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1-Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 30.03.20 

Με την πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, 
προβλέπονται τα ακόλουθα μέτρα:

01
Παροχή έκπτωσης 25% δόσεων  

Παροχή έκπτωσης 25% των δόσεων των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση 
οφειλών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί οικονομικά, με ημερομηνία καταβολής από 
τις 30.03.2020 έως και τις 30.04.2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα. Σε 
περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής 
καταβολής, εκπίπτει ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του ποσού της δόσης της 
ρύθμισης. Ρητά 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

02
Μεταχρονολογημένες επιταγές - Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και 
πληρωμής κατά 75 ημέρες για από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου 
αξιογράφου, για επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους ή 
θεωρούνται πληττόμενες βάσει ΚΑΔ

Αναστέλλονται κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και 
πληρωμής αξιογράφων. Η αναστολή αφορά επιχειρήσεις κλειστές ή πληττόμενες για 
αξιόγραφα που λήγουν  από τις 30 Μαρτίου 2020 και μέχρι την 31η Μαΐου 2020. Τα 
ανωτέρω 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. Η  ανωτέρω αναστολή των  προθεσμιών λήξης, 
εμφάνισης και πληρωμής ισχύουν για όλα τα αξιόγραφα.

Διαδικασία – Ηλεκτρονική διαβίβαση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έναρξη 

ισχύος της ΠΝΠ 

Ως προς τη διαδικασία τα αξιόγραφα πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει 

δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους 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 ΠΝΠ  δηλαδή μέχρι  2-4-2020  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  κατά τον 

μήνα Απρίλιο του έτους 2020. 

Η ανωτέρω διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων 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 για τη διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να 

ισχύσει για αυτά η προβλεπόμενη αναστολή των προθεσμιών κατά 75 ημέρες. 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/594
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/875
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/380
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1-Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 30.03.20 

Με την πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, 
προβλέπονται τα ακόλουθα μέτρα:

Κομιστές αξιογράφων που δεν είναι στους ΚΑΔ 

Οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της ΠΝΠ  δεν δραστηριοποιούνται 

σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται 

στις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί  δύνανται να ενταχθούν ατομικά στις πληττόμενες

επιχειρήσεις και να υπαχθούν στα μέτρα της αναστολή καταβολής Φ.Π.Α., της είσπραξης 

βεβαιωμένων οφειλών και της παράτασης προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών 

εισφορών, όπως αυτά καθορίζονται στα άρθρα 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,  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. 

Εξαιρέσεις 

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 θα εκδοθεί ι 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.

Τέλος διευκρινίστηκε ότι η ρύθμιση αυτή 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.
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2-Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών 
εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 καθώς και δόσεων 
ρύθμισης εργοδοτών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325 η 
οποία ορίζει τα ακόλουθα:

Με την κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας προβλέπεται η 

παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών περιόδου απασχόλησης 

Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, (οι οποίες είναι απαιτητές έως 31.03.2020 και 30.04.2020 

αντίστοιχα) έως 30.09.2020 και 31.10.2020 αντίστοιχα χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα 

αυτό τόκων και προσαυξήσεων.

Επιπλέον προβλέπεται η παράταση της προθεσμίας καταβολής δόσεων από ρυθμίσεις, που ήταν 

απαιτητές έως 31.03.2020, καθώς και η παράταση των προθεσμιών καταβολής όλων των 

επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, κατά τρεις (3) μήνες. Για όλες τις παρατάσεις δεν 

υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.

Η εν λόγω ρύθμιση καταλαμβάνει επιχειρήσεις ή εργοδότες οι οποίοι:

• 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, 

• έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20.03.2020, που αναφέρεται στο 

συνημμένο στην εν λόγω απόφαση πίνακα.

Σημειώνεται ότι η ρύθμιση καταλαμβάνει μόνο τις επιχειρήσεις με ενεργό κύριο ΚΑΔ από τους 

αναφερόμενους στη σχετική λίστα του Υπουργείου Εργασίας, σε αντίθεση με τις νεότερες 

αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών που εντάσσουν πλέον στα μέτρα στήριξης και τις 

επιχειρήσεις με ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας που αναφέρεται στη σχετική λίστα εφόσον τα 

ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2018 της δευτερεύουσας δραστηριότητας είναι 

μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ. 

Εκτιμούμε ότι το Υπουργείο Εργασίας θα προβεί σε διόρθωση της ως άνω ρύθμισης για να 

καταλαμβάνει και τις επιχειρήσεις με ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας με τους όρους που 

ισχύουν για τις παρατάσεις των φορολογικών υποχρεώσεων.

Σε περίπτωση που εργαζόμενοι τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο 

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

διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, οι ανωτέρω παρατάσεις παύουν αυτοδικαίως, και οι 

οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις. Θα πρέπει να διευκρινιστεί από το Υπουργείο   

ποιος είναι ο χρόνος διατήρησης του αριθμού θέσεων εργασίας. 

Η επικαιροποιημένη λίστα με τους ΚΑΔ είναι συνημμένη στην κοινή Υπουργική Απόφαση. 

Διευκρινίζουμε ότι υπάρχει κάποια διαφοροποίηση της λίστας των ΚΑΔ της απόφασης αυτής και 

της επικαιροποιημένης λίστας των ΚΑΔ  που αφορούν τις παρατάσεις των φορολογικών 

υποχρεώσεων.
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Με νέες αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών που εκδόθηκαν στις 
26.03.2020, προβλέπονται τα ακόλουθα:

3-Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών φυσικών προσώπων 
που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις που πλήττονται και 
μισθωτών σε αναστολή εργασίας.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325 η 
οποία ορίζει τα ακόλουθα:

Α.1061/2020

Α. 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 καθώς 

και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής 

καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για: 

• τα φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις, οι οποίες:

• έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20.03.2020 τους αναφερόμενους 

στον επικαιροποιημένο πίνακα ή 

• των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.3.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας 

δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στον επικαιροποιημένο 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. 

(Ο επικαιροποιημένος πίνακας με τους ΚΑΔ είναι συνημμένος στην Υπουργική Απόφαση)

• τους εργαζόμενους, 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 αναστολής εργασίας.

Από την εφαρμογή της παρούσας εξαιρούνται: 

• όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως,

• όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια,

• όσοι εργάζονται ως προσωπικό ασφαλείας και

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

απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Β. Αναστέλλεται μέχρι και την 31.08.2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και 

ληξιπρόθεσμων κατά τις 11.03.2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.

Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της 

αναστολής.
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4-Τροποποίηση της Α.1053/2020 και του συνημμένου Πίνακα 
Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων.

Με τη νέα υπουργική απόφαση Α.1062/2020 εντάσσονται πλέον στα μέτρα στήριξης όχι 

μόνο οι επιχειρήσεις με ενεργό κύριο ΚΑΔ από τους αναφερόμενους στη σχετική λίστα, 

αλλά και οι επιχειρήσεις με ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους 

αναγραφόμενους στη σχετική λίστα, υπό προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, με την απόφαση Α.1053/2020 (όπως τροποποιήθηκε από την Α.1062/2020) 

πλέον προβλέπεται ότι παρατείνονται μέχρι και την 31.08.2020 οι προθεσμίες 

καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων 

που λήγουν ή έληξαν από 11.03.2020 έως και την 30.4.2020 καθώς και  οι προθεσμίες 

καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων 

οφειλών και για τις επιχειρήσεις 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.

Ο επικαιροποιημένος πίνακας με τους ΚΑΔ των κλάδων που πλήττονται είναι 

συνημμένος στην Υπουργική Απόφαση. 

5-Τροποποίηση της Α.1054/2020  και του συνημμένου Πίνακα 
Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων. 

Αντίστοιχα, με την υπουργική απόφαση Α.1063/2020 τροποποιείται η Α.1054/2020, 

η οποία πλέον προβλέπει την παράταση μέχρι και την 31.08.2020 της προθεσμίας 

καταβολής ΦΠΑ που λήγει ή έληξε από 11.03.2020 μέχρι και την 30.04.2020 και για 

επιχειρήσεις των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού- κατά την 20.03.2020- ΚΑΔ 

δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο σχετικό 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. 

Για τις ως άνω επιχειρήσεις προβλέπεται πλέον και αναστολή μέχρι και την 

31.08.2020 είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11.03.2020 

οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ.

Ο επικαιροποιημένος πίνακας με τους ΚΑΔ των κλάδων που πλήττονται είναι 

συνημμένος στην Υπουργική Απόφαση
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6-Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων 

Με την από Α.1064/2020  29.03.2020 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών 

παρατείνονται οι παρακάτω προθεσμίες υποβολής δηλώσεων:

• 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.

• 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.

• Μέχρι και την 29/5/2020 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου διαμονής, 

με καταληκτική ημερομηνία την 31/3/2020, που αφορούν τα ειδικά στοιχεία, 

τα οποία εκδόθηκαν εντός Φεβρουαρίου 2020.

• Μέχρι και την 30/6/2020 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου 

διαμονής, με καταληκτική ημερομηνία την 30/4/2020, που αφορούν τα ειδικά 

στοιχεία, που εκδόθηκαν εντός Μαρτίου 2020.

• Μέχρι και την 29/5/2020 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου 

κληρονομιών και κερδών από τυχερά παίγνια, 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.
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COVID-19 - Μέτρα αντιμετώπισης των 
επιπτώσεων της εμφάνισης του κορωνοϊού

7-Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων - εργοδοτών του 
ιδιωτικού τομέα. 

Με την πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας Κ.Υ.Α.
12998/232/2020 αποφασίζονται τα ακόλουθα μέτρα στήριξης των εργαζομένων σε:

Α. Επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, 
βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής:

• Αναστολή των συμβάσεων εργασίας, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η εντολή της δημόσιας 
αρχής, για απαγόρευση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

• Ρητή απαγόρευση καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας, ειδάλλως οι καταγγελίες που θα 
πραγματοποιηθούν είναι άκυρες.

• Παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 800€, η οποία καλύπτει χρονικό διάστημα 45 
ημερολογιακών ημερών, για τους εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις έχουν τεθεί σε αναστολή. 

• Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, υπολογιζόμενη επί των ονομαστικών μισθών τους 
για χρονικό διάστημα 45 ημερών, η οποία καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

• Ρυθμίζεται η διαδικασία λήψης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις-
εργοδότες της περίπτωσης αυτής υποχρεούνται να υποβάλλουν από 24.3.2020 έως και 31.3.2020 

υπεύθυνη δήλωση, την οποία οφείλουν να γνωστοποιήσουν στους εργαζομένους από 24.3.2020 

έως και 31.3.2020.

Στη συνέχεια, οι εργαζόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση από 1.4.2020 μέχρι 

και 10.4.2020, ενώ προβλέπεται δυνατότητα παράτασης του εν λόγω διαστήματος. 

Σε περίπτωση μη τήρησης της εν λόγω διαδικασίας από τους εργοδότες, κηρύσσονται έκπτωτοι από 

την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής 

καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.

Β. Επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης 

του κορωνοϊού COVID-19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των 

ακαθάριστων εσόδων έτους 2018. 

• Αναστολή συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων κατά την 21.03.2020 και 

για συνεχόμενο ανέκκλητο χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών.

• Δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης με ορισμό προσωπικού ασφαλούς 

λειτουργίας ή και μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου.

• Ρητή απαγόρευση καταγγελίας συμβάσεων εργασίας του συνόλου του προσωπικού των ως άνω 

επιχειρήσεων. 

• Σε περίπτωση εφαρμογής του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων, 

υποχρέωση διατήρησης του ίδιο αριθμού θέσεων εργασίας και με τους ίδιους όρους εργασίας 

(κατά την 21.03.2020), μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του 
προσωπικού τους, για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής (δηλαδή για 45 ημέρες)

• Η εφαρμογή του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας είναι δυνατή από 21.3.2020 μέχρι 
και την 20.4.2020

• Αναφορικά με την αποζημίωση ειδικού σκοπού, την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων και την 
παράταση προθεσμίας καταβολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής 

καταβολής προς στα ασφαλιστικά ταμεία ισχύουν όσα αναφέρονται ανωτέρω (υπό Α)
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