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COVID-19 - Μέτρα αντιμετώπισης των 
επιπτώσεων της εμφάνισης του 
κορωνοϊού 

 

 

1. Παράταση της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Covid» και της 

προθεσμίας αποδοχής των δηλώσεων αυτών από τους μισθωτές 

 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Α.1043/2021 απόφαση του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. προβλέπεται η παράταση της προθεσμίας για την 
υποβολή της «Δήλωσης Covid» μηνός Ιανουάριου 2021 μέχρι και την 
10η Μαρτίου 2021. Επιπλέον, προβλέπεται ότι η προθεσμία αποδοχής 
της εν λόγω δήλωσης από τους μισθωτές παρατείνεται μέχρι την 16η 
Μαρτίου 2021.  
 

2. Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 

επιχειρήσεων και εργοδοτών 

 
Οι διατάξεις της Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων με αριθμό 7078/323/2021 προβλέπουν την 
παράταση κατά ένα μήνα της προθεσμίας καταβολής δόσεων 
ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών, απαιτητών έως 28/2/2021, 
εργοδοτών και επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι κατά ένα μήνα 
παρατείνεται και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων 
της κάθε ρύθμισης. Επιπλέον διευκρινίζεται ότι κατά το χρονικό 
διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων δεν υπολογίζονται 
πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. 
 
Στην εν λόγω ρύθμιση υπάγονται επιχειρήσεις ή εργοδότες που: 
 

a. Απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή 
ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου 
ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής 
απασχόληση, 

b. έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 05/11/2020, 
ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 
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05/11/2020 κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας, από 
τους αναφερόμενους στο συνημμένο στην εν λόγω απόφαση 
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 05/11/2020. 

 
Περαιτέρω, ως προς την απώλεια των ευεργετημάτων προβλέπεται ότι 
σε περίπτωση που οι υπαγόμενες επιχειρήσεις ή εργοδότες μέρος ή 
όλοι, τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους 
και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση 
που κατά την ολοκλήρωση του μέτρου οι ανωτέρω επιχειρήσεις ή 
εργοδότες δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η ως άνω 
παράταση καταβολής παύει αυτοδικαίως, και οι οφειλές 
επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την ημερομηνία που 
αυτές κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  
 
Ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι η υποχρέωση της διατήρησης του ίδιου 
αριθμού θέσεων εργασίας δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική 
αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που 
από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο 
χρόνο λειτουργίας. Τέλος, διευκρινίζεται ότι στην έννοια του ιδίου 
αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες 
οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω 
συνταξιοδότησης ή θανάτου καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου 
χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια 
του ανωτέρω χρονικού διαστήματος 
 

3. Μείωση ενοικίων - Τροποποίηση των αποφάσεων για τους μήνες 

Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 

 

Με δύο νέες αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών τροποποιούνται 
οι υπ’ αριθμ. Α.1251/2021 και Α.1274/2020 αποφάσεις με τις οποίες 
προσδιορίζονται, βάσει λίστας ΚΑΔ, οι πληττόμενες επιχειρήσεις που 
δικαιούνται την απαλλαγή από την καταβολή του 40% των 
μισθωμάτων για τους μήνες Δεκέμβριο και Νοέμβριο του 2020 
αντίστοιχα. 
 
Ειδικότερα, δυνάμει των πρόσφατων τροποποιήσεων (που επέφεραν 
Υπουργικές αποφάσεις με στοιχεία Α.1047/2021 και Α.1048/2021 
αντιστοίχως) προβλέπεται ότι, όσον αφορά στον προσδιορισμό των 
πληττόμενων επιχειρήσεων, για τις επιχειρήσεις που δεν ήταν ενεργές 
στις 20.03.2020 θα λαμβάνεται ο ΚΑΔ που είχαν κατά την 5η 
Νοεμβρίου 2020, εφόσον αυτές είναι ενεργές κατά την ημερομηνία 
αυτή 
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