
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

*ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: έχει ανασταλεί η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Β: πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19 βάσει το ΚΑΔ 

Α/α Ενέργεια Προϋπόθεση Ποιους αφορά* 
Διατάξεις, 

αποφάσεις, 
εγκύκλιοι 

Προθεσμία 
υποβολής 

Προηγούμενη 
Προθεσμία 

Σχόλια 

Φ.1 
Αναστολή καταβολής οφειλών που έχουν βεβαιωθεί 

από δηλώσεις Φ.Π.Α., πληρωτέες Μαρτίου - Απριλίου 

Διατήρηση των 

υφιστάμενων θέσεων 

εργασίας 

Κατηγορία Α & Β Α.1053/2020 31.08.2020 31.03.2020 

Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι 

προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων 

οφειλώντων επιχειρήσεων, στις 

Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα και από 

χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ που λήγουν ή 

έληξαν από 01/04/2020 μέχρι και την 

30/04/2020, των επιχειρήσεων που είχαν 

την 20/3/2020 ενεργό ΚΑΔ από τους 

ειδικότερα αναφερόμενους στην 

Υπουργική Απόφαση.  Ομοίως, 

παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής 

βεβαιωμένων οφειλών και των 

επιχειρήσεων, των οποίων τα ακαθάριστα 

έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 του 

ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας που 

περιλαμβάνεται στην Απόφαση, είναι 

μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα 

που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 

20/3/2020. Για την ίδια κατηγορία 

επιχειρήσεων αναστέλλεται μέχρι και την 

31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων 

και ληξιπρόθεσμων κατά τις 01/04/2020 

οφειλών από χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ. 

Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι 

τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού 

διαστήματος της αναστολής. 

Φ.2 
Αναστολή καταβολής κάθε είδους βεβαιωμένων 

οφειλών στις Δ.Ο.Υ ή τα Ελεγκτικά Κέντρα. 

Διατήρηση των 

υφιστάμενων θέσεων 

εργασίας 

Κατηγορία Α & Β Α.1053/2020 31.08.2020 30.04.20 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

*ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: έχει ανασταλεί η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Β: πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19 βάσει το ΚΑΔ 

Α/α Ενέργεια Προϋπόθεση Ποιους αφορά* 
Διατάξεις, 

αποφάσεις, 
εγκύκλιοι 

Προθεσμί
α 

υποβολή
ς 

Προηγού
μενη 

Προθεσμ
ία 

Σχόλια 

Φ.3 

Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και 

μισθώσεων κύριας κατοικίας επιχειρήσεων και 

εργαζόμενων σε αυτές κατά 40% του συνολικού 

μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020. 

Διατήρηση των 

υφιστάμενων 

θέσεων εργασίας 

Κατηγορία Α & Β ΔΤ. 07.04.20     

Επεκτείνεται τη μείωση του μισθώματος επαγγελματικών 

μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας κατά 40% για 

τον μήνα Απρίλιο, ώστε να καλυφθούν και οι επιχειρήσεις 

που έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία, καθώς και 

οι εργαζόμενοι σε αυτές. 

Με τη διάταξη επεκτείνεται στις πληγείσες επιχειρήσεις το 

μέτρο που ήδη ισχύει για τις επιχειρήσεις οι οποίες 

διέκοψαν τη δραστηριότητά τους με κρατική εντολή. 

Παράλληλα, επιτυγχάνεται η ίση μεταχείριση εργαζομένων 

που πλήττονται λόγω της αναστολής των συμβάσεων 

εργασίας τους, ώστε να δικαιούνται μερική καταβολή στη 

σύμβαση μίσθωσης κύριας κατοικίας όχι μόνο οι 

απασχολούμενοι σε επιχείρηση της οποίας ανεστάλη ή 

απαγορεύθηκε η λειτουργία με κρατική εντολή, αλλά και οι 

εργαζόμενοι των οποίων ανεστάλη η σύμβαση εργασίας, 

λόγω του γεγονότος ότι η επιχείρηση στην οποία 

απασχολούνται έχει πληγεί. 

Για όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι επωμίζονται 

την προσωρινή και έκτακτη μείωση του μισθώματος, στο 

πλαίσιο του διαμοιρασμού των βαρών εξαιτίας της 

υγειονομικής κρίσης, προβλέπεται αναστολή καταβολής 

φορολογικών υποχρεώσεων και δόσεων ρυθμίσεων 

φορολογικών οφειλών για 4 μήνες ή, σε περίπτωση που 

δεν κάνουν χρήση της αναστολής και πληρώσουν εντός 

των προβλεπόμενων προθεσμιών, έκπτωση 25% επί των 

παραπάνω υποχρεώσεων. 

Φ.4 

Επιτάχυνση επιστροφών φόρου εισοδήματος και 

φόρου προστιθέμενης αξίας εφόσον το συνολικώς 

αιτηθέν ποσό των εκκρεμών αιτήσεων ανέρχεται μέχρι 

του ύψους των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ 

Διατήρηση των 

υφιστάμενων 

θέσεων εργασίας 

Κατηγορία Α & Β 

παρ. 1 άρθ. 3 

Π.Ν.Π. 

20.3.2020 

    

Ως εκκρεμείς νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου για τις οποίες 

δεν έχει εκδοθεί πράξη προσωρινού διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

Α/α Ενέργεια Προϋπόθεση Ποιους αφορά* 
Διατάξεις, 

αποφάσεις, 
εγκύκλιοι 

Προθεσμία 
υποβολής 

Προηγούμενη 
Προθεσμία 

Σχόλια 

Φ.5 
Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για είδη ατομικής υγιεινής 

και προστασίας από 24% στο 6% 
    

παρ. 1 άρθ. 1 

Π.Ν.Π. 

20.3.2020 

      

Φ.6 

Ενεργές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έργων 

(πράξεων) ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων με καταληκτική προθεσμία 

υποβολής προτάσεων έως τις 31 Μαρτίου 2020, 

παρατείνονται  έως τις 30 Ιουνίου 2020. 

  
Κατηγορία Α & Β 

  

παρ. 1 άρθ. 

15 Π.Ν.Π. 

20.3.2020 

30.06.2020 31.03.2020   

Φ.7 

 

Συγκεντρωτικές καταστάσεις φορολογικών στοιχείων 

ΜΥΦ 2019 
  

Το σύνολο των 

εταιρειών 

  

Δ.Τ. 20.03.20 30.06.2020 31.03.20 

Η προθεσμία υποβολής των καταστάσεων 

φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση 

πληροφοριών (ΜΥΦ) του ημερολογιακού 

έτους 2019 παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 

2020, ενώ η προθεσμία για τη διόρθωση των 

αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία 

προμηθευτών παρατείνεται έως την 31η 

Ιουλίου 2020. 

 

 

 

*ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: έχει ανασταλεί η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Β: πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19 βάσει το ΚΑΔ 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

*ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: έχει ανασταλεί η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Β: πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19 βάσει το ΚΑΔ 

Α/α Ενέργεια Προϋπόθεση Ποιους αφορά* 
Διατάξεις, 

αποφάσεις, 
εγκύκλιοι 

Προθεσμία 
υποβολής 

Προηγούμενη 
Προθεσμία 

Σχόλια 

Φ.8 

Ευεργέτημα συμψηφισμού με άλλες οφειλές κατά 

25% σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης 

οφειλών ΦΠΑ 

  Κατηγορία Α & Β 

άρθρο 3 

Π.Ν.Π. 13-4-

2020 

    

Οι επιχειρήσεις εφόσον εξοφλήσουν ολοσχερώς μέχρι και τις 

30 Απριλίου 2020 το συνολικό ποσό της οφειλής που 

αντιστοιχεί στην απόδοση του Φ.Π.Α. που προκύπτει από τις 

δηλώσεις α' τριμήνου του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση 

απλογραφικών βιβλίων και του Μαρτίου για τους υπόχρεους σε 

τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, παρέχεται το ευεργέτημα του 

συμψηφισμού ποσού ίσου με το 25% επί της καταβληθείσας 

οφειλής, με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή 

διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική 

Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής 

μετά και την 1η Μαΐου 2020. Για τους υπόχρεους σε τήρηση 

διπλογραφικών βιβλίων, προϋπόθεση εφαρμογής του 

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

περιόδου Φεβρουαρίου 2020, με εξαίρεση τις υπόχρεες 

επιχειρήσεις που τελούσαν σε αναστολή στις 26 Μαρτίου 2020. 

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. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

*ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: έχει ανασταλεί η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Β: πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19 βάσει το ΚΑΔ 

Α/α Ενέργεια Προϋπόθεση Ποιους αφορά* 
Διατάξεις, 

αποφάσεις, 
εγκύκλιοι 

Προθεσμία 
υποβολής 

Προηγούμενη 
Προθεσμία 

Σχόλια 

Φ.9 Επιστρεπτέα προκαταβολή   

Στους δικαιούχους του 

χρηματοδοτικού σχήματος της 

επιστρεπτέας προκαταβολής, 

παράλληλα με όλες τις 

επιχειρήσεις που έχουν από 1 έως 

και 500 εργαζόμενους, 

εντάσσονται και οι ιδιωτικές 

επιχειρήσεις με τη μορφή 

ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων 

εταιρειών, εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης εταιρειών 

και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών, ανεξαρτήτως κλάδου, 

που δεν απασχολούν 

εργαζομένους. Προς αυτή την 

κατεύθυνση δρομολογείται η 

τροποποίηση της σχετικής Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης. 

Α.1076/2020 21.04.2020   

Εκδήλωση ενδιαφέροντος δύναται να υποβάλλουν: α) 

επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι προβληματικές, κατά την έννοια 

του Κανονισμού αριθ. 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014) ή δεν 

ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου  2019 αλλά 

αντιμετώπισαν προβλήματα ή κατέστησαν προβληματικές στη 

συνέχεια συνεπεία της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19, και δεν έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη 

ενίσχυση, η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, β) επιχειρήσεις που πληρούν τις 

προϋποθέσεις του Κανονισμού αριθ. 1407/2013 (ΕΕ L351/1 

της 24.12.2013) και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον 

Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020, γ) 

επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο 

του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που 

τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την 

υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο 

αυτή. 

Δεν αποτελεί προϋπόθεση η υπαγωγή της επιχείρησης σε 

κάποιον από τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) 

που περιλαμβάνονται στις εκάστοτε εκδιδόμενες υπουργικές 

αποφάσεις για την αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και 

τη χορήγηση κάθε είδους ενισχύσεων προς πληττόμενες 

επιχειρήσεις λόγω του κορωνοϊού COVID-19. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

*ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: έχει ανασταλεί η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Β: πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19 βάσει το ΚΑΔ 

Α/α Ενέργεια Προϋπόθεση Ποιους αφορά* 
Διατάξεις, 

αποφάσεις, 
εγκύκλιοι 

Προθεσμία 
υποβολής 

Προηγούμεν
η Προθεσμία 

Σχόλια 

Φ.10 
Δηλώσεις  φόρου κληρονομιών και κερδών από τυχερά 

παίγνια 
  

Το σύνολο των 

εταιρειών 

Δ.Τ. 

28.03.2020 
29.05.2020   

·         Παρατείνεται μέχρι και την 29/5/2020 η 

προθεσμία υποβολής των δηλώσεων, που λήγει 

εντός Μαρτίου και Απριλίου.Το ίδιο ισχύει και 

για τις δηλώσεις φόρου δωρεών και γονικών 

παροχών, για τις οποίες δεν συντάσσεται 

συμβολαιογραφικό έγγραφο. 

Φ.11 
Δηλώσεις χαρτοσήμου και Φόρου Συγκεντρώσεις 

κεφαλαίου 
    

Δ.Τ. 

28.03.2020 

παράταση 

2 μηνών  
  

 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 Μαρτίου και 

Απριλίου 2020. Οι δηλώσεις τελών χαρτοσήμου, 

που αποδίδονται ηλεκτρονικά με τον 

παρακρατούμενο φόρο εισοδήματος και 

αποτελούν παρακολούθημα του φόρου αυτού, 

αποδίδονται κατά τον χρόνο απόδοσης του 

παρακρατούμενου φόρου. 

Φ.12 Δήλωση Περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας    
Όλες τις 

Επιχειρήσεις 

Δ.Τ. 

28.03.2020 
30.06.2020   

  Παρατείνεται μέχρι και την 30/6/2020 η 

προθεσμία υποβολής των 

δηλώσεων περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής 

σακούλας, με καταληκτική ημερομηνία την 

30/4/2020, που αφορούν στο α’ τρίμηνο του 

2020. 

Φ.13 

Αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και 

πληρωμής αξιόγραφων κατά 75 ημέρες από την 

ημερομηνία λήξης εκάστου αξιογράφου 

  Κατηγορία Α & Β 
Δ.Τ 

27.03.2020 
    

Το μέτρο ισχύει για όλα τα αξιόγραφα που θα 

προσκομιστούν ηλεκτρονικά από τους εκδότες 

τους στις τράπεζες εντός τριών εργάσιμων 

ημερών από την έκδοση της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου, μέσω ειδικής 

εφαρμογής της Τειρεσίας Α.Ε., ανεξαρτήτως αν 

η επιχείρηση περιλαμβάνεται σήμερα στις 

πληττόμενες ή θα περιληφθεί σ’ αυτές στο 

μέλλον. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

*ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: έχει ανασταλεί η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Β: πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19 βάσει το ΚΑΔ 

Α/α Ενέργεια Προϋπόθεση Ποιους αφορά* 
Διατάξεις, 

αποφάσεις, 
εγκύκλιοι 

Προθεσμία 
υποβολής 

Προηγούμενη 
Προθεσμία 

Σχόλια 

Φ.14 

Δικαίωμα ένταξης  ατομικά (οι συγκεκριμένες 

επιχειρήσεις με βάση μόνο τον ΑΦΜ τους), στις 

πληττόμενες επιχειρήσεις και να λάβουν ασφαλιστικές 

και φορολογικές αναστολές από την 1η Απριλίου και 

εντεύθεν 

  

Οι κομιστές αξιογράφων 

που δεν 

δραστηριοποιούνται σε 

πληττόμενους ΚΑΔ αν το 

σύνολο των αξιογράφων 

που αναστέλλονται είναι 

μεγαλύτερο του 20% του 

μέσου μηνιαίου τζίρου 

τους το 2019 

 

 

Δ.Τ 27.03.2020     

Εξαίρεση αποτελούν οι επιχειρήσεις  που 

υπάγονται σε συγκεκριμένους ΚΑΔ που 

παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του 

τζίρου τους στη διάρκεια της κρίσης. 

Φ.15 
Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή 

επιστρεπτέας προκαταβολής 
  

Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών 

και 

Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων καθορίζονται 

οι δικαιούχοι, 

το ύψος της ενίσχυσης, οι 

προϋποθέσεις χορήγησης 

      

Η ενίσχυση με τη μορφή της 

«επιστρεπτέας προκαταβολής» είναι 

ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν 

συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. 

Φ.16 Κεντρικό μητρωό πραγματικών δικαιούχων      

άρθρο 12 

Π.Ν.Π. 30-3-

2020 

    

Η αναστολή δύναται να παρατείνεται για 

διάστημα ίσης διάρκειας με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 

και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Κατά το 

παραπάνω διάστημα αναστολής 

αναστέλλονται οι προθεσμίες υποβολής 

στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών 

Δικαιούχων. Το παραπάνω χρονικό 

διάστημα αναστολής της λειτουργίας δεν 

προσμετράται στο ανώτατο χρονικό 

διάστημα των εξήντα (60) ημερών ανά 

έτος, της παρ. 13 του άρθρου 20 του ν. 

4557/2018. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

*ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: έχει ανασταλεί η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Β: πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19 βάσει το ΚΑΔ 

Α/α Ενέργεια Προϋπόθεση Ποιους αφορά* 
Διατάξεις, 

αποφάσεις, 
εγκύκλιοι 

Προθεσμία 
υποβολής 

Προηγούμενη 
Προθεσμία 

Σχόλια 

Φ.17 

Δυνατότητα και προϋποθέσεις 

μεταβολής ΚΑΔ και συνέπειες 

ανακριβούς δήλωσης 

    
άρθρο 2 Π.Ν.Π. 13-

4-2020 
    

Η αναδρομική τροποποίηση κύριου ενεργού ΚΑΔ, που έχει 

πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιείται από τις 23 Μαρτίου 

2020 έως και τις 24 Απριλίου 2020 και ανατρέχει σε χρόνο 

από τις 20 Μαρτίου 2020 και προγενέστερα, γίνεται δεκτή 

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.     

Φ.18 Επέκταση οικονομικών ενισχύσεων     
άρθρο 2 Π.Ν.Π. 13-

4-2020 
    

Καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για 

τη λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για τους ελεύθερους 

επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολουμένους και για τους 

ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και για 

επιχειρήσεις με τη μορφή Ο.Ε, Ε.Ε,Ε.Π.Ε και IKE, εκτός των 

Α.Ε, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζομένους ή 

απασχολούν μέχρι και πέντε (5) εργαζομένους. Οι εν λόγω 

οικονομικές ενισχύσεις είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες 

και ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά 

παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν 

υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν 

δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται 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 υπολογίζονται στα εισοδηματικά 

όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή 

προνοιακού χαρακτήρα. 

Φ.19 
Κατάσταση συμφωνητικών Α' 

τριμήνου 2020 
    Α.1092/2020 20.07.2020 21.04.2020 

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής, μέσω εφαρμογής 

TAXISnet, της «Κατάστασης Συμφωνητικών» του Α’ 

τριμήνου 2020 (Ιανουάριος/Φεβρουάριος/Μάρτιος 2020) 

μέχρι την 20η ημέρα του μηνός Ιουλίου 2020. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΤΙΚΑ 

Α/α Ενέργεια Προϋπόθεση Ποιους αφορά* 

Διατάξεις, 

αποφάσεις, 

εγκύκλιοι 

Προθεσμία 

υποβολής 

Προηγούμεν

η Προθεσμία 
Σχόλια 

Ε.1 Γνωστοποίηση Μετακίνησης Εργαζομένων   

Επιχειρήσεις που 

λειτουργούν με το 

αναγκαίο προσωπικό 

για την παροχή της 

υπηρεσίας ή την 

εκπλήρωση του έργου 

τους 

Δ1α/Γ.Π οικ 20036 

 

Για το 

χρονικό 

διάστημα 

από 

23.03.2020 

ώρα 06:00 

έως και 

06.04.2020 

και ώρα 

06:00. 

 

  Η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια  

Ε.2 
Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών οφειλών 

σε ασφαλιστικά ταμεία 

Διατήρηση των 

υφιστάμενων 

θέσεων εργασίας 

Κατηγορία Α & Β 
παρ. 1 άρθ. 3 

Π.Ν.Π. 11.3.2020 
30.09.2020 30.0.2020   

Ε.3 

Έντυπο 11.1 - Απολογιστικό Έντυπο 

Γνωστοποίησης Στοιχείων Λήψης Άδειας 

Ειδικού Σκοπού και Συσχετιζόμενης Κανονικής 

Άδεια 

  
Κατηγορία Α & Β 

  

παρ. 3 άρθ. 4 

Π.Ν.Π. 11.3.2020 & 

12338/Δ1.4372/202

0 

15.04.2020   

Η άδεια ειδικού σκοπού χορηγείται από 

11.3.2020 έως 10.04.2020, και για όσο 

διαρκεί η εφαρμογή των έκτακτων και 

προσωρινών μέτρων. 

Η περίοδος της άδειας ειδικού σκοπού 

είναι χρόνος εργασίας, αμείβεται και 

ασφαλίζεται, ως χρόνος εργασίας. 

Ε.4 

Αναστολή  για το χρονικό διάστημα από 11-03-

2020 έως και 10-04-2020 η  υποχρέωση του 

εργοδότη να υποβάλλει στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» το 

έντυπο Ε4 (Συμπληρωματικός ωραρίου) 

  
Κατηγορία Α & Β 

  

παρ. 1 άρθ. 4 

Π.Ν.Π. 11.3.2020& 

40331/Δ1.13521/20

19 

15.04.2020 Καθημερινά 

Υποβολή, συγκεντρωτικά και 

απογραφικά, στο πρώτο δεκαήμερο του 

επόμενου μήνα της παρασχεθείσας 

εργασίας με ειδικό έντυπο 

*ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: έχει ανασταλεί η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Β: πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19 βάσει το ΚΑΔ 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΤΙΚΑ 

Α/α Ενέργεια Προϋπόθεση Ποιους αφορά* 

Διατάξεις, 

αποφάσεις, 

εγκύκλιοι 

Προθεσμία 

υποβολής 

Προηγούμενη 

Προθεσμία 
Σχόλια 

Ε.5 

Αναστολή  για το χρονικό διάστημα από 11-03-

2020 έως και 10-04-2020 η  υποχρέωση του 

εργοδότη να υποβάλλει στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» το 

έντυπο Ε8 (Αναγγελία Υπερεργασίας ή 

Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης) 

  
Κατηγορία Α & Β 

  

παρ. 1 άρθ. 4 Π.Ν.Π. 

11.3.2020& 

40331/Δ1.13521/2019 

15.04.2020 Καθημερινά 

Υποβολή, συγκεντρωτικά και 

απογραφικά, στο πρώτο δεκαήμερο του 

επόμενου μήνα της παρασχεθείσας 

εργασίας με ειδικό έντυπο 

Ε.6 

Αναστολή  για το χρονικό διάστημα από 11-03-

2020 έως και 10-04-2020 η  υποχρέωση του 

εργοδότη να υποβάλλει στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» το 

έντυπο Ε12 (e- Οικοδομώ) 

  
Κατηγορία Α & Β 

  

παρ. 1 άρθ. 4 Π.Ν.Π. 

11.3.2020& 

40331/Δ1.13521/2019 

15.04.2020 Καθημερινά 

Υποβολή, συγκεντρωτικά και 

απογραφικά, στο πρώτο δεκαήμερο του 

επόμενου μήνα της παρασχεθείσας 

εργασίας με ειδικό έντυπο 

Ε.7 

Ο εργοδότης δύναται με απόφασή του να 

καθορίζει ότι η εργασία που παρέχεται από τον 

εργαζόμενο, θα πραγματοποιείται, με το 

σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας 

    

παρ. 2 άρθ. 4 Π.Ν.Π. 

11.3.2020& 

40331/Δ1.13521/2019 

    

Η κυριότερη μορφή της εξ αποστάσεως 

εργασίας είναι η τηλεργασία και στην εν 

λόγω περίπτωση η επιλογή αυτής της 

μορφής απασχόλησης αποτελεί 

διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη 

Ε.8 
Απομάκρυνση από την εργασία εργαζομένων 

που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες 
    

Υπ. Απόφαση 

8030/2020 

οικ. 

12339/404/12.3.2020 

    Χρήση άδειας ειδικού σκοπού 

*ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: έχει ανασταλεί η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Β: πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19 βάσει το ΚΑΔ 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΤΙΚΑ 

*ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: έχει ανασταλεί η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Β: πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19 βάσει το ΚΑΔ 

Α/α Ενέργεια Προϋπόθεση Ποιους αφορά* 

Διατάξεις, 

αποφάσεις, 

εγκύκλιοι 

Προθεσμία 

υποβολής 

Προηγούμενη 

Προθεσμία 
Σχόλια 

Ε.9 

Τηλεργασία και αναστολή συμβάσεων 

εργασίας- Καταβολή ποσού πλέον της 

αποζημίωσης ειδικού σκοπού 

Διατήρηση των 

υφιστάμενων θέσεων 

εργασίας 

Κατηγορία Α & Β 

  

άρθρο 4 

12998/232/2020  

οικ.13738/413-

31.03.2020 

    

Δύνανται να συμφωνήσουν με τους εργαζόμενού 

τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους 

τελούν σε αναστολή, την παροχή εργασίας με 

τηλεργασία, μόνο για πρόσκαιρες ανάγκες της 

επιχείρησης και πριν την έναρξη 

πραγματοποίησης της να δηλωθεί στο  έντυπο 

ειδικού σκοπού για την εξ αποστάσεως εργασία 

που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 

Η κατ’ εξαίρεση συμφωνία για παροχή εργασίας 

με τηλεργασία για κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών 

της επιχείρησης, από εργαζόμενους των οποίων 

η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή και 

είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, 

μπορεί να τύχει εφαρμογής μόνο σε ποσοστό 

10%, κατ’ ανώτατο όριο, επί των εργαζομένων  

της επιχείρησης των οποίων οι  συμβάσεις τελούν 

σε αναστολή 

Ε.10 Παράταση καταβολής δώρου Πάσχα 

Διατήρηση των 

υφιστάμενων θέσεων 

εργασίας 

Κατηγορία Α & Β 
άρθρο 9 Π.Ν.Π. 30-

3-2020 
30.06.2020 15.04.2020 

Δύνανται να καταβάλουν το επίδομα εορτών 

Πάσχα σε χρόνο μεταγενέστερο από τον 

οριζόμενο και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 

30ης Ιουνίου 2020.Το δώρου Πάσχα που δεν θα 

καταβληθεί στους εργαζόμενους από τους 

εργοδότες θα καταβληθεί στο ακέραιο από τον 

Κρατικό Προϋπολογισμό. Σε όλες τις άλλες 

επιχειρήσεις ισχύει η υποχρέωση καταβολής του 

στις προθεσμίες του ισχύοντα νόμου. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΤΙΚΑ 

*ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: έχει ανασταλεί η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Β: πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19 βάσει το ΚΑΔ 

Α/α Ενέργεια 
Προϋπόθεσ

η 
Ποιους αφορά* 

Διατάξεις, 

αποφάσεις, 

εγκύκλιοι 

Προθεσμία 

υποβολής 

Προηγούμενη 

Προθεσμία 
Σχόλια 

Ε.11 

Οικονομική ενίσχυση των 6 

βασικών επιστημονικών κλάδων 

της χώρας μέσω ειδικού 

προγράμματος τηλεκατάρτισης 

  

Αφορά 

οικονομολόγους/λογιστές, 

μηχανικούς, δικηγόρους 

ανεξάρτητους επαγγελματίες ή 

με έμμισθη εντολή, ιατρούς, 

εκπαιδευτικούς και ερευνητές. 

ΔΤ 

30.03.2020 
    

  

 Μέσα από πόρους του ΕΣΠΑ θα καταβληθεί σε όλους 

τους επιστημονικούς κλάδους εκπαιδευτικό επίδομα-

αποζημίωση ύψους 600 ευρώ για το μήνα Απρίλιο, δια 

υλοποίησης ειδικού ανοιχτού προγράμματος 

τηλεκατάρτισης. 

-Η πρώτη δόση των 400 ευρώ θα ξεκινήσει να 

καταβάλλεται εντός Απριλίου (από 15.4) ενώ τα 

υπόλοιπα 200 ευρώ θα καταβληθούν μέχρι 30.4.  

 

Ε.12 
Παράταση καταβολής δόσεων 

ρύθμισης οφειλετών - εργοδοτών 

Διατήρηση των 

υφιστάμενων 

θέσεων 

εργασίας 

        

Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των δόσεων 

ενεργών ρυθμίσεων, που είναι απαιτητές έως 

31/03/2020 κατά τρεις (3) μήνες.Αντίστοιχα 

τροποποιούνται και οι καταληκτικές ημερομηνίες των 

επόμενων δόσεων (δόση Απριλίου 2020 και εντεύθεν) 

και κατά συνέπεια, η συνολική διάρκεια για τις ρυθμίσεις 

που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, παρατείνεται 

κατά τρεις μήνες. 

E.13 Άδεια ειδικού σκοπού     

άρθρο 8 

Π.Ν.Π. 13-4-

2020 
10.05.2020   

Σε περίπτωση που εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο 

γονέων, τότε αυτός δεν μπορεί να κάνει χρήση της 

άδειας ειδικού σκοπού, εκτός και αν ο γονέας που δεν 

εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί 

από τον κορωνοϊό COVID-19 ή είναι άτομο με αναπηρία 

(ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και άνω, σύμφωνα με 

απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ ή 

λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον Οργανισμό 

Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

(Ο.Π.Ε.Κ.Α.) ή σύνταξη αναπηρίας. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΤΙΚΑ 

*ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: έχει ανασταλεί η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Β: πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19 βάσει το ΚΑΔ 

Α/α Ενέργεια 
Προϋπόθεσ

η 
Ποιους αφορά* 

Διατάξεις, 

αποφάσεις, 

εγκύκλιοι 

Προθεσμία 

υποβολής 

Προηγούμενη 

Προθεσμία 
Σχόλια 

Ε.14 

Αναστολή  υποχρέωσης του 
εργοδότη να υποβάλλει στο Π.Σ. 

«ΕΡΓΑΝΗ» τα έντυπα Ε4, Ε8 ,Ε12 έως 
31.05.2020 

  Ολες οι επιχειρήσεις 

ΚΥΑ 
16135/499-
23/04/2020 

31.05.2020 Καθημερινά 
Υποβολή, συγκεντρωτικά και απογραφικά, στο 

πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα της 
παρασχεθείσας εργασίας με ειδικό έντυπο 

Ε.15 Παράταση ΑΠΔ Μαρτίου   Κατηγορία Α & Β   15.05.2020   

Με βάση και τα όσα ισχύουν έως σήμερα για τους 
μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, όσες υπερωρίες - 

υπερεργασίες πραγματοποιηθούν τον Μάιο θα 
μπορούν να δηλωθούν εκ των υστέρων και έως τις 

10 Ιουνίου.   

Ε.16 

 Παρατείνεται η αναστολή των 
συμβάσεων εργασίας των 

εργαζομένων για όσο χρονικό 
διάστημα διατηρείται η αναστολή 

λειτουργίας  

  Κατηγορία Α 

Άρθρο 10 
της Π.Ν.Π 
01.05.2020 

10.05.2020 

  

Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων αυτών των 
οποίων παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων 
εργασίας είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης 

κατ’ αναλογία των ημερών της παράτασης αυτής. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΤΙΚΑ 

Α/α Ενέργεια Προϋπόθεση Ποιους αφορά* 

Διατάξεις, 

αποφάσεις, 

εγκύκλιοι 

Προθεσμία 

υποβολής 

Προηγούμενη 

Προθεσμία 
Σχόλια 

Ε.17 

Παρέχεται η δυνατότητα στις πληττόμενες 
επιχειρήσεις 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. 

  Κατηγορία Β 
Άρθρο 10 της Π.Ν.Π 

01.05.2020 
    

Σε περίπτωση υπέρβασης του 
ανωτέρω ποσοστού, ο εργοδότης 

καταβάλλει ο ίδιος τις αποδοχές των 
εργαζομένων που υπερβαίνουν το 
60%. Ισχύει στην περίπτωση αυτή 
υποχρέωση μη καταγγελίας των 
συμβάσεων εργασίας καθώς και 
ρήτρα διατήρησης των θέσεων 

εργασίας για 45 ημέρες. 

Ε.18 

Παρέχεται η δυνατότητα για οριστική 
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. 

  Κατηγορία Β 
Άρθρο 11 της Π.Ν.Π 

01.05.2020 
  

  

Οι συμβάσεις των εργαζόμενων των 
οποίων ανακαλείται η αναστολή δεν 

δύναται να τεθούν εκ νέου σε 
αναστολή.  

Ε.19 

Επιτρέπεται η προσωρινή ανάκληση της 
αναστολής των συμβάσεων εργασίας 

εργαζομένων για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη 
αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες. 

  Κατηγορία Α & Β 
Άρθρο 12 της Π.Ν.Π 

01.05.2020 
    

Για το διάστημα της ανάκλησης, 
οφείλονται από τον εργοδότη οι 

συμβατικές αποδοχές κατ’ αναλογία 
των ημερών απασχόλησης 

Ε.20 

Παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που 
είχε ανασταλεί η λειτουργία με εντολή 
δημόσιας αρχής ή ήταν πληττόμενες 

σημαντικά, να προσαρμόζουν το ωράριο 
εργασίας των εργαζομένων τους με το ωράριο 
λειτουργίας τους εφόσον δεν μεταβάλλεται το 

είδος της σύμβασης εργασίας των 
εργαζομένων αυτών.  

  Κατηγορία Α & Β 
Άρθρο 13 της Π.Ν.Π 

01.05.2020 
  

  

  

*ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: έχει ανασταλεί η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Β: πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19 βάσει το ΚΑΔ 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΕΡΓΑΤΙΚΑ 

Α/α Ενέργεια Προϋπόθεση Ποιους αφορά* 

Διατάξεις, 

αποφάσεις, 

εγκύκλιοι 

Προθεσμία 

υποβολής 

Προηγούμενη 

Προθεσμία 
Σχόλια 

Ε.21 
Παράταση καταβολής ασφαλιστικών 

εισφορών Απριλίου 2020 
  Κατηγορία Α & Β Δ.15/Δ'/οικ.16484/499       

Ε.22 

Υπεύθυνες Δηλώσεις για αποζημίωση ειδικού 
σκοπού για μη λειτουργούσα επιχείρηση με 
εντολή δημόσιας αρχής κατά το μήνα Μάιο 
2020 και για τις πληττόμενες επιχειρήσεις - 

εργοδότες, που ορίζονται βάσει ΚΑΔ 

  

Μη λειτουργούσα 
επιχείρηση με εντολή 

δημόσιας αρχής 
κατά το μήνα Μάιο 

2020  

 ΦΕΚ 1779/10.05.2020   

  

  

Ε.23 

Υπεύθυνες Δηλώσεις για αποζημίωση ειδικού 
σκοπού για επιχειρήσεις - εργοδότες που 

επαναλειτουργούν με εντολή δημόσιας αρχής 
κατά το μήνα Μάιο 2020 

  

Για επιχειρήσεις - 
εργοδότες που 

επαναλειτουργούν με 
εντολή δημόσιας 

αρχής κατά το μήνα 
Μάιο 2020 & 
κατηγορία Β 

 ΦΕΚ 1779/10.05.2020     

Παρατείνεται η άδεια ειδικού σκοπού 
για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή 

λειτουργίας των δομών παροχής 
φροντίδας ή εκπαίδευσης που είναι 
εγγεγραμμένα ή φοιτούν τα παιδιά  

Ε.24 Παράταση αδείας ειδικού σκοπού   Κατηγορία Α & Β ΦΕΚ 1779/10.05.2020   

  

  

*ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: έχει ανασταλεί η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Β: πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19 βάσει το ΚΑΔ 


