτικών μασκών 
(για ιατρική χρήση ή μη) υπόκειται προσωρινά - 
από τις 25 Μαΐου έως την 1η Σεπτεμβρίου 2020 σε 
συντελεστή ΦΠΑ 0% (το ποσοστό προ πανδημίας 
ήταν 21%). Ο συντελεστής ΦΠΑ 0% σημαίνει ότι οι 
προμηθευτές διατηρούν το δικαίωμα έκπτωσης 
του ΦΠΑ εισροών. 

Επέκταση έκτακτων φορολογικών μέτρων 
Επέκταση φορολογικών μέτρων που στοχεύουν 
στη μείωση των οικονομικών επιπτώσεων της 
πανδημίας του ιού COVID-19. Τα ακόλουθα μέτρα 
παρατείνονται έως την 1η Σεπτεμβρίου 2020:- 
έκτακτο καθεστώς αναβολής πληρωμής- 
απαλλαγή από τον ΦΠΑ για την παροχή 
προσωπικού για φροντίδα και περίθαλψη σε 
ιδρύματα που πληρούν τις προϋποθέσεις (π.χ. 
γηροκομεία, νοσοκομεία, ψυχιατρικά ιδρύματα, 
ιδρύματα που παρέχουν φροντίδα για τους 
ηλικιωμένους)- παροχή δωρεάν ιατρικού 
εξοπλισμού στα ιδρύματα που πληρούν τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 
προηγούμενη ενότητα- προσωρινή αναστολή των 
πληρωμών ενυπόθηκων δανείων και- κριτήριο 
του αριθμού ωρώνΗ μείωση των τόκων 
(belastingrente) και των τόκων είσπραξης 
(invorderingsrente) σε 0,01% παρατείνεται έως την 
1η Οκτωβρίου 2020. Σημείωση: Για αιτήματα 
αναβολής που υπερβαίνουν τους 3 μήνες, 
ανακοινώθηκε νέος, πρόσθετος όρος, σύμφωνα 
με τον οποίο ο επιχειρηματίας πρέπει να δηλώσει 
ότι δεν θα καταβληθούν μερίσματα ή μπόνους, 
ούτε θα πραγματοποιηθεί εξαγορά μετοχών.  

Οι διασυνοριακοί εργαζόμενοι μπορούν να 
επιλέξουν να μην υπαχθούν στο καθεστώς της 
αμοιβαίας συμφωνίας, οπότε το εισόδημα από 
την εργασία τους θα φορολογηθεί στο κράτος 
διαμονής τους στο βαθμό που η εργασία τους 
πραγματοποιείται εκεί. Η συμφωνία περιέχει 
επίσης διατάξεις σχετικά με τα προσωρινά 
επιδόματα ανεργίας λόγω της πανδημίας 
COVID-19. Η αμοιβαία συμφωνία ισχύει για τις 
εργάσιμες ημέρες κατά τη χρονική περίοδο 
από τις 11 Μαρτίου 2020 έως και την 31 Μαΐου 
2020. Στη συνέχεια, οι δύο χώρες μπορούν να 
συμφωνήσουν σε συνέχιση της συμφωνία, υπό 
την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει 
καταγγελία της συμφωνίας για τουλάχιστον 1 
εβδομάδα πριν από το τέλος του επόμενου 
ημερολογιακού μήνα. Επιπρόσθετα, η 
συμφωνία περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:- 
ημέρες άδειας μετ 'αποδοχών και ημέρες κατά 
τις οποίες ο μισθός καταβάλλεται από την 
Ολλανδική κυβέρνηση ως μέτρο στήριξης 
θεωρούνται εργάσιμες ημέρες στο κράτος 
εργασίας, όσον αφορά στον υπολογισμό των 
ημερών εργασίας στο κράτος εργασίας επί του 
συνολικού αριθμού εργάσιμων ημερών. Αυτός 
ο κανόνας βασίζεται στις παραγράφους 2.6 
έως 2.16 του Μοντέλου Διμερών Συμβάσεων 
Αποφυγής Διπλής Φορολογίας  του ΟΟΣΑ 
(έκδοση του 2017) - το άρθρο 18 παράγραφος 
6 της συμφωνίας εφαρμόζεται στις προσωρινές 
καταβολές επιδομάτων ανεργίας από την 
βελγική κυβέρνηση σε Ολλανδούς 
διασυνοριακούς εργαζομένους, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν έχει υπάρξει καταγγελία 
της σύμβασης εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι οι 
πληρωμές αυτού του τύπου φορολογούνται 
στο Βέλγιο.  
Η αμοιβαία συμφωνία μεταξύ του Βελγίου και 
της Ολλανδίας σχετικά με τη φορολογία των 
διασυνοριακών εργαζομένων παρατάθηκε 
Στις 23 Ιουνίου 2020, το Υπουργείο 
Οικονομικών του Βελγίου ανακοίνωσε ότι η 
αμοιβαία συμφωνία της 30ής Απριλίου σχετικά 
με τη φορολογία των διασυνοριακών 
εργαζομένων βάσει της ΣΑΔΦ Βελγίου - 
Ολλανδίας (2001) (όπως τροποποιήθηκε έως το 
2009) θα παραταθεί έως τις 31 Αυγούστου 
2020 . 
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Πρώιμος συμψηφισμός για αναμενόμενες ζημίες εντός του 2020 
Οι φορολογούμενοι που υπόκεινται σε εταιρικό φόρο εισοδήματος  μπορούν να συμψηφίσουν 
οποιαδήποτε ζημιά έναντι των κερδών τους  για το προηγούμενο, αλλά και για τα επόμενα 6 
χρόνια. Για επιχειρηματίες που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος, η μεταφορά ζημιών από 
προηγούμενες χρήσεις μπορεί να φτάσει έως και τα 3 έτη, ενώ για τις επόμενες χρήσεις έως και 
τα 9 έτη. Καθώς ο συμψηφισμός ζημιών βελτιώνει τη ρευστότητα των φορολογουμένων, η 
κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι οι φορολογούμενοι μπορούν να σχηματίσουν αποθεματικό (το 
επονομαζόμενο ως "αποθεματικό κορωνοιού") έως το ποσό της αναμενόμενης ζημίας για το 
2020 και να το συμψηφίσουν με οποιοδήποτε φορολογητέο εισόδημα του φορολογικού έτους 
2019. Ωστόσο το ποσό του αποθεματικού δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό φορολογητέο 
εισόδημα για το φορολογικό έτος 2019. Οι φορολογούμενοι μπορούν να λάβουν επιστροφή 
τυχόν φόρων που έχουν καταβληθεί (ή είναι πληρωτέοι) ζητώντας νέο προσδιορισμό του φόρου 
εισοδήματος. Για την κύρωση αυτού του μέτρου, θα ακολουθήσει τροποποίηση νόμου. Καθώς 
κάτι τέτοιο απαιτεί κάποιον χρόνο, ο Υπουργός θα προχωρήσει σύντομα σε έκδοση διατάγματος 
παρέχοντας περαιτέρω οδηγίες και εξειδικεύοντας τις  προϋποθέσεις. 
 
Αναβολή εφαρμογής των κανόνων σχετικά με τον "υπερβάλλοντα" δανεισμό  
Σύμφωνα με τους κανόνες για την καταπολέμηση του υπερβολικού δανεισμού από 
συγκεκριμένο τμήμα μετόχων με μεγάλο ποσοστό συμμετοχής, (οι κανόνες αυτοί επρόκειτο να 
τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2022), μέτοχοι που δανείζονται περισσότερα από 500.000 
Eυρώ από την «δική τους» εταιρεία θα φορολογούνται για το υπερβάλλον βάσει του  
συντελεστή που ισχύει για το εισόδημα της δεύτερης κατηγορίας (δηλαδή εισόδημα από 
σημαντικό αριθμό μετοχών, με συντελεστή επί του παρόντος 26,25%). Η επιστολή σημειώνει ότι 
οι μέτοχοι που σχεδιάζουν να είναι κάτω από το όριο των 500.000 Ευρώ μέχρι τη στιγμή που θα 
τεθούν σε ισχύ οι ως άνω κανόνες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κώλυμα λόγω της πανδημίας 
COVID-19. Ως εκ τούτου, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι αναβάλλει την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος των προαναφερθέντων κανόνων για την 1η Ιανουαρίου 2023 ώστε να δώσει στους 
μετόχους αυτούς ένα εύλογο περιθώριο χρόνου.  
 
Προσωρινή αναστολή των ενυπόθηκων πληρωμών 
Οι ενυπόθηκοι δανειστές έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να δώσουν στους πελάτες τους τη 
δυνατότητα αναστολής των πληρωμών ενυπόθηκων δανείων για χρονικό διάστημα έως και 6 
μήνες εάν αυτοί δεν είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους λόγω της πανδημίας 
COVID-19. Ισχύει ειδικό καθεστώς για υποθήκες που εγγράφηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2013 
και έπειτα: προκειμένου να διατηρηθεί η πλήρης έκπτωση των τόκων ενυπόθηκων δανείων που 
σχετίζεται με την ιδιόκτητη κατοικία του φορολογούμενου, η υποθήκη πρέπει να εξοφληθεί 
πλήρως (σε μηνιαίες / ετήσιες δόσεις) εντός περιόδου 30 ετών και οποιαδήποτε παύση 
πληρωμών το 2020 πρέπει να «καλυφθεί» το 2021. Το επερχόμενο διάταγμα για την επικύρωση 
της αναστολής πληρωμών προβλέπει την ύπαρξη δύο πράξεων έγκρισης: 
- Μόλις λήξει η αναστολή, πρέπει να καταρτιστεί νέο σχέδιο αποπληρωμής που κατανέμει 
ποσοστιαία το ποσό της αναβαλλόμενης πληρωμή στην υπόλοιπη διάρκεια του ενυπόθηκου 
δανείου 
- Το υπόλοιπο του ποσού του στεγαστικού δανείου μπορεί επίσης να χωριστεί σε δύο μέρη: ένα 
μέρος που θα περιλαμβάνει και ένα άλλο που δεν θα περιλαμβάνει τις πληρωμές που έχουν 
ανασταλεί. Το δεύτερο μέρος μπορεί να εξοφληθεί καθ' όλη τη διάρκεια αποπληρωμής του 
ενυπόθηκου δανείου ή σε μικρότερο χρονικό διάστημα, εάν το επιθυμεί ο πελάτης. Εάν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο διάταγμα, το ποσό του τόκου θα συνεχίσει να 
εκπίπτει. Το διάταγμα θα ισχύσει για τους φορολογούμενους οι οποίοι, κατά το χρονικό 
διάστημα μεταξύ 12 Μαρτίου 2020 και 30 Ιουνίου 2020, έχουν ενημερώσει (ή θα ενημερώσουν) 
τον ενυπόθηκο δανειστή τους ότι επιθυμούν αναστολή πληρωμής. Επίσης, προϋποτίθεται πως 
για την ένταξη σε αυτό το ειδικό καθεστώς, η παύση πληρωμών δεν πρέπει να εκκινεί μετά την 
1η Ιουλίου 2020. 
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Το Κοινοβούλιο υιοθετεί το νόμο έκτακτης ανάγκης COVID-19, συμπεριλαμβανομένης της 
μείωσης της είσπραξης φόρων και των επιτοκίων 
 
Μειώσεις στα ποσά προς είσπραξης φόρου και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής: 
- ο τόκος είσπραξης φόρου (invorderingsrente) μειώνεται από 4% σε 0,01% από τις 23 Μαρτίου 
2020 έως την 1η Οκτωβρίου 2020 · και 
- το πρόστιμο για καθυστερημένη κατάθεση ή καθυστέρηση πληρωμής (belastingrente) 
μειώνεται από 8% σε 0,01% για εταιρείες και από 4% σε 0,01% για φυσικά πρόσωπα. Η μείωση 
ισχύει για όλους τους φόρους από την 1η Ιουνίου 2020 έως την 1η Οκτωβρίου 2020, εκτός από 
τον φόρο εισοδήματος φυσικού προσώπου όπου η μείωση ισχύει από την 1η Ιουλίου 2020 έως 
την 1η Οκτωβρίου 2020. 
Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στις 26 Μαΐου 2020. 
 
Η κυβέρνηση επεκτείνει περαιτέρω τα έκτακτα φορολογικά μέτρα 
 
Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ορισμένα έκτακτα φορολογικά μέτρα, τα οποία επεκτάθηκαν 
πρόσφατα έως την 1η Σεπτεμβρίου 2020, θα επεκταθούν περαιτέρω έως την 1η Οκτωβρίου 
2020. Τα μέτρα αυτά, που στοχεύουν στον περιορισμό των οικονομικών επιπτώσεων της 
πανδημίας COVID-19, είναι τα ακόλουθα: 
- έκτακτο καθεστώς αναβολής πληρωμής 
- απαλλαγή από τον ΦΠΑ για την παροχή προσωπικού για φροντίδα και περίθαλψη σε 
ιδρύματα που πληρούν τις προϋποθέσεις (π.χ. γηροκομεία, νοσοκομεία, ψυχιατρικά ιδρύματα, 
ιδρύματα που παρέχουν φροντίδα για τους ηλικιωμένους) 
- παροχή δωρεάν ιατρικού εξοπλισμού στα ιδρύματα που πληρούν τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα 
- προσωρινή αναστολή των πληρωμών ενυπόθηκων δανείων και 
- κριτήριο του αριθμού ωρών. 
Η μείωση των τόκων (belastingrente) και των τόκων είσπραξης (invorderingsrente) σε 0,01% έως 
την 1η Οκτωβρίου 2020 εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στις 26 Μαΐου 2020. Η επιστολή της 28ης 
Μαΐου 2020 σχετικά με την ανακοίνωση της παράτασης είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του 
Υπουργείου Οικονομικών (στα ολλανδικά). Η επέκταση ανακοινώθηκε επίσης στον ιστότοπο της 
φορολογικής αρχής (επίσης στα ολλανδικά). Σημείωση: Για αιτήματα αναβολής που 
υπερβαίνουν τους 3 μήνες, ανακοινώθηκε ένας πρόσθετος όρος, δηλαδή ότι ο επιχειρηματίας 
πρέπει να δηλώσει ότι δεν θα καταβληθούν μερίσματα ή μπόνους ούτε θα πραγματοποιηθούν 
τυχόν εξαγορές μετοχών. 
 
Επέκταση των φορολογικών μέτρων με επικαιροποιημένο διάταγμα 
 
Το διάταγμα των μέτρων έκτακτης ανάγκης (Besluit noodmaatregelen coronacrisis), το οποίο 
περιέχει μέτρα για τον περιορισμό των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, 
ενημερώθηκε ώστε να αντικατοπτρίζει τις ακόλουθες (κύριες) αλλαγές: 
- επέκταση των επιδομάτων που χορηγούνται αφορολόγητα · 
- πρόσθετος όρος για αναβολή πληρωμών άνω των 3 μηνών · 
- αφορολόγητη αποζημίωση για πάγια έξοδα 

      

  

Σταθερά επιδόματα 
Σύμφωνα με την προηγούμενη έκδοση του διατάγματος, τα ταξιδιωτικά επιδόματα "σταθερής 
και τακτικής" φύσης μπορούν να παρέχονται απαλλαγμένα από φόρο εάν πληρούνται 
ορισμένες προϋποθέσεις. Το διάταγμα επεκτείνει τους τύπους των σταθερών επιδομάτων (vaste 
vergoedingen) που ένας εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει να λαμβάνει αφορολόγητα (π.χ. 
επίδομα σίτισης και τηλεφώνου). Προκειμένου να πληροί τις προϋποθέσεις για απαλλαγή από 
το φόρο, ο εργαζόμενος πρέπει να είχε κατοχυρώσει αμετάκλητο δικαίωμα επί του επιδόματος 
αυτού στις 12 Μαρτίου 2020. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η αποζημίωση για δαπάνες που 
πραγματοποιήθηκαν σε ξένο έδαφος, βάσει της διάταξης του 30%, αποκλείεται από αυτήν τη 
εφαρμογή. 
 
Αναβολή πληρωμής άνω των 3 μηνών - μπόνους, μερίσματα και εξαγορές ιδίων μετοχών 
Προκειμένου να επιτευχθεί η αναβολή πληρωμής, ο φορολογούμενος πρέπει να δηλώσει ότι δεν 
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θα καταβληθούν ποσά μπόνους στο διοικητικό συμβούλιο (Raad van Bestuur) ή σε ανώτερα 
διευθυντικά στελέχη (directie), ότι δεν θα διανεμηθούν μερίσματα ούτε θα πραγματοποιηθούν 
εξαγορές ιδίων μετοχών κατά την περίοδο από το αίτημα αναβολής έως την ημερομηνία της 
συνεδρίασης κατά την οποία εγκρίνονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (broadgesteld). Τα 
μπόνους περιλαμβάνουν επίσης διανομές κερδών και άλλες παρόμοιες πληρωμές. Εξαιρούνται 
από το πεδίο εφαρμογής, ωστόσο, διανομές μπόνους, μερισμάτων και εξαγοράς ιδίων μετοχών 
που πραγματοποιούνται μετά το αίτημα αναβολής, αλλά η απόφαση για την υλοποίηση αυτών 
των ενεργειών ελήφθη το 2019. 
 
Αφορολόγητη αποζημίωση για πάγια έξοδα 
Η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρο βάσει του οποίου, για την περίοδο από την 1η Ιουνίου έως την 
1η Οκτωβρίου 2020, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) (με μέγιστο αριθμό 250 
υπαλλήλων) μπορούν να λάβουν αφορολόγητη αποζημίωση για πάγια έξοδα έως του ποσού 
των 50.000 Ευρώ. Το ακριβές ποσό της αποζημίωσης εξαρτάται από το ποσό (τουλάχιστον 30%) 
των εσόδων που χάθηκαν. Το σταθερό κόστος ορίζεται ως περιοδικές δαπάνες, όπως ενοίκιο, 
ασφάλιση, πληρωμές μισθώσεων και συνδρομές (αλλά όχι μισθολογικό κόστος). Περισσότερες 
λεπτομέρειες σχετικά με το σύστημα, όπως ο υπολογισμός της αποζημίωσης, αναμένονται τις 
επόμενες εβδομάδες. Η πρόσβαση σε αυτήν την αποζημίωση είναι ανοικτή σε ΜΜΕ που 
δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς, όπως περιέχονται σε μια κεντρική λίστα. Το 
διάταγμα αναφέρει ότι το φορολογικό σχέδιο 2021, που θα παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο του 
2020, θα προβλέπει ότι αυτή η πληρωμή αποζημίωσης - η οποία κανονικά υπόκειται σε 
(εταιρικό) φόρο εισοδήματος - δεν θα υποβληθεί σε φορολογία.  
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Ηνωμένο Βασίλειο 

Φοροελαφρύνσεις έως και 100% για ολόκληρο το 2020-2021 (με ισχύ από 31 Μαρτίου 2020) για 
τους παρακάτω κλάδους: i. Λιανικό εμπόριοii. Φιλοξενία iii. Ψυχαγωγία iv. Αερομεταφορές                  
Σχέδιο διατήρησης θέσεων εργασίας - Καθεστώς ενίσχυσης του εισοδήματος των 
αυτοαπασχολούμενων 
Σχέδιο διατήρησης θέσεων εργασίας Coronavirus: Το πρόγραμμα παρατείνεται έως τις 31 
Οκτωβρίου 2020. Οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε άδεια άνευ αποδοχών/ αναστολή της 
σύμβασης εργασίας τους σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθούν να λαμβάνουν το 
80% του τρέχοντος μισθού τους έως το ανώτατο όριο των 2.500 GBP.Καθεστώς Ενίσχυσης του 
Εισοδήματος των αυτοαπασχολούμενων: Με ισχύ από τις 13 Μαΐου 2020 στις 8 πμ., 
αυτοαπασχολούμενα άτομα ή μέλη επιχειρήσεων οι οποίες έχουν επηρεαστεί δυσμενώς από 
την πανδημία του ιού COVID-19 είναι σε θέση να υποβάλουν αίτημα για χορήγηση επιδόματος 
της τάξης του 80% των μέσων μηνιαίων εμπορικών τους κερδών. 
Οι κανονισμοί 2020 για τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (μη ληφθείσες πληρωμές) 
(Coronavirus) 
Οι κανονισμοί 2020 για τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (Παράβλεψη πληρωμών) 
(Coronavirus) (SI 2020/525) εκδόθηκαν στις 20 Μαΐου 2020 και θα τεθούν σε ισχύ στις 11 Ιουνίου 
2020. Οι κανονισμοί αυτοί διασφαλίζουν ότι τα υπό μορφή αποζημίωσης ποσά που 
επιστρέφονται σε υπάλληλο για δαπάνες σχετικές με την απόκτηση εξοπλισμού γραφείου που 
έκανε κατά την περίοδο της πανδημίας του COVID-19 και οι οποίες διευκολύνουν την εργασία 
από το σπίτι,  δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ποσού των αποδοχών για 
σκοπούς υπολογισμού της υποχρέωσης του εν λόγω υπαλλήλου να καταβάλει εισφορές 
κατηγορίας 1. 
Οι κανονισμοί 2020 για τις φορολογικές πιστώσεις (Coronavirus, Διάφορες τροποποιήσεις) 
Οι κανονισμοί 2020 για τις φορολογικές πιστώσεις (Coronavirus, Διάφορες τροποποιήσεις) (S.I. 
2020/534) εκδόθηκαν στις 21 Μαΐου 2020 και τέθηκαν σε ισχύ στις 23 Μαΐου 2020. Οι 
κανονισμοί τροποποιούν μια σειρά νομικών πράξεων σε σχέση με τις φορολογικές πιστώσεις. 
Αυτές οι προσαρμογές απαιτούνται από τη θέσπιση του Συστήματος Διατήρησης Εργασίας 
Coronavirus.  
Οι κανονισμοί 2020 για τον φόρο εισοδήματος (Απαλλαγή για τα σχετικά με τη εργασία από το 
σπίτι έξοδα) 
Οι κανονισμοί 2020 (SI 2020/524) για τους φόρους εισοδήματος (Απαλλαγή για τα σχετικά με τη 
εργασία από το σπίτι έξοδα)εκδόθηκαν στις 20 Μαΐου 2020 και θα τεθούν σε ισχύ στις 11 
Ιουνίου 2020. Οι κανονισμοί προβλέπουν απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για ποσά που 
επιστρέφονται σε υπάλληλος για έξοδα που προκύπτουν για την απόκτηση εξοπλισμού 
γραφείου για να καταστεί δυνατή η οικιακή εργασία που απαιτείται από την πανδημία COVID-
19. Οι Κανονισμοί θα τεθούν σε ισχύ για αποζημιώσεις που πραγματοποιούνται κατά την ή μετά 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος των Κανονισμών έως το τέλος του φορολογικού έτους 2020-21. 

Απαλλαγή από τους τελωνειακούς δασμούς και 
Φ.Π.Α. εισαγωγών μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020, για 
ζωτικό ιατρικό εξοπλισμό που εισάγεται από χώρες 
εκτός της ΕΕ. 
Ηλεκτρονικές Εκδόσεις 
Στις 30 Απριλίου 2020, οι Φορολογικές Αρχές 
ανακοίνωσαν ότι οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
δημοσιεύσεων υπόκειται σε μηδενικό συντελεστή 
Φ.Π.Α.. Αυτό το μέτρο ισχύει από την 1η Μαΐου 
2020. Το μέτρο αυτό αποτελεί μέρος του 
κυβερνητικού πακέτου για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας του COVID-19 και υλοποιεί με ταχύ κι 
ευέλικτο τρόπο (fast track) την αντίστοιχη πρόταση 
όπως διατυπώθηκε στον προϋπολογισμό του 2020. 
Προστατευτικός εξοπλισμός προσωπικής χρήσης 
Ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας υπόκειται σε 
μηδενικό συντελεστή Φ.Π.Α. από την 1η Μαΐου 
2020 έως τις 31 Ιουλίου 2020. 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Ενότητα 55Α) 
(Καθορισμένες Υπηρεσίες και Εξαιρούμενες 
Προμήθειες) 
Η Απόφαση 2020 για τον φόρο προστιθέμενης 
αξίας (Ενότητα 55Α) (Καθορισμένες υπηρεσίες και 
εξαιρούμενες προμήθειες) εκδόθηκε στις 8 Ιουνίου 
2020. Η Απόφαση θα τεθεί σε ισχύ στις 20 Ιουλίου 
2020,  τροποποιεί τον φόρο προστιθέμενης αξίας 
(ενότητα 55Α) (συγκεκριμένες υπηρεσίες και 
Εξαίρεση προμηθειών) Απόφαση 2019 και 
αποτελεί μέρος του πακέτου κατά της πανδημίας 
COVID-19 της κυβέρνησης. Η ημερομηνία έναρξης 
των διατάξεων που περιέχονται στην αρχική 
Απόφαση του 2019 της 1ης Οκτωβρίου 2020 
παρατείνεται την 1η Μαρτίου 2021. 

  Έλεγχος Διάγνωσης Νόμιμης Κατοικίας- 
Statutory Residence Test (SRT) 
Οδηγίες για τις προτεινόμενες προσωρινές 
αλλαγές στον έλεγχο διάγνωσης νόμιμης 
κατοικίας (Statutory Residence Test - SRT). 
Τυχόν χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης Μαρτίου 
2020 και 1ης Ιουνίου 2020 που δαπανάται στο 
Ηνωμένο Βασίλειο από άτομα με υψηλό βαθμό 
εξειδίκευσης τα οποία ασχολούνται με 
δραστηριότητες σχετικές με το COVID-19 δεν 
θα υπολογίζονται για τους σκοπούς του SRT. 
Πίστωση φόρου σε μισθωτούς κι 
αυτοαπασχολούμενους 
Όσοι εργάζονται με μειωμένο ωράριο σε σχέση 
με τη σύμβαση εργασίας τους λόγω των 
έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της 
πανδημίας του COVID-19 ή έχουν λάβει άδεια 
άνευ αποδοχών από τον εργοδότη τους 
συνεχίσουν να δικαιούνται πίστωσης φόρου 
θεωρούμενοι ότι εργάζονται τις 
προβλεπόμενες από τη σύμβαση εργασίας τους 
ώρες, υπό την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν 
να υπόκεινται σε καθεστώς μισθωτού ή 
αυτοαπασχολούμενου. 
Προσωρινή μείωση της χρέωσης για αναλήψεις  
από επενδυτικούς λογαριασμούς (LISA) 
Όσοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν 
ανάληψη από επενδυτικούς λογαριασμούς 
ταμιευτηρίου πριν τη λήξη του επενδυτικού 
τους προγράμματος, τυγχάνουν προσωρινώς 
μειωμένης χρέωσης για την σχετική ανάληψη 
(χρέωση 20% για την περίοδο μεταξύ 6 
Μαρτίου 2020 έως και 5 Απριλίου 2020). Το 
προσωρινό αυτό μέτρο έχει αναδρομική ισχύ 
από τις 6 Μαρτίου 2020, έτσι όποιος έχει 
πραγματοποιήσει "πρόωρη" ανάληψη από την 
ημερομηνία αυτή και έχει ήδη επιβαρυνθεί με 
χρέωση κατά ποσοστό 25% όπως ισχύει έως 
τώρα,  θα λάβει τη διαφορά υπό μορφή 
επιστροφής. 
Περιορισμός της μείωσης των συντάξεων 
Για άτομα ηλικίας 50 έως 55 ετών που 
συνταξιοδοτήθηκαν πρόσφατα κι επιστρέφουν 
για να αναλάβουν θέσεις ευθύνης 
προκειμένου να υποστηρίξουν το σχέδιο της 
κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας του ιού COVID-19, αναστέλλονται 
προσωρινά οι φορολογικοί κανόνες που 
διατάσσουν μείωση του ποσού της συντάξεώς 
τους.  
πιχορηγήσεις υποστήριξης επιχειρήσεων 
Στις 29 Μαΐου 2020, η HMRC ξεκίνησε 
διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο νομοθεσίας 
για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη 
φορολογία των επιχορηγήσεων προς στήριξη 
λόγω της πανδημίας του ιού COVID-19. Η 
διαβούλευση διαρκεί έως τις 12 Ιουνίου 2020. 
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Κανονισμοί μέτρων έκτακτης ανάγκης 2020 και φορολογικής ελάφρυνσης μικρών επιχειρήσεων 
 
Οι κανονισμοί επεκτείνουν την ελάφρυνση των συντελεστών έκτακτης ανάγκης για 
συγκεκριμένα μέρη της συνολικής περιουσίας για το οικονομικό έτος που λήγει πριν από την 1η 
Απριλίου 2021. Θα τεθούν σε ισχύ στις 23 Ιουνίου 2020. Οι Κανονισμοί για τους Συντελεστές 
2020 (φορολογική ελάφρυνση συνολικής περιουσίας μικρών επιχειρήσεων) εκδόθηκαν επίσης 
την 1η Ιουνίου 2020 και θα τεθούν επίσης σε ισχύ στις 23 Ιουνίου 2020. Οι κανονισμοί 
επεκτείνουν το καθεστώς ελάφρυνσης των συντελεστών για τις μικρές επιχειρήσεις έως τις 31 
Μαρτίου 2021. 
 
Coronavirus Life Assurance Scheme (Σχέδιο Αγγλίας και Ουαλίας) (Εξαιρούμενα οφέλη για 
φορολογικούς σκοπούς) Κανονισμοί 2020 
 
Εάν καταβληθεί εφάπαξ πληρωμή 60.000 GBP σύμφωνα με: 
- το Σχέδιο Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας Coronavirus Life Assurance 
(Αγγλία) 2020 ή 
- το Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας Coronavirus Life Assurance (Wales) 2020, 
Οι Κανονισμοί προβλέπουν ότι το κατ 'αποκοπή ποσό απαλλάσσεται από την επιβολή φόρου 
επί των παροχών που χρηματοδοτούνται από τον εργοδότη. 

      

Νορβηγία 

Βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου: Ειδικό πακέτο ενίσχυσης για τη βιομηχανία 
πετρελαίου και φυσικού αερίου και τη βιομηχανία εφοδιασμού που τροποποιεί τη φορολογία 
των εσόδων από πετρέλαιο 
 
Τα παρακάτω μέτρα περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο που θα τεθεί για ψήφιση στο 
κοινοβούλιο στις 12 Μαΐου 2020: 
- οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου δύνανται να εξαιρέσουν από τη φορολογική τους 
βάση το εισόδημα που προκύπτει από επενδύσεις που σχετίζονται με τη βιομηχανία πετρελαίου 
και φυσικού αερίου. 
- τα μέτρα εφαρμόζονται σε επενδυτικά κόστη που προέκυψαν για τα έτη 2020 και 2021 και για 
επενδύσεις που περιλαμβάνονται σε νέα αναπτυξιακά σχέδια, τα οποία θα έχουν υποβληθεί 
έως το τέλος του έτους 2021 και θα έχουν εγκριθεί έως το τέλος του έτους 2022 έως και την 
έναρξη της παραγωγής. Οι επενδυτικές δαπάνες που αναμένεται να πραγματοποιηθούν μετά το 
έτος 2024 εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των μέτρων. 
- οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου μπορούν να λάβουν επιστροφή χρημάτων για το 
ποσό των ζημιών τους κατά τα έτη 2020 και 2021. 

Περαιτέρω μείωση του ήδη μειωμένου Φ.Π.Α. σε 
ποσοστό 6% με ισχύ από 1 Απριλίου 2020 έως και 
31 Οκτωβρίου 2020. 
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Δημοκρατία της Τσεχίας 

Ανακοίνωση έκτακτων μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών 
 
Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε πρόσφατα περαιτέρω μέτρα σχετικά με την πανδημία 
COVID-19. Τα μέτρα, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο Financial Newsletter στις 10 Ιουνίου 2020, 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 
- η γενική προθεσμία για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος φυσικών και 
νομικών προσώπων 2019 είναι η 1η Απριλίου 2020 (1η Ιουλίου 2020 για τους φορολογούμενους 
που υπόκεινται σε δημοσιονομικό έλεγχο ή των οποίων η φορολογική δήλωση υποβάλλεται 
από εγγεγραμμένο φορολογικό σύμβουλο). Ωστόσο, δεν θα επιβληθούν κυρώσεις και τόκοι 
υπερημερίας, αρκεί η φορολογική δήλωση να υποβληθεί έως τις 18 Αυγούστου 2020, δηλαδή 
εντός 3 μηνών από το τέλος της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Το μέτρο δεν ισχύει για τους 
φορολογούμενους που είναι εγγεγραμμένοι στην Ειδική Φορολογική Υπηρεσία (δηλαδή 
φορολογούμενους μεγάλου πλούτου). 
- δεν θα επιβληθούν κυρώσεις και τόκοι υπερημερίας για την εκπρόθεσμη υποβολή 
φορολογικών δηλώσεων απόκτησης ακινήτων, αρκεί οι δηλώσεις να υποβληθούν έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2020 (αρχικά, 31 Αυγούστου 2020). Η παράταση της αρχικής προθεσμίας θα πρέπει 
να εξεταστεί στο πλαίσιο των σχεδίων κατάργησης του φόρου μεταβίβασης ακινήτων  
- παραίτηση από διοικητικά τέλη για αιτήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της πανδημίας 
COVID-19. 
 
Στις 16 Ιουνίου 2020, εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση των 
αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19. Το νομοσχέδιο θα ισχύει από την 
επομένη της δημοσίευσής του. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν: 
- μεταφορά ζημιών στην προηγούμενη χρήση. Οι εταιρικοί και μεμονωμένοι φορολογούμενοι 
που καταγράφουν φορολογική ζημία το 2020 θα μπορούσαν να διεκδικήσουν την επιστροφή 
της ζημίας και να μειώσουν τη φορολογική τους βάση 2019 και 2018. Η πρόβλεψη για μεταφορά 
ζημιών ισχύει για φορολογικά έτη που λήγουν στις 30 Ιουνίου 2020 ή αργότερα 
- ο οδικός φόρος επί των οχημάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 3,5 τόνων θα 
μειωθεί κατά 25%. Η μείωση ισχύει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2020. 
 
Άρση πληρωμής Εργοδοτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για εργοδότες που απασχολούν 
έως και 50 υπαλλήλους  
 
Στις 16 Ιουνίου 2020, το κοινοβούλιο ενέκρινε τροποποίηση του νόμου περί κοινωνικής 
ασφάλισης (το νομοσχέδιο), ο οποίος, σε απάντηση στην κρίση COVID-19, θα καταργούσε 
προσωρινά τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για τους εργοδότες που πληρούν τις 
προϋποθέσεις. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι εργοδότες που απασχολούν έως και 50 
εργαζόμενους δεν θα πρέπει να καταβάλλουν εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(24,8% της ακαθάριστης αμοιβής που καταβλήθηκε) κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και 
Αύγουστο 2020. Η άρση ισχύει υπό τους ακόλουθους όρους: 
- ο αριθμός των εργαζομένων σε κάθε έναν από τους εν λόγω μήνες δεν μειώθηκε περισσότερο 
από 10% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2020 και 
- η ακαθάριστη αμοιβή που καταβλήθηκε σε κάθε έναν από τους εν λόγω μήνες ήταν 
τουλάχιστον το 90% των αποδοχών που καταβλήθηκαν τον Μάρτιο του 2020 

Απαλλαγή από τον ΦΠΑ από τις 12 Μαρτίου έως 
και  το τέλος της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στη 
δωρεάν παροχή αγαθών και υπηρεσιών σε 
παρόχους υπηρεσιών υγείας, στο Ολοκληρωμένο 
Σύστημα Διάσωσης, στον Στρατό της Τσεχικής 
Δημοκρατίας, καθώς και σε εγκαταστάσεις 
κοινωνικών υπηρεσιών. Η απαλλαγή εφαρμόζεται 
σε προμήθειες προς αυτά τα ιδρύματα, καθώς και 
προς τους υπαλλήλους, τους πελάτες ή τους 
εθελοντές που εργάζονται για αυτά. 
 
Ανακοίνωση πρόσθετων μέτρων από το Υπουργείο 
Οικονομικών 
 
Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε πρόσφατα 
περαιτέρω μέτρα σχετικά με την πανδημία COVID-
19. Τα μέτρα, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο 
Financial Newsletter στις 10 Ιουνίου 2020, 
περιλαμβάνουν παράταση έως τις 31 Ιουλίου 2020 
της παραίτησης πληρωμής του ΦΠΑ σχετικά με 
ορισμένες προμήθειες σε σχέση με την πανδημία 
COVID-19. Συγκεκριμένα, η παραίτηση από τον 
ΦΠΑ ισχύει για δωρεάν παροχή αγαθών και 
υπηρεσιών σε παρόχους υπηρεσιών υγείας, το 
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διάσωσης, τον Στρατό της 
Τσεχικής Δημοκρατίας, καθώς και σε 
εγκαταστάσεις κοινωνικών υπηρεσιών. Η 
παραίτηση ισχύει για προμήθειες σε αυτά τα 
ιδρύματα, καθώς και για τους υπαλλήλους, τους 
πελάτες ή τους εθελοντές που εργάζονται για 
αυτά. Για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, 
θεωρείται ότι οι παροχές που έγιναν προς αυτά τα 
θεσμικά όργανα κατά την κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης αποτελούν μέρος των μέτρων για να 
σταματήσει η εξάπλωση του COVID-19. 
 
Στις 16 Ιουνίου 2020, εγκρίθηκε από το 
κοινοβούλιο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση των 
αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων της 
πανδημίας COVID-19. Το νομοσχέδιο θα ισχύει από 
την επομένη της δημοσίευσής του. Οι αλλαγές 
περιλαμβάνουν: 
- ΦΠΑ για διαμονή, αθλητικές και πολιτιστικές 
δραστηριότητες. Οι υπηρεσίες διαμονής, οι 
αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες (π.χ. 
εισιτήρια για αθλητικές και πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, τα τέλη εισόδου για τη χρήση 
αθλητικών εγκαταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των χώρων σάουνας κ.λπ.) 
υπόκεινται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 10% 
(επί του παρόντος, 15%). 

i. Απαλλαγή για τις προκαταβολές φόρου 
εισοδήματος, που καθίστανται ληξιπρόθεσμες τον 
Ιούνιο του 2020 
ii. Αναβολή των προθεσμιών πληρωμής για 
φορολογικές δηλώσεις απόκτησης ακίνητης 
περιουσίας από 31 Μαρτίου έως 31 Ιουλίου 2020 
(υπό τον όρο ότι οι δηλώσεις θα κατατεθούν μέχρι 
τις 31 Αυγούστου 2020). 
iii. Για τους σκοπούς της φορολογίας εισοδήματος 
φυσικών και νομικών προσώπων, οι 
φορολογούμενοι επιτρέπεται να μεταφέρουν τις 
φορολογικές τους ζημίες το 2020 στις φορολογικές 
χρήσεις 2018 και 2019. 
iv.  Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής αναφοράς των 
εσόδων αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης και για τους 
επόμενους 3 μήνες 
 
Αναστολή ηλεκτρονικής δήλωσης εισοδήματος 
 
Η ηλεκτρονική δήλωση εισοδήματος αναστέλλεται 
έως την 1η Ιανουαρίου 2021. 
 
Παράταση των προθεσμιών υποβολής δηλώσεων - 
DAC 6 
 
Στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, η Γενική 
Διεύθυνση Φορολογίας ανακοίνωσε στον 
ιστότοπό της ότι προέβλεπε καθυστερήσεις στην 
εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2018/822 του 
Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2018, για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2011/16 / ΕΕ σχετικά με 
την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή 
πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας σε 
σχέση με τις διασυνοριακές ρυθμίσεις που πρέπει 
να αναφέρονται. Είναι πιθανό ότι το νομοσχέδιο 
για την εφαρμογή του DAC6 στην τσεχική 
νομοθεσία θα τεθεί σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του 
2020 και δεν θα εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου 
2020, όπως προβλέπεται. Σύμφωνα με 
κυβερνητικό διάταγμα που θα εκδοθεί, οι 
προθεσμίες υποβολής εκθέσεων βάσει του DAC6 
θα παραταθούν, όπως προβλέπεται παρακάτω: 
- διασυνοριακές ρυθμίσεις, όπου το πρώτο βήμα 
εφαρμόστηκε κατά την περίοδο από τις 25 Ιουνίου 
2018 έως τις 30 Ιουνίου 2020 
(συμπεριλαμβανομένου): το αργότερο έως τις 28 
Φεβρουαρίου 2021 · 
- διασυνοριακές ρυθμίσεις που διατέθηκαν ή ήταν 
έτοιμες για εφαρμογή ή όπου το πρώτο βήμα 
τέθηκε σε εφαρμογή, την περίοδο από την 1η 
Ιουλίου 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 
(συμπεριλαμβανομένων): το αργότερο έως τις 30 
Ιανουαρίου 2021 και 
- διασυνοριακές ρυθμίσεις που διατέθηκαν ή ήταν 
έτοιμες για εφαρμογή ή όπου το πρώτο βήμα 
τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2021: το 
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αργότερο εντός 30 ημερών από το αποφασιστικό 
γεγονός. 

Ρωσία 

Τα έσοδα από τόκους που θα εισπραχθούν το 2021 από τραπεζικές καταθέσεις που 
υπερβαίνουν το 1 εκατ. RUB (περίπου 11.396 ευρώ) θα υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος με 
συντελεστή 13% (οι τροποποιήσεις θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τους 
τόκους που έχουν εισπραχθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2021) 
 
ii. Πληρωμές στο πλαίσιο κινήτρων προς το ιατρικό προσωπικό, αρμόδιο για τη θεραπεία 
ασθενών με COVID-19, θα απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. 
iii. Επιδοτήσεις του προϋπολογισμού που χορηγούνται σε ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο μητρώο των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ασχολούνται με 
τις βιομηχανίες που πλήττονται περισσότερο από την πανδημία COVID-19 θα απαλλάσσονται 
από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. 
iv. Έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την απόκτηση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, 
ιατρικών εξετάσεων και ιατρικού εξοπλισμού για τη διάγνωση και η θεραπεία του COVID-19 θα 
εκπίπτουν για σκοπούς φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων.  
Οι τροποποιήσεις θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2020. 
 
Φοροαπαλλαγές και μειώσεις 
 
Σειρά φορολογικών απαλλαγών και εκπτώσεων εισήχθη στον Κώδικα Φορολογίας με τον νόμο 
υπ' αριθ. 121-FZ  στοχεύοντας στην καταπολέμηση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19. 

Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ για την πώληση 
ιατρικών αναλωσίμων με στόχο την καταπολέμηση 
του COVID-19 
 
Η πώληση ιατρικών προμηθειών με στόχο την 
καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 υπόκειται 
σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 10%, ακόμη και 
ελλείψει άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού 
προϊόντος. 

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι ημέρες από 30 
Μαρτίου έως τις 6 Απριλίου 2020 δεν λογίζονται 
ως εργάσιμες λόγω της επιδημίας COVID-19. Κατά 
συνέπεια, οι προθεσμίες κατάθεσης θα 
αναβληθούν ως εξής: 

 

i. Δηλώσεις φόρου εισοδήματος νομικών 
προσώπων για το 2019: από 28 (30) Μαρτίου 2020 
στις 6 Απριλίου 2020 

ii.  Δηλώσεις φόρου ακίνητης περιουσίας: από τις 
30 Μαρτίου 2020 στις 6 Απριλίου 2020 

iii. Οικονομικές καταστάσεις για το 2019: από τις 
30 Μαρτίου 2020 στις 6 Απριλίου 2020 

iv. Απλουστευμένη φορολογική δήλωση: από τις 

 
 
Φορολογικοί έλεγχοι: 
i. Μορατόριουμ για τους φορολογικούς 
ελέγχους με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021 
για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
ii. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι φορολογικοί 
έλεγχοι θα περιοριστούν στο 30% έως την 1η 
Μαΐου 2020. 
iii. Οι μη προγραμματισμένοι φορολογικοί 
έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται μόνο σε 
περίπτωση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
που ενέχουν σημαντικούς κινδύνους για τη ζωή 
και την υγεία των ατόμων. 
 
 
Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία ενημέρωσης 
φορολογουμένων για τα φορολογικά μέτρα 
που σχετίζονται με το COVID-19 
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Διευκρινίσεις από την Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία σχετικά με την εφαρμογή 
μειωμένου ποσοστού εισφοράς κοινωνικής ασφάλισης 
 
Η Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία (FTS) διευκρίνισε ότι το μειωμένο ποσοστό εισφοράς 
κοινωνικής ασφάλισης 10% για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μπορεί να εφαρμοστεί από 
την πρώτη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο μια επιχειρηματική οντότητα συμπεριελήφθη στο 
μητρώο των μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, αλλά όχι νωρίτερα από την 1η 
Απριλίου 2020 
 
Διευκρινίσεις σχετικά με το μειωμένο ποσοστό εισφοράς κοινωνικής ασφάλισης 
 
Οι φορολογούμενοι που αποχωρούν από το μητρώο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων χάνουν το 
δικαίωμα επιλογής ως προς το μειωμένο ποσοστό εισφοράς κοινωνικής ασφάλισης 15% από την 
πρώτη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο έλαβε χώρα η αποχώρηση από το μητρώο. 
 
Αναβολή φορολόγησης για εκμισθωτές εμπορικών ακινήτων 
 
Οι εκμισθωτές εμπορικών ακινήτων (νομικά και φυσικά πρόσωπα) που έχουν χορηγήσει 
αναβολή πληρωμών ενοικίου στους μισθωτές τους δικαιούνται αναβολή φόρου ή / και 
καταβολή φόρου σε δόσεις. 

31 Μαρτίου 2020 στις 6 Απριλίου 2020 

v. Φορολογική δήλωση εξόρυξης  ορυκτών για το 
Φεβρουάριο του 2020: από 31 Μαρτίου 2020 στις 
6 Απριλίου 2020 

vi.  Αναβολή πληρωμών σε επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στους  τομείς της τέχνης, του 
κινηματογράφου και του αθλητισμού σε σχέση με 
τους φόρους και τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλονται πριν από την 1η 
Μαΐου 2020. Δεν θα επιβληθούν κυρώσεις λόγω 
καθυστερημένης πληρωμής τέτοιων φόρων και 
εισφορών 

 

Προθεσμίες κατάθεσης ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων 

i. Ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις: 
το αργότερο 180 ημέρες μετά το έτος αναφοράς   

ii. Ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις: το αργότερο 50 ημέρες μετά την 
περίοδο αναφοράς 

 

Αναστολή είσπραξης χρεών έως την 1η Ιουνίου 
2020 

 

Στο πλαίσιο των έκτακτων φορολογικών μέτρων 
που σχετίζονται με την πανδημία του ιού COVID-
19, η Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία (FTS) 
ανακοίνωσε ότι δεν θα εισπράξει ληξιπρόθεσμες 
φορολογικές οφειλές από καμία νομική οντότητα 
και μεμονωμένους επιχειρηματίες έως την 1η 
Ιουνίου 2020. Ασφαλιστικά μέτρα, όπως πάγωμα 
τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών 
στοιχείων, έχουν επίσης αναβληθεί μέχρι την 
ημερομηνία αυτή. Εάν η Ομοσπονδιακή 
Φορολογική Υπηρεσία (FTS) αποφασίσει ότι η 
αναστολή είσπραξης χρεών θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων ή 
άλλες παράνομες ενέργειες, η είσπραξη 
ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών δεν θα 
αναβάλλεται. Σε αυτήν την περίπτωση, οι 
ληξιπρόθεσμες οφειλές μπορούν να ανακτηθούν 
μόνο με προηγούμενη έγκριση του επικεφαλής 
της φορολογικής αρχής. 

 

Η κυβέρνηση εγκαινίασε μια νεα, διαδικτυακή 
υπηρεσία για την ενημέρωση των 
φορολογούμενων, φυσικών και νομικών 
προσώπων σχετικά με τα ισχύοντα φορολογικά 
μέτρα, όπως λόγου χάριν απαλλαγές και 
αναβολές, με σκοπό αυτά τα πρόσωπα να 
ενισχυθούν κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
του ιού COVID-19. 
 
Η κοινοποίηση συμμετοχής σε ξένες εταιρείες 
ενδέχεται να υποβληθεί ηλεκτρονικά 
 
Οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση για άμεση ή / και έμμεση συμμετοχή σε 
ξένες εταιρείες μέσω Διαδικτύου, με τη χρήση 
προσωπικού λογαριασμού κάθε 
φορολογούμενου. Μέσω αυτής της 
ηλεκτρονικής υπηρεσίας, οι φορολογούμενοι 
μπορούν να αναφέρουν την απόκτηση, τον 
τερματισμό ή / και οποιεσδήποτε αλλαγές στη 
συμμετοχή σε ξένη εταιρεία, καθώς και να 
υποβάλουν ειδική αίτηση σε περίπτωση 
ελλιπών στοιχείων ή λανθασμένης 
αρχειοθέτησης. 
Σημείωση: Η εν λόγω αίτηση είναι 
υποχρεωτική εάν η συμμετοχή στο μετοχικό 
κεφάλαιο υπερβαίνει το 10%. 
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Kατάλογος ιατρικών προμηθειών με δικαιούνται έκπτωσης 
 
Δημοσιεύτηκε κατάλογος του ιατρικού εξοπλισμού για τη διάγνωση και θεραπεία του COVID-19, 
τα έξοδα για την απόκτηση, παραγωγή και προμήθεια του οποίου αφαιρούνται από το 
φορολογητέο εισόδημα των εταιρειών. 
 
Φορολόγηση των τόκων στις τραπεζικές καταθέσεις 
 
Ατομικός φόρος εισοδήματος από την 1η Ιανουαρίου 2021. Το Υπουργείο Οικονομικών 
διευκρίνισε ότι το εισόδημα από τόκους υπολογίστηκε ως προϊόν 1 εκατομμυρίου RUB και το 
βασικό επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας την πρώτη ημέρα της φορολογικής 
περιόδου δεν θα ληφθεί υπόψη για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος. Επίσης, εξαιρούνται οι 
τόκοι που αφορούν σε λογαριασμούς μεσεγγύησης. 
 
Αναβολή καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τις πληττόμενες επιχειρήσεις 
 
Σε απάντηση στην πανδημία COVID-19, η αναβολή της καταβολής των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης έχει επεκταθεί σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται. 
Προηγουμένως, μόνο οι μικροεπιχειρήσεις (δηλαδή οι επιχειρήσεις με λιγότερους από 15 
υπαλλήλους) είχαν δικαίωμα αναβολής. 
 
Μειωμένες συνταξιοδοτικές εισφορές για πληττόμενους ατομικούς επιχειρηματίες 
 
Οι συνταξιοδοτικές ειαφορές για το 2020 που καταβάλλονται από ατομικούς επιχειρηματίες που 
ασχολούνται με τους οικονομικούς τομείς που πλήττονται περισσότερο από την πανδημία 
COVID-19 μειώνονται κατά το ποσό ενός ελάχιστου μηνιαίου μισθού (το 2020: 12.130 RUB). 
Κατά συνέπεια, η σταθερή συνταξιοδοτική ειφορά ορίζεται σε 20.318 RUB, ανεξάρτητα από το 
εισόδημα που λαμβάνεται. 

  Η ομοσπονδιακή φορολογική υπηρεσία 
παρατείνει την αναστολή είσπραξης χρεών έως 
την 1η Ιουλίου 2020 
 
Ως μέρος των φορολογικών μέτρων που 
σχετίζονται με το COVID-19, η Ομοσπονδιακή 
Φορολογική Υπηρεσία (FTS) επέκτεινε την 
αναστολή είσπραξης χρεών από νομικά πρόσωπα 
και μεμονωμένους επιχειρηματίες έως την 1η 
Ιουλίου 2020. Ωστόσο, η είσπραξη 
καθυστερούμενων φόρων δεν θα αναβάλλεται 
εάν το FTS αποφασίσει ότι η αναστολή θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε απόκρυψη 
περιουσιακών στοιχείων ή άλλων δόλιων 
ενεργειών, ή εάν ο φορολογούμενος παραιτήθηκε 
από το μορατόριουμ κατά της διαδικασίας 
πτώχευσης εναντίον του. Σε αυτήν την περίπτωση, 
οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μπορούν να 
ανακτηθούν μόνο με προηγούμενη έγκριση του 
επικεφαλής της φορολογικής αρχής. 
 
Επέκταση μορατόριουμ για ελέγχους επί τόπου 
 
Το μορατόριουμ για τους επιτόπιους 
φορολογικούς ελέγχους έχει παραταθεί έως τις 30 
Ιουνίου 2020. Το μέτρο αυτό ισχύει για ιδιώτες, 
επιχειρηματίες και νομικά πρόσωπα. 

Διευκρινίσεις σχετικά με την κατάσταση της 
φορολογικής κατοικίας λόγω των ταξιδιωτικών 
περιορισμών 
 
Το Υπουργείο Οικονομικών παρείχε 
διευκρινίσεις σχετικά με το καθεστώς της 
φορολογικής κατοικίας φυσικών προσώπων ως 
απάντηση στα μέτρα αναστολής των διεθνών 
πτήσεων λόγω της πανδημίας COVID-19. Τα 
άτομα θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι 
Ρωσίας εάν είναι φυσικά παρόντες στη Ρωσία 
για τουλάχιστον 183 ημέρες σε οποιαδήποτε 
περίοδο 12 μηνών. Το Υπουργείο διευκρίνισε 
ότι η περίοδος διαμονής στη Ρωσία από άτομα 
που δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τη χώρα 
λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών θα ληφθεί 
υπόψη για τους σκοπούς του κριτηρίου 
διαμονής 183 ημερών. 
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Τουρκία 

i. Τα κέρδη συναλλάγματος, που προέρχονται από το Ταμείο Συντάξεων Συναλλάγματος του 
οποίου τα ασφάλιστρα καταβάλλονται σε συνάλλαγμα, δεν αντιμετωπίζονται ως φορολογητέο 
εισόδημα για τους σκοπούς του νόμου περί φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.ii. Ο φόρος 
διαμονής θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2021 αντί της 1ης Νοεμβρίου 2020iii.. Η "Ανωτέρα 
Βία" εφαρμόστηκε από την 1η Απριλίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020 για τις ακόλουθες 
δραστηριότητες:- γεωργικές- μεταλλουργική βιομηχανία, αυτοκινητοβιομηχανία, εφοδιαστική 
και μεταφορές, κινηματογράφος-θέατρο, διαμονή, τρόφιμα, κλωστοϋφαντουργία-ενδυμασία 
και τομείς εμπορίου και διοργάνωσης εκδηλώσεων- επιχειρηματικές, που έχουν ανασταλεί 
προσωρινά με υπουργικές αποφάσεις  
Αναστολή είσπραξης των φόρων i. Αναστέλλεται η είσπραξη παρακρατούμενων φόρων, 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και των οφειλών  από κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας και νερού του δήμου και των συνδεδεμένων με αυτόν οργανισμών.ii. Τόκοι 
υπερημερίας και χρεώσεις για εκπρόθεσμες πληρωμές δεν θα γίνουν απαιτητοί iii. Φόροι 
διαφήμισης και οι περιβαλλοντικοί φόροι καθαρισμού δεν θα εισπραχθούν, για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα, για νομικά πρόσωπα που έχουν αναστείλει τις δραστηριότητές τους ή δεν 
είναι σε θέση να τις συνεχίσουν. 

i. Παράταση όσον αφορά στην υποβολή των 
δηλώσεων Φ.Π.Α. και φόρου παρακράτησης - η 
περίοδος υποβολής του Φ.Π.Α. και φόρου 
παρακράτησης σχετικά με τις φορολογικές 
δηλώσεις για τον Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του 
2020 παρατείνεται μέχρι τις 27 Ιουλίου 2020.ii. Οι 
περίοδοι πληρωμής Φ.Π.Α. και φόρου 
παρακράτησης για τον Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 
του 2020 παρατείνονται για 6 μήνες. Συνεπώς, οι 
πληρωμές θα πραγματοποιηθούν έως τις 27 
Οκτωβρίου 2020, 27 Νοεμβρίου 2020 και 28 
Δεκεμβρίου αντίστοιχαiii. Παράταση αναβολής 
ΦΠΑ για 3 μήνες, λόγω ανωτέρας βίας, κατά την 
παράδοση αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή, 
εάν η αρχική αναβολής λήγει στο διάστημα μεταξύ 
1ης Απριλίου 2020 και 30 Ιουνίου 2020. 
Ορισμός διαδικασιών και αρχών για αξιώσεις 
επιστροφής Φ.Π.Α. από τις φορολογικές αρχέςΟι 
φορολογούμενοι μπορούν να εγείρουν αξιώσεις 
επιστροφής ΦΠΑ λόγω συνθηκών ανωτέρας βίας 
κατά την περίοδο της πανδημίας του Covid-19. 
Ωστόσο, πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:- η δήλωση ΦΠΑ πρέπει να 
υποβληθεί σε περίοδο κατά την οποία το καθεστώς 
"ανωτέρας βίας" βρίσκεται ακόμη σε ισχύ και να 
δηλωθεί η αξίωση επιστροφής ΦΠΑ- οι 
φορολογούμενοι πρέπει να παρέχουν όλα τα 
σχετικά έγγραφα σχετικά με την αξίωση 
επιστροφής ΦΠΑ. 
Νόμος περί φορολογικής διαδικασίαςΟ νόμος περί 
φορολογικής διαδικασίας επεκτείνει τις περιόδους 
που αφορούν στην υποβολή και στην καταβολή 
του ΦΠΑ. Η περίοδος υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ 
για τον Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2020 παρατάθηκε 
για τις 27 Ιουλίου 2020. Οι περίοδοι πληρωμής 
ΦΠΑ που αφορούν τον Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 
2020 παρατάθηκαν για 6 μήνες. Ως αποτέλεσμα, οι 
πληρωμές πρέπει να πραγματοποιηθούν έως τις 27 
Οκτωβρίου 2020, 27 Νοεμβρίου 2020 και 28 
Δεκεμβρίου 2020, αντίστοιχα. 

Παράταση που χορηγείται για ανολοκλήρωτες 
επενδύσεις με πιστοποιητικό κινήτρων 
Οι επενδυτές μπορούν να υποβάλουν αίτηση για 
παράταση της περιόδου κατά την οποία μια 
επένδυση με πιστοποιητικό κινήτρου πρέπει να 
ολοκληρωθεί λόγω της πανδημίας του COVID-19. 
Μπορεί να χορηγηθεί παράταση έως και 1 έτος 
από το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας. 
Ωστόσο, οι επενδύσεις πρέπει να πληρούν τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:- το πιστοποιητικό 
πρέπει να έχει εκδοθεί πριν από τις 11 Μαρτίου 
2020 και- το πιστοποιητικό δεν πρέπει να είχε 
λήξει στις 11 Μαρτίου 2020. 
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Σιγκαπούρη 

 
 
i. Ο φορολογούμενος που πραγματοποιεί κεφαλαιουχικές δαπάνες για την απόκτηση 
εγκαταστάσεων και μηχανημάτων για το έτος 2021 θα έχει ανέκκλητη επιλογή να απαιτήσει 
επιταχυνόμενα κεφαλαιουχικά επιδόματα για 2 έτη: 75% στο έτος 2021 και 25% στο έτος 2022 
ii. Ο φορολογούμενος που επωμίζεται δαπάνες για επιδιόρθωση και ανακαίνιση (R & R) για το 
έτος 2021 θα έχει ανέκκλητη επιλογή να απαιτήσει μείωση σε επόμενο έτος 
iii. Το ποσοστό GST (Goods & Services Tax)  θα παραμείνει αμετάβλητο στο 7% το 2021 

  i. Οι πληρωμές φόρου εισοδήματος νομικών 
προσώπων που θα καταβάλλονταν τον Απρίλιο, 
Μάιο και Ιούνιο του 2020 θα αναβληθούν 
αυτόματα για τρεις μήνες έως τον Ιούλιο, τον 
Αύγουστο και το Σεπτέμβριο του 2020, αντίστοιχα 
ii. Οι πληρωμές φόρου εισοδήματος για τους 
αυτοαπασχολούμενους που θα καταβάλλονταν 
τον Μάιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2020 θα 
αναβληθούν αυτόματα για τρεις μήνες έως τον 
Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 
2020 αντίστοιχα 
iii. Επιστροφή φόρου εισοδήματος στις εταιρείες, 
ύψους 25% του φόρου για το έτος υπολογισμού 
2020, με ανώτατο όριο τα 15.000 
iv. Αυτόματη παράταση των άτοκων δόσεων κατά 
2 μήνες για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος 
εταιρειών για το τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα 
που κατατέθηκε εντός 3 μηνών από το οικονομικό 
έτος των εταιρειών (υπό όρους) 
v. Ενισχυμένη αποζημίωση μεταφοράς: τα 
αχρησιμοποίητα κεφαλαιουχικά επιτόκια και οι 
απώλειες του εμπορικού ισοζυγίου για το 2020 
μπορούν να μεταφερθούν σε τρία έτη αμέσως 
πριν από αυτό (2019, 2018 και 2017) (με ανώτατο 
όριο τις 100,000 και υπό όρους) 
 
Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS)- 
Αυτόματη παράταση προθεσμιών υποβολής 
φορολογικών δηλώσεων για ιδιώτες και 
επιχειρήσεις 
i. Δηλώσεις φόρου εισοδήματος για ιδιώτες 
(συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών 
εταιριών): παράταση προθεσμίας κατάθεσης από 
τις 18 Απριλίου 2020 έως τις 31 Μαΐου 2020 
ii. Δηλώσεις φόρου εισοδήματος για συλλόγους, 
εμπιστεύματα και ενώσεις: η προθεσμία 
κατάθεσης παρατάθηκε από τις 15 Απριλίου 2020 
έως τις 30 Ιουνίου 2020. 
iii. Εκτιμώμενο χρεώσιμο εισόδημα (ECI) για 
εταιρείες με οικονομικό έτος που λήγει τον 
Ιανουάριο του 2020: παράταση της προθεσμίας 
φορολογικής δήλωσης από τις 30 Απριλίου 2020 
έως τις 30 Ιουνίου 2020. 
iv. Δηλώσεις GST για τη λογιστική περίοδο που 
λήγει τον Μάρτιο 2020: οι προθεσμίες δήλωσης 
και εξόφλησης παρατάθηκαν από τις 30 Απριλίου 
2020 έως τις 11 Μαΐου 2020. (Ενημέρωση: Η IRAS 
δηλώνει ότι οι επιχειρήσεις που είναι 
εγγεγραμμένες στο GST και πραγματοποιούν 
πληρωμές GST επιτρέπεται να υποβάλουν 
φορολογικές δηλώσεις βάσει των και να κάνουν 
τις απαραίτητες διορθώσεις υποβάλλοντας το 
έντυπο GST F7 έως τις 11 Αυγούστου 2020) 
v. Έντυπο (άρθρου) 45 δήλωσης παρακράτησης 
φόρου που πρέπει να υποβληθεί τον Απρίλιο 
2020: οι προθεσμίες δήλωσης και εξόφλησης 
παρατάθηκαν από τις 15 Απριλίου 2020 έως τις 15 
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Μαΐου 2020. 
vi. Εκκαθάριση φόρου για αλλοδαπούς 
εργαζομένους τον Απρίλιο του 2020: δίδεται στους 
εργοδότες παράταση 1 μήνα για την κατάθεση του 
εντύπου IR21, έως τις 30 Ιουνίου 2020. Η 
παράταση ισχύει και για την εκκαθάριση φόρου 
για αλλοδαπούς εργαζομένους που λήγει τον 
Μάιο του 2020. 
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Ινδία 

Αναπτυξιακό Πακέτο 20 τρισεκατομμυρίων INR 
 
Μέρος 1 του πακέτου τόνωσης των 20 εκατομμυρίων INR για την αυτονομία της χώρας και την 
αναζωογόνηση της οικονομίας λόγω του COVID-19. Βασικά μέτρα φορολογίας: 
- Προκειμένου να τεθούν περισσότερα κεφάλαια στη διάθεση των φορολογουμένων, οι 
συντελεστές φόρου που αφαιρούνται στην πηγή (TDS) και οι συντελεστές φόρου που 
εισπράττονται στην πηγή (TCS) θα μειωθούν κατά 25% των υφιστάμενων τιμών, ως εξής: 
- οι πληρωμές που σχετίζονται με συμβάσεις, επαγγελματικές αμοιβές, τόκους, ενοίκια, 
μερίσματα, προμήθειες, χρηματιστηριακές συναλλαγές κ.λπ. θα είναι επιλέξιμες για αυτό το 
μειωμένο ποσοστό TDS · 
- η ανωτέρω ενίσχυση δεν θα είναι διαθέσιμη για πληρωμές που πραγματοποιούνται έναντι 
μισθού και σε μη μόνιμους κατοίκους · 
- η ανωτέρω ενίσχυση θα ισχύει για το υπόλοιπο μέρος του οικονομικού έτους 2020-21, δηλαδή 
από τις 14 Μαΐου 2020 έως τις 31 Μαρτίου 2021 · και 
- ωστόσο, δεν θα υπάρξει μείωση των συντελεστών TDS ή TCS, όπου ο φόρος απαιτείται να 
αφαιρεθεί ή να εισπραχθεί με υψηλότερο συντελεστή λόγω μη παροχής του PAN / Aadhar. 
- Όλες οι εκκρεμείς επιστροφές χρημάτων σε φιλανθρωπικά εμπιστεύματα και μη εταιρικές 
επιχειρήσεις και επαγγέλματα, συμπεριλαμβανομένων απλών ιδιοκτησιών, προσωπικών 
εταιριών, Ε.Π.Ε. και συνεταιρισμών, θα καταβληθούν αμέσως. 
- Οι προθεσμίες για όλες τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2019-20 θα 
παραταθούν από τις 31 Ιουλίου 2020 και τις 31 Οκτωβρίου 2020 έως τις 30 Νοεμβρίου 2020. 
- Η προθεσμία για τους φορολογικούς ελέγχους θα παραταθεί από τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 έως 
τις 31 Οκτωβρίου 2020. 
- Η τελική ημερομηνία για την επιλογή του Vivad Se Vishwas χωρίς πληρωμή πρόσθετων ποσών 
θα παραταθεί από τις 30 Ιουνίου 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. 
- Η ημερομηνία παραγραφής των προσδιορισμών φόρου εισοδήματος θα παραταθεί από τις 30 
Σεπτεμβρίου 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 · αυτοί που παραγράφονται στις 31 Μαρτίου 
2021 θα παραταθούν στις 30 Σεπτεμβρίου 2021. 

Νόμος για τα Αγαθά και τις Υπηρεσίες (Goods and 
Services Act) 
 
i. Η τελευταία ημερομηνία υποβολής των 
δηλώσεων φόρου αγαθών και υπηρεσιών (GST) 
για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020 
επεκτάθηκε έως τις 30 Ιουνίου 2020 για όσους 
έχουν συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο 
από 50 εκατομμύρια INR. Δεν επιβάλλεται τόκος, 
καθυστερημένα τέλη ή χρηματική ποινή 
ii. Δεν υπάρχουν καθυστερημένα τέλη ή κυρώσεις 
για εταιρείες με κύκλο εργασιών INR ύψους 50 
εκατομμυρίων ευρώ και άνω, εάν συμμορφωθούν 
πριν από τις 30 Ιουνίου 2020. Θα χρεωθεί όμως 
μειωμένος τόκος στο 9% (από 18%) 
iii. Η καταληκτική ημερομηνία επιλογής ένταξης 
στο καθεστώς  "composition scheme" και  η 
υποβολή της αντίστοιχης δήλωσης για το 
φορολογικό έτος 2019/2020 παρατάθηκε μέχρι την 
τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου 2020 
iv.Προθεσμία για την υποβολή των ετήσιων 
δηλώσεων GST για το έτος 2018/2019 παρατάθηκε 
από τις 31 Μαρτίου 2020 έως την τελευταία 
εβδομάδα του Ιουνίου 2020 
vi. Η ημερομηνία πληρωμής υπό την Sabka Vishwas 
(Legacy Dispute Resolution) παρατάθηκε έως τις 30 
Ιουνίου 2020 χωρίς τόκο 
vi. Προθεσμία για την έκδοση προκηρύξεων, 
γνωστοποίησης, εντολής έγκρισης, εντολής 
κυρώσεων, υποβολής προσφυγών, παράδοσης 
δηλώσεων, αιτήσεων, εκθέσεων και οποιουδήποτε 
άλλου εγγράφου, όπου η προθεσμία σύμφωνα με 
τους νόμους για το GST  λήγει μεταξύ 20 Μαρτίου 
2020 και 29 Ιουνίου 2020 παρατείνεται έως τις 30 
Ιουνίου 2020 
 
Τελωνεία 
 
i. Οι διαδικασίες κεντρικού εκτελωνισμού των 
εμπορευμάτων θα λειτουργούν  24/7 λόγω της 
σπουδαιότητας των εργασιών τους, έως και τις  30 
Ιουνίου 2020. 
ii. Προθεσμία για την έκδοση προκηρύξεων, 
γνωστοποίησης, εντολής έγκρισης, εντολής 
κυρώσεων, υποβολής προσφυγών, παράδοσης 
δηλώσεων, αιτήσεων, εκθέσεων και οποιουδήποτε 
άλλου εγγράφου, όπου η προθεσμία σύμφωνα με 
τους νόμους της τελωνειακής νομοθεσίας (Customs 
and Allied Laws) λήγει μεταξύ 20 Μαρτίου 2020 και 
29 Ιουνίου 2020, παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 
2020 

i. Η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος για το έτος 2018/19 παρατείνεται 
από τις 31 Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020. 
ii. Η προθεσμία σύνδεσης της κάρτας Aadhar-PAN 
παρατείνεται από τις 31 Μαρτίου 2020 έως τις 30 
Ιουνίου 2020 
iii. Το πρόγραμμα Vivad Se Vushwas επεκτάθηκε 
από τις 31 Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020 
χωρίς πρόσθετη πληρωμή 10% εάν η πληρωμή 
αυτή πραγματοποιηθεί έως τις 30 Ιουνίου 2020 
iv. Δεν παρατείνεται η ημερομηνία κατάθεσης του 
φόρου που παρακρατείται στην πηγή. Ωστόσο, οι 
τόκοι για τις καθυστερημένες πληρωμές 
μειώθηκαν από 18% ετησίως σε 9% ετησίως. 
v. Μείωση του επιτοκίου από 12% σε 9% για 
καθυστερημένες πληρωμές προκαταβολικού 
φόρου, φόρου αυτοαξιολόγησης, τακτικού 
φόρου, παρακρατηθέντων φόρων στην πηγή, 
φόρου εισπραττόμενου στην πηγή, φόρου 
συναλλαγής τίτλων και φόρου συναλλαγής επί 
εμπορευμάτων που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 20 
Μαρτίου 2020 και 30 Ιουνίου 2020 
vi. Δεν επιβάλλεται τέλος / ποινή για 
καθυστέρηση σχετικά με την περίοδο από τις 31 
Μαρτίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020 
vii.Η προθεσμία έκδοσης ανακοινώσεων, 
γνωστοποίησης, εντολής έγκρισης, εντολής 
κυρώσεων, κατάθεσης προσφυγών, παράδοσης 
δηλώσεων, δηλώσεων, αιτήσεων, εκθέσεων, 
οποιουδήποτε άλλου εγγράφου 
περιλαμβανομένης της επένδυσης σε 
αποταμιεύσεις ή επενδύσεις σε παροχές σε 
περίπτωση ανατροπής βάσει των ακόλουθων 
νόμων, η οποία λήγει μεταξύ 20 Μαρτίου 2020 
έως 29 Ιουνίου 2020, παρατείνεται έως τις 30 
Ιουνίου 2020: 
 
- Νόμος περί φόρου εισοδήματος 
- Νόμος περί φορολογίας καθαρού πλούτου 
- Νόμος περί απαγόρευσης συναλλαγής 
ιδιοκτησίας Benami 
- Νόμος για το Μαύρο Χρήμα 
- Νόμος STT 
- Νόμος CTT 
- Φόρος εξισορρόπησης 
- Σχέδιο Vivad Se Vishwas 

Καθεστώς ατομικής φορολογικής κατοικίας 
 
Στις 8 Μαΐου 2020, το Κεντρικό Συμβούλιο 
Άμεσης Φορολογίας (CBDT) παρείχε 
διευκρινίσεις σχετικά με το καθεστώς ατομικής 
φορολογικής κατοικίας σύμφωνα με το τμήμα 
6 του νόμου περί φορολογίας εισοδήματος, 
1961, σε απάντηση στο lockdown  και της 
αναστολής των διεθνών πτήσεων λόγω της 
πανδημίας του COVID- 19. Τα κυριότερα 
χαρακτηριστικά της εγκυκλίου αριθ. 11/2020 
όπως εκδόθηκε από την CBDT παρατίθενται 
παρακάτω. 
Για σκοπούς προσδιορισμού του καθεστώτος 
φορολογικής κατοικίας ενός ατόμου για το 
προηγούμενο έτος 2019-2020, στην περίπτωση 
όπου ένα άτομο επισκέφθηκε την Ινδία πριν 
από τις 22 Μαρτίου 2020 και πληρούσε τους 
ακόλουθους όρους: 
- το εν λόγω άτομο δεν μπόρεσε να 
εγκαταλείψει την Ινδία στις 31 Μαρτίου 2020 ή 
πριν, η περίοδος παραμονής του στην Ινδία 
από τις 22 έως τις 31 Μαρτίου 2020 δεν θα 
ληφθεί υπόψη · 
- το εν λόγω άτομο περιορίστηκε στην Ινδία 
λόγω του COVID-19 την ή μετά την 1η Μαρτίου 
2020 και αναχώρησε με πτήση εκκένωσης στις 
31 Μαρτίου 2020 ή πριν, ή δεν ήταν σε θέση να 
εγκαταλείψει την Ινδία στις 31 Μαρτίου 2020 ή 
πριν, η περίοδος διαμονής του από την έναρξη 
της καραντίνας έως την ημερομηνία 
αναχώρησής του, ή την 31η Μαρτίου 2020 
(ανάλογα με την περίπτωση), δεν θα ληφθεί 
υπόψη  
- όταν το άτομο αναχώρησε με πτήση 
εκκένωσης στις 31 Μαρτίου 2020 ή πριν, δεν 
θα ληφθεί υπόψη η περίοδος παραμονής του 
στην Ινδία από τις 22 Μαρτίου 2020 έως την 
ημερομηνία αναχώρησης. 
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Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής 

Φορολογία επιχειρήσεωνΕλάχιστη εναλλακτική πίστωση φόρουi. Οι εταιρείες επιτρέπεται να 
διεκδικούν ελάχιστες εναλλακτικές πιστώσεις φόρου (MTCs) σύμφωνα με την κλίμακα, της τάξης 
του 50% για το 2018 και του 100% για το 2019. Οι εταιρείες μπορούν επίσης να επιλέξουν να 
διεκδικήσουν το πλήρες ποσό επιστρεπτέας πίστωσης για το 2018.Καθαρή ζημίαi. Οι καθαρές 
ζημίες που προκύπτουν κατά τις φορολογικές χρήσεις 2018, 2019 και 2020 επιτρέπεται να 
μετακυλύονται σε χρονικό ορίζοντα πενταετίας.ii. Ο περιορισμός που επί του παρόντος 
επιτρέπει στις καθαρές ζημίες  να αντισταθμίζουν μόνο το 80% του φορολογητέου εισοδήματος 
αίρεται προσωρινά, έτσι ώστε το φορολογητέο εισόδημα να μπορεί να αντισταθμιστεί πλήρως 
από αυτέςΈκπτωση φόρου επιχειρηματικού επιτοκίουi. Η έκπτωση φόρου του επιχειρηματικού 
επιτοκίου αυξάνεται για τα φορολογικά έτη 2019 και 2020 από 30% του προσαρμοσμένου 
φορολογητέου εισοδήματος σε 50%. Ο νόμος CARES επιτρέπει επίσης στους φορολογούμενους 
να χρησιμοποιήσουν το υπολογισθέν για το 2019 προσαρμοσμένο φορολογητέο εισόδημα τους 
και για το 2020.Φιλανθρωπικές προσφορέςi. Η έκπτωση φόρου για το 2020 από τις εισφορές 
μετρητών από τις εταιρείες σε εγκεκριμένους φιλανθρωπικούς οργανισμούς αυξάνεται από το 
10% του φορολογητέου εισοδήματος στο 25% του φορολογητέου εισοδήματος.ii. Η έκπτωση 
φόρου για ειδικές συνεισφορές για το απόθεμα τροφίμων αυξάνεται από το 15% του 
φορολογητέου εισοδήματος στο 25% του φορολογητέου εισοδήματος.Ειδικές βελτιώσεις 
ακίνητης περιουσίας i. Προκειμένου να εφαρμοσθούν αυξημένες εκπτώσεις φόρου για την 
βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, οι τεχνικές επιδιορθώσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με τους 
κανόνες της απόσβεσης της ειδικής βελτίωσης αυτής. Η μείωση φόρου γενικότερα εφαρμόζεται 
σε βελτιώσεις που γίνονται στον εσωτερικό χώρο κτιρίων και για ακίνητα που δεν προορίζονται 
για οικιακή χρήση.Φόροι κοινωνικής ασφάλισηςi. Οι εργοδότες και οι αυτοαπασχολούμενοι 
επιτρέπεται να αναβάλουν την καταβολή του φόρου κοινωνικής ασφάλισης ως προς το μέρος 
που αντιστοιχεί στον εργοδότη για ολόκληρο το 2020. Αυτό ισχύει για το φόρο μισθωτών 
υπηρεσιών της τάξης του 6,2% που επιβάλλεται στους μισθούς των εργαζομένων. Ο εργοδότης ή 
ο αυτοαπασχολούμενοςυποχρεούται να καταβάλει το 50% των αναβαλλόμενων φόρων στις 31 
Δεκεμβρίου 2021 και το  υπόλοιπο 50% αυτών στις 31 Δεκεμβρίου 2022. 

    Οδηγίες του IRS για αλλοδαπά φυσικά 
πρόσωπα και ξένες εταιρείες που ασκούν 
επιχειρηματική δραστηριότητα στις Ηνωμένες 
Πολιτείες και αντιμετωπίζουν πρόβλημα 
μετακίνησηςΥπό ορισμένες προϋποθέσεις, δεν 
θα συνυπολογίζονται έως και 60 διαδοχικές 
ημερολογιακές ημέρες άσκησης 
επιχειρηματικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ 
προκειμένου να προσδιοριστεί εάν ένα 
αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ή μια ξένη 
εταιρεία  διενεργεί εμπορικές πράξεις στις ΗΠΑ 
ή διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα. Η 
διενέργεια εμπορικών πράξεων ή γενικότερα η 
ενασχόληση με το "επιχειρείν" είναι το 
ελάχιστο όριο που θέτει το εσωτερικό δίκαιου 
των ΗΠΑ για τη γέννηση φορολογικής 
υποχρέωσης και η ύπαρξη μόνιμης 
εγκατάστασης είναι η ελάχιστη προϋπόθεση 
υποχρέωσης σε φορολογία εισοδήματος βάσει 
των διμερών φορολογικών συμβάσεων των 
ΗΠΑ. Η ανωτέρω ελάφρυνση ισχύει μόνο εάν 
αυτές οι δραστηριότητες δεν θα είχαν 
πραγματοποιηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες αν 
δεν είχε προκύψει η κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης λόγω COVID-19. Τα αλλοδαπά φυσικά 
πρόσωπα και οι υπάλληλοι ξένων εταιρειών 
ενδέχεται να μην μπορούν να εγκαταλείψουν 
τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω συνθηκών, όπως 
εντολές από κυβερνητικές αρχές, αναστάτωση 
στις ταξιδιωτικές ρυθμίσεις, οδηγίες για 
παραμονή στο σπίτι, καθεστώς καραντίνας, 
κλείσιμο συνόρων ή αίσθημα του ατόμου ότι η 
μετακίνηση δεν κρίνεται ασφαλής. 
Το IRS ενημερώνει τη λίστα των χωρών για τις 
οποίες επιτρέπεται υπό όρους εξαίρεση από το 
παγκόσμιο εισόδημαΤο IRS έχει ενημερώσει τη 
λίστα των χωρών για τις οποίες οι ΗΠΑ 
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Επιστροφή πίστωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών  
i. Η επιστροφή πίστωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών παρέχεται για το 50% των ειδικευμένων 
μισθών που καταβάλλουν οι εργοδότες που ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα κατά το 
2020 και των οποίων οι επιχειρήσεις έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από τον COVID-19  
ii. Η πίστωση αυτή  παρέχεται στους εργοδότες: (1) των οποίων η λειτουργία των επιχειρήσεων 
αναστέλλεται εν όλω ή εν μέρει λόγω διακοπής λειτουργίας εξαιτίας του COVID-19 ή (2) των 
οποίων τα ακαθάριστα έσοδα μειώθηκαν κατά 50% ή περισσότερο σε σχέση με το αντίστοιχο 
τρίμηνο του προηγούμενου έτους.  
iii.Για τους εργοδότες που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της πίστωσης με βάση τα 
παραπάνω εκτεθέντα για τη μείωση 50% των ακαθάριστων εισπράξεων, αυτοί θα πάψουν να 
δικαιούνται την πίστωση που περιγράφηκε προηγουμένως στο τέλος του ημερολογιακού 
τριμήνου κατά το οποίο οι ακαθάριστες εισπράξεις θα υπερβαίνουν το 80% των ακαθάριστων 
εισπράξεων για το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.  
iv.Για τους εργοδότες με περισσότερους από 100 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, μισθοί 
που υπάγονται στην ρύθμιση θεωρούνται εκείνοι οι οποίοι καταβάλλονται σε εργαζόμενους 
που δεν προσφέρουν πλέον τις υπηρεσίες τους λόγω των συνθηκών  του COVID-19.  
v. Για εργοδότες με 100 ή λιγότερους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, όλοι οι μισθοί που 
καταβλήθηκαν τηρούν τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στο καθεστώς πίστωσης 
ανεξάρτητα από το εάν ο εργοδότης είναι σε λειτουργία ή υπόκειται σε διακοπή λειτουργίας  
vi. Η πίστωση περιορίζεται με αναφορά στις πρώτες 10.000 USD αποζημίωσης που 
καταβάλλονται στον εκάστοτε υπάλληλο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης.  
vii. Χορηγείται πίστωση σε μισθούς που καταβλήθηκαν από τις 13 Μαρτίου 2020 έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2020.  
  
Φορολογία εισοδήματος Φυσικών Προσώπων  
 Επιχειρηματικές ζημίες  
i. Ο περιορισμός της έκπτωσης των επιχειρηματικών ζημιών από ιδιώτες και φορολογικά 
διαφανών εταιρειών αναστέλλεται για το 2018, 2019 και 2020.  
ii. Σημαντικός αριθμός τεχνικών διορθώσεων έγινε στη νομοθετική διάταξη όσον αφορά τον 
υπολογισμό της έκπτωσης  
 
Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου (Πρώιμη απόσυρση εργαζομένων από σχέδια συνταξιοδότησης) 
i. Η ποινή του 10% για τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις από τα επιλέξιμα προγράμματα 
παραλείπεται στις αποσύρσεις μέχρι το ανώτατο ποσό των 100.000 δολαρίων. 
ii.Ο σχετικός φόρος εισοδήματος μπορεί να καταβληθεί σε ορίζοντα τριετίας ή το άτομο μπορεί 
να συνεισφέρει ξανά το ποσό που έλαβε στο σχέδιο συνταξιοδότησης εντός της ίδιας περιόδου. 

Η υποβολή φόρου εισοδήματος ή / και οι 
πληρωμές φόρων υπόκειται σε μεταβολές: 
i.  Η περιφέρεια της Κολούμπια ανακοίνωσε ότι η 
ημερομηνία υποβολής δηλώσεων φόρου 
εισοδήματος και καταβολής φορολογικών 
οφειλών επεκτείνεται μέχρι τις 15 Ιουλίου 2020 
τόσο για εταιρείες όσο και για ιδιώτες 
ii.  Η πολιτεία του Delaware ανακοίνωσε ότι η 
ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φόρου 
εισοδήματος και πληρωμών φόρου επεκτείνεται 
μέχρι τις 15 Ιουλίου 2020 τόσο για τις εταιρείες 
όσο και για τα άτομα. Δεν θα επιβληθούν τόκοι ή 
κυρώσεις εάν οι φόροι καταβάλλονται μέχρι και 
την ή πριν από την παρατεταμένη ημερομηνία 
iii.  Η πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ ανακοίνωσε ότι η 
ημερομηνία υποβολής φόρου εισοδήματος και 
καταβολής φορολογικών οφειλών θα παραταθεί 
έως τις 15 Ιουλίου 2020, τόσο για τις επιχειρήσεις 
όσο και για τους ιδιώτες. 
iv. Η πολιτεία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι η 
ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων φόρου 
εισοδήματος και πληρωμών φόρου επεκτείνεται 
μέχρι τις 15 Ιουλίου 2020, τόσο για τις εταιρείες 
όσο και για τα άτομα. Δεν θα επιβληθούν τόκοι ή 
κυρώσεις εάν οι φόροι καταβάλλονται μέχρι και 
την ή πριν από την παρατεταμένη ημερομηνία 
 
 
FATCA 
Επέκταση της ημερομηνίας υποβολής αναφοράς 
για το μοντέλο 2 FFI ή συμμετέχοντα FFI για την 
υποβολή της έκθεσης FATCA (έντυπο 8966) από τις 
31 Μαρτίου 2020 στις 15 Ιουλίου 2020. Το IRS 
δήλωσε ότι δεν θα χρειαστεί να κατατεθεί το 
Έντυπο 8809-I, Αίτηση για Παράταση του χρόνου 
Υποβολής του εντύπου FATCA 8966, προκειμένου 
να πιστωθεί η επέκταση της ως άνω προθεσμίας. 
Επιπλέον, τα πιστοποιητικά FATCA που λήγουν 
την 1η Ιουλίου 2020 θα επεκταθούν έως τις 15 
Δεκεμβρίου 2020, χωρίς να χρειάζεται υποβολή  
αιτήματος επέκτασης στο IRS. Η νέα προθεσμία θα 
εμφανιστεί αυτόματα στο σύστημα εγγραφής 
FATCA. 
 
Το IRS εκδίδει μέτρα περαιτέρω ελάφρυνσης για 
τις ομοσπονδιακές φορολογικές καταθέσεις και 
πληρωμές 
 
Το IRS παρέχει επιπλέον οδηγίες για τους 
φορολογούμενους που τεκμαίρεται ότι έχουν 
επηρεαστεί δυσμενώς από το COVID 19, 
καθορίζοντας τη μορφή της φορολογικής φόρμας 
και προσδιορίζοντας τις παρατεταμένες 
προθεσμίες υποβολής των σχετικών 
ομοσπονδιακών φορολογικών δηλώσεων και 
ομοσπονδιακές φορολογικές πληρωμές.  
 

επιτρέπουν την υπό όρους εξαίρεση ορισμένου 
ποσού εισοδήματος από τον υπολογισμό του 
παγκόσμιου εισοδήματός για σκοπούς 
φορολογίας. Στην ίδια ρύθμιση εντάσσεται και 
η δυνατότητα εξαίρεσης ή έκπτωσης για 
ορισμένα έξοδα στέγασης στο εξωτερικό (στο 
σύνολό της αναφέρεται ως "εξαίρεση 
φορολογίας για το παγκόσμιο εισόδημα"). Η 
εξαίρεση φορολογίας για το παγκόσμιο 
εισόδημα στις ΗΠΑ ισχύει εάν πληρούται είτε 
το κριτήριο διαμονής στο εξωτερικό είτε το 
κριτήριο φυσικής παρουσίας για 
συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Αυτές οι 
χρονικές προϋποθέσεις μπορούν να αρθούν 
λόγω δυσμενών συνθηκών όπως πόλεμος, 
αναταραχές ή παρόμοιες συνθήκες, που 
εμποδίζουν την ομαλή άσκηση των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Στη λίστα 
για το 2019 προστέθηκαν οι ακόλουθες χώρες:- 
Κονγκό - Αϊτή- Ιράκ- Σουδάν - Βενεζουέλα 
Προβλέπεται ότι οι χρονικές προϋποθέσεις της 
εν λόγω ρύθμισης ικανοποιούνται αναφορικά 
με ένα άτομο που εγκατέλειψε τις 
καταχωρημένες στη λίστα χώρες εάν το άτομο 
αυτό δύναται να αποδείξει ότι θα πληρούσε τις 
ως άνω προϋποθέσεις, αν δεν προέκυπτα 
έκτακτες συνθήκες.Επιπλέον, το IRS σημείωσε 
ότι ο COVID-19 είναι μια δυσμενής κατάσταση 
που αποτρέπει την κανονική άσκηση 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων το 2019 και 
το 2020:- στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, 
εξαιρουμένων των Ειδικών Διοικητικών 
Περιφερειών του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο 
(Κίνα), από την 1η Δεκεμβρίου 2019- 
παγκοσμίως, με ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 
2020. 
Διευκόλυνση για παραμονή στις ΗΠΑ καθώς 
και από τη Συνθήκη των ΗΠΑ για μη κατοίκους 
που δεν μπορούν να φύγουν από τις Ηνωμένες 
ΠολιτείεςΤο IRS  προσφέρει διευκολύνσεις σε 
αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται 
εγκλωβισμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες  λόγω 
του COVID-19. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, 
έως και 60 συνεχόμενες  ημέρες παρουσίας 
στις ΗΠΑ που τεκμαίρεται ότι προκύπτουν από 
την γενικότερη αναταραχή στις μετακινήσεις 
που προκαλείται από την έκτακτη ανάγκη 
COVID-19 δεν θα συνυπολογίζονται για τη 
γέννηση φορολογικής κατοικίας τόσο για 
σκοπούς επιβολής ομοσπονδιακού φόρου 
εισοδήματος των ΗΠΑ όσο και για παροχές 
βάσει του άρθρου εξαρτώμενων προσωπικών 
υπηρεσιών που περιλαμβάνεται στις διμερείς 
φορολογικές συμβάσεις των ΗΠΑ.  



 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΡΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠO ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ COVID-19 
Πηγή δεδομένων: International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) - Δεδομένα όπως ισχύουν έως και 25/06/2020  

Χώρα 
Φορολογία Εισοδήματος - Ασφαλιστικές εισφορές - Χορήγηση 

επιδομάτων 
Φ.Π.Α. - Έμμεσοι Φόροι - Δασμοί 

Φορολογική Διαδικασία - 
Προθεσμίες - Καταβολές  

Λοιπά φορολογικά μέτρα 

Οι διευρυμένες οδηγίες παρέχουν επιπλέον 
απαλλαγές για συγκεκριμένες χρονικά ευαίσθητες 
ενέργειες, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου 
υποβολής προσφυγών στο Φορολογικό 
Δικαστήριο των ΗΠΑ καθώς κι αξιώσεων για 
έκπτωση και επιστροφή φόρου. Αναβάλλει επίσης 
τις προθεσμίες για ορισμένες κυβερνητικές 
πράξεις και παρατείνει το χρόνο συμμετοχής στο 
Εθελοντικό Πρόγραμμα Ετήσιων Καταθέσεων του 
IRS. 

iii. Η απαλλαγή ισχύει για τα άτομα: (1) τα οποία έχουν διαγνωσθεί με τον κοροναϊό, (2) οι 
οποίοι έχουν σύζυγο ή εξαρτώμενο μέλος που έχει διαγνωσθεί με τον κοροναϊό · ή (3) που 
αντιμετωπίζουν δυσμενείς οικονομικές συνέπειες ως αποτέλεσμα του κοροναϊού, 
συμπεριλαμβανομένου του εγκλεισμού τους σε καραντίνα, αγρανάπαυση, απολύσεις από την 
εργασία, μείωση του ωραρίου εργασίας, αδυναμία εργασίας λόγω έλλειψης φροντίδας παιδιών, 
διακοπής λειτουργίας ή μειωμένης ωραρίου εργασίας επιχείρησης που ανήκει ή λειτουργεί από 
το άτομο λόγω του κοροναϊού ή άλλων παραγόντων που καθορίζονται από τον Γραμματέα του 
Υπουργείου Οικονομικών. Το όριο του ποσού που μπορεί να δανειστεί από τα προγράμματα 
ειδικής συνταξιοδότησης αυξάνεται από 50.000 USD σε 100.000 USD αν τα κεφάλαια είναι 
απαραίτητα για την παροχή βοήθειας σχετικά με το COVID-19. 
iv. Η συνήθης πενταετής διάρκεια των δανείων αυτών μπορεί να παραταθεί για ένα επιπλέον 
έτος. 
v. Η εξόφληση των τρεχόντων δανείων μπορεί επίσης να καθυστερήσει για ένα έτος κάτω από 
ορισμένες συνθήκες. Απαιτούνται οι ελάχιστες καταβολές από τα ασφαλιστικά ταμεία. 
i. Απαίτηση για ελάχιστες διανομές (RMDs) από καθορισμένα προγράμματα εισφορών, 
συμπεριλαμβανομένης της ατομικής συνταξιοδότησης 
ii. Λογαριασμοί IRAs απαλλάσσονται για το έτος 2020. Οι κανόνες για τις ελάχιστες διανομές 
απαιτούν κανονικά από τα άτομα ηλικίας άνω των 72 ετών να 
προβαίνουν σε ελάχιστες ετήσιες αναλήψεις από τα κατάλληλα σχέδια συνταξιοδότησης και να 
καταβάλλουν κάθε σχετικό φόρο εισοδήματος που επιβάλλεται στην ανάληψη, αλλά δεν θα 

Το IRS αναβάλλει ορισμένες προθεσμίες για 
ομοσπονδιακούς φόρους απασχόλησης, παροχές 
σε εργαζόμενους και απαλλασσόμενους 
οργανισμούς 
 
Η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS) έχει 
αναβάλει τις προθεσμίες για συγκεκριμένες 
χρονικά ευαίσθητες ενέργειες που σχετίζονται με 
συγκεκριμένους ομοσπονδιακούς φόρους 
απασχόλησης, προγράμματα παροχών 
εργαζομένων, απαλλασσόμενους οργανισμούς, 
ατομικές ρυθμίσεις συνταξιοδότησης (IRAs) και 
ορισμένου τύπου λογαριασμούς (λογαριασμοί 
ταμιευτηρίου). Οι ελαφρύνσεις αυτές 
ανταποκρίνονται στην τρέχουσα κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης COVID-19 στις Ηνωμένες 
Πολιτείες και ισχύει για ενέργειες που, με 
ορισμένες εξαιρέσεις, πρόκειται να εκτελεστούν 
στις ή μετά από τις 30 Μαρτίου 2020 και πριν από 
τις 15 Ιουλίου 2020. 

Η ανάλογη νομοθεσία αναφέρει ότι οι 
ταξιδιωτικοί περιορισμοί που οφείλονται στο 
COVID-19 ενδέχεται να έχουν επηρεάσει τις 
μετακινήσεις αλλοδαπών φυσικών προσώπων 
που βρίσκονται αποκλεισμένοι στις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Η ελάφρυνση παρέχεται σε δύο 
τομείς: 
- Το τεστ "διαμονής" στις ΗΠΑ (δηλαδή το τεστ 
ουσιαστικής παρουσίας) του τμήματος 7701 (β) 
(3) του IRC, το οποίο προβλέπει ότι τα άτομα 
που δεν είναι κάτοικοι ΗΠΑ θα 
αντιμετωπίζονται ως κάτοικοι των Ηνωμένων 
Πολιτειών για σκοπούς ομοσπονδιακού φόρου 
εισοδήματος των ΗΠΑ, εάν είναι φυσικά 
παρόντες στις Ηνωμένες Πολιτείες για 
τουλάχιστον 31 ημέρες σε ένα έτος φορολογίας 
και κατ' ελάχιστο για 183 ημέρες σύμφωνα με 
την φόρμουλα των τριών ετών 
- Καθορισμός της επιλεξιμότητας για την 
εξαίρεση βάσει του άρθρου εξαρτώμενων 
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απαιτηθεί η συνέχιση αυτών των μέτρων για το 2020 
 
Οδηγίες σχετικά με το πρόγραμμα προστασίας Paycheck 
 
Οδηγίες σχετικά με την έκπτωση από τον ομοσπονδιακό φόρο εισοδήματος  επιχειρηματικών 
εξόδων που συνδέονται άμεσα με την ανάληψη δανείων στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Προστασίας Paycheck (PPP). Οι σχετικές οδηγίες αναφέρουν ότι στο βαθμό που το ποσό αυτών 
των δανείων εξαιρείται από το ακαθάριστο εισόδημα του φορολογούμενου, τα συνδεόμενα 
επιχειρηματικά έξοδα δεν εκπίπτουν (η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην αποφυγή διπλού 
φορολογικού οφέλους). Το Πρόγραμμα Προστασίας Paycheck (PPP) ιδρύθηκε βάσει του Νόμου 
CARES για την οικονομική ενίσχυση και αρωγή των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον ιό 
Covid-19 και προβλέπει τη χορήγηση δανείων ποσού έως και 10 εκατομμυρίων USD για μικρές 
επιχειρήσεις. Τα δάνεια που χορηγούνται βάσει του προγράμματος μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους σκοπούς: 
(1) κόστος μισθοδοσίας, 
(2) παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε εργαζόμενους, 
(3) τόκοι ενυπόθηκων υποχρεώσεων, 
(4) ενοικίαση, 
(5) επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, 
(6) τόκοι για τυχόν άλλες υφιστάμενες υποχρεώσεις. 
 
Ο νόμος CARES ορίζει ακόμη συγκριμένους όρους και προϋποθέσεις για τη χορήγηση 
ελαφρύνσεων σχετικά με την αδυναμία αποπληρωμής δανείων που χορηγήθηκαν για την 
κάλυψη των ακόλουθων: 
(1) κόστος μισθοδοσίας 
(2) πληρωμή τόκων από υποχρεώσεις ενυπόθηκων δανείων 
(3) πληρωμή υποχρεώσεων ενοικίου 
 
Το ποσό του ακάλυπτου χρέους μπορεί να μειωθεί εάν ο παραλήπτης μειώσει τον αριθμό των 
υπαλλήλων του ή τις αμοιβές τους κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο. Ο νόμος CARES προβλέπει 
ότι το ποσό του δανείου που δεν αποπληρώνεται, δεν περιλαμβάνεται στα ακαθάριστα έσοδα.  

 
Ενημερωτικό δελτίο που εκδόθηκε για την 
πληρωμή του αναβαλλόμενου ομοσπονδιακού 
φόρου εισοδήματος 
 
Η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ (IRS) 
εξέδωσε ενημερωτικό δελτίο (FS-2020-08) 
παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τον 
προγραμματισμό και την ηλεκτρονική πληρωμή 
ομοσπονδιακών φόρων που οφείλονται έως τις 15 
Ιουλίου. Σημαντικός αριθμός  ομοσπονδιακών 
προθεσμιών κατάθεσης και πληρωμής φόρων που 
λήγουν την 1η Απριλίου 2020 και μετά, και πριν 
από τις 15 Ιουλίου 2020, έχουν αναβληθεί έως τις 
15 Ιουλίου 2020 ως απάντηση στην κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης του Coronavirus (COVID-19). Το 
ενημερωτικό δελτίο σημειώνει ότι αυτή η 
αυτόματη ελάφρυνση για κατάθεση και πληρωμή 
ισχύει για όλους τους φορολογούμενους και ότι 
δεν χρειάζεται να υποβάλουν πρόσθετες φόρμες ή 
να καλέσουν το IRS για να πληρούν τις 
προϋποθέσεις για την απαλλαγή. Το ενημερωτικό 
δελτίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 
προγραμματισμού ή επαναπρογραμματισμού και 
την ηλεκτρονική πληρωμή των οφειλόμενων 
φόρων, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων 
φορολογικών πληρωμών, καθώς και διαδικασίες 
για τους φορολογούμενους που δεν μπορούν να 
πληρώσουν το πλήρες ποσό ή που χρειάζονται μια 
παράταση χρόνο ώστε να καταθέσουν την 
φορολογική τους δήλωση. 

προσωπικών υπηρεσιών πολλών διμερών 
φορολογικών συμβάσεων των ΗΠΑ σχετικά με 
τον φόρο εισοδήματος για αλλοδαπά φυσικά 
πρόσωπα που είναι φυσικά παρόντες στις 
Ηνωμένες Πολιτείες έως και 183 ημέρες σε 
οποιαδήποτε δωδεκάμηνη περίοδο αρχίζει ή 
λήγει κατά το σχετικό έτος φορολογίας. 
 
Η ελάφρυνση παρέχεται ήδη σε περίπτωση 
σωματικής αδυναμίας, έτσι ώστε οι μέρες κατά 
τις οποίες το αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο δεν 
δύναται να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ λόγω 
ασθένειας δεν λαμβάνονται υπόψη για τον 
προσδιορισμό των προϋποθέσεων χορήγησης 
της ελάφρυνσης. 
 
Επέκταση χρονοδιαγράμματος για σχέδια 
υγείας, πρόνοιας και συνταξιοδότησης 
 
Ανακοινώνεται η επέκταση του χρονικού 
πλαισίου που προβλέπεται στο Νόμο για την 
Ασφάλεια Εισοδήματος Συνταξιούχων και τον 
Κώδικα Εσωτερικών Εσόδων σχετικά με 
προγράμματα υγείας, αναπηρίας και 
συνταξιοδότησης. Η διευκόλυνση αυτή 
παρέχεται αναγνωρίζοντας ότι από τη μία, οι 
συμμετέχοντες και οι δικαιούχοι των 
προγραμμάτων αυτών ενδέχεται να 
αντιμετωπίσουν προβλήματα κατά την 
υγειονομική τους κάλυψη και τη συνέχιση των 
ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων λόγω των 
έκτακτων συνθηκών που επέφερε η πανδημία 
του ιού Covid-19, ενώ από την άλλη τα 
επηρεαζόμενα ομαδικά προγράμματα υγείας 
ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες ως 
προς τη συμμόρφωση με ορισμένες 
υποχρεώσεις ειδοποίησης, ως αποτέλεσμα της 
πανδημίας. Επιπλέον, αίρεται το πρόστιμο 10% 
για πρόωρες αναλήψεις έως και το μέγιστο 
ποσό των 100.000 USD από ορισμένα 
προγράμματα συνταξιοδότησης από άτομα 
που πληρούν τις προϋποθέσεις. Ο σχετικός 
φόρος εισοδήματος επί του αναληφθέντος 
ποσού μπορεί να καταβληθεί για περίοδο 3 
ετών ή το άτομο μπορεί να καταθέσει εκ νέου 
το αναληφθέν ποσό στο πρόγραμμα 
συνταξιοδότησης εντός της ανωτέρω τριετούς 
περιόδου. Ο νόμος CARES επιτρέπει επίσης ένα 
επιπλέον έτος για αποπληρωμή δανείων από 
ορισμένα προγράμματα συνταξιοδότησης και 
χαλαρώνει τα όρια των δανείων. 
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Ενημερωτικό δελτίο που εκδίδεται σχετικά με τα μέτρα πίστωσης φόρου για την αναρρωτική 
άδεια, την οικογενειακή και την ιατρική άδεια 

 

Μέτρα πίστωσης φόρου εργοδότη και αυτοαπασχολούμενων για την αναρρωτική άδεια και την 
αμειβόμενη οικογενειακή και ιατρική άδεια όπως προβλέπονται από τον νόμο Families First 
Coronavirus Act (HR 6201) (FFCRA) για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της 
πανδημίας του COVID-19. Το FFCRA παρέχει φορολογικές πιστώσεις για το κόστος παροχής 
αναρρωτικής άδειας και αμειβόμενης οικογένειας και ιατρικής άδεια στους υπαλλήλους που 
δεν μπορούν να εργαστούν λόγω του κορονοϊού (COVID-19). Εάν το ποσό της πίστωσης 
υπερβαίνει το ποσό των οφειλόμενων ομοσπονδιακών φόρων απασχόλησης, το υπόλοιπο 
επιστρέφεται. Σκοπός του νόμου είναι να επιτρέψει στους εργοδότες να διατηρήσουν τους 
μισθωτούς στις θέσεις εργασίας τους, ενώ ταυτόχρονα να διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι δεν 
είναι αναγκασμένοι να επιλέξουν μεταξύ των εισοδημάτων από την εργασία τους και των 
μέτρων δημόσιας υγείας που απαιτούνται για την καταπολέμηση του COVID-19. Οι πιστώσεις 
υπόκεινται σε όρους και παρέχονται μόνο σε εργοδότες που απασχολούν λιγότερους από 500 
υπαλλήλους.  

 

Νομοθετική Επέκταση Προγράμματος Προστασίας Επιταγών Μισθοδοσίας (Paycheck Protection 
Program) 

 

Ο Πρόεδρος Τραμπ προχώρησε σε επέκταση του Προγράμματος Προστασίας Επιταγών 
Μισθοδοσίας (Paycheck Protection Program) του 2020 που χαλαρώνει ορισμένες προϋποθέσεις 
που συνδέονται με το Πρόγραμμα. Το Πρόγραμμα αυτό ιδρύθηκε βάσει του CARES Act και 
προβλέπει δάνεια έως και 10 εκατομμύρια USD για μικρές επιχειρήσεις. Τα δάνεια που 
χορηγούνται βάσει του Προγράμματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη 
συγκεκριμένων δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μισθοδοσίας, και μπορεί να 
παραμείνουν αφορολόγητα εάν χρησιμοποιούνται για τέτοιες δαπάνες εντός καθορισμένης 
περιόδου. Αυτή η περίοδος έχει παραταθεί βάσει της νέας νομοθεσίας από οκτώ εβδομάδες από 
τη χορήγηση του δανείου έως το νωρίτερο 24 εβδομάδες μετά τη χορήγηση του δανείου και στις 
31 Δεκεμβρίου 2020. Η νέα νομοθεσία αναφέρει επίσης ότι τα δάνεια αυτά μπορεί να 
χορηγηθούν αφορολόγητα εάν τουλάχιστον 60% του καλυμμένου ποσού δανείου 
χρησιμοποιείται για το κόστος μισθοδοσίας και έως και 40% για κεκαλυμμένους τόκους 
ενυπόθηκου δανείου, ενοίκιο και πληρωμές κοινής ωφέλειας. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα, το 
ποσό του αφορολόγητου δανείου μπορεί να μειωθεί εάν ο παραλήπτης μειώσει τον αριθμό των 
υπαλλήλων του ή τις αμοιβές τους κάτω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Η νέα νομοθεσία 
προβλέπει ότι η μείωση του αριθμού των εργαζομένων δεν θα ληφθεί υπόψη σε ορισμένες 
περιπτώσεις, όπως η αδυναμία πρόσληψης ή επαναπρόσληψης υπαλλήλων ή η επιστροφή σε 
προηγούμενα επίπεδα επιχειρηματικής δραστηριότητας λόγω της κρίσης COVID-19. Η 
νομοθεσία καταργεί επίσης τον περιορισμό της αξίωσης χορήγησης αφορολόγητων δανείων στο 
πλαίσιο του Προγράμματος συνδυαστικά με την αναβολή των φόρων μισθοδοσίας που 
προβλέφθηκε επίσης βάσει του νόμου CARES. 

 

Έκδοση οδηγιών σχετικά με τις μεταφορές ζημιών σε προηγούμενες χρήσεις για 
απαλλασσόμενους οργανισμούς 

 

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ (IRS) έχει εκδώσει οδηγίες σχετικά με τη μεταφορά 

    Το IRS παρέχει διευκολύνσεις για ζημιές 
αλλοδαπών υποκαταστημάτων και απαιτήσεις 
υποβολής αναφοράς για προσωρινές 
δραστηριότητες εκτός των ΗΠΑ 
 
Η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ (IRS) 
παρέχει διευκολύνσεις για ορισμένες 
προσωρινές δραστηριότητες που διεξάγονται 
εκτός των Η.Π.Α. λόγω ταξιδιωτικών 
περιορισμών, οι οποίες σχετίζονται με την 
πανδημία του ιού COVID-19, που διαφορετικά 
θα οδηγούσαν στη δημιουργία μόνιμης 
εγκατάστασης στην αλλοδαπή και θα 
περιόριζαν την ικανότητα μιας εταιρείας των 
ΗΠΑ να εκπέσει ανάλογες ζημίες. Οι οδηγίες 
προβλέπουν επίσης ότι τέτοιες δραστηριότητες 
δεν θα δημιουργήσουν απαιτήσεις υποβολής 
δηλώσεων για πολίτες των ΗΠΑ. Οι ως άνω 
διευκολύνσεις αποσκοπούν στην άρση της 
αβεβαιότητας σχετικά με το εάν προσωρινές 
δραστηριότητες ατόμων εκτός των ΗΠΑ θα 
δημιουργούσαν αλλοδαπή μόνιμη 
εγκατάσταση. Ως προσωρινές- για τους 
σκοπούς αυτούς- δραστηριότητες θεωρούνται 
εκείνες των ατόμων που συνεχίζονται για μία 
διαδοχική περίοδο έως 60 ημερολογιακών 
ημερών εντός του ημερολογιακού έτους 2020, 
στο βαθμό που το άτομο ή τα άτομα ήταν 
προσωρινά παρόντα σε ξένη/ άλλη χώρα κατά 
τη διάρκεια της περιόδου και οι 
δραστηριότητες δεν θα είχαν διεξαχθεί στην 
χώρα αυτή, αν δεν υφίσταντο οι έκτακτες 
ρυθμίσεις επιβολής ταξιδιωτικών περιορισμών 
λόγω της πανδημίας του ιού COVID-19. Τέτοιοι 
ταξιδιωτικοί περιορισμοί είναι αυτοί που 
ενδέχεται να περιορίσουν σημαντικά τη 
διασυνοριακή μετακίνηση των ατόμων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σκόπευαν 
να επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες από 
μια ξένη χώρα. 
 
Τροποποιήσεις στις διαδικασίες αμοιβαίας 
συμφωνίας και APA 
 
Τροποποιήσεις στις διαδικασίες κατάθεσης 
εγγράφων αναφορικά με τις αιτήσεις 
αμοιβαίας συμφωνίας (MAP) και συμφωνίες 
προκαθορισμένων τιμών (Advanced Pricing 
Agreement- APA). Η ανακοίνωση παρέχει 
επίσης απαντήσεις σχετικά με το πρόγραμμα 
συμφωνιών προκαθορισμένων τιμών και 
αμοιβαίας συμφωνίας (APMA) σε ερωτήσεις 
αναφορικά με το πώς το τρέχον οικονομικό 
περιβάλλον επηρεάζει τον χειρισμό εκκρεμών 
και εν ενεργεία APA. Οι τροποποιήσεις της 
διαδικασίας περιλαμβάνουν τη δυνατότητα 
υποβολής εγγράφων με ψηφιακή υπογραφή 
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καθαρών λειτουργικών ζημιών (NOLs) από απαλλασσόμενους οργανισμούς που 
πραγματοποιούν ή διατηρούν  δύο ή περισσότερες μη αλληλοσυνδεόμενες συναλλαγές ή 
επιχειρήσεις. Οι κανόνες για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος για τέτοιους 
οργανισμούς άλλαξαν με τον Νόμο περί Φορολογικών Περικοπών και Θέσεων Εργασίας, που 
θεσπίστηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2017. Οι οδηγίες αφορούν την αλληλεπίδραση αυτών των 
κανόνων με τις αλλαγές που έγιναν από τον νόμο CARES προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο 
αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19, υπό την προϋπόθεση ότι τα NOL που προκύπτουν κατά τα 
φορολογικά έτη 2018, 2019 και 2020 μπορούν να μεταφερθούν σε προηγούμενες χρήσεις για 
μια περίοδο πέντε ετών. Αυτή ήταν μια αλλαγή από τον κανόνα TCJA βάσει του οποίου δεν 
επιτρέπεται η μεταφορά των NOL σε προηγούμενες χρήσεις παρά μόνο σε επόμενες. 

καθώς και την υποβολή με ηλεκτρονικά μέσα 
(κι όχι δια φυσικής παρουσίας). Όσον αφορά 
ερωτήσεις σχετικά με εκκρεμείς και 
εκτελεσμένες APA, όπως σημειώνει η 
ανακοίνωση, η APMA συζητά ενεργά διάφορα 
ουσιαστικά και διαδικαστικά ζητήματα με τους 
εταίρους της συμφωνίας, 
συμπεριλαμβανομένων τεχνικών ζητημάτων 
όπως η εφαρμογή μεθόδων ενδοομιλικών 
συναλλαγών σε περιόδους οικονομικής 
δυσχέρειας και τις επιπτώσεις των τρεχουσών 
οικονομικών συνθηκών για συγκεκριμένους 
κλάδους, τύπους φορολογουμένων, 
περιφέρειες κ.λπ. Η APMA θα συζητήσει επίσης 
συγκεκριμένα ζητήματα και ανησυχίες με 
φορολογούμενους και εταίρους της συνθήκης, 
και η ανακοίνωση παρέχει λεπτομέρειες 
σχετικές με την επικοινωνία και την 
διαδικασία. 

Έκδοση οδηγιών για τροποποιημένες δηλώσεις εταιρειών 
Η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ (IRS) έχει εκδώσει οδηγίες με τη μορφή Μνημονίου 
για Διευθυντές και Εξεταστές της Frontline σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής και εξέτασης 
τροποποιημένων δηλώσεων εταιρειών, όπως προβλέπεται στη Διαδικασία εσόδων 2020-23. Η 
Διαδικασία εσόδων 2020-23 επέτρεψε σε ορισμένες εταιρείες να υποβάλουν τροποποιημένες 
δηλώσεις προκειμένου να μπορέσουν να επωφεληθούν εγκαίρως από ορισμένα οφέλη που 
παρέχονται βάσει του νόμου CARES ως απάντηση στην πανδημία COVID-19. Ο νόμος CARES 
παρέχει αναδρομική φορολογική ελάφρυνση, συμπεριλαμβανομένης της ελάφρυνσης για 
φορολογικά έτη που λήγουν το 2018 και το 2019. Χωρίς την επιλογή υποβολής τροποποιημένων 
δηλώσεων, ορισμένες εταιρείες που έχουν ήδη υποβάλει έντυπο 1065 "Δήλωση εισοδήματος 
από εταιρική δραστηριότητα- ΗΠΑ" για τα επηρεαζόμενα έτη, δε θα μπορούσαν διαφορετικά να 
επωφεληθούν πλήρως από την ελάφρυνση του νόμου CARES. 
Έκδοση οδηγιών σχετικά με τις φορολογικές επιπτώσεις των δωρεών σε φιλανθρωπικά 
ιδρύματα 
Η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ (IRS) έχει εκδώσει την Ανακοίνωση 2020-46 που 
παρέχει οδηγίες βάσει του Κώδικα Εσωτερικών Εσόδων σχετικά με την ομοσπονδιακή 
μεταχείριση φόρου εισοδήματος και των πληρωμών που πραγματοποιούνται από εργοδότες 
στο πλαίσιο προγραμμάτων δωρεών (βάσει παραίτησης από την άδεια) για να βοηθήσουν τα 
θύματα της πανδημίας COVID-19. Σύμφωνα με αυτά τα προγράμματα, οι εργαζόμενοι μπορούν 
να επιλέξουν να παραιτηθούν από αναρρωτικές ή προσωπικές άδειες με αντάλλαγμα πληρωμής 
σε μετρητά που πραγματοποιεί ο εργοδότης σε συγκεκριμένους φιλανθρωπικούς οργανισμούς. 
Η ειδοποίηση προβλέπει ότι τέτοιες πληρωμές, εάν πραγματοποιηθούν πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 2021, δεν θα συμπεριληφθούν στο ακαθάριστο εισόδημα ενός εργαζομένου και ότι 
οι εργοδότες μπορούν να αφαιρέσουν τις πληρωμές.  
Επέκταση των προϋποθέσεων για επέκταση σχεδίων συνταξιοδότησης 
Η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ (IRS) έχει επεκτείνει τις κατηγορίες ατόμων που 
μπορούν να επωφεληθούν από πιο γενναιόδωρους κανόνες για διανομές και δάνεια από 
ορισμένα προγράμματα συνταξιοδότησης. Αυτοί οι κανόνες θεσπίστηκαν από τον νόμο CARES 
ως απάντηση στην πανδημία COVID-19. Περιλαμβάνουν άρση του προστίμου 10% για πρόωρες 
αναλήψεις και επιλογή δοσοποίησης για το σχετικό οφειλόμενο φόρο εισοδήματος, ή το άτομο 
μπορεί να επανακαταβάλλει το αναληφθέν ποσό στο πρόγραμμα συνταξιοδότησης εντός της 
περιόδου διάρκειας των δόσεων. Ο νόμος CARES δίνει επίσης τη δυνατότητα για ένα επιπλέον 
έτος για την αποπληρωμή δανείων από ορισμένα προγράμματα συνταξιοδότησης και 
χαλαρώνει τα όρια των δανείων. Οι τελευταίες οδηγίες, που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση 
2020-50, επεκτείνουν τον αριθμό των ατόμων που πληρούν τις προϋποθέσεις για να λάβουν 
πρόσθετα ωφελήματα όπως μειώσεις στις πληρωμές , διαγραφή προσφορών εργασίας και 
καθυστερημένες ημερομηνίες έναρξης. Η ανακοίνωση παρέχει επίσης περαιτέρω λεπτομερείς 
οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για εργοδότες, διαχειριστές και ιδιώτες. 

    Το IRS εκδίδει ενημερωτικό δελτίο για τον 
υπολογισμό των πληρωμών του οικονομικού 
πακέτου "Economic Impact Payments" 
Η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ (IRS) 
εξέδωσε ενημερωτικό δελτίο (FS-2020-07) 
παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τον 
υπολογισμό των πληρωμών του οικονομικού 
πακέτου "Economic Impact Payments", που 
έχουν χορηγηθεί σε ιδιώτες για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων 
της πανδημίας COVID-19. Το ενημερωτικό 
δελτίο εξηγεί ότι ορισμένα άτομα πρόκειται να 
λάβουν πληρωμές αυτόματα, ενώ άλλα 
ενδέχεται να χρειαστεί να προβούν σε 
ορισμένες ενέργειες, είτε με την υποβολή 
φορολογικής δήλωσης είτε μέσω ενός ειδικού 
εργαλείου για όσους δεν έχουν καταθέσει 
φορολογική δήλωση. Το ποσό των πληρωμών 
προσδιορίζεται βάσει της οικογενειακής 
κατάστασης του ατόμου, στο προσαρμοσμένο 
ακαθάριστο εισόδημά του και στον αριθμό των 
τέκνων που πληρούν τα κριτήρια. Το 
ενημερωτικό δελτίο προσδιορίζει τον τρόπο 
κατά τον οποίο μειώνονται οι καταβολές για 
άτομα των οποίων το δηλωθέν εισόδημα 
ξεπερνά ορισμένο κατώτατο όριο. Το 
οικονομικό πακέτο "Economic Impact 
Payments" εγκρίθηκε από τον νόμο 
Coronavirus Aid, Relief και Economic Security 
Act. 
Οδηγίες για τα ταμεία ειδικών ευκαιριών 
Η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS) έχει 
παράσχει οδηγίες για τα Ταμεία 
Πιστοποιημένων Ευκαιριών (QOF) και τους 
επενδυτές τους ως απάντηση στην τρέχουσα 
πανδημία COVID-19. Η νέα ειδοποίηση παρέχει 
ελαφρύνσεις στα QOF και στους επενδυτές 
τους όσον αφορά τις απαιτήσεις της Ενότητας 
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1400Z-2 του Κώδικα Εσωτερικών Εσόδων και 
τους κανονισμούς εφαρμογής, 
συμπεριλαμβανομένης της επένδυσης των 
επιλέξιμων κερδών σε QOF, καθώς και 
επανεπενδύσεις ορισμένων διανομών που 
έλαβαν τα ταμεία αυτά. 
Επέκταση ελαφρύνσεων για μη κατοίκους και 
ξένες εταιρείες που ασχολούνται με 
επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και 
αντιμετωπίζουν ταξιδιωτικούς περιορισμούς 
Η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων των ΗΠΑ (IRS) 
έχει ενημερώσει τις συχνές ερωτήσεις (FAQ) 
που αφορούν την παροχή ελαφρύνσεων σε 
άτομα που δεν είναι κάτοικοι και ξένες 
εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες ή εκτελούν 
άλλες δραστηριότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες. 
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       Όταν αυτές οι υπηρεσίες ή δραστηριότητες 
παρέχονται από άτομα που βρίσκονται 
προσωρινά στις Ηνωμένες Πολιτείες 
αποκλειστικά λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών 
που προκαλούνται από την πανδημία COVID-
19, αυτές οι ενέργειες, υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη 
προκειμένου να καθοριστεί εάν ένα άτομο που 
δεν είναι κάτοικος ή μια ξένη εταιρεία θα 
θεωρείται ότι ασχολείται με εμπόριο ή 
επιχείρηση εντός των ΗΠΑ (USTB), ή ότι 
διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση εντός των ΗΠΑ 
σύμφωνα με τις συνθήκες φόρου εισοδήματος 
των ΗΠΑ. Παρέχεται επέκταση της 
ελάφρυνσης, προβλέποντας ότι το εισόδημα 
που προκύπτει από τις εν λόγω δραστηριότητες 
δεν υπόκειται στον 30% ακαθάριστο φόρο 
βάσης που επιβάλλεται, αποκλειστικά και μόνο 
επειδή ο μη μόνιμος κάτοικος ή ξένη εταιρεία 
δεν αντιμετωπίζεται ως κάτοχος USTB ή 
μόνιμης εγκατάστασης κάτω από το παραπάνω 
καθεστώς. 
 
Έκθεση μεικτής επιτροπής για θέματα 
φορολογίας για μεμονωμένες επιστρεπτέες 
πιστώσεις και προτάσεις νομοθετικών 
αλλαγών 
 
Η Μικτή Επιτροπή Φορολογίας του Κογκρέσου 
των ΗΠΑ (JCT) δημοσίευσε έκθεση σχετικά με 
μεμονωμένες επιστρεφόμενες ομοσπονδιακές 
πιστώσεις φόρου εισοδήματος, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
περιλαμβάνονται στον νόμο CARES, καθώς και 
νομοθετικές προτάσεις που θα επεκτείνουν 
τέτοιες πιστώσεις. Η έκθεση συζητά επίσης 
θέματα πολιτικής και δεδομένα σχετικά με 
αυτές τις πιστώσεις. Ο νόμος CARES προέβλεπε 
επιστρέψιμη πίστωση 1 έτους σε ιδιώτες για το 
2020 για την αντιμετώπιση του οικονομικού 
αντίκτυπου της πανδημίας COVID-19. Το IRS 
δημοσίευσε ενημερωτικό δελτίο με συχνές 
ερωτήσεις σχετικά με τον υπολογισμό των 
πληρωμών υπό το καθεστώς "Economic Impact 
Payments". 
Στις 15 Μαΐου 2020, η Βουλή των 
Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ψήφισε τον Νόμο για 
τις Λύσεις Έκτακτης Ανάγκης Omnibus Health 
and Economic Recovery (HR 6800) (νόμος 
HEROES) που περιλαμβάνει προτεινόμενες 
αλλαγές σχετικά με την επιστροφή χρημάτων 
σε αρκετές μεμονωμένες πιστωτικές διατάξεις 
του κώδικα εσωτερικών εσόδων των ΗΠΑ, 
συμπεριλαμβανομένων βελτιώσεων στο 
σύστημα "Επιστροφές Επιβράβευσης 2020". 
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Βραζιλία 

i. Ποσοστό 0% του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στις ανάλογες συναλλαγές που θα 
πραγματοποιηθούν μεταξύ 3 Απριλίου 2020 και 3 Ιουλίου 2020 
ii. Ποσοστό 0% σε περιπτώσεις όπως επεκτάσεις δανείων, ανανεώσεις κ.λπ., όπου δεν υπάρχει 
αλλαγή στο πρόσωπο του οφειλέτη 
iii. Μειωμένα ποσοστά εισφορών μισθοδοσίας που οφείλονται από τους εργοδότες, με ισχύ από 
την 1η Απριλίου 2020 έως τις 30 Ιουνίου 2020 
 
Παράταση της προθεσμίας για την πληρωμή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
 
Ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19, το Υπουργείο Οικονομίας ανέβαλε, από τον Ιούνιο 
2020 έως τον Νοέμβριο 2020, την προθεσμία πληρωμής των ακόλουθων εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 
- εισφορά κοινωνικής ασφάλισης (Contribuição para o Instituto Nacional da Seguridade Social, 
INSS)  
- συνεισφορά στο πρόγραμμα συμμετοχής στα κέρδη (Programa de Integração Social, PIS) και 
- συνεισφορά για τη χρηματοδότηση κοινωνικής ασφάλισης (Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social, COFINS) 
Οι προθεσμίες που αφορούν τους προηγούμενους μήνες είχαν ήδη αναβληθεί. 
 
Νέος τρόπος φορολογικής ρύθμισης 
 
Ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19, το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα έχει εφαρμόσει 
μια νέα μέθοδο φορολογικής τακτοποίησης, "Εξαιρετική διαπραγμάτευση" (Transação 
Excepcional), υπό την οποία προσφέρονται ειδικοί όροι για την πληρωμή ομοσπονδιακών 
φορολογικών χρεών. Η νέα μέθοδος ισχύει ως εξής: 
- οι εταιρικοί και ατομικοί φορολογούμενοι που έχουν επηρεαστεί οικονομικά από την 
πανδημία COVID-19 θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη νέα μέθοδο φορολογικής 
νομιμοποίησης. Για το σκοπό αυτό, η οικονομική και χρηματοοικονομική επίπτωση λαμβάνεται 
υπόψη εάν τα συνολικά ακαθάριστα μηνιαία έσοδα το 2020 (από τον Μάρτιο 2020 έως τον μήνα 
πριν από την εφαρμογή του τρόπου) είναι χαμηλότερα από τα συνολικά ακαθάριστα μηνιαία 
έσοδα για την ίδια περίοδο το 2019 ; 
- φορολογικά χρέη έως 150 εκατομμυρίων BRL είναι επιλέξιμα για τη νέα μέθοδο φορολογικής 
ρύθμισης (τα χρέη που υπερβαίνουν αυτό το κατώτατο όριο μπορούν να αποτελέσουν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της διαδικτυακής πύλης μεμονωμένων συμφωνιών) · 

Δεν επιβάλλονται δασμοί εισαγωγών σε προϊόντα 
αξίας έως 10.000 USD που εισήχθησαν μέσω 
διεθνούς ταχυδρομείου ή αεροπορικής αποστολής 
για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19. 
Το εν λόγω μέτρο εφαρμόζεται έως τις 30 
Σεπτεμβρίου 2020. 
Η ως άνω μείωση εφαρμόζεται (επίσης έως τις 30 
Σεπτεμβρίου 2020) ήδη στις  αναφερόμενες 
ιατρικές προμήθειες που εισάγονται με την συνήθη 
διαδικασία. 
 
Οι φορολογικές αρχές μειώνουν τα όρια και 
επεκτείνουν την ισχύ των ειδικών τελωνειακών 
καθεστώτων 
 
Για τον περιορισμό των οικονομικών επιπτώσεων 
της πανδημίας COVID-19, οι φορολογικές αρχές 
μείωσαν, κατά 50%, τα όρια εκβιομηχάνισης και 
εξαγωγής για την περίοδο που λήγει μεταξύ 1ης 
Μαΐου 2020 και 30 Απριλίου 2021 με σκοπό την 
απόλαυση των πλεονεκτημάτων του Ειδικού 
Τελωνειακού Καθεστώτος. Επιπλέον, η περίοδος 
ισχύος των καθεστώτων παρατείνεται για 1 έτος 
για τα εμπορεύματα που εισάγονται στα 
καθεστώτα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2019 και 31 
Δεκεμβρίου 2020. 
 
Η Recof και η Recof-Sped είναι ειδικά καθεστώτα 
που επιτρέπουν στους δικαιούχους να εισάγουν ή 
να αγοράζουν στην εγχώρια αγορά, με την 
αναστολή της πληρωμής των φόρων, εμπορεύματα 
που θα χρησιμοποιηθούν για εξαγωγή ή πωλήσεις 
στην εγχώρια αγορά. Για να παραμείνουν 
δικαιούχοι των καθεστώτων, οι εταιρείες πρέπει 
να εξάγουν βιομηχανικά προϊόντα στο ελάχιστο 
ετήσιο ποσό που ισοδυναμεί με το 50% του 
συνολικού ποσού των εμπορευμάτων που έχουν 
εισαχθεί στο καθεστώς. Επιπλέον, πρέπει να 
χρησιμοποιούν, κατά τη διαδικασία 
εκβιομηχάνισης, τουλάχιστον το 70% των 
εμπορευμάτων που γίνονται δεκτά ετησίως. 

i. Η προθεσμία για την υποβολή φορολογικών 
δηλώσεων για το έτος 2019 παρατείνεται από τις 
30 Απριλίου 2020 στις 30 Ιουνίου 2020. 

 

Αναβολή προθεσμιών για την υποβολή 
φορολογικών δηλώσεων και δηλώσεων 
ασφαλιστικών εισφορών: 

i. Οι δηλώσεις ομοσπονδιακών φορολογικών 
οφειλών και πιστώσεων οι οποίες πρέπει να 
υποβληθούν έως την 15η εργάσιμη μέρα του 
Απριλίου, του Μαΐου και του Ιουνίου δύναται να 
υποβληθούν έως την 15η εργάσιμη μέρα του 
Ιουλίου 2020. 

ii. Οι δηλώσεις ασφαλιστικών εισφορών οι οποίες 
πρέπει να υποβληθούν έως την 10η εργάσιμη 
μέρα του Απριλίου, του Μαΐου και του Ιουνίου 
δύναται να υποβληθούν έως την 10η εργάσιμη 
μέρα του Ιουλίου 2020. 

 

Αναστολή φόρων βάσει καθεστώτος επιστροφής 
φόρων 

 

Παράταση 1 έτους της αναστολής καταβολής 
φόρου, όπου η περίοδος πληρωμής λήγει το 2020. 
Σύμφωνα με το καθεστώς επιστροφής φόρων, οι 
φόροι που συνήθως επιβάλλονται κατά την 
εισαγωγή ή την αγορά αγαθών αναστέλλονται 
υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω αγαθά 
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή προϊόντων 
προς εξαγωγή. Το ως άνω μέτρο αναμένεται να 
μειώσει τις οικονομικές επιπτώσεις που θα 
προκύψουν μετά την πανδημία του ιού COVID- 19 
οι οποίες ενδέχεται να πλήξουν τις εξαγωγικές 
εταιρείες. 

 

Οι φορολογικές αρχές αναβάλλουν την προθεσμία 
για την υποβολή ψηφιακών φορολογικών βιβλίων 
από τις εταιρείες 

 

Οι φορολογικές αρχές ανέβαλαν από τις 29 Μαΐου 
2020 έως τις 31 Ιουλίου 2020 την προθεσμία για 
την υποβολή ψηφιακών φορολογικών βιβλίων 
από τις εταιρείες (Escrituração Contábil Digital, 
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ECD) αναφορικά με το φορολογικό έτος 2019. 

 

  -οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη νέα μέθοδο από την 1η Ιουλίου 
2020 έως τις 29 Δεκεμβρίου 2020 μέσω της διαδικτυακής πύλης «Κανονισμός» · 
 
Προσφέρονται τα ακόλουθα οφέλη: 
- αρχική πληρωμή 4% του φορολογικού χρέους, που θα καταβληθεί σε έως και 12 μηνιαίες 
δόσεις  
- πληρωμή του υπολοίπου ποσού σε έως 72 μηνιαίες δόσεις (για εταιρείες) ή 133 μηνιαίες 
δόσεις (για ιδιώτες και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις), η πρώτη δόση οφείλεται τον Ιούνιο του 
2020 · 
- πληρωμή του υπολοίπου ποσού σε 81 μηνιαίες δόσεις (για νομικά πρόσωπα) ή 97 μηνιαίες 
δόσεις (για ιδιώτες, επιχειρηματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, πολιτικές 
οργανώσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα) με μείωση έως και 100% σε τόκους, πρόστιμα και άλλες 
επιβαρύνσεις, που περιορίζονται στο 70% του συνολικού χρέους 
(περιορίζεται στο 50% στην περίπτωση εταιρειών) και 
- τα χρέη κοινωνικής ασφάλισης μπορούν επίσης να πληρωθούν υπό αυτές τις προϋποθέσεις, 
αλλά σε έως και 60 μηνιαίες δόσεις  
- τα πραγματικά οφέλη (π.χ. το ποσό της μείωσης, αριθμός δόσεων) θα χορηγούνται ξεχωριστά 
σύμφωνα με την οικονομική κατάσταση κάθε φορολογούμενου και 
- ο νέος τρόπος φορολογικής τακτοποίησης δεν καλύπτει τα χρέη βάσει του απλουστευμένου 
καθεστώτος (Simples Nacional), τη συνεισφορά του εργοδότη στο ταμείο εγγύησης ανεργίας 
(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS) ή ποινικά πρόστιμα 

  Παράταση της Προθεσμίας για την πληρωμή των 
ομοσπονδιακών φόρων βάσει συμφωνιών για 
πραγματοποίηση δόσεων 
 
Το Υπουργείο Οικονομίας ανέστειλε τις 
προθεσμίες για την πληρωμή ομοσπονδιακών 
φόρων βάσει συμφωνιών για πραγματοποίηση 
δόσεων που σε συμφωνία των φορολογούμενων 
με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εσόδων και τον 
Γενικό Εισαγγελέα του Εθνικού Υπουργείου 
Οικονομικών, ως εξής: 
- πληρωμές δόσεων που οφείλονται την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα του Μαΐου 2020 μπορούν να 
καταβληθούν έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα 
του Αυγούστου 2020 · 
- οι πληρωμές δόσεων που οφείλονται την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου 2020 
μπορούν να καταβληθούν έως την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου 2020 · 
- πληρωμές δόσεων που οφείλονται την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου 2020 μπορούν να 
καταβληθούν έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα 
του Δεκεμβρίου 2020. 
Η αναβολή δεν επηρεάζει τους τόκους που 
επιβάλλονται στις δόσεις. Αυτό το μέτρο δεν 
ισχύει για δόσεις βάσει του απλουστευμένου 
καθεστώτος είσπραξης φόρων και εισφορών 
(Simples Nacional), καθώς η παρούσα απόφαση 
υπόκειται στο πεδίο ευθύνης της Επιτροπής 
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Διαχείρισης Simples Nacional. Η Ομοσπονδιακή 
Υπηρεσία Εσόδων και το Υπουργείου Οικονομικών 
ενημέρωσαν ότι θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα 
για την αναστολή της πληρωμής δόσεων σε 
περίπτωση φορολογουμένων που επέλεξαν να 
μην κάνουν χρήση της παράτασης προθεσμίας για 
την καταβολή. 

  

    Αναβολή προθεσμίας για πληρωμή φόρων από 
φορολογούμενους που υπάγονται στο 
απλοποιημένο καθεστώς. 
 
Αναβολή προθεσμιών για πληρωμή 
ομοσπονδιακών φόρων βάσει συμφωνιών 
δόσεων που υποστηρίζονται από 
φορολογούμενους οι οποίοι εντάσσονται στο 
απλοποιημένο καθεστώς είσπραξης φόρων και 
εισφορών (Simples Nacional), ως εξής: 
- Δόσεις που οφείλονται κατά την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα του Μαΐου 2020 μπορούν να 
καταβληθούν έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα 
του Αυγούστου 2020 · 
- Δόσεις που οφείλονται την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα του Ιουνίου 2020 μπορούν να καταβληθούν 
έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 
Οκτωβρίου 
2020 · και 
- Δόσεις που οφείλονται την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα του Ιουλίου 2020 μπορούν να καταβληθούν 
έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 
Δεκεμβρίου 2020. 
Η αναβολή δεν επηρεάζει το επιτόκιο που 
επιβάλλεται στα ποσά των δόσεων, το οποίο 
εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες συμφωνίες δόσεων. Το μέτρο 
εφαρμόστηκε με το ψήφισμα 155/2020, που 
δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 12ης 
Μαΐου 2020 και ακολουθεί την αναβολή των 
προθεσμιών συμφωνιών δόσεων για τους 
φορολογούμενους, που τέθηκαν σε εφαρμογή 
στις 18 Μαΐου 2020. 
 
Αναστολή ειδοποιήσεων και ορισμένων 
διαδικαστικών μηχανισμών είσπραξης φόρων 
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Λόγω της πανδημίας του COVID-19, οι 
φορολογικές αρχές ανέστειλαν τις κοινοποιήσεις 
έως τις 30 Ιουνίου 2020 και ορισμένους 
διαδικαστικούς μηχανισμούς για την επιβολή της 
διοικητικής είσπραξης των ομοσπονδιακών 
φόρων. Το μέτρο περιλαμβάνει επίσης την 
αναστολή του αποκλεισμού των φορολογουμένων 
από καθεστώτα δόσεων ή μητρώο μη 
συμμόρφωσης των απαιτήσεων σχετικά με τη 
φορολογική καταχώριση. 
 
Παράταση της αναστολής των διαδικαστικών 
όρων, των προθεσμιών και των μηχανισμών 
είσπραξης 
 
Ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19, η Γενική 
Εισαγγελία έχει παρατείνει, έως τις 30 Ιουνίου 
2020, την αναστολή: 
- διαδικαστικών όρων και προθεσμιών φόρου · 
και 
- ορισμένων διαδικαστικών μηχανισμών για την 
επιβολή της διοικητικής είσπραξης των 
ομοσπονδιακών φόρων. 
Η αναστολή είχε αρχικά προγραμματιστεί να λήξει 
στις 19 Ιουνίου 2020. 
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Κύπρος  

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει φορολογικά κίνητρα για μείωση των ενοικίων 
Εισαγωγή φορολογικών κινήτρων για ιδιοκτήτες ακινήτων για την εθελοντική μείωση των 
ενοικίων ακινήτων που ενοικιάζονται σε επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία COVID-
19. Στις 22 Μαΐου 2020, το κοινοβούλιο ενέκρινε το σχετικό νομοσχέδιο για την τροποποίηση 
του νόμου περί φόρου εισοδήματος. Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων 
δικαιούνται έκπτωση φόρου 50% υπό την προϋπόθεση ότι η μείωση ενοικίου δεν είναι 
μικρότερη από 30% και όχι μεγαλύτερη από 50% του υπάρχοντος ενοικίου. Για να παρασχεθεί η 
πίστωση φόρου, η μείωση του μισθώματος πρέπει να χορηγείται για περίοδο έως και 3 μηνών, 
μεταξύ 1ης Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου 2020. 

i. Ενώ αρχικά υπήρχαν σκέψεις για την προσωρινή 
μείωση των συντελεστών ΦΠΑ, αποφασίστηκε 
τελικά να αναβληθούν μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 
2020 οι πληρωμές ΦΠΑ για τις περιόδους που 
λήγουν στις 29 Φεβρουαρίου, 31 Μαρτίου και 30 
Απριλίου 2020, χωρίς την επιβολή τόκων και 
κυρώσεων, υπό την προϋπόθεση  ότι οι σχετικές 
δηλώσεις ΦΠΑ υποβάλλονται εντός των 
προθεσμιών (10 Απριλίου, 10 Μαΐου και 10 
Ιουνίου αντίστοιχα).ii. Ορισμένες κατηγορίες 
επιχειρήσεων όπως είναι τα παντοπωλεία, τα 
σούπερ μάρκετ, τα μίνι μάρκετ, οι αγορές 
φρούτων, τα κρεοπωλεία, τα αρτοποιεία, τα 
φαρμακεία, οι παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος κι 
οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας δεν εμπίπτουν στις 
διατάξεις του τροποποιημένου νόμου καθώς δεν 
επηρεάστηκαν ιδιαίτερα. 
Απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς και ΦΠΑ 
κατά την εισαγωγή συγκεκριμένων αγαθών 
Τα εμπορεύματα που χρησιμεύουν στην 
καταπολέμηση των επιπτώσεων της πανδημίας του 
ιού COVID-19 απαλλάσσονται από εισαγωγικούς 
δασμούς και ΦΠΑ κατά την εισαγωγή. Το μέτρο 
αυτό έχει ως έρεισμα στην απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 3ης Απριλίου 2020, η 
οποία προβλέπει την απαλλαγή από τους 
εισαγωγικούς δασμούς και τον ΦΠΑ που οφείλεται 
κατά την εισαγωγή τέτοιων εμπορευμάτων από 
χώρες εκτός ΕΕ εφόσον η εισαγωγή έλαβε χώρα 
κατά τη χρονική περίοδο από τις 30 Ιανουαρίου 
2020 έως και την 31 Ιουλίου 2020. Οι δικαιούχοι 
της απαλλαγής είναι κρατικοί οργανισμοί καθώς 
και άλλοι οργανισμοί που έχουν εγκριθεί από τα 
κράτη μέλη της ΕΕ. 
Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για υποστήριξη της 
βιομηχανίας φιλοξενίας 
Ο συντελεστής ΦΠΑ που εφαρμόζεται στον τομέα 
του τουρισμού, συγκεκριμένα στις υπηρεσίες 
διαμονής και εστιατορίων, θα μειωθεί από 9% σε 
5% για την περίοδο μεταξύ 1ης Ιουλίου 2020 και 10 
Ιανουαρίου 2021. Αναμένεται τροποποίηση του 
νόμου περί ΦΠΑ εντός των επόμενων ημερών. 

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου 
εισοδήματος για εταιρείες, 
αυτοαπασχολούμενους που καταρτίζουν 
λογαριασμούς ή άλλα φυσικά πρόσωπα που είναι 
υποχρεωμένα να υποβάλουν φορολογική δήλωση 
εισοδήματος μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020, 
παρατάθηκε έως την 1η Ιουνίου 2020. Η 
παράταση ισχύει επίσης για την καταβολή φόρου 
που οφείλεται από τις προαναφερθείσες 
φορολογικές δηλώσεις για το έτος 
2018.Τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων 
κοινωνικών εισφορώνΓια τα φυσικά και τα νομικά 
πρόσωπα τα οποία, την 1η Μαρτίου 2020, είχαν 
εισέλθει σε ένα σύστημα διακανονισμού των 
καθυστερημένων εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης με ρύθμιση δόσεων, οι πληρωμές των 
δόσεων Μαρτίου και Απριλίου του 2020 
αναστέλλονται και η περίοδος αποπληρωμής 
παρατείνεται ουσιαστικά κατά δύο μήνες. 
Προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ 
Με σχετική απόφαση που εκδόθηκε τον Απρίλιο 
του 2020, η υποβολή των μηνιαίων δηλώσεων 
ΦΠΑ παρατείνονται έως και τον Ιούνιο του 
2020.Πληρωμή ΦΠΑ:- Οι επιχειρήσεις που ασκούν 
οικονομική δραστηριότητα που εμπίπτει στις 
ακόλουθες κατηγορίες, πρέπει να καταβάλουν τον 
ΦΠΑ που τους αναλογεί σε πλήρες ποσοστό έως 
τη σχετική προθεσμία:Παραγωγοί ηλεκτρικής 
ενέργειας, Συλλογή και διανομή νερού (για την 
προμήθεια νερού), παντοπωλεία και σούπερ 
μάρκετ κυρίως για τρόφιμα, περίπτερα / Μίνι 
μάρκετ, λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών, 
λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος, 
συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών, λιανικό 
εμπόριο ψωμιού και άλλων ειδών αρτοποιίας, 
λιανικό εμπόριο ζαχαρωδών προϊόντων, λιανικό 
εμπόριο καυσίμων, λιανικό εμπόριο 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού 
εξοπλισμού και βιντεοπαιχνιδιών, λιανικό 
εμπόριο εφημερίδων και χαρτικών ειδών, Αρχή 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ), υπηρεσίες 
Διαδικτύου και δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές 
υπηρεσίες.- Οι επιχειρήσεις που ασκούν 
οικονομική δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στις 
παραπάνω κατηγορίες, πρέπει να καταβάλουν το 
30% του συνολικού εκκρεμούς ΦΠΑ που τους 
αναλογεί στο τέλος κάθε περιόδου, έως την 27η 
ημέρα του επόμενου μήνα. Όσον αφορά ποσό 
ΦΠΑ το οποίο οφείλεται για περίοδο έως τις 30 
Ιουνίου 2020 και δεν έχει καταβληθεί έως τις 27 
Ιουλίου 2020, το ποσό αυτό επαναπροσδιορίζεται 
και η πληρωμή του επεκτείνεται έως τις 10 
Νοεμβρίου 2020. 
Παράταση της προθεσμίας πληρωμής των 
εισφορών του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Σε απάντηση στην πρόσφατη πανδημία του ιού 
COVID-19, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΣΑΝ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
Το Γενικό Μητρώο Εταιρειών ανακοίνωσε τα 
ακόλουθα μέτρα: 
i. Η προθεσμία πληρωμής της ετήσιας 
εισφοράς εταιρειών ύψους 350 ευρώ για το 
έτος 2020 παρατείνεται μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2020, χωρίς την επιβολή 
κυρώσεων.Ii. Η υποβολή ετήσιων δηλώσεων με 
ημερομηνία σύνταξης από την 1η Ιανουαρίου 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 (δηλ. για το έτος 
2019) μπορεί να γίνει μέχρι τις 28 Ιανουαρίου 
2021 χωρίς την επιβολή του τέλους 
εκπρόθεσμης υποβολής € 20 
Αναστολή πληρωμών βάσει πιστωτικών 
διευκολύνσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020i. 
Σχετικά με τις πιστωτικές διευκολύνσεις που 
παρέχονται από τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, οι δανειολήπτες που 
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες λόγω 
του κορωνοϊού δικαιούνται να ζητήσουν 
αναστολή της υποχρέωσής τους να 
καταβάλλουν δόσεις (ισχύει τόσο για τα 
κεφάλαια όσο και για τους τόκους) για τις 
πιστωτικές τους διευκολύνσεις, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι οφειλές τους δεν είχαν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες για περισσότερο από 
30 ημέρες στις 29 Φεβρουαρίου 2020. Η 
συμφωνία καλύπτει τόσο τα φυσικά πρόσωπα 
(συμπεριλαμβανομένων 
αυτοαπασχολούμενων) όσο και τα νομικά 
πρόσωπα.ii. Η αναστολή των πληρωμών ισχύει 
από τις 30 Μαρτίου 2020 (ημερομηνία έκδοσης 
της σχετικής υπουργικής απόφασης) έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2020. Οι δανειολήπτες που 
επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για αναστολή 
πληρωμών πρέπει να συμπληρώσουν σχετικό 
έντυπο για το σκοπό αυτό και να το υποβάλουν 
το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Σημειώνεται ότι 
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν έχουν το 
δικαίωμα να απορρίπτουν οποιαδήποτε 
αίτηση, εκτός εάν οι πιστωτικές διευκολύνσεις 
είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες για χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες στις 29 
Φεβρουαρίου 2020.iii. Οι δόσεις (κεφάλαιο και 
τόκοι) που έχουν ανασταλεί θα καταστούν 
πληρωτέες μετά το πέρας της περιόδου 
αναστολής, μέσω κατάλληλου αναθεωρημένου 
προγράμματος αποπληρωμής που θα 
συμφωνηθεί μεταξύ των δανειοληπτών και των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.iv. 
Σημειώνεται επίσης ότι οι ενέργειες που 
αναλαμβάνουν τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα για την ανάκτηση πιστωτικών 
διευκολύνσεων που καλύπτονται από το 
προαναφερθέν μέτρο αναστέλλονται. 
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Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε παράταση 
της προθεσμίας για την καταβολή των εισφορών 
στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σε άλλα 
ταμεία που διαχειρίζεται το Τμήμα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. Η επέκταση καλύπτει τις εισφορές 
στα ασφαλιστικά εισοδήματα των εργαζομένων 
για τον Μάρτιο 2020, τα οποία έπρεπε να 
καταβληθούν έως τις 30 Απριλίου 2020. Η νέα 
προθεσμία για την πληρωμή των σχετικών ποσών 
είναι η 14η Μαΐου 2020. Οι πληρωμές που έχουν 
ήδη πραγματοποιηθεί σχετικά με τις εισφορές του 
Μαρτίου 2020 θα πιστωθούν υπέρ του εργοδότη. 

Επιπλέον, η μη καταβολή των δόσεων κατά την 
περίοδο αναστολής δεν συνιστά παραβίαση 
των συμβατικών όρων μεταξύ του δανειολήπτη 
και του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος 
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  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εγκρίνει το Κυπριακό 
Σχέδιο Αναβολής πληρωμής ΦΠΑ 
 
Στις 10 Ιουνίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ανακοίνωσε ότι ενέκρινε, σύμφωνα με τους 
κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, 
κυπριακό καθεστώς ενισχύσεων για την αναβολή 
των πληρωμών ΦΠΑ για την ελάφρυνση των 
περιορισμών ρευστότητας των εταιρειών που 
πλήττονται από την πανδημία COVID-19. Το 
καθεστώς κρίθηκε συμβατό με το προσωρινό 
πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων που εγκρίθηκε από 
την Επιτροπή στις 19 Μαρτίου 2020, όπως 
τροποποιήθηκε περαιτέρω. 
 
Το εγκεκριμένο σύστημα, το οποίο ανέρχεται σε 33 
εκατομμύρια ευρώ, επιτρέπει σε εταιρείες που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω της πανδημίας 
COVID-19 να καθυστερήσουν την πληρωμή του 
ΦΠΑ έως τις 10 Απριλίου, 10 Μαΐου και 10 Ιουνίου 
2020. Σύμφωνα με το καθεστώς, δεν επιβάλλονται 
τόκοι ή κυρώσεις για τις εταιρείες που θα 
πληρώσουν τον οφειλόμενο ΦΠΑ έως τις 10 
Νοεμβρίου 2020. Το σύστημα θα είναι προσβάσιμο 
σε εταιρείες όλων των μεγεθών και όλων των 
τομέων, εκτός από τους τομείς που συνέχισαν να 
λειτουργούν κατά τη διάρκεια του lockdown στην 
Κύπρο. Ο στόχος του συστήματος είναι να 
ελαφρύνει τους περιορισμούς ρευστότητας που 
αντιμετωπίζουν οι εταιρείες που πλήττονται 
σοβαρότερα από την οικονομική επίδραση της 
πανδημίας COVID-19, βοηθώντας τις έτσι να 
συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους. Η Επιτροπή 
διαπίστωσε ότι το κυπριακό σύστημα είναι 
σύμφωνο με προϋποθέσεις που ορίζονται στο 
Προσωρινό Πλαίσιο. Συγκεκριμένα, η στήριξη 
χορηγείται πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και η 
ημερομηνία λήξης της αναβολής είναι η 10η 
Νοεμβρίου 2020, επομένως πριν από την 
ημερομηνία λήξης της 31ης Δεκεμβρίου 2022 που 
ορίζεται στο προσωρινό πλαίσιο. Η Επιτροπή 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το κυπριακό μέτρο 
είναι απαραίτητο, κατάλληλο και αναλογικό για 
την αποκατάσταση σοβαρής διαταραχής στην 
οικονομία ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με το 
άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους 
όρους ορίζονται στο Προσωρινό Πλαίσιο. 

 
 
Παράταση της προθεσμίας πληρωμής των 
εισφορών του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
για Αυτοαπασχολούμενους 
 
Σε απάντηση στην πρόσφατη πανδημία COVID-19, 
το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων ανακοίνωσε μια ακόμη  παράταση 
της προθεσμίας για την καταβολή των εισφορών 
στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στα άλλα 
ταμεία που διαχειρίζεται το Τμήμα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. Η παράταση καλύπτει τις εισφορές 
στα ασφαλιστικά κέρδη των 
αυτοαπασχολούμενων για το πρώτο τρίμηνο του 
2020 που έπρεπε να πληρωθούν έως τις 10 Μαΐου 
2020. Η νέα προθεσμία για την πληρωμή των 
σχετικών ποσών είναι η 10η Ιουλίου 2020. 
 
Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών 
δηλώσεων 
 
Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή 
δηλώσεων φόρου εισοδήματος για το έτος 2018 
για εταιρείες και αυτοαπασχολούμενους που 
υποβάλλουν ελεγμένους λογαριασμούς. Η νέα 
προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει 
στις 30 Ιουνίου 2020 στις 23:59 (παρατείνεται από 
τις 31 Μαρτίου 2020). Τα μέτρα περιλαμβάνονται 
στο διάταγμα για την πιστοποίηση και την 
είσπραξη των φόρων του 2020 (KDP 220/2020), 
που εκδόθηκε στις 22 Μαΐου 2020. 
 
Ως μέρος των έκτακτων φορολογικών μέτρων για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, ο 
Υπουργός Οικονομικών παρέτεινε την προθεσμία 
για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων 
φόρου εισοδήματος προσωπικού για το έτος 2019 
για εργαζόμενους, συνταξιούχους και 
αυτοαπασχολούμενους με κύκλο εργασιών 
μικρότερο των 70.000 Ευρώ που δεν έχουν την 
υποχρέωση να υποβάλουν ελεγμένους 
λογαριασμούς. Η νέα προθεσμία για την 
ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φόρου 
εισοδήματος προσωπικού 2019 για υπαλλήλους 
και συνταξιούχους παρατείνεται από τις 31 
Ιουλίου 2020 έως τις 30 Οκτωβρίου 2020. Η 
παράταση ισχύει επίσης για την πληρωμή του 
σχετικού φόρου εισοδήματος που οφείλεται 
βάσει της μεθόδου αυτοαξιολόγησης. Επιπλέον, η 
προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών 
δηλώσεων για αυτοαπασχολούμενους με κύκλο 
εργασιών κάτω των 70.000 ευρώ που δεν έχουν 
την υποχρέωση να υποβάλουν ελεγμένους 
λογαριασμούς παρατείνεται από τις 30 
Σεπτεμβρίου 2020 έως τις 30 Οκτωβρίου 2020. Η 
επέκταση καλύπτει επίσης την πληρωμή του 

Φορολογικά κίνητρα για μείωση μισθώματος 
 
Για την αντιμετώπιση της πανδημίας του 
COVID-19, ανακοινώθηκε η εισαγωγή 
φορολογικών κινήτρων για τη μείωση του 
ενοικίου ακινήτων. Το μέτρο ισχύει για τους 
ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν ακίνητα σε φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι μειώνουν το 
ενοίκιο που χρεώνεται για περίοδο 3 μηνών, 
προκειμένου να ενισχυθούν οι ενοικιαστές που 
έχουν πληγεί από την πανδημία του COVID-19. 
Οι ιδιοκτήτες επωφελούνται από φορολογική 
ελάφρυνση 50% του ποσού μείωσης του 
ενοικίου, στις περιπτώσεις όπου η μείωση του 
ενοικίου δεν είναι μικρότερη από 30% και δεν 
ξεπερνάει το 50% του μηνιαίου ενοικίου. Για 
την εφαρμογή της ανωτέρω τροποποίησης, το 
Τμήμα Φορολογίας εξέδωσε εγκύκλιο στις 3 
Ιουνίου 2020, παρέχοντας διευκρινίσεις 
σχετικά με τις απαιτήσεις για την παροχή της 
πίστωσης φόρου. Η εγκύκλιος ορίζει ότι η 
πίστωση φόρου ισούται με το 50% των εσόδων 
από ενοίκια και χορηγείται μόνο για το 
φορολογικό έτος 2020, υπό την προϋπόθεση 
ότι πληρούνται οι ακόλουθοι τρεις όροι: 
 
- η μηνιαία μείωση ενοικίου δεν πρέπει να 
είναι μικρότερη από 30% και περισσότερο από 
50% του ποσού ενοικίου και να αφορά μέγιστη 
περίοδο 3 μηνών, ανεξάρτητα από τους μήνες. 
Σε περίπτωση που η πραγματική μείωση 
ενοικίου υπερβαίνει το 50%, η έκπτωση φόρου 
περιορίζεται στο 50% του ποσού ενοικίου. Η 
μείωση του ενοικίου πρέπει να απεικονίζεται 
σε γραπτή συμφωνία μεταξύ του ενοικιαστή 
και του ιδιοκτήτη του ακινήτου. 
- ο ιδιοκτήτης ακινήτου και ο μισθωτής δεν 
πρέπει να είναι συνδεδεμένα άτομα, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 33 του νόμου περί φόρου 
εισοδήματος, και 
- η πίστωση φόρου ισχύει μόνο για 
πληρωτέους φόρους εισοδήματος και όχι για 
οποιονδήποτε άλλο πληρωτέο φόρο, όπως 
εισφορές άμυνας ή εισφορές του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας. 
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σχετικού οφειλόμενου φόρου εισοδήματος βάσει 
της μεθόδου αυτοαξιολόγησης που ήταν επίσης 
πληρωτέος στις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Τα μέτρα 
περιλαμβάνονται σε διάταγμα που εξέδωσε ο 
Υπουργός Οικονομικών στις 5 Ιουνίου 2020 

Ισραήλ 

  Οι προθεσμίες αναφοράς και πληρωμής ΦΠΑ για 
τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2020 
παρατείνονται, ως εξής:i.. Για τους εμπόρους που 
αναφέρουν ΦΠΑ σε διμηνιαία βάση, η προθεσμία 
αναφοράς και πληρωμής παρατάθηκε έως τις 27 
Απριλίου 2020ii. Για τους εμπόρους που 
αναφέρουν ΦΠΑ σε μηνιαία βάση, η προθεσμία 

Επεκτάσεις ορισμένων προθεσμιών που 
σχετίζονται με τη φορολογία ως μέτρο 
ανακούφισης σχετικά με την τρέχουσα πανδημία 
Η περίοδος μεταξύ 22 Μαρτίου 2020 και 31 Μαΐου 
2020 δεν θα υπολογίζεται ως ημερολογιακές 
ημέρες κατά τον καθορισμό των φορολογικών 
προθεσμιών και ορισμένων όρων που 
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αναφοράς και πληρωμής παρατάθηκε έως τις 26 
Μαρτίου 2020 
Οι φόροι αγοράς καταργούνται οριστικά 
Η κυβέρνηση του Ισραήλ αποφάσισε να 
καταργήσει οριστικά τους φόρους αγοράς σε μια 
σειρά προϊόντων για να βοηθήσει τους κατοίκους 
του Ισραήλ να αντιμετωπίσουν οικονομικά και να 
ελαχιστοποιήσουν τον οικονομικό αντίκτυπο της 
πανδημίας COVID-19. Οι φόροι αγοράς και τα 
τελωνειακών δασμών για ορισμένα προϊόντα είχαν 
ήδη ακυρωθεί προσωρινά το 2017. Ωστόσο, η 
κυβέρνηση αποφάσισε στις 7 Ιουνίου 2020 να 
διατηρήσει μια τέτοια προσωρινή ακύρωση και να 
την καταστήσει μόνιμη.Η κατάργηση των φόρων 
αγοράς και των τελωνειακών δασμών θα ισχύει, 
μεταξύ άλλων, για κινητά τηλέφωνα, ρούχα και 
υποδήματα, παιδικά προϊόντα, ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό ψυχαγωγίας (τηλεόραση, οθόνες, 
μεγάφωνα κ.λπ.), οικιακές συσκευές, παιχνίδια και 
παιχνίδια και καλλυντικά και αρώματα. Οι 
ισχύουσες τιμές πριν από την ακύρωση ήταν οι 
εξής:Κινητά τηλέφωνα 15%Ρούχα και υφάσματα 
6%Ηλεκτρονικά ψυχαγωγίας 15-30%Οικιακές 
συσκευές 6-12%Παιχνίδι 12%Βρεφικά προϊόντα 
12%Καλλυντικά 12% 

αναφέρονται λεπτομερώς σε ορισμένα τμήματα 
των διαφόρων φορολογικών νόμων του Ισραήλ. 
Μεταξύ άλλων, οι κανονισμοί παρέχουν 
παρατάσεις προθεσμιών που περιλαμβάνονται 
στους φορολογικούς νόμους που αναφέρονται 
παρακάτω:- Στο διάταγμα φόρου εισοδήματος, οι 
προθεσμίες:- για την απάντηση της ITA στο αίτημα 
ενός φορολογούμενου για APA ·- για την 
κατανομή του ESOP που κατέχει ένας διαχειριστής 
·- για την υποβολή κοινοποίησης ορισμένων 
αφορολόγητων αναδιοργανώσεων ·- για είσπραξη 
φορολογικών χρεών ·- για τον έλεγχο των 
φορολογικών δηλώσεων (τόσο στον φόρο 
εισοδήματος όσο και στην παρακράτηση φόρου) · 
και- για προσφυγές σε βάρος των εκτιμήσεων και 
αποφάσεων της ΙΤΑ τόσο για τον φόρο 
εισοδήματος όσο και για τον φόρο παρακράτησης 
.- Στο νόμο περί Φ.Π.Α., οι προθεσμίες:- για τον 
έλεγχο και την αναθεώρηση του ελέγχου ΦΠΑ ·- 
για προσφυγές σε βάρος της ITA σχετικά με τις 
εκτιμήσεις και τις αποφάσεις της για το ΦΠΑ ·- για 
είσπραξη χρεών ΦΠΑ · και- για την επιβολή 
κυρώσεων από την ITA όσον αφορά την 
απαγόρευση έκδοσης φορολογικών τιμολογίων.- 
Στο νόμο περί φορολογίας ακινήτων (εκτίμηση και 
απόκτηση), οι προθεσμίες:- για την έκδοση 
ορισμένων γραπτών αποφάσεων από την ITA ·- 
για την υποβολή ορισμένων κοινοποιήσεων που 
πρέπει να υποβληθούν στην ITA ·- για τον έλεγχο 
και την αναθεώρηση των αξιών συναλλαγών · και- 
για προσφυγές στις εκτιμήσεις και τις αποφάσεις 
της ITA.Περαιτέρω προθεσμίες παρατείνονται σε 
άλλους φορολογικούς νόμους του Ισραήλ, όπως:- 
το τελωνειακό διάταγμα ·- τους τελωνειακούς 
κανονισμούς (υπολογισμός της αξίας των 
εμπορευμάτων που εισάγονται για ίδια χρήση), 
2006 ·- ο νόμος περί έμμεσων φόρων 
(υπερπληρωμή και υποπληρωμή φόρου), 1968 ·- ο 
νόμος περί ενθάρρυνσης επενδύσεων κεφαλαίου, 
1959 ·- τις Διατάξεις Ενθάρρυνσης Επενδύσεων 
Κεφαλαίου (ενδείξεις για την εταιρεία προώθησης 
της καινοτομίας), 2019 ·- ο νόμος περί 
ενθάρρυνσης της βιομηχανίας (φόροι), 1969 ·- ο 
νόμος περί φόρου αγοράς (αγαθά και υπηρεσίες), 
1952 ·- ο νόμος περί ειδικών φόρων κατανάλωσης 
καυσίμων, 1958 · και- ο νόμος και οι κανονισμοί 
του Ταμείου Φορολογίας και Αποζημίωσης 
Ακινήτων. 
Επέκταση της ισχύος των πιστοποιητικών 
παρακράτησης φόρου 
Τα πιστοποιητικά παρακράτησης φόρου που θα 
λήξουν στις 31 Μαρτίου 2020 έχουν παραταθεί 
έως τις 30 Απριλίου 2020. Οι φορολογούμενοι που 
δεν διαθέτουν πιστοποιητικά παρακράτησης 
φόρου μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον 
φορολογικό ελεγκτή μέσω του συστήματος 
δημόσιων ερωτημάτων, ή στην περίπτωση 
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εκπροσώπων που σχετίζονται με την διαδικτυακή 
πύλη της ITA (SHA'AM), μέσω του Γραφείου 
Συστήματος Ερευνών. 
Παράταση ισχύος των πιστοποιητικών 
φορολογικού συντονισμού με ημερομηνία 2019 
Γενική παράταση χορηγείται για πιστοποιητικά 
φορολογικού συντονισμού που έληξαν στο τέλος 
του 2019 έως την ημερομηνία πληρωμής μισθών 
για το Μάιο 2020 και το αργότερο στις 13 Ιουνίου 
2020. Οι φορολογούμενοι που πρέπει να 
πραγματοποιήσουν νέο συντονισμό φόρου ή να 
ενημερώσουν έναν υπάρχοντα ενδέχεται να το 
πράξουν μέσω αίτησης φορολογικού συντονισμού 
στον ιστότοπο της ITA ή μέσω αίτησης στο 
γραφείο του αξιολογητή για φορολογικό 
συντονισμό μέσω του συστήματος δημόσιων 
ερευνών. 
Αναβολή της προθεσμίας ηλεκτρονικής αναφοράς 
για το πρώτο τρίμηνο για τους παρόχους 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 
Η προθεσμία για τους παρόχους 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για την υποβολή 
διαδικτυακών αναφορών για το πρώτο τρίμηνο 
του 2020 παρατάθηκε έως τις 10 Μαΐου 2020. 
Παράταση της προθεσμίας κατάθεσης 
φορολογικής δήλωσης 2018 
Η προθεσμία για την υποβολή φορολογικών 
δηλώσεων 2018, για την οποία δόθηκε παράταση 
στους εκπροσώπους έως τις 31 Μαρτίου 2020, θα 
παραταθεί αυτόματα έως τις 30 Απριλίου 2020. 
Αναβληθείσες προθεσμίες για την υποβολή 
φορολογικών δηλώσεων 2019 
- Η προθεσμία για την υποβολή φορολογικών 
δηλώσεων 2019 για άτομα που δεν απαιτείται να 
υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση παρατάθηκε έως 
τις 30 Ιουνίου 2020- Η προθεσμία για την υποβολή 
φορολογικών δηλώσεων 2019 για άτομα που 
απαιτείται να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση 
παρατάθηκε έως τις 30 Ιουλίου 2020- Η 
προθεσμία για την υποβολή φορολογικών 
δηλώσεων 2019 για εταιρείες έχει παραταθεί έως 
τις 30 Ιουλίου 2020 
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Ιαπωνία 

Αναβολή πληρωμής 
 
Αναβολή πληρωμής για έως και 1 έτος όταν το ακαθάριστο εισόδημα ενός φορολογούμενου έχει 
μειωθεί σημαντικά (κατά περίπου 20% ή περισσότερο σε σύγκριση με μια αντίστοιχη περίοδο 
του προηγούμενου έτους) για μια συγκεκριμένη περίοδο (1 μήνα ή περισσότερο) μετά από τη 1 
Φεβρουαρίου 2020 
λόγω του COVID-19 και ο φορολογούμενος αντιμετωπίζει δυσκολία να πληρώσει φόρους ή 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ταυτόχρονα. Αυτά τα μέτρα θα εφαρμοστούν στους εθνικούς 
φόρους, στους τοπικούς φόρους και στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, η προθεσμία 
πληρωμής των οποίων κυμαίνεται μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου 2020 και 31 Ιανουαρίου 2021. Θα 
εφαρμοστούν επίσης αναδρομικά όταν έρθει η προθεσμία πληρωμής πριν από την έναρξη 
ισχύος αυτών των μέτρων. 
 
Μεταφορά καθαρών λειτουργικών ζημιών (NOL) 
 
Προς το παρόν, η επιστροφή χρημάτων μέσω της μεταφοράς καθαρών λειτουργικών ζημιών 
(NOL) είναι διαθέσιμη για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) των οποίων το εγγεγραμμένο 
κεφάλαιο είναι 100 εκατομμύρια JPY ή λιγότερο. Το καθεστώς μεταφοράς καθαρών 
λειτουργικών ζημιών θα επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει και μεσαίες επιχειρήσεις των οποίων 
το εγγεγραμμένο κεφάλαιο κυμαίνεται μεταξύ 100 εκατομμυρίων JPY και 1 δισεκατομμυρίου 
JPY. Αυτά τα μέτρα θα εφαρμοστούν στις καθαρές λειτουργικές ζημιές που προέκυψαν κατά τα 
έτη εργασίας που έληξαν μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου 2020 και 31 Ιανουαρίου 2022. 
 
Επένδυση κεφαλαίου σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για τηλεργασία 
 
Ο εξοπλισμός για την τηλεργασία (telecommuting) θα προστεθεί στην επένδυση κεφαλαίου που 
υπόκειται σε ειδική απόσβεση ή πίστωση φόρου στο πλαίσιο του φορολογικού καθεστώτος για 
την ενίσχυση της διαχείρισης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 
 
Αντιστροφή επιλογής για ένταξη επιχείρησης σε καθεστώς φόρου κατανάλωσης 
 
Εάν το ακαθάριστο εισόδημα μιας επιχειρηματικής οντότητας έχει μειωθεί σημαντικά (κατά 
περίπου 50% ή περισσότερο σε σύγκριση με μια αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους) 
για μια συγκεκριμένη περίοδο (1 μήνα ή περισσότερο), θα επιτραπεί στην επιχειρηματική 
οντότητα να αντιστρέψει την επιλογή να υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης ακόμη και μετά την 
έναρξη μιας φορολογητέας περιόδου. 
 
Μείωση του τοπικού φόρου ακίνητης περιουσίας και του δημοτικού φόρου 
 
Όσον αφορά τα φορολογικά ποσά του τοπικού φόρου ακίνητης περιουσίας και του 
πολεοδομικού φόρου επί αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων και κτιρίων 
για επιχειρήσεις που υπάγονται στο καθεστώς μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων , όταν ο 
κύκλος εργασιών τους μειώθηκε από 30% σε 50% για περίοδο 3 μηνών 
μεταξύ Φεβρουαρίου 2020 και Οκτωβρίου 2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 
προηγούμενου έτους, η φορολογική βάση θα μειωθεί στο μισό. Εάν ο κύκλος εργασιών έχει 
μειωθεί κατά 50% ή περισσότερο, η φορολογική βάση θα ακυρωθεί. 
 
Τοπικός φόρος ιδιοκτησίας για βελτίωση της παραγωγικότητας 
 
Προκειμένου να υποστηριχθεί η επένδυση κεφαλαίων για τις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, 
τα κτίρια και οι δομές των επιχειρήσεων προστίθενται στο εύρος των αποσβέσιμων 
περιουσιακών στοιχείων, υπό την επιφύλαξη ειδικών μειωμένων φορολογικών συντελεστών για 
την πραγματοποίηση της αύξησης της παραγωγικότητας. Η περίοδος κατά την οποία 
εφαρμόζονται τα ειδικά μέτρα θα παραταθεί για 2 έτη έως τις 31 Μαρτίου 2023. 

Απαλλαγή του τέλους χαρτοσήμου για συμβάσεις 
ειδικών δανείων 
 
Το τέλος χαρτοσήμου δεν θα επιβάλλεται για 
έγγραφα συμβάσεων σχετικά με ειδκής μορφής 
δανείων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προς 
επιχειρηματικές οντότητες που επηρεάζονται από 
το COVID-19 
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Χονγκ Κονγκ 

Φορολογική απαλλαγή από το Ταμείο κατά της επιδημίας 
 
Το Τμήμα Εσωτερικών Εσόδων ανακοίνωσε την εφαρμογή της φορολογικής απαλλαγής κερδών 
και μισθών για το Αντιεπιδημικό Ταμείο που παρέχεται σε επιχειρήσεις ή ιδιώτες από το έτος 
αξιολόγησης 2019/2020. Αυτή η κίνηση θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες να 
επωφεληθούν πλήρως από την οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο του Ταμείου κατά της 
επιδημίας. Οι δικαιούχοι απαλλάσσονται από την καταβολή φόρου κερδών και φόρου μισθών, 
εκτός εάν τα ποσά καταβάλλονται για γενικές επιχειρηματικές δραστηριότητες και όχι στο 
πλαίσιο ορισμένης συμφωνίας. 

  Παράταση προθεσμίας πληρωμής φόρου 
 
Οι προθεσμίες πληρωμής φόρου μισθωτών 
υπηρεσιών, και φόρου επί των κερδών για το έτος 
2018/19, οι οποίες εκτείνονται μεταξύ Απριλίου 
και Ιουνίου 2020, παρατείνονται αυτόματα κατά 3 
μήνες. Εάν οι φορολογούμενοι έχουν ήδη 
πραγματοποιήσει την πρώτη πληρωμή, η 
προθεσμία για τη δεύτερη πληρωμή παρατείνεται 
αυτόματα κατά 3 μήνες από την ημερομηνία που 
ορίζεται στη φορολογική δήλωση. 
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