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Επί του Πιεστηρίου… 
 
1. Υπουργείο Οικονομικών, Δελτίο Τύπου της 27.3.2020 «Αντιμετώπιση του ζητήματος 
των μεταχρονολογημένων επιταγών και διεύρυνση των μέτρων στήριξης και σε 
επιχειρήσεις που έχουν Κ.Α.Δ. δευτερεύουσας δραστηριότητας και πλήττονται από την 
εξάπλωση του κορονοϊού» 
 
Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι, μετά από διαβούλευση με φορείς της αγοράς, 
την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών κατέληξε στις ακόλουθες 
ρυθμίσεις για το θέμα των μεταχρονολογημένων επιταγών, οι οποίες θα περιληφθούν σε 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που θα εκδοθεί εντός της ημέρας. Ανάλυση των 
σχετικών ρυθμίσεων θα περιληφθεί στην επόμενη επικαιροποιημένη έκδοση του 
Ενημερωτικού μας Δελτίου. 
 
Το βασικό στοιχείο των σχετικών ρυθμίσεων είναι η αναστολή των επιταγών που αφορούν 
πληττόμενες επιχειρήσεις (περιλαμβανομένων και επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στους 
πληττόμενους Κ.Α.Δ. τον Απρίλιο), κατά 75 ημέρες. Οι σχετικές ρυθμίσεις έχουν ως 
ακολούθως : 
 
α) Από την έκδοση της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και μέχρι την 31η Μαΐου 
2020 για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) των επιχειρήσεων που έχουν 
αναστείλει τη δραστηριότητά τους με κρατική εντολή ή πληγεί δραστικά από την επιδημία 
του COVID-19, με βάση τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που έχουν εκδοθεί μέχρι 
σήμερα, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιόγραφων 
κατά 75 ημέρες από την ημερομηνία λήξης εκάστου αξιογράφου.  
 
Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις για τις οποίες θα ανασταλεί η δραστηριότητά τους ή 
θα περιληφθούν στις δραστικά πληττόμενες επιχειρήσεις κατά το μήνα Απρίλιο του 2020 
από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της συμπερίληψης των συγκεκριμένων 
Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας στις πληττόμενες επιχειρήσεις.  
 
Προσοχή : 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. 
 
β) Οι κομιστές αξιογράφων που δεν δραστηριοποιούνται σε πληττόμενους Κωδικούς 
Αριθμούς Δραστηριότητας θα έχουν δικαίωμα να ενταχθούν ατομικά (οι συγκεκριμένες 
επιχειρήσεις με βάση μόνο τον Α.Φ.Μ .τους), στις πληττόμενες επιχειρήσεις και να λάβουν 
ασφαλιστικές και φορολογικές αναστολές από την 1η Απριλίου και εντεύθεν αν το σύνολο 
των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου τζίρου 
τους το 2019, με την εξαίρεση επιχειρήσεων που υπάγονται σε συγκεκριμένους Κ.Α.Δ. που 
παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του τζίρου τους στη διάρκεια της κρίσης. Οι ειδικές 
ρυθμίσεις που αφορούν το συγκεκριμένο μέτρο θα προβλεφθούν με υπουργική απόφαση. 
 
γ) Στο πλαίσιο των τραπεζικών προϊόντων με εγγυοδοσία από πόρους του ΕΣΠΑ ή μέσω 
της Αναπτυξιακής Τράπεζας, που προετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
θα προβλεφθεί η δυνατότητα λήψης κεφαλαίου κινήσεως στους εκδότες ή/και τους 
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κομιστές μεταχρονολογημένων επιταγών, για τη διευκόλυνση της άμεσης αποπληρωμής 
τους. 
 
Παράλληλα, δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τίθενται άμεσα σε ισχύ 
οι αποφάσεις, με τις οποίες διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των ευνοϊκών μέτρων για τις 
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού. 
 
Ειδικότερα, αναστέλλεται η είσπραξη της καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, καθώς και 
των βεβαιωμένων οφειλών από χρεωστικές δηλώσεις Φ.Π.Α., και για τις επιχειρήσεις των 
οποίων τα ακαθάριστα έσοδα, από ενεργό κατά την 20η Μαρτίου 2020 Κ.Α.Δ. 
δευτερεύουσας δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στην επικαιροποιημένη λίστα, όπως 
αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, 
είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο Κ.Α.Δ. στις 20 
Μαρτίου 2020. 
 
2. Σε ότι αφορά την Κ.Υ.Α. Δ.15/Δ'/οικ. 13226/325/2020 των Υπουργών Οικονομικών 
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «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 της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19» 
που αφορά την παράταση της προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών 
μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 καθώς και των δόσεων ρύθμισης, χρήζει 
επανεξέτασης – επαναδιατύπωσης, έτσι ώστε να εναρμονισθεί σε ότι αφορά τους Κ.Α.Δ. 
με τις αποφάσεις  Α.1061, Α.1062 και Α.1063 του Υφυπουργού Οικονομικών. Η παράθεση 
της ανωτέρω Κ.Υ.Α. και οι σχετικοί χρηστικοί πίνακες θα περιληφθούν στην επόμενη 
επικαιροποιημένη έκδοση του Ενημερωτικού μας Δελτίου. 
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Α. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.03.2020 (Φ.Ε.Κ. 68/Α/20.3.2020) : 
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 
 
1. Μείωση συντελεστή Φ.Π.Α. για είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας 
 
Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του Άρθρου πρώτου της Π.Ν.Π. της 20.3.2020 για 
το διάστημα από 20.3.2020 μέχρι και 31.12.2020, προστέθηκε παράγραφος 50 στο 
Παράρτημα ΙΙΙ του Ν.2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.) στην οποία ορίζεται συντελεστής Φ.Π.Α. 
6% μέχρι τις 31.12.2020 για τα κάτωθι αγαθά : 
 
α) 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). 
 
β) Σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή (ΔΚ ΕΧ 3401 και ΕΧ 3402). 
 
γ) 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). 
 
δ) Αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη (ΔΚ ΕΧ 2207), η οποία προορίζεται ως πρώτη ύλη για 
την παραγωγή αντισηπτικών. 
 
ε) Καθαρή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη γεωργικής προέλευσης με αλκοολικό τίτλο 
95%, η οποία διατίθεται εμφιαλωμένη στη λιανική πώληση, σύμφωνα με την παράγραφο 5 
του άρθρου 8 του Ν.2969/2001 (ΔΚ ΕΧ 2207). 
 
Οι ανωτέρω διατάξεις κοινοποιήθηκαν με την εγκύκλιο Ε.2038/2020, με την οποία έγιναν 
και οι ακόλουθες διευκρινήσεις : 
 
α) Μάσκες προστασίας και γάντια για την ιατρική (για την προστασία από ιούς και την 
αποφυγή μετάδοσης ασθενειών - νοσοκομειακή και ιδιωτική χρήση) των ΔΚ ΕΧ 3926, ΕΧ 
4015, ΕΧ 4818 και ΕΧ 6307, συντελεστής Φ.Π.Α. 6%. 
 
ΔΚ 3926 : Όταν αποτελούνται από πλαστικές ύλες. 
 
ΔΚ 4015 : Όταν αποτελούνται από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη σκληρυμένο. 
 
ΔΚ 4818 : Όταν αποτελούνται από χαρτί. 
 
ΔΚ 6307 : Όταν αποτελούνται από υφαντικές ύλες. 
 
Επισημαίνεται ότι, οι μάσκες και τα γάντια προστασίας που υπάγονται στις 
προαναφερόμενες δασμολογικές κλάσεις, μπορούν να είναι είτε μίας χρήσης είτε 
πολλαπλών χρήσεων. 
 
Προσοχή : Οι μάσκες και τα γάντια προστασίας που κατατάσσονται στις προαναφερόμενες 
δασμολογικές κλάσεις, υπάγονται στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6% εφόσον 
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς αποφυγής μετάδοσης ασθενειών. Συνεπώς οι 
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μάσκες και τα γάντια για οικιακές εργασίες, επαγγελματικές χρήσεις, βιομηχανικές 
χρήσεις κ.λπ. (πχ γάντια για χρήση στην κουζίνα, για την κηπουρική, ή και τα συνεργεία 
αυτοκινήτων κλπ.) εξακολουθούν να υπάγονται σε κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. 24%. 
 
β) Σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή των ΔΚ ΕΧ 3401 και ΕΧ 3402, 
συντελεστής Φ.Π.Α. 6%.   
 
ΔΚ 3401 : Ο υπερμειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. 6% εφαρμόζεται στα ακόλουθα προϊόντα 
της δασμολογικής κλάσης αυτής, που προορίζονται για την ατομική υγιεινή : 
 

αα) Σαπούνια, προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω στην 
επιφανειακή τάση, σε ράβδους, σε σχήμα στρογγυλού ψωμιού, σε τεμάχια ή είδη 
έκτυπα, και ειδικότερα: 
 
ββ) Όλα τα κοινά σαπούνια προσωπικού καθαρισμού και υγιεινής κάθε τύπου, είτε 
σε στέρεη μορφή (π.χ. σε πλάκες) είτε σε υγρή μορφή (π.χ. υγροσάπουνα, 
κρεμοσάπουνα). 
 
γγ) Ειδικότερες κατηγορίες σαπουνιών υγιεινής, όπως τα απολυμαντικά σαπούνια 
(π.χ. αυτά που παρουσιάζονται σε στερεή μορφή και περιέχουν μικρές ποσότητες 
φαινόλης, κρεόλης, ναφθόλης, φορμαλδεΰδη κ.λπ.), τα σαπούνια γλυκερίνης, και 
τα σαπούνια για ιατρικές χρήσεις (π.χ. αυτά που περιέχουν βορικό οξύ, σαλικυλικό 
οξύ, θείο, σουλφοναμίδια ή άλλες φαρμακευτικές ουσίες), 
 
δδ) Χαρτί, βάτες, πιλήματα, και μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα 
ή καλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά 
 
εε) Σαπούνια σε άλλες μορφές, όπως π.χ. σε νιφάδες, σε μορφή κόκκων ή σκόνες 
 
στστ) Προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω στην 
επιφανειακή τάση που προορίζονται για το πλύσιμο του δέρματος, με μορφή υγρού 
ή κρέμας, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση. 
 
ζζ) Αποστειρωμένα υγρά μαντηλάκια χωρίς αλκοόλη, εμποτισμένα με απιονισμένο 
νερό, που περιέχουν απορρυπαντικό και άλλες καθαριστικές ουσίες (τα υγρά 
μαντηλάκια που περιέχουν αλκοόλη υπάγονται στη ΔΚ 3808 και επίσης υπάγονται 
σε Φ.Π.Α. 6% - βλ. κατωτέρω). 

 
Προσοχή : Παραμένουν στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. 24% προϊόντα της ΔΚ 3401 άλλα 
από τα προαναφερόμενα, όπως π.χ. σαπούνια λειαντικά, σαπούνια στίλβωσης, σαπούνια 
για βιομηχανικές χρήσεις, σαπούνια για σκοπούς αισθητικής., δεδομένου ότι δεν 
χρησιμοποιούνται για την ατομική υγιεινή. 
 
ΔΚ 3402 : Τα είδη της παρούσας κλάσης που υπάγονται στον υπερμειωμένο συντελεστή 
Φ.Π.Α. 6%, είναι ειδικότερα τα ακόλουθα : 
 

αα) Τα οργανικά παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση που 
προορίζονται για το πλύσιμο του δέρματος, με μορφή υγρού ή κρέμας, που δεν είναι 
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση. Τα προϊόντα αυτά όταν παρουσιάζονται 
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συσκευασμένα για τη λιανική πώληση κατατάσσονται, όπως αναφέρεται ανωτέρω, 
στη ΔΚ 3401. 
 
ββ) Τα παρασκευάσματα τύπου «χλωρίνης» (τα οποία π.χ. αποτελούνται από 
υποχλωριώδη συστατικά, μη ιοντικά τασιενεργά, λευκαντικούς παράγοντες, 
σαπούνι, αρωματικές ουσίες κ.λπ.) κ.α. 

 
Συνακόλουθα στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6% υπάγονται τα προϊόντα της ΔΚ 
3402 εφόσον χρησιμοποιούνται για την ατομική υγιεινή του ανθρώπου με στόχο την 
διατήρηση της καλής ατομικής καθαριότητας και την αποφυγή διάδοσης ασθενειών.  
 
Προσοχή : Κατά συνέπεια, κάθε άλλο είδος της ΔΚ 3402, που δεν ανήκει στα 
προαναφερόμενα, όπως είναι τα προϊόντα καθαρισμού επιφανειών και πατωμάτων, 
απορρυπαντικά και άλλα παρασκευάσματα καθαρισμού ρούχων, απορρυπαντικά πιάτων 
και σκευών κουζίνας, κλπ. εξακολουθούν να υπάγονται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. 
24%. 
 
γ) Αντισηπτικά διαλύματα, αντισηπτικά μαντηλάκια και άλλα αντισηπτικά 
παρασκευάσματα των, ΔΚ ΕΧ 3401, ΕΧ 2828, ΕΧ 3402, ΕΧ 3808, ΕΧ 3824 και ΕΧ 3307 , 
συντελεστής Φ.Π.Α. 6%. 
 
ΔΚ 2828 : Η παρούσα κλάση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, υδατικά διαλύματα 
υποχλωριώδους νατρίου που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την αναστολή της 
μικροβιακής ανάπτυξης σε υγρά. Ειδικότερα, σε συντελεστή Φ.Π.Α. 6% υπάγονται : 
 

αα) Τα υδατικά διαλύματα γνωστά και ως εμπορική χλωρίνη (bleach, eau de Javel), 
που χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για την απολύμανση χώρων ή την 
απολύμανση του νερού από μικροβιακούς παράγοντες. 
 
ββ) Τα υδατικά διαλύματα που χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων στην ιατρική ως 
αντισηπτικά προϊόντα. Τα είδη αυτά, με την πρόσμιξη βορικού οξέος, είναι επίσης 
γνωστά ως διαλύματα Dakin. 

 
ΔΚ 3808 : Στην παρούσα κλάση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα απολυμαντικά και 
παρόμοια προϊόντα που παρουσιάζονται σε μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση. 
Προϊόντα της κλάσης αυτής που υπάγονται στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6% είναι 
τα ακόλουθα : 
 

αα) Τα αλκοολικά διαλύματα (π.χ. ισοπροπυλικής αλκοόλης) για την απολύμανση 
των χεριών που περιέχουν γλυκερίνη ή και άλλες ουσίες (π.χ. αλόη). Τα είδη αυτά 
μπορεί να παρουσιάζονται και με μορφές σπρέι, γέλης κ.λπ. 
 
ββ) Τα μαντηλάκια που διαθέτουν αλκοόλη (ισοπροπυλική αλκοόλη) και έχουν 
αντισηπτικές και απολυμαντικές ιδιότητες. 
 
γγ) Τα προϊόντα που στο εμπόριο διατίθενται ως «αλκοολούχες λοσιόν» και 
αποτελούνται, για παράδειγμα, από μετουσιωμένη αλκοόλη, νερό, γλυκερίνη, 
φθαλικό διαιθυλεστέρα και αρωματικές ουσίες. 
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δδ) Απολυμαντικά προϊόντα που προορίζονται για τον καθαρισμό των χώρων των 
νοσοκομείων ή των ιατρικών εργαλείων. 

 
Προσοχή : Κάθε άλλο είδος της ΔΚ 3808 που δεν εμπίπτει στα προαναφερόμενα, δηλαδή 
δεν χρησιμοποιείται για αντισηπτικούς ή απολυμαντικούς σκοπούς, εξακολουθεί να 
υπάγεται στον κατά περίπτωση προβλεπόμενο συντελεστή Φ.Π.Α. Διευκρινίζεται ότι, οι 
διατάξεις της παραγράφου 39 του Παραρτήματος ΙΙΙ του Ν.2859/200 παραμένουν σε ισχύ. 
 
ΔΚ 3824 : Σε συντελεστή Φ.Π.Α. 6% υπάγονται αποκλειστικά τα χημικά προϊόντα της 
κλάσης αυτής που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς αντισηπτικούς ή 
απολυμαντικούς για την ατομική υγιεινή, και δεν είναι δυνατόν να καταταγούν, σύμφωνα 
με τα χαρακτηριστικά τους, σε άλλη δασμολογική κλάση όπως αυτές που 
προαναφέρθηκαν. 
 
ΔΚ 3307 : Σε συντελεστή Φ.Π.Α. 6% υπάγονται αποκλειστικά και μόνο τυχόν προϊόντα της 
κλάσης αυτής που έχουν αντισηπτική δράση. 
 
ΔΚ ΕΧ 3401, και ΕΧ 3402 : Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται, ως αναλύονται ανωτέρω 
στο στοιχείο β’ και τα οποία έχουν αντισηπτική δράση. 
 
δ) Αιθυλική αλκοόλη της ΔΚ 2207, συντελεστής Φ.Π.Α. 6%. Ωστόσο, για σκοπούς Φ.Π.Α., 
ο υπερμειωμένος συντελεστής 6% εφαρμόζεται μόνο στην αλκοόλη όπως αυτή 
περιγράφεται στο κείμενο του νόμου, ήτοι : 
 

αα) Στη μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη που προορίζεται ως πρώτη ύλη για την 
παραγωγή αντισηπτικών, καθώς και 
 
ββ) Στην καθαρή, μη μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη (καθαρό οινόπνευμα) 
γεωργικής προέλευσης με αλκοολικό τίτλο 95% η οποία διατίθεται εμφιαλωμένη στη 
λιανική πώληση, για ατομική υγιεινή και προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν.2969/01 (ΦΕΚ Α 281) δηλαδή δεν περιλαμβάνει 
τα προηγούμενα στάδια, πριν τη λιανική πώληση, συναλλαγής. 

 
Νομοθεσία Φ.Π.Α. περί συντελεστών (24%, 

13% και 6%) 
Δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων 

Σύμφωνα με το άρθρο 98 της κοινοτικής 
οδηγίας Φ.Π.Α. 2006/112, η θέσπιση 
μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. είναι 

δυνητικής εφαρμογής για τα Κράτη Μέλη και 
αφορά μόνο στις κατηγορίες αγαθών που 
αναφέρονται ρητά στο παράρτημα ΙΙΙ της 

Οδηγίας. Βάσει του ιδίου άρθρου, τα κράτη 
μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τη 

Συνδυασμένη Ονοματολογία για να οριοθετούν 
επακριβώς την οικεία κατηγορία των αγαθών 

για την οποία εφαρμόζονται οι μειωμένοι 
συντελεστές 

Η δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων 
πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση τα 

προβλεπόμενα στο Κοινό Δασμολόγιο της Ε.Ε. 
[Κανονισμός (ΕΟΚ) 2658/87, όπως 
τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 

αριθμ.2019/1776 (Συνδυασμένη 
Ονοματολογία-Σ.Ο. για το έτος 2020)], τους 

Γενικούς Κανόνες ερμηνείας αυτού καθώς και 
με τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις της 

Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.) και του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (Π.Ο.Τ.). 
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Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων της 
κοινοτικής οδηγίας Φ.Π.Α., σε εθνικό 
επίπεδο, σύμφωνα με το άρθρο 21 σε 
συνδυασμό με το Παράρτημα ΙΙΙ του Ν. 

2859/00 «Κώδικας Φ.Π.Α.», ο συντελεστής 
του Φ.Π.Α. ορίζεται σε 24% στη φορολογητέα 

αξία με εξαίρεση τα αγαθά που 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του 

νόμου. Στο Παράρτημα III του Κώδικα Φ.Π.Α., 
τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε μειωμένο 
συντελεστή Φ.Π.Α., προσδιορίζονται πέραν 
της περιγραφής τους και με την αντίστοιχη 
δασμολογική κλάση (Δ.Κ) του Δασμολογίου 

της Ε.Ε. 

Στο Κοινό Δασμολόγιο της Ε. Ένωσης τα 
προϊόντα περιγράφονται, σε πολλές 

περιπτώσεις, με γενικούς ορισμούς και, για 
τον λόγο αυτό, απαιτείται η αναλυτική και 

κατά περίπτωση εξέταση (case by case) του 
καθενός εξ' αυτών (κάτι που έχει τονιστεί 

επανειλημμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και έχει καταγραφεί σε αποφάσεις του 
Δικαστηρίου της Ε.Ε.), ούτως ώστε να 

διενεργηθεί επιτυχώς και με ασφάλεια η 
δασμολογική κατάταξη αυτών 

Ο όρος «ΕΧ» δίπλα από ορισμένες 
δασμολογικές κλάσεις, σημαίνει ότι, από την 
αναφερόμενη δασμολογική κλάση, υπάγονται 

σε συντελεστή Φ.Π.Α. 6% αποκλειστικά τα 
προϊόντα που αναγράφονται ρητά στη 

συγκεκριμένη παράγραφο του Παραρτήματος 
ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α., και όχι ολόκληρη η εν 

λόγω δασμολογική κλάση (η οποία 
περιλαμβάνει και άλλα είδη που δεν 
υπάγονται σε συντελεστή Φ.Π.Α. 6% 

 

 
2. Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας 
 
Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του Άρθρου δεύτερου της Π.Ν.Π. της 20.3.2020 : 
 
α) 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.  
 

αα) Τέλος χαρτοσήμου και Φ.Π.Α. κατά περίπτωση υπολογίζονται εκ νέου και 
επιβάλλονται επί του μισθώματος που προκύπτει από την ανωτέρω μερική 
καταβολή.  

 
ββ) Η μερική μη καταβολή του μισθώματος του πρώτου εδαφίου δεν γεννά δικαίωμα 
καταγγελίας της σύμβασης εις βάρος του μισθωτή ούτε οποιαδήποτε άλλη αστική 
αξίωση.  

 
Προσοχή : Τα ανωτέρω 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. 
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β) Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για 
τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί 
μισθώσεων, ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής 
είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση 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, του οποίου έχει ανασταλεί 
προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19.  
 
Προσοχή : Για την εφαρμογή των ανωτέρω 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. 
 
3. Επιτάχυνση επιστροφών φόρου εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας 
(Φ.Π.Α.) 
 
Σύμφωνα με το Άρθρο τρίτο της Π.Ν.Π. της 20.3.2020 σε εκκρεμείς, κατά την έναρξη 
ισχύος της Π.Ν.Π. της 20.3.2020, ήτοι σε εκκρεμείς την 20.3.2020 υποθέσεις ελέγχου 
επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων ή φόρου 
προστιθέμενης αξίας φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, 
εφόσον το συνολικώς αιτηθέν ποσό των εκκρεμών αιτήσεων ανέρχεται μέχρι του ύψους 
των 30.000,00 ευρώ, ανά φορολογία και ανά δικαιούχο, η επιστροφή διενεργείται άμεσα, 
με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού 
κοινοποιήθηκαν με την εγκύκλιο Ε.2037/2020. 
 
Επισημάνσεις 
 
i) Ως εκκρεμείς νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί πράξη 
προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μέχρι την 20.3.2020.  
 
ii) Για τις επιστροφές αυτές δύναται να διενεργείται έλεγχος σε δείγμα που επιλέγεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4174/2013, (Κώδικας Φορολογικών 
Διαδικασιών). 
 
4. Παράταση προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης 
 
Σύμφωνα με το Άρθρο πέμπτο της Π.Ν.Π. της 20.3.2020, επήλθαν τροποποιήσεις στο 
άρθρο 2 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου το οποίο έχει πλέον ως 
ακολούθως : 
 
«1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19 καθώς και σε μισθωτούς των επιχειρήσεων αυτών, 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. Στις ρυθμίσεις των προηγούμενων εδαφίων υπάγονται και φυσικά 
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πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω 
της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 
 
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., 
προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις ανά κλάδο και ανά περιοχή και οι μισθωτοί 
τους, 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. 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 την εφαρμογή των ανωτέρω εκδόθηκαν οι αποφάσεις του Υφυπουργού Οικονομικών 
Α.1053/2020, Α.1054/2020 και Α.1061/2020. 
 
4.1. Απόφαση Α.1061/2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 
της από 11.03.2020 Π.Ν.Π., όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου της 
από 20.03.2020 Π.Ν.Π. 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». 
 
α) Παρατείνονται μέχρι και την 31.8.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις 
Δ.Ο.Υ. οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 11.3.2020 έως και την 30.4.2020 των φυσικών 
προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο 
κωδικό δραστηριότητας στις 20.3.2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο 
επικαιροποιημένο πίνακα ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.3.2020 
Κ.Α.Δ. 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 
Κ.Α.Δ. στις 20.3.2020 καθώς και των μισθωτών των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε 
αναστολή είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας 
αρχής, είτε λόγω της εφαρμογής του μέτρου της περίπτωσης α’ της υποπαραγράφου 2Α 
του εντέκατου άρθρου της από 20.3.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου, (σ.σ. 
αναστολή συμβάσεων εργασίας). 
 
Προσοχή : Από την εφαρμογή της απόφασης Α.1061/2020 εξαιρούνται τα πρόσωπα της 
παραγράφου 5 του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Π.Ν.Π., ήτοι : 
 

αα) Όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως, 
 

ββ) Όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια, 
 

γγ) Όσοι εργάζονται ως προσωπικό ασφαλείας, και 
 

δδ) Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σχέση εξαρτημένης εργασίας δεν αναστέλλεται 
λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων. 
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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. 
 
β) Αναστέλλεται μέχρι και την 31.8.2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων 
κατά τις 11.3.2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων. 
 
γ) Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού 
διαστήματος της αναστολής. 
 
δ) Από την εφαρμογή της απόφασης Α.1061/2020 εξαιρούνται οι μισθωτοί που εργάζονται 
και τα φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στα εξής πρόσωπα : 
 

αα) Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 
14 του Ν.4270/2014. 

 
ββ) Τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). 

 
γγ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή σε 
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. - κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή 
αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της 
Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από 
κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους. 

 
δδ) Οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α' του 
Ν.3429/2005 (Α’ 314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του. 

 
εε) Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’ του αμέσως παραπάνω νόμου, 
(σ.σ. εταιρείες εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές στις οποίες συμμετέχει το 
Δημόσιο). 

 
5. Στήριξη ανέργων 
 
Σύμφωνα με το Άρθρο έβδομο της Π.Ν.Π. της 20.3.2020, η διάρκεια της τακτικής 
επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, του βοηθήματος ανεργίας 
αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων - ασφαλισμένων του Ε.Φ.Κ.Α. -τ. Ο.Α.Ε.Ε., 
τ. Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. και του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως 
απασχολουμένων-ασφαλισμένων του Ε.Φ.Κ.Α. -τ. Ε.Τ.Α.Α. (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, τ. Τομέας 
Τ.Σ.Α.Υ., τ. Τομέας Ασφάλισης Νομικών), για όσους δικαιούχους έληξε ή θα λήξει εντός 
του πρώτου τριμήνου του έτους 2020, παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου 2020. 
 
Επισημάνσεις 
 
i) Οι ημέρες επιδότησης του χρονικού διαστήματος της παράτασης εξαιρούνται του 
περιορισμού της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του Ν.1545/1985.1 Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.Δ.2961/1954 και του άρθρου 44 του Ν.3986/2011. 

 

 
1 Η παράγραφος 8 του άρθρου 6 του Ν.1545/1985 έχει ως ακολούθως : «8. Από 1.1.2013, σε κάθε περίπτωση 
τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας, εντός της προηγούμενης από την εκάστοτε έναρξη της επιδότησης λόγω 
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ii) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων δύναται να παρατείνεται περαιτέρω η διάρκεια των ανωτέρω παροχών. 
 
6. Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και ιδιοκτητών 
ατομικών επιχειρήσεων 
 
Με το Άρθρο όγδοο της Π.Ν.Π. της 20.3.2020 προβλέπονται τα ακόλουθα : 
 
α) 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, τους αυτοαπασχολουμένους και για τους ιδιοκτήτες ατομικών 
επιχειρήσεων. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι ορίζονται στο 
άρθρο 2 του Ν.4387/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4670/2020 
και είναι οι ακόλουθοι : 
 

αα) Ελεύθεροι επαγγελματίες είναι τα πρόσωπα που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα 
για το οποίο υπάγονται βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων στην 
ασφάλιση του πρώην Ο.Α.Ε.Ε. 

 
ββ) Αυτοτελώς απασχολούμενοι είναι τα πρόσωπα που ασκούν ανεξάρτητο 
επάγγελμα για το οποίο υπάγονται βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών 
διατάξεων στην ασφάλιση του πρώην Ε.Τ.Α.Α. 

 
β) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προβλέπονται μέτρα 
για τους ανωτέρω ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους 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. 
 
7. Λειτουργία επιχειρήσεων 
 
7.1. Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας 
 
Με το Άρθρο ένατο της Π.Ν.Π. της 20.3.2020 προβλέπονται τα ακόλουθα : 
 
α) 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 

 

 

ανεργίας, τετραετίας, δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των τετρακοσίων πενήντα (450). Εάν εντός 
της τετραετίας ο άνεργος έχει επιδοτηθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των τετρακοσίων πενήντα (450) 
ημερήσιων επιδομάτων, δικαιούται να επιδοτηθεί λόγω ανεργίας για τον υπόλοιπο αριθμό ημερήσιων 
επιδομάτων, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων πενήντα (450) ημερήσιων 
επιδομάτων. Από 1.1.2014 τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας στην τετραετία δεν είναι δυνατόν να είναι 
περισσότερα των τετρακοσίων (400).». 
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της παρούσας (20.3.2020), o εργοδότης δύναται, με απόφασή του, να ορίζει προσωπικό 
ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής : 
 

αα) Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ’ ελάχιστο δύο (2) εβδομάδες με 
περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, 

 
ββ) Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και 
εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης, 

 
γγ) Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας 
υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά 
την έναρξη εφαρμογής του. 

 
β) 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. 
 
γ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζεται κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων. 
 
7.2. Μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου 
 
Με το Άρθρο δέκατο της Π.Ν.Π. της 20.3.2020 προβλέπονται τα ακόλουθα : 
 
α) 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. 
 
β) Οι επιχειρήσεις του ομίλου που θα εφαρμόσουν τα ανωτέρω υποχρεούνται να 
διατηρήσουν, συνολικά, τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν πριν από τη 
μεταφορά. 
  
γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ανωτέρω 
διατάξεων. 
 
δ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται ο τρόπος, 
ο χρόνος και η διαδικασία δήλωσης της μεταβολής (δηλαδή της μεταφοράς του 
προσωπικού από επιχείρηση του ομίλου σε άλλη επιχείρηση του ομίλου) στο 
Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». 
 
7.3. Ακυρότητα καταγγελιών σύμβασης εργασίας – αναστολή συμβάσεων εργασίας 
 
Με το Άρθρο ενδέκατο της Π.Ν.Π. της 20.3.2020 προβλέπονται τα ακόλουθα : 
 
7.3.1. Ακυρότητα καταγγελιών σύμβασης εργασίας 
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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. 
 
Προσοχή : Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020. 
 
7.3.2. Αναστολή συμβάσεων εργασίας 
 
Α. 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 τους, 
προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες τους στο δυσμενές περιβάλλον 
που δημιουργείται.  
 
Προσοχή : Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι ένα (1) 
μήνα από τη δημοσίευση της Π.Ν.Π. της 20.3.2020, 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 αναστολή των συμβάσεων εργασίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, 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 περί αναστολής των συμβάσεων εργασίας (βάσει Κ.Α.Δ. ως κλάδοι 
πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19), 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. 
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δ) Οι Α.Π.Δ. των εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, 
υποβάλλονται από τον εργοδότη.  
 
Προσοχή : 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. 
 
Γ. 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 περί αναστολής 
των συμβάσεων εργασίας (βάσει Κ.Α.Δ. ως κλάδοι πληττόμενοι από την εξάπλωση του 
κορωνοϊού COVID-19). 
 
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». 
 
Δ. Μετά την ανωτέρω γνωστοποίηση οι δικαιούχοι - εργαζόμενοι, σύμφωνα με τα 
ανωτέρω, για να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση 
σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που τηρείται για τον σκοπό αυτό στη Γενική Διεύθυνση 
Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία της 
Γενικής Γραμματείας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  
 
Προσοχή : Στην υπεύθυνη δήλωση των δικαιούχων εργαζομένων συμπεριλαμβάνονται, 
εκτός των προσωπικών τους στοιχείων, τα οποία αντλούνται αυτόματα από το Π.Σ. 
«ΕΡΓΑΝΗ», τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού IBAN, καθώς και ο 
αριθμός πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο Π.Σ. 
«ΕΡΓΑΝΗ». 
 
Ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των 
ανωτέρω διατάξεων. 
 
8. Υπουργική Απόφαση Υπ’ αριθμόν 13031/Δ1.4551/2020 (Φ.Ε.Κ. 994/Β/23.3.2020)  
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Σε εφαρμογή της Π.Ν.Π. 14.03.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», με την παράγραφο 1 του άρθρου 
13 της οποίας 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, και της Π.Ν.Π. 20.03.2020 «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», στο άρθρο 2 της οποίας προβλέπεται μείωση μισθώματος 
επαγγελματικών μισθώσεων σε μισθωτή επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση 
επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή 
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και στην περίπτωση α’ της υποπαραγράφου 2Α της 
οποίας προβλέπεται ότι, 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 
τους, προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες τους στο δυσμενές 
περιβάλλον που δημιουργείται : 
 
α) Οι επιχειρήσεις - εργοδότες των οποίων έχει ανασταλεί η κύρια επιχειρηματική 
δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος 
επαγγελματικών μισθώσεων υποχρεούνται να δηλώσουν υπεύθυνα, όπως ορίζεται στην με 
την υπ’ αριθμόν 12998/232/23.3.2020 υπουργική απόφαση «Μέτρα στήριξης εργαζομένων 
και επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
του κορωνοϊού COVID-19» : 
 

αα) Την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας λόγω εντολής 
από δημόσια αρχή, βάσει Κ.Α.Δ., οριζόμενες από το Υπουργείο Οικονομικών όπως 
ισχύουν κάθε φορά, 

 
ββ) Τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μισθίου ακινήτου εφόσον έχουν 
επαγγελματική μίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή Δημόσιας Αρχής, 

 
γγ) Τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, 

 
δδ) Τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 
1.3.2020 έως 20.3.2020, είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση, μέσω 
του εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων - Εργοδοτών των οποίων, είτε η 
επιχειρηματική δραστηριότητα τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής οπότε 
είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, είτε πλήττονται 
σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών Κ.Α.Δ., λόγω των 
μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» στο Πληροφοριακό 
Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

 
β) Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών 
Κ.Α.Δ., ως κλάδοι πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19, κάνουν χρήση 
της δυνατότητας αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου του 
προσωπικού τους, υποχρεούνται να δηλώσουν υπεύθυνα, όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμόν 
12998/232/23.3.2020 υπουργική απόφαση «Μέτρα στήριξης εργαζομένων και 
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επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του 
κορωνοϊού COVID-19» : 
 

αα) Την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, 
 

ββ) Τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, 
 

γγ) Τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 
1.3.2020 έως 20.3.2020, είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση, μέσω 
του εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων - Εργοδοτών των οποίων, είτε η 
επιχειρηματική δραστηριότητα τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής οπότε 
είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, είτε πλήττονται 
σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών Κ.Α.Δ., λόγω των 
μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» στο Πληροφοριακό 
Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

 
Επισημάνσεις  
 
i) Όπου στην απόφαση αυτή αναφέρεται ο όρος Επιχείρηση - Εργοδότης νοούνται όλοι 
όσοι απασχολούν προσωπικό με εξαρτημένη σχέση εργασίας. Στην κατηγορία υπάγονται 
και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που απασχολούν προσωπικό 
με εξαρτημένη σχέση εργασίας. 
 
ii) Οι υπόχρεοι υποχρεούνται επίσης, να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη 
δήλωση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους εργαζομένους τους, όπως 
ορίζεται στην υπ’ αριθμόν 12998/232/23.3.2020 υπουργική απόφαση «Μέτρα στήριξης 
εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19». 
 
Υπόδειγμα : Παρατίθεται στο Παράρτημα του παρόντος η «Υπεύθυνη Δήλωση 
Επιχειρήσεων - Εργοδοτών των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί, 
με εντολή δημόσιας αρχής οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών 
μισθώσεων, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο 
Οικονομικών Κ.Α.Δ., λόγω των μέτρων αντιμετώπιση της μετάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19». 
 
9. Υπουργική Απόφαση Υπ’ αριθμόν 12997/231/2020 (Φ.Ε.Κ. 993/Β/23.3.2020)  
 
9.1. Μέτρα για τη στήριξη των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία 
 
Τα μέτρα στήριξης αφορούν τους κάτωθι εργαζόμενους με εξαρτημένη εργασία : 
 
α) Εργαζόμενους, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, των οποίων έχει ανασταλεί η σύμβαση 
εργασίας τους, είτε επειδή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, κατόπιν εντολής 
δημόσιας αρχής, είτε λόγω χρήσης της ρύθμισης της περίπτωσης α’ της υποπαραγράφου 
2Α, του ενδέκατου άρθρου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., βάσει των οριζομένων από το 
Υπουργείο Οικονομικών Κ.Α.Δ., 
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β) Εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1ης Μαρτίου 2020 έως 
και 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία από τον εργοδότη είτε με οικειοθελή αποχώρηση 
από τους ίδιους. 
 
9.2. Υπεύθυνη δήλωση των εργαζομένων για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού 
 
α) Οι ανωτέρω δικαιούχοι υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, 
ως το συνημμένο στην απόφαση παράρτημα, με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων με 
εξαρτημένη εργασία σε Επιχειρήσεις - Εργοδότες των οποίων, είτε η επιχειρηματική 
δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε οι εργαζόμενοι είναι 
δικαιούχοι μείωσης μισθώματος κύριας κατοικίας, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των 
οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών Κ.Α.Δ., λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της 
μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, 
ως αποζημίωση ειδικού σκοπού», στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού 
στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.yeka.gr). 
 
β) Η ηλεκτρονική πλατφόρμα τηρείται για τον σκοπό αυτό στη Γενική Διεύθυνση 
Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία, της 
Γενικής Γραμματείας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
 
9.3. Διασφάλιση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
 
Για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκείμενων σε όλες 
τις επεξεργασίες που θεσπίζονται με την παρούσα, λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. 
 
Υπόδειγμα : Παρατίθεται στο Παράρτημα του παρόντος η «Υπεύθυνη Δήλωση 
Εργαζόμενων με εξαρτημένη εργασία σε Επιχειρήσεις - Εργοδότες των οποίων, είτε η 
επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε οι 
εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος κύριας κατοικίας, είτε πλήττονται 
σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών Κ.Α.Δ., λόγω των 
μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τη χορήγηση έκτακτης 
οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού». 
 
Β. Παρατάσεις προθεσμιών 
 
Σύμφωνα με το από 20.3.2020 Δελτίο Τύπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), με αποφάσεις του Διοικητή κ. Γ. Πιτσιλή προβλέπονται τα ακόλουθα : 
 
α) Καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση (Μ.Υ.Φ.). Δημοσιεύθηκε η 
Απόφαση Α.1051/2020 με την οποία ορίζεται ότι : 2 

 

 
2 Τροποποιήθηκε η Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για 
διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει, ως ακολούθως : 
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 προστίθεται εδάφιο, ως εξής: « Για το ημερολογιακό έτος 
2019, η υποβολή των καταστάσεων των ως άνω περιπτώσεων θεωρείται εμπρόθεσμη μέχρι και την 
30.6.2020». 
2. Στο τέλος του άρθρου 6 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής: «Εξαιρετικά για το ημερολογιακό έτος 2019, 
για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών, θεωρείται εμπρόθεσμη 
τροποποιητική δήλωση που υποβλήθηκε μέχρι 31.7.2020». 
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αα) Η προθεσμία υποβολής των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για 
διασταύρωση πληροφοριών του ημερολογιακού έτους 2019 παρατείνεται έως την 
30η Ιουνίου 2020,  

 
ββ) Η προθεσμία για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία 
προμηθευτών παρατείνεται έως την 31η Ιουλίου 2020. 

 
β) 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, παρατείνεται έως 
την 30η Ιουνίου 2020. 
 
γ) Η προθεσμία υποβολής των αρχικών «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» με 
ημερομηνία αναχώρησης του μισθωτή από 1.2.2020 έως 31.5.2020, ή αρχικών ακυρωτικών 
«Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» με ημερομηνία ακύρωσης της διαμονής από 1.2.2020 
έως 31.5.2020, παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2020. 
 
Γ. Αναστολή είσπραξης και παράταση των προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων 
οφειλών, καθώς και των βεβαιωμένων οφειλών από χρεωστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. 
 
Σύμφωνα με το από 20.3.2020 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Υφυπουργός 
κ. Α. Βεσυρόπουλος, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. κ. Γ. Πιτσιλή, υπέγραψε 
δύο Αποφάσεις (Α.1053/2020 και Α.1054/2020), με τις οποίες αναστέλλεται η είσπραξη 
και δίνεται παράταση των προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών, καθώς 
και των βεβαιωμένων οφειλών από χρεωστικές δηλώσεις Φ.Π.Α., στις επιχειρήσεις που 
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού (COVID-19). 
Ειδικότερα : 
 
Γ.1. Απόφαση Α.1053/2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της 
από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (Φ.Ε.Κ. 55 Α’), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίηση-
συμπλήρωσή της με την απόφαση Α.1062/2020. 
 
α) Παρατείνονται μέχρι και την 31.8.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων 
στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο 
κωδικό δραστηριότητας στις 20.3.2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα ή των 
οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.3.2020 Κ.Α.Δ. 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 Κ.Α.Δ. στις 20.3.2020, 
που λήγουν ή έληξαν από 11.3.2020 έως και την 30.4.2020.  
 
Προσοχή : Έως την ίδια ημερομηνία (31.8.2020) και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και 
πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων 
ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. 
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β) Αναστέλλεται μέχρι και την 31.8.2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και 
ληξιπρόθεσμων κατά τις 11.3.2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων. 
 
γ) Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού 
διαστήματος της αναστολής. 
 
δ) Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε καθεστώς 
αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς 
και την περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι επιχειρήσεις δεν διατηρούν 
τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η αναστολή παύει αυτοδικαίως και οι 
οφειλές βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής ημερομηνίας 
βεβαίωσης. 
 
ε) Από την εφαρμογή της απόφασης Α.1053/2020 εξαιρούνται : 
 

αα) Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 14 του Ν.4270/2014. 

 
ββ) Τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). 

 
γγ) Τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή σε 
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. - κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή 
αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της 
Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από 
κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους. 

 
δδ) Οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α' του 
Ν.3429/2005 (Α’ 314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του. 

 
εε) Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’ του αμέσως παραπάνω νόμου, 
(σ.σ. εταιρείες εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές στις οποίες συμμετέχει το 
Δημόσιο). 

 
Γ.2. Απόφαση Α.1054/2020 «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της 
από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (Φ.Ε.Κ. 55 Α’), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίηση-
συμπλήρωσή της με την απόφαση Α.1063/2020. 
 
α) Παρατείνονται μέχρι και την 31.8.2020 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 11.3.2020 μέχρι και την 30.4.2020, των 
επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ως ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20.3.2020 
τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού 
κατά την 20.3.2020 Κ.Α.Δ. 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 Κ.Α.Δ. στις 20.3.2020. 
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β) Αναστέλλεται μέχρι και την 31.8.2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και 
ληξιπρόθεσμων κατά τις 11.3.2020 οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς 
καταβολή (χρεωστικές) των ανωτέρω προσώπων. 
 
γ) Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού 
διαστήματος της αναστολής. 
 
δ) 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. 
 
ε) Από την εφαρμογή της απόφασης Α.1054/2020 εξαιρούνται : 
 

αα) Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 14 του Ν.4270/2014. 

 
ββ) Τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). 

 
γγ) Τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή σε 
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. - κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή 
αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της 
Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από 
κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους. 

 
δδ) Οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α' του 
Ν.3429/2005 (Α’ 314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του. 

 
εε) Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’ του αμέσως παραπάνω νόμου, 
(σ.σ. εταιρείες εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές στις οποίες συμμετέχει το 
Δημόσιο). 

 
Δ. Επιβολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας κάθε τύπου 
πλοίων και σκαφών καθώς και του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής 
και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό 
της διάδοσης του κορωνοϊού CGVID-19, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 και 
ώρα 06:00 έως και 21.4.2020 και ώρα 06:00 
 
Με το Άρθρο πρώτο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) ΔΙα/ΓΠ.οικ. 20009/2020 
(Φ.Ε.Κ. 944/Β’/20.3.2020), μεταξύ των άλλων, ορίζονται και τα ακόλουθα : 
 
α) Επιβάλλεται εν μέρει προσωρινός περιορισμός κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίου και 
σκάφους για τη μεταφορά επιβατών δια θαλάσσης, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών 
πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, πορθμείων, λαντζών και 
θαλασσίων ταξί, από την ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά και μεταξύ των νησιών, για 
προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του 
κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική Επικράτεια, κατά τα αναφερόμενα στην από 20.3.2020 
εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
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COVID-19. Ο περιορισμός δεν καταλαμβάνει τις μετακινήσεις των σκαφών και των πλοίων, 
εφόσον αυτές διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο για τη μεταφορά : 
 

αα) Των μόνιμων κατοίκων των νησιών που μετακινούνται από την ηπειρωτική 
Ελλάδα προς τα νησιά και αντίστροφα. 

 
ββ) Των μόνιμων κατοίκων των νησιών που μετακινούνται μεταξύ αυτών. 

 
γγ) Του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, των 
δυνάμεων που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις και δράσεις του Οργανισμού 
Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, καθώς και της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας που μετακινείται για υπηρεσιακούς λόγους. 

 
δδ) Των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα και του εκπαιδευτικού προσωπικού κάθε 
βαθμίδας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των Ακαδημιών Εμπορικού 
Ναυτικού, που εργάζονται σε νησί υπό καθεστώς μόνιμης ή προσωρινής 
απασχόλησης οιασδήποτε μορφής ή μετακινούνται σε αυτό για την εκτέλεση 
υπηρεσίας. 

 
εε) Του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού πάσης φύσεως του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα, των ερευνητών και επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, καθώς 
και του προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), που 
εργάζεται σε νησί υπό καθεστώς μόνιμης ή προσωρινής απασχόλησης οιασδήποτε 
μορφής ή μετακινείται σε αυτό για την εκτέλεση υπηρεσίας. 

 
Προσοχή :  Η ιδιότητα των ανωτέρω περιπτώσεων αα’ έως και εε’ αποδεικνύεται 
με την επίδειξη των αποδεικτικών πιστοποίησης αυτής κατά την έκδοση των 
εισιτηρίων των επιβατών. Εφόσον τα εισιτήρια έχουν εκδοθεί με ηλεκτρονικό 
τρόπο, η απόδειξη της ιδιότητας πιστοποιείται πριν και κατά την επιβίβαση των 
επιβατών στα πλοία ή σκάφη που επιτελούν τη μεταφορά. Ειδικά για την περίπτωση 
του μόνιμου κατοίκου, αυτή αποδεικνύεται με την επίδειξη ισχύοντος 
εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης ή του Μοναδικού Αριθμού Νησιώτη ή 
βεβαίωσης μόνιμης διαμονής του επιβάτη που εκδίδεται από τον οικείο Δήμαρχο. 

 
στστ) Των μετακινούμενων για λόγους έκτακτης ανάγκης, εφόσον τούτο σαφώς 
αποδεικνύεται από κατάλληλα πιστοποιητικά. 

 
Προσοχή : Στην περίπτωση στστ’, η επιβίβαση επιτρέπεται κατόπιν άδειας της 
Λιμενικής Αρχής απόπλου των πλοίων. 

 
β) Στο πεδίο εφαρμογής της Κ.Υ.Α. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 20009/2020 εμπίπτουν η Εύβοια και η 
Λευκάδα, κατά το μέρος που αφορά στις θαλάσσιες συνδέσεις αυτών. 
 
γ) Οι περιορισμοί της Κ.Υ.Α. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 20009/2020 ισχύουν για το χρονικό διάστημα από 
21.3.2020 και ώρα 06:00 έως και 21.4.2020 και ώρα 06:00. 
 
Δ.1. Βεβαίωση κατοικίας ειδικής χρήσης 
 
Στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, για 
τη διευκόλυνση των μόνιμων κατοίκων των νησιωτικών περιοχών παρέχεται ψηφιακά από 
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την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, 
ώστε να μπορούν να μεταβαίνουν στον τόπο κατοικίας τους. 
 
Προσοχή : Η είσοδος στην εφαρμογή (https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-
hrisis) γίνεται με τους κωδικούς Taxis. 
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Ε. Διενέργεια αυτοψίας κατά την έναρξη / μεταβολή επιχειρηματικής δραστηριότητας 
 
α) Με την εγκύκλιο Ε.2036/2020 διευκρινίζεται ότι, οι αρμόδιες υπηρεσίες δύνανται να 
προβαίνουν σε επιτόπιο έλεγχο (αυτοψία), μόνον σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν υπάρχουν 
πληροφορίες ή κάθε είδους επιβαρυντικά στοιχεία (π.χ ανάμειξη του νόμιμου εκπροσώπου 
του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας σε υποθέσεις φοροδιαφυγής κ.λπ.), 
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υπόνοιες λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε υπόθεσης, και σε οποιαδήποτε 
άλλη περίπτωση κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις διενέργειας επιτόπιου ελέγχου 
(αυτοψία) προκειμένου να διαπιστωθεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων, η ύπαρξη 
της επιχείρησης στη συγκεκριμένη έδρα, καθώς και αν έχουν επέλθει μεταβολές στα 
δεδομένα της επιχείρησης που δεν έχουν καταχωρηθεί στο υποσύστημα Μητρώου TAXIS 
επειδή οι φορολογούμενοι δεν υπέβαλλαν, ως όφειλαν, τις σχετικές δηλώσεις στον 
αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. 
 
Εκ των υστέρων επιτόπιος έλεγχος (αυτοψία) κατά τα ανωτέρω πραγματοποιείται ιδίως 
στις περιπτώσεις που με τη δήλωση έναρξης / μεταβολής επιχειρηματικής δραστηριότητας 
δηλώνεται η πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών. 
 
β) Με την έκδοση της εγκυκλίου Ε.2036/2020 παύει να ισχύει η εγκύκλιος 
ΠΟΛ.1046/2016. Εκκρεμείς αιτήσεις έναρξης ή μεταβολής επαγγελματικής εγκατάστασης 
για τις οποίες δεν έχει χορηγηθεί η σχετική, κατά περίπτωση, βεβαίωση λόγω μη 
διενέργειας αυτοψίας διεκπεραιώνονται άμεσα. 
 
ΣΤ. Ψηφιακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης και εξουσιοδότησης στην 
Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) 
 
Στην από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), περιλαμβάνονται 
διατάξεις σχετικά με τη εσπευσμένη θέση σε λειτουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης 
(gov.gr). Ειδικότερα στην Π.Ν.Π. περιλαμβάνονται τα άρθρα εικοστό τέταρτο έως εικοστό 
όγδοο, που αφορούν στη δυνατότητα υποβολής με ηλεκτρονικό τρόπο και μέσω 
αυθεντικοποίησης με κωδικούς TaxisNet της αίτησης, της υπεύθυνης δήλωσης και της 
εξουσιοδότησης. 
 
Οδηγίες για τη εφαρμογή των ψηφιακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης και 
εξουσιοδότησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (Ε.Ψ.Π.) της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), 
δόθηκαν με την εγκύκλιο ΥΨη∆ 23.3.2020/Α.Π.: 7335 ΕΞ 2020. 
 
1. Δικαίωμα χρήσης της Ε.Ψ.Π. 
 
Κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για τον εαυτό του ατομικά ή με την ιδιότητα νομίμου 
εκπροσώπου νομικού προσώπου (χρήστης), ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα 
εκπροσώπησης ή αντιπροσώπευσης τρίτου προσώπου που θα ορίζεται από το χρήστη ρητά 
στο σώμα του εγγράφου, δύναται να εκδίδει έγγραφα, όπως υπεύθυνη δήλωση, 
εξουσιοδότηση και αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 
(gov.gr) του άρθρου 52 του Ν.4635/2019, της οποίας η παραγωγική λειτουργία, καθώς και 
η τεχνολογική ανάπτυξη και υποστήριξη ανήκει στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η 
δυνατότητα έκδοσης των ανωτέρω εγγράφων παρέχεται μέσα από αντίστοιχες υπηρεσίες-
ηλεκτρονικές εφαρμογές που λειτουργούν στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη. 
 
2. Αυθεντικοποίηση χρηστών της Ε.Ψ.Π. 
 
Για την πρόσβαση στις ως άνω υπηρεσίες, απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του 
χρήστη, με την χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης (TaxisNet). 
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Στον ιστότοπο της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης ο χρήστης επιλέγει μία από τις ακόλουθες 
υπηρεσίες : 
 
α) Υπεύθυνη δήλωση, 
 
β) Εξουσιοδότηση, 
 
γ) Αίτηση. 
 
Στη συνέχεια, το σύστημα μεταφέρει τον χρήστη στο περιβάλλον της ΓΓΠΣΔΔ, προκειμένου 
να λάβει χώρα η αυθεντικοποίηση του χρήστη, δηλαδή η επαλήθευση των στοιχείων της 
ταυτότητάς του, με χρήση των διαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΔΔ (κωδικοί TaxisNet). 
 
3. Διαδικασία έκδοσης Ηλεκτρονικής Υπεύθυνης Δήλωσης (e-dilosi). 
 
3.1. Ενέργειες πολιτών 
 
α) Αφού ολοκληρωθεί η αυθεντικοποίηση, ο χρήστης προβαίνει στην επιλογή του 
επιθυμητού μεταξύ των προσυμπληρωμένων προτύπων ή του γενικού προτύπου με 
ελεύθερο κείμενο. Τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη εμφανίζονται προσυμπληρωμένα 
στην υπεύθυνη δήλωση. Στην περίπτωση που στο επιλεγέν πρότυπο δεν εμφανίζονται 
προσυμπληρωμένα όλα τα στοιχεία του χρήστη, τα κενά πεδία συμπληρώνονται από τον 
ίδιο τον χρήστη. Τέλος, ο χρήστης συντάσσει την υπεύθυνη δήλωση με βάση το πρότυπο 
που επέλεξε. 
 
β) Ο χρήστης, αφού προβεί σε επισκόπηση της συνταχθείσας υπεύθυνης δήλωσής του, 
πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία συναίνεσης/αποδοχής του περιεχομένου της. Η 
διαδικασία αυτή διενεργείται μέσω της αποστολής από το σύστημα ενός μοναδικού 
κωδικού, που του αποστέλλεται με SMS στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει. 
 
γ) Μετά την ολοκλήρωση της περιγραφόμενης στην προηγούμενη υποπαράγραφο (β) 
διαδικασίας συναίνεσης/αποδοχής, ολοκληρώνεται η έκδοση της ηλεκτρονικής υπεύθυνης 
δήλωσης, η οποία, πλέον, φέρει έναν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης σε 
αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR code καθώς και την ηλεκτρονική σφραγίδα του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην οποία αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία και 
ώρα. Ο χρήστης μπορεί είτε να αποθηκεύσει τοπικά στον υπολογιστή του το αρχείο της 
υπεύθυνης δήλωσης ή να επιλέξει να του σταλεί ο υπερσύνδεσμος μέσω ηλεκτρονικού 
μηνύματος (email) ή μέσω γραπτού μηνύματος (sms). Η αναγραφόμενη στην ηλεκτρονική 
σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ημερομηνία αντιστοιχεί και λογίζεται 
ως ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Με αυτόν τον τρόπο, 
ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, που συντάχθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνιστά 
έγγραφο βέβαιης χρονολογίας, τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη μορφή της. 
 
δ) Στο σημείο αυτό, ο χρήστης έχει τις εξής δυνατότητες :  
 

αα) Είτε αποστέλλει τον υπερσύνδεσμο μαζί με τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό 
επαλήθευσης της συνταχθείσας ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσής του στον φορέα 
- λήπτη μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) ή μέσω γραπτού μηνύματος (sms),  
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ββ) Είτε ενημερώνει τηλεφωνικά τον φορέα - λήπτη για τον ως άνω αναγνωριστικό 
αριθμό είτε εκτυπώνει την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωσή του, με σκοπό να την 
προσκομίσει στον φορέα - λήπτη. Ιδιαιτέρως συνιστάται να μην ακολουθείται η 
εκτύπωση παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας. 

 
3.2. Ενέργειες δημοσίων φορέων 
 
α) Ο φορέας - λήπτης της υπεύθυνης δήλωσης υποχρεούται να αποδέχεται την κατά τα 
ανωτέρω εκδοθείσα υπεύθυνη δήλωση σε μία από τις ανωτέρω περιγραφείσες μορφές. 
 
β) Στην περίπτωση που ο χρήστης αποφασίσει να αποστείλει ηλεκτρονικά την ως άνω 
υπεύθυνη δήλωση, ο αρμόδιος υπάλληλος του φορέα - λήπτη θα λάβει ένα email ή ένα 
sms με έναν υπερσύνδεσμο μαζί με τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης. 
Μέσω του υπερσυνδέσμου, ο υπάλληλος του φορέα - λήπτη μπορεί να αποκτήσει εικόνα 
της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Συγκεκριμένα, πατώντας τον υπερσύνδεσμο ο 
υπάλληλος μεταφέρεται στο περιβάλλον αυθεντικοποίησης της ΓΓΠΣΔΔ, όπου καλείται να 
αυθεντικοποιηθεί με κωδικούς TaxisNet. Μετά την αυθεντικοποίησή του, ο υπάλληλος 
μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο περιεχόμενο της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. 
Επιπλέον, με τη χρήση του υπερσυνδέσμου κάνει ταυτόχρονα και επαλήθευση του 
περιεχομένου της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης συγκρίνοντας τον μοναδικό 
αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης στο σώμα της υπεύθυνης δήλωσης με αυτόν που 
έλαβε στο email ή με sms. 
 
γ) Στην περίπτωση που ο υπάλληλος λαμβάνει την εκτυπωμένη υπεύθυνη δήλωση, έχει τη 
δυνατότητα να επαληθεύσει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης, 
κάνοντας χρήση της υπηρεσίας επαλήθευσης του gov.gr πληκτρολογώντας τον μοναδικό 
αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης της υπεύθυνης δήλωσης. Συγκεκριμένα, ο υπάλληλος 
όταν εισέρχεται στην υπηρεσία επαλήθευσης μεταφέρεται στο περιβάλλον 
αυθεντικοποίησης της ΓΓΠΣΔΔ, όπου καλείται να αυθεντικοποιηθεί με κωδικούς TaxisNet. 
Μετά την αυθεντικοποίησή του, ο υπάλληλος μπορεί να επιβεβαιώσει το περιεχόμενο και 
τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό της υπεύθυνης δήλωσης. Επισημαίνεται ότι ο 
μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός επαλήθευσης ενυπάρχει τόσο στην ηλεκτρονική όσο 
και στην έντυπη μορφή της υπεύθυνης δήλωσης. 
 
δ) Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης ή της 
ταυτότητας του δηλούντα αυτής (άρνησης της αποδοχής υποβολής), η ΓΓΠΣΔΔ, υπό την 
ιδιότητα του παρόχου της υπηρεσίας έχει την αρμοδιότητα να επιβεβαιώνει το περιεχόμενο 
της υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και τα αναγκαία στοιχεία αναφορικά με τον τρόπο που 
έλαβε χώρα η αυθεντικοποίηση της δήλωσης και να κοινοποιεί αυτά είτε στον δηλούντα 
είτε στον αποδέκτη της υπεύθυνης δήλωσης είτε σε οποιονδήποτε αποδεικνύει ειδικό 
έννομο συμφέρον, υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2,3 και 5 του άρθρου 5 του 
Ν.2690/1999, όπως ισχύει. Για τον σκοπό αυτό, η ΓΓΠΣΔΔ τηρεί τα αναγκαία μεταδεδομένα 
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ετών. 
 
4. Διαδικασία έκδοσης Ηλεκτρονικής Εξουσιοδότησης. 
 
4.1. Ενέργειες πολιτών 
 
α) Αφού ολοκληρωθεί η αυθεντικοποίηση, ο χρήστης προβαίνει στην επιλογή του 
επιθυμητού μεταξύ των προσυμπληρωμένων προτύπων ή του γενικού προτύπου με 
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ελεύθερο κείμενο. Τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη εμφανίζονται προσυμπληρωμένα 
στην εξουσιοδότηση. Στην περίπτωση που στο επιλεγέν πρότυπο δεν εμφανίζονται 
προσυμπληρωμένα όλα τα στοιχεία του χρήστη, τα κενά πεδία συμπληρώνονται από τον 
ίδιο. Τέλος, ο χρήστης συντάσσει την εξουσιοδότηση με βάση το πρότυπο που επέλεξε. 
 
β) Ο χρήστης, αφού προβεί σε επισκόπηση της συνταχθείσας εξουσιοδότησής του, πρέπει 
να ακολουθήσει τη διαδικασία συναίνεσης/αποδοχής του περιεχομένου της. Η διαδικασία 
αυτή διενεργείται μέσω της αποστολής από το σύστημα ενός μοναδικού κωδικού, που του 
αποστέλλεται με SMS στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει. 
 
γ) Μετά την ολοκλήρωση της περιγραφόμενης στην προηγούμενη υποπαράγραφο (β) 
διαδικασίας συναίνεσης/αποδοχής, ολοκληρώνεται η έκδοση της ηλεκτρονικής 
εξουσιοδότησης, η οποία, πλέον φέρει έναν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης 
σε αλφαριθμητική μορφή και μορφή QR code καθώς και την ηλεκτρονική σφραγίδα του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην οποία αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία και 
ώρα. Ο χρήστης μπορεί είτε να αποθηκεύσει τοπικά στον υπολογιστή του το αρχείο της 
εξουσιοδότησης ή να επιλέξει να του σταλεί ο υπερσύνδεσμος μέσω ηλεκτρονικού 
μηνύματος (email) ή μέσω γραπτού μηνύματος (sms).Η αναγραφόμενη στην ηλεκτρονική 
σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ημερομηνία αντιστοιχεί και λογίζεται 
ως ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης. Με αυτόν τον τρόπο, 
ηλεκτρονική εξουσιοδότηση, που συντάχθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνιστά έγγραφο 
βέβαιης χρονολογίας, τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη μορφή της. 
 
δ) Στο σημείο αυτό, ο χρήστης έχει τις εξής δυνατότητες : 
 

αα) Αποστέλλει στον εξουσιοδοτούμενο τον υπερσύνδεσμο μαζί με τον μοναδικό 
αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης του μέσω 
ηλεκτρονικού μηνύματος (email) ή μέσω γραπτού μηνύματος (sms), είτε ενημερώνει 
τηλεφωνικά τον εξουσιοδοτούμενο για τον ως άνω αναγνωριστικό αριθμό είτε 
εκτυπώνει την ηλεκτρονική εξουσιοδότηση του, με σκοπό να την προσκομίσει στον 
εξουσιοδοτούμενο. Ιδιαιτέρως συνιστάται να μην ακολουθείται η εκτύπωση παρά 
μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας. 

 
ββ) Αποστέλλει ηλεκτρονικά τον υπερσύνδεσμο μαζί με τον μοναδικό 
αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης του στον 
φορέα - λήπτη μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email),ή μέσω γραπτού μηνύματος 
(sms), είτε ενημερώνει τηλεφωνικά τον φορέα - λήπτη ή εκτυπώνει την ηλεκτρονική 
εξουσιoδότησή του, με σκοπό να την προσκομίσει στον φορέα - λήπτη. Ιδιαιτέρως 
συνιστάται να μην ακολουθείται η εκτύπωση παρά μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις αδυναμίας. 

 
4.2. Ενέργειες δημοσίων φορέων 
 
α) Ο φορέας-λήπτης της εξουσιοδότησης υποχρεούται να αποδέχεται την κατά τα ανωτέρω 
εκδοθείσα εξουσιοδότηση σε μία από τις ανωτέρω περιγραφείσες μορφές. 
 
β) Στην περίπτωση που ο χρήστης (εξουσιοδοτών ή εξουσιοδοτούμενος) αποφασίσει να 
αποστείλει ηλεκτρονικά την ως άνω εξουσιοδότηση, ο αρμόδιος υπάλληλος του φορέα - 
λήπτη θα λάβει ένα email ή ένα sms με έναν υπερσύνδεσμο μαζί με τον μοναδικό 
αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης. Μέσω του υπερσυνδέσμου, ο υπάλληλος του φορέα 



TAX ADVISORS 

 

26      ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο 4/27.3.2020 

- λήπτη μπορεί να αποκτήσει εικόνα της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης. Συγκεκριμένα, 
πατώντας τον υπερσύνδεσμο ο υπάλληλος μεταφέρεται στο περιβάλλον αυθεντικοποίησης 
της ΓΓΠΣΔΔ, όπου καλείται να αυθεντικοποιηθεί με κωδικούς TaxisNet. Μετά την 
αυθεντικοποίησή του, ο υπάλληλος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στο περιεχόμενο της 
ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης. Επιπλέον, με τη χρήση του υπερσυνδέσμου κάνει 
ταυτόχρονα και επαλήθευση του περιεχομένου της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης 
συγκρίνοντας τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης στο σώμα της 
εξουσιοδότησης με αυτόν που έλαβε στο email ή με sms. 
 
γ) Στην περίπτωση που ο υπάλληλος λαμβάνει την εκτυπωμένη εξουσιοδότηση, ο αρμόδιος 
υπάλληλος του φορέα - λήπτη καθώς έχει τη δυνατότητα να επαληθεύσει το περιεχόμενο 
της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης, κάνοντας χρήση της υπηρεσίας επαλήθευσης του gov.gr 
πληκτρολογώντας τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης της εξουσιοδότησης. 
Συγκεκριμένα, ο υπάλληλος όταν εισέρχεται στην υπηρεσία επαλήθευσης μεταφέρεται στο 
περιβάλλον αυθεντικοποίησης της ΓΓΠΣΔΔ, όπου καλείται να αυθεντικοποιηθεί με 
κωδικούς TaxisNet. Μετά την αυθεντικοποίησή του, ο υπάλληλος μπορεί να επιβεβαιώσει 
το περιεχόμενο και τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό της εξουσιοδότησης. 
Επισημαίνεται ότι ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός επαλήθευσης ενυπάρχει τόσο στην 
ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη μορφή της εξουσιοδότησης. 
 
δ) Ο εξουσιοδοτών έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει την ηλεκτρονική εξουσιοδότηση 
οποτεδήποτε μέσα από την εφαρμογή. 
 
ε) Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου της εξουσιοδότησης ή της ταυτότητας 
του συντάκτη αυτής (άρνησης της αποδοχής υποβολής), η ΓΓΠΣΔΔ, υπό την ιδιότητα του 
παρόχου της υπηρεσίας, έχει την αρμοδιότητα να επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της 
εξουσιοδότησης, καθώς και τα αναγκαία στοιχεία αναφορικά με τον τρόπο που έλαβε 
χώρα η αυθεντικοποίηση της εξουσιοδότησης και να κοινοποιεί αυτά είτε στον 
εξουσιοδοτούντα είτε στον εξουσιοδοτούμενο είτε σε οποιονδήποτε αποδεικνύει ειδικό 
έννομο συμφέρον, υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρου 5 του 
Ν2690/1999, όπως ισχύει. Για τον σκοπό αυτό, η ΓΓΠΣΔΔ τηρεί τα αναγκαία μεταδεδομένα 
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ετών. 
 
στ) Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση το 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
 
Υποστήριξη σχετικά με την εφαρμογή των ως άνω προβλεπομένων υπηρεσιών θα 
παρέχεται εκτάκτως από στελέχη της ΕΔΥΤΕ ΑΕ στο εξής email: govgr@helpdesk.grnet.gr 
και τηλέφωνο επικοινωνίας 215-2157843 . 
 
Ζ. 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 
 
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπ’ Αριθμόν ΔΙα/ΓΠ.οικ. 20035/2020 (Φ.Ε.Κ. 
987/Β/22.3.2020) : 
 
α) Αποφασίστηκε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για 
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 και ώρα 
23:00 έως και 30.4.2020 και ώρα 12:00, των τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς 
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λειτουργίας της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.4276/2014, κατά τα αναφερόμενα 
στην από 20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι 
του κορωνοϊού COVID-19. 3 

 

 
3 Τουριστικά καταλύματα είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις που υποδέχονται τουρίστες και παρέχουν σε 
αυτούς διαμονή και άλλες συναφείς προς τη διαμονή υπηρεσίες, όπως εστίαση, ψυχαγωγία, αναψυχή, 
άθληση. Τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα μπορεί να ανεγερθούν είτε αυτοτελώς είτε σε συνδυασμό με 
ειδική τουριστική υποδομή. Διακρίνονται ως εξής: 
α. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα 
αα. Ξενοδοχεία: Τα ξενοδοχεία είναι εγκαταστάσεις διαμονής που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε 
δωμάτια ή σε διαμερίσματα ενός ή δύο ή περισσότερων χώρων με λουτρό, κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, 
παραμονής των πελατών και αίθουσα παροχής τουλάχιστον πρωινού γεύματος. 
ββ. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping): Οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις είναι 
κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, υπαίθρια, με ή χωρίς οικίσκους, στα οποία παρέχεται η δυνατότητα 
διαμονής, εστίασης και αναψυχής τουριστών που διαθέτουν ή όχι ίδια κατασκηνωτικά και μεταφορικά μέσα, 
όπως συρόμενα ή αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα τροχόσπιτα, σκηνές, 
τροχοσκηνές ή σκηνές επί της οροφής οχημάτων, τουριστικά λεωφορεία διαμορφωμένα με κοιτώνες (hotel 
bus) και τουριστικά λεωφορεία με συρόμενα οχήματα διαμορφωμένα με κοιτώνες (rotel hotel). Για την 
ίδρυση και λειτουργία των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων εκδίδεται εντός τριών μηνών από τη 
δημοσίευση του παρόντος σχετική απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζοντας τις τεχνικές και 
λειτουργικές προδιαγραφές αυτών. 
γγ. Ξενώνες φιλοξενίας νέων: Ξενώνες φιλοξενίας νέων είναι κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα τα οποία 
ευρίσκονται εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και οικισμών. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού που 
εκδίδεται εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος καθορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές 
προδιαγραφές των ξενώνων φιλοξενίας νέων, οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας τους, τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά και οι οικονομικές επιβαρύνσεις για τη νόμιμη λειτουργία τους, το ύψος του ποσού των 
παραβόλων για την κατάθεση αίτησης χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, οι διοικητικές κυρώσεις για 
παράβαση των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων, τα κριτήρια και η διαδικασία κατάταξής τους και κάθε 
άλλο σχετικό θέμα για την ίδρυση και λειτουργία αυτών. 
Επιτρέπεται η μετατροπή υφιστάμενων ξενοδοχειακών καταλυμάτων της υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης 
α' της παραγράφου 1 ή πολυώροφων οικοδομών σε ξενώνες φιλοξενίας νέων, εφόσον πληρούν τις τεχνικές 
και λειτουργικές προδιαγραφές του προηγούμενου εδαφίου. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού 
καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία μετατροπής των καταλυμάτων αυτών ή των πολυώροφων οικοδομών 
σε ξενώνες φιλοξενίας νέων. 
δδ. Σύνθετα τουριστικά καταλύματα: Σύνθετα τουριστικά καταλύματα είναι τα ξενοδοχειακά καταλύματα της 
υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 που ανεγείρονται σε συνδυασμό: 
α) με τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες της υποπερίπτωσης ββ’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 και 
β) με εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής. Για την ίδρυση και λειτουργία των σύνθετων τουριστικών 
καταλυμάτων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν.4002/2011 (Α' 180). Για την εφαρμογή 
του νόμου αυτού ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής νοούνται συνεδριακά κέντρα, γήπεδα 
γκολφ, κέντρα θαλασσοθεραπείας, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, Κέντρα 
Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού, υδροθεραπευτήρια, καθώς και οι εξής εγκαταστάσεις ειδικών μορφών 
τουρισμού: μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού - θερμαλισμού, κέντρα 
αναζωογόνησης, κέντρα ευεξίας και αισθητικής και κέντρα καταδυτικού τουρισμού. Με απόφαση του 
Υπουργού Τουρισμού δύνανται να προσδιορίζονται και άλλα είδη τουριστικών επιχειρήσεων ή 
εγκαταστάσεων ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, που αποτελούν τμήμα των σύνθετων 
τουριστικών καταλυμάτων. 
εε. Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condohotels) είναι ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερίπτωσης αα' της 
περίπτωσης α' της παραγράφου 2, κατηγορίας τριών (3) ή τεσσάρων (4) ή πέντε (5) αστέρων εντός 
εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εντός ορίων οικισμών πριν από το έτος 1923 ή κάτω των δύο χιλιάδων 
(2.000) κατοίκων. Επί των ξενοδοχείων αυτών, με τη μορφή δωματίων ή διαμερισμάτων, επιτρέπεται η 
σύσταση οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών και η σύσταση ή μεταβίβαση ενοχικών και εμπραγμάτων 
δικαιωμάτων σε τρίτους. Η μακροχρόνια μίσθωση συνομολογείται για χρονικό διάστημα δέκα (10) 
τουλάχιστον ετών. 
στστ. .................... 
β. Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: 
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β) Ως προς τα τουριστικά καταλύματα στα οποία, κατά τη δημοσίευση της Κ.Υ.Α. 
ΔΙα/ΓΠ.οικ. 20035/2020 (22.3.2020), διαμένουν ένοικοι σε ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις 
εκατό (10%) της συνολικής τους δυναμικότητας σε κλίνες, η προσωρινή απαγόρευση 
λειτουργίας τίθεται σε ισχύ στις 26.3.2020 και ώρα 12:00 και διαρκεί έως και τις 30.4.2020 
και ώρα 12:00. 
 
γ) Κατά το χρονικό διάστημα της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιτρέπεται η 
λειτουργία ενός (1) τουριστικού καταλύματος ανά περιφερειακή ενότητα. Ειδικώς στις 
περιφερειακές ενότητες Κεντρικού Τομέα Αθηνών και Θεσσαλονίκης επιτρέπεται η 
λειτουργία τριών (3) τουριστικών καταλυμάτων. 
 
δ) Είναι δυνατόν να εξαιρεθούν περαιτέρω από την απαγόρευση τουριστικά καταλύματα, 
η συνέχιση της λειτουργίας των οποίων είναι απολύτως αναγκαία για τη στέγαση : 
 

αα) Προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας,  
 

ββ) Πάσης φύσεως ιατρικού, νοσηλευτικού ή υγειονομικού προσωπικού,  
 

γγ) Προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών,  
 

δδ) Προσώπων που έχουν πληγεί λόγω φυσικών καταστροφών,  

 

 

αα. Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα - τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες): Ως τουριστικές 
επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) ορίζονται μονοκατοικίες, επιφάνειας τουλάχιστον 80 τ.μ., οι οποίες έχουν 
ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση και παρουσιάζουν αυτοτέλεια οικοπέδου/γηπέδου και κτίσματος. 
Δομούνται με όρους δόμησης κατοικίας. Για την ίδρυση και λειτουργία των τουριστικών επιπλωμένων 
επαύλεων (βιλών) εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4179/2013. 
ββ. Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα - τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες: Ως τουριστικές επιπλωμένες 
κατοικίες ορίζονται μεμονωμένες ή σε συγκρότημα μονοκατοικίες, επιφανείας τουλάχιστον 40 τ.μ. εκάστη, 
με αυτοτέλεια λειτουργίας και ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση. Δομούνται με όρους δόμησης κατοικίας. 
Για την ίδρυση και λειτουργία των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 46 του Ν.4179/2013. 
γγ. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα: Ως ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - 
διαμερίσματα ορίζονται εγκαταστάσεις διαμονής που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια ή και 
σε διαμερίσματα ενός ή δύο ή περισσότερων χώρων με λουτρό. 
γ. Τουριστικά καταλύματα σε κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς: 
Τουριστικά καταλύματα δύνανται να λειτουργούν και σε κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί βάσει της εκάστοτε 
ισχύουσας νομοθεσίας ως «διατηρητέα» ή «νεώτερα μνημεία», καθώς και σε προϋφιστάμενα του 1955 κτίρια 
για τα οποία το οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής του άρθρου 7 του Ν.4495/2017, βάσει αναλυτικής τεχνικής 
έκθεσης, φωτογραφικής τεκμηρίωσης και εμπεριστατωμένης γνωμοδότησής του, διαπιστώνει τον 
παραδοσιακό αρχιτεκτονικό και μορφολογικό χαρακτήρα τους, τηρουμένων των προδιαγραφών που ισχύουν 
για κάθε συγκεκριμένη μορφή καταλύματος και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.3028/2002. 
Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα εντός των ανωτέρω κτιρίων, που έχουν αδειοδοτηθεί έως την έναρξη ισχύος 
του Ν.4276/2014, κατατάσσονται αυτοδίκαια σε κατηγορίες αστέρων ως εξής: τα ΑΑ’ τάξης στην κατηγορία 
5 αστέρων, τα Α’ τάξης στην κατηγορία 4 αστέρων, τα Β’ τάξης στην κατηγορία 3 αστέρων και τα λοιπά 
στην κατηγορία των 2 αστέρων. Η ανωτέρω κατάταξη ισχύει έως τις 31.12.2019. Με απόφαση του Υπουργού 
Τουρισμού μπορεί να τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία κατάταξης των ανωτέρω καταλυμάτων 
Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα εντός των ως άνω κτιρίων κατατάσσονται αντίστοιχα ως εξής: τα Α’ 
τάξης σε 4 κλειδιών, τα Β’ τάξης σε 3 κλειδιών και τα Γ’ τάξης σε 2 κλειδιών. 
Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των 
ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων. 
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εε) Προσφύγων ή αιτούντων άσυλο,  

 
στστ) Φοιτητών των Α.Ε.Ι. και αλλοδαπών επισκεπτών των Α.Ε.Ι. που βρίσκονται 
στην Ελλάδα μέσω ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών, οι οποίοι 
στεγάζονται με φροντίδα των Α.Ε.Ι. ή/και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και αποδεδειγμένα δεν 
δύνανται να διαμείνουν σε κατοικία στην ημεδαπή,  

 
ζζ) Εκπαιδευτικών, μονίμων ή αναπληρωτών, που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες 
εκτός του δήμου της μόνιμης κατοικίας τους και διαμένουν ήδη σε τουριστικά 
καταλύματα για τον σκοπό αυτό.  

 
Από την απαγόρευση εξαιρούνται, επίσης, τουριστικά καταλύματα, η συνέχιση της 
λειτουργίας των οποίων είναι αναγκαία για ειδικούς επιτακτικούς λόγους που άπτονται 
της εύρυθμης λειτουργίας των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. 
 
ε) Τα τουριστικά καταλύματα, η λειτουργία των οποίων κατ' εξαίρεση επιτρέπεται, 
εξειδικεύονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του 
εξηκοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Με την 
ίδια απόφαση δύναται να τίθενται ειδικοί όροι για τη λειτουργία των ανωτέρω τουριστικών 
καταλυμάτων. 
 
στ) Εντός των τουριστικών καταλυμάτων, η λειτουργία των οποίων απαγορεύεται 
σύμφωνα με την παρούσα, δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την 
παρουσία κοινού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
1. Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) των κλάδων που πλήττονται από την 
εξάπλωση του κορονοϊού 
 
Παρατίθεται η επικαιροποιημένη λίστα με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας 
(Κ.Α.Δ.) των κλάδων  που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού COVID-19 όπως 
προβλέπονται στις υπουργικές αποφάσεις Α.1053/2020 και Α.1054/2020 όπως αυτές 
ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις υπουργικές αποφάσεις Α.1062/2020 και 
Α.1063/2020 αντίστοιχα. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν Κ.Α.Δ. έναν από τους 
κατωτέρω εντάσσονται στα μέτρα στήριξης. Σε περίπτωση τετραψήφιου Κ.Α.Δ., 
συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση 
εξαψήφιου, συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων. 
 
Προσοχή : Η λίστα είναι δυναμική και θα μεταβάλλεται με τις ανάλογες Υπουργικές 
Αποφάσεις κατά την εξέλιξη της κρίσης. 
 

Κ.Α.Δ. ΚΛΑΔΟΣ (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ) 

01.19.2 Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων σπόρων ανθέων 

01.29.3 Καλλιέργεια φυτικών υλών που χρησιμοποιούνται για σπαρτοπλεκτική, 
παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη 

01.30 Πολλαπλασιασμός των φυτών 

01.49.19.02 Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και 
άλλων) 

01.49.3 Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων 
προβιών και δερμάτων 

01.63.10.12 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για ίδιο 
λογαριασμό) 

01.63.10.13 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για 
λογαριασμό τρίτων) 

03.11 Θαλάσσια αλιεία 

03.12 Αλιεία γλυκών υδάτων 

03.21 Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια 

03.22 Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων 

10.39.23 Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων καρπών με κέλυφος, 
αράπικων φιστικιών, που διαθέτονται καβουρδισμένα, αλατισμένα ή με 
άλλο τρόπο παρασκευασμένα 

10.52 Παραγωγή παγωτών 

10.71 Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 

10.82 Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών 

10.83 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ 

10.85 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών 

11.01 Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών 

11.02 Παραγωγή οίνου από σταφύλια 

11.03 Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα 

11.04 Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση 
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Κ.Α.Δ. ΚΛΑΔΟΣ (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ) 

11.05 Ζυθοποιία 

13.10 Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών 

13.20 Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών 

13.30 Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων 

13.91 Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ 

13.92 Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα 

13.93 Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών 

13.94 Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγκων και διχτυών 

13.95 Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, 
εκτός από τα ενδύματα 

13.96 Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών 
ειδών 

13.99 Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α. 

14.11 Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων 

14.12 Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας 

14.13 Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων 

14.14 Κατασκευή εσωρούχων 

14.19 Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης 

14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών 

14.31 Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ 

14.39 Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ 

15.11 Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών 

15.12 Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, 
ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας 

15.20 Κατασκευή υποδημάτων 

16.29 Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο κατασκευή ειδών από φελλό και 
ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 

17.12 Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού 

17.21 Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και 
εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι 

17.22.13 Κατασκευή δίσκων, πιάτων κάθε είδους και φλιτζανιών και παρόμοιων 
ειδών, από χαρτί ή χαρτόνι 

17.23 Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών) 

17.29 Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι 

18.11 Εκτύπωση εφημερίδων 

18.12 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες 

18.13 Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων 

18.14 Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες 

18.20 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 

20.30 Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών 
τυπογραφίας και μαστιχών 

20.41.4 Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών 

20.42 Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού 
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20.51.13 Παραγωγή πυροτεχνημάτων 

20.51.14 Παραγωγή φωτοβολίδων, πυραύλων δημιουργίας βροχής, σημάτων 
ομίχλης και άλλων πυροτεχνικών ειδών (εξαιρουμένων των 
πυροτεχνημάτων) 

20.53 Παραγωγή αιθέριων ελαίων 

22.29.25 Κατασκευή εφοδίων γραφείου ή σχολικών εφοδίων από πλαστικές ύλες 

23.19.22 Κατασκευή γυαλιών ρολογιών τοίχου και χεριού ή ματογυαλιών, μη 
κατεργασμένων οπτικά σφαιρών (μπαλών) κοίλων και των τμημάτων 
τους, από γυαλί, για την κατασκευή παρόμοιων γυαλιών 

25.92 Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας 

25.99 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α. 

26.51 Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης 

26.60 Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και 
θεραπευτικής χρήσης 

27.40 Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού 

30.92 Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων 

31.01 Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα 

31.02 Κατασκευή επίπλων κουζίνας 

31.03 Κατασκευή στρωμάτων 

31.09 Κατασκευή άλλων επίπλων 

32.12 Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών 

32.13 Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών 

32.20 Κατασκευή μουσικών οργάνων 

32.30 Κατασκευή αθλητικών ειδών 

32.40 Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους 

32.50 Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών 

32.99 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 

33.12 Επισκευή μηχανημάτων 

33.13 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού 

33.14 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού 

33.15 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών 

33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων 

35.30.2 Υπηρεσίες παροχής πάγου· υπηρεσίες παροχής ψυχρού αέρα και νερού 

45.11 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.19 Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.20 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.31 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων 

45.32 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 

45.40 Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και 
εξαρτημάτων τους 

46.11.12 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση λουλουδιών και 
φυτών 
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46.11.19.02 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων 
γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων 

46.11.19.26 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υφαντικών ινών 

46.14 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, 
βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών 

46.15 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών 
οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας 

46.16 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, γουναρικών, 
υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων 

46.17.11.24 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τσαγιού και καφέ 

46.17.11.25 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τυποποιημένων 
ειδών διατροφής 

46.17.12 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποτών 

46.18.11.02 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αρωμάτων και 
παρασκευασμάτων καλλωπισμού 

46.18.12 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση παιχνιδιών κάθε 
είδους, ειδών αθλητισμού, ποδηλάτων, βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών 
και χαρτικών ειδών, μουσικών οργάνων, ρολογιών χεριού και τοίχου, 
φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού 

46.18.19 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων 
συγκεκριμένων προϊόντων π.δ.κ.α. 

46.19 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών 

46.22 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών 

46.24 Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος 

46.31.11.02 Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων ξηρών καρπών 

46.31.12.08 Χονδρικό εμπόριο κατεργασμένων ξηρών καρπών 

46.31.12.15 Χονδρικό εμπόριο ξηρών καρπών, καβουρδισμένων αράπικων φιστικιών, 
αλατισμένων ή με άλλο τρόπο συντηρημένων 

46.33.13.05 Χονδρικό εμπόριο ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των κλασμάτων 
τους, υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί 
περαιτέρω παρασκευή 

46.34 Χονδρικό εμπόριο ποτών 

46.36 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής 

46.37 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών 

46.38 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, 
καρκινοειδών και μαλακίων 

46.39 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού 

46.41 Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

46.42 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων 

46.43 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 

46.44 Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού 

46.45 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών 

46.47 Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών 

46.48 Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων 
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46.49 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης 

46.51 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού 
υπολογιστών και λογισμικού 

46.52 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων 

46.64 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, 
και χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών 

46.65 Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου 

46.66 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου 

46.69 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 

46.76 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων 

46.77.10.30 Χονδρικό εμπόριο φυτικών απορριμμάτων και φυτικών υπολειμμάτων 

46.90 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο 

47.19 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από 
Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01), 
Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02) 

47.24.16.08 Λιανικό εμπόριο τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών 

47.24.16.10 Λιανικό εμπόριο φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων 

47.24.16.11 Λιανικό εμπόριο φύλλων κρούστας ή κανταϊφιού 

47.24.17 Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής με βάση τη ζάχαρη 

47.25 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.41 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων 
υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.51 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.52 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.53 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 

47.54 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.59 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης 
σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.62 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 
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47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.74 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα 

47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα 
καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, 
μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και 
πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19) 

47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων 
συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, 
εκτός από Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, 
αποφλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02), Λιανικό εμπόριο γεωργικών 
σπόρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04), Λιανικό εμπόριο 
δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) (47.76.77.05), 
Λιανικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων π.δ.κ.α. (47.76.77.06), Λιανικό 
εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και 
παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07), Λιανικό εμπόριο 
καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08), Λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών 
που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία 
αγαθών (47.76.77.09), Λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέων και καρπών 
(47.76.77.13), Λιανικό εμπόριο σπόρων ζαχαρότευτλων και σπόρων 
κτηνοτροφικών φυτών (47.76.77.14), Λιανικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου, 
σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, για σπορά 
(47.76.77.15), Λιανικό εμπόριο σπόρων λαχανικών (47.76.77.16), Λιανικό 
εμπόριο σπόρων πατάτας (47.76.77.17), Λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών 
που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την 
παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς 
(47.76.77.18), Λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων 
(47.76.77.19), Λιανικό εμπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. για 
σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων 
π.δ.κ.α. (47.76.77.20), Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών 
προϊόντων (47.76.78), Λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για 
ζώα συντροφιάς (47.76.79). 

47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.78 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, 
εκτός από Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), Λιανικό 
εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και 
ξυλείας (47.78.85), Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων 
π.δ.κ.α. (47.78.87), Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού 
π.δ.κ.α. (47.78.88). 

47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα 

47.82 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και 
υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 

47.89 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές 

47.99 Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών 

49.10 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών 

49.20 Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων 
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49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών 

49.32 Εκμετάλλευση ταξί 

49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α. 

49.41 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 

50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών 

50.20 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων 

50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών 

50.40 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων 

51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών 

51.21 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων 

52.21 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές 

52.21.29.01 Υπηρεσίες οδηγού ταξί (μη εκμεταλλευτή) 

52.21.29.02 Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή) 

52.21.29.06 Υπηρεσίες συνοδού σχολικών λεωφορείων 

52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές 

52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές 

52.24 Διακίνηση φορτίων 

52.29 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 

55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα 

55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής 

55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και 
ρυμουλκούμενα οχήματα 

56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 

56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 

56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που 
παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01) 

56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών 

58.11 Έκδοση βιβλίων 

58.12 Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων 

58.13 Έκδοση εφημερίδων 

58.14 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους 

58.19 Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες 

59.11 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών προγραμμάτων 

59.12 Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων 

59.13 Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών προγραμμάτων 

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 

59.20 Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 

60.10 Ραδιοφωνικές εκπομπές 

60.20 Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού και τηλεοπτικών εκπομπών 
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61.90.10.02 Υπηρεσίες ραδιοταξί 

61.90.10.07 Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους, που δεν 
παρέχονται τρόφιμα ή ποτά) 

63.91 Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων 

63.99 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας π.δ.κ.α. 

68.20 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 

69.10 Νομικές δραστηριότητες 

69.20 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου 
παροχή φορολογικών συμβουλών, εκτός Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου 
(69.20.1) 

70.21 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 

70.22 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων 
συμβουλών διαχείρισης 

71.11 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 

71.12 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής 
τεχνικών συμβουλών 

71.20 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 

72.11 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία 

72.19 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη 
μηχανική 

72.20 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές 
επιστήμες 

73.11 Διαφημιστικά γραφεία 

73.12 Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης 

73.20 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις 

74.10 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου 

74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες 

74.30 Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας 

74.90 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 
π.δ.κ.α. 

77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων 
οχημάτων 

77.12 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών 

77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών 

77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων 

77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης 

77.33 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου 
(συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών) 

77.34 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών 

77.35 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών 

77.39 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και 
υλικών αγαθών π.δ.κ.α. 

77.40 Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με 
εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού 
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78.10 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας, εκτός από Υπηρεσίες 
εύρεσης ιατρικού προσωπικού (78.10.11.02) 

78.20 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης, εκτός από 
Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή 
ιατρικού προσωπικού (78.20.16) 

78.30 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού, εκτός από άλλες 
υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για ιατρικές εργασίες 
(78.30.16) 

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων 

79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 

79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς 
δραστηριότητες 

80.30 Δραστηριότητες έρευνας 

81.10 Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών (Συνδυασμένες 
βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, 
φύλαξης, υποδοχής κ.λπ.) 

82.19 Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες 
ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης 

82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 

82.92 Δραστηριότητες συσκευασίας 

82.99 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α. 

84.13.15 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με το διανεμητικό εμπόριο και την 
τροφοδοσία με τρόφιμα, με τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια 

84.13.16 Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τουριστικά θέματα 

84.23 Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες 

85.10 Προσχολική εκπαίδευση 

85.20 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

85.31 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

85.32 Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

85.41 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση 

85.42 Τριτοβάθμια εκπαίδευση 

85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση 

85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση 

85.53 Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών 

85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. 

85.60 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες 

86.21 Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων 

86.22 Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων 

86.23 Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων 

86.90 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας εκτός από Υπηρεσίες σχετικές 
με την εγκυμοσύνη (86.90.11) 

88.10 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για 
ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία 

88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών 
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88.99 Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 
π.δ.κ.α. 

90.01 Τέχνες του θεάματος 

90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος 

90.03 Καλλιτεχνική δημιουργία 

90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες 

91.01 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων 

91.02 Δραστηριότητες μουσείων 

91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης 
επισκεπτών 

91.04 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων 

92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών 
παιχνιδιών σε απευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες 
στοιχημάτων σε απευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21) 

93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων 

93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων 

93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής 

93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες 

93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων 

93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 

94.99.16.01 Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων 

94.99.16.02 Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών 

95.12 Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας 

95.21 Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης 

95.22 Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου 

95.23 Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών 

95.24 Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης 

95.25 Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων 

95.29 Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης 

96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής 

96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία 

96.09.19 Διάφορες άλλες υπηρεσίες π.δ.κ.α. εκτός από Αστρολογικές και 
πνευματιστικές υπηρεσίες (96.09.19.01), Υπηρεσίες γενεαλογικές 
(96.09.19.03), Υπηρεσίες οικιακού υπηρέτη (96.09.19.13), Υπηρεσίες 
προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων (96.09.19.15) 

  Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες 
συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου 
«κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in-a-shop), που βρίσκονται σε 
εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, 
εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την 
προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές. 
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  Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, οι 
οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών 
Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο Online Media) που τηρείται στη Γενική 
Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (ΓΓΕΕ) κατά την έκδοση της 
παρούσας ή θα υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής και θα ενταχθούν σε 
αυτό κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της ΓΓΕΕ. 

 
Με αφορμή ερωτήματα λογιστών - φοροτεχνικών, ελευθέρων επαγγελματιών και 
επιχειρήσεων σχετικά με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), που 
υπάγονται στην παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και Φ.Π.Α., η Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων με το Δελτίο Τύπου της 23.3.2020 διευκρινίζει ότι, πρόκειται για 
τους Κ.Α.Δ., οι οποίοι ήταν κύριοι και ενεργοί στις 20 Μαρτίου 2020, όπως προβλέπονται 
στις υπουργικές αποφάσεις Α.1053/2020 και Α.1054/2020. Συνεπώς, οποιαδήποτε 
μεταβολή σε Κ.Α.Δ. μετά τις 20 Μαρτίου 2020, για προγενέστερο χρονικό διάστημα, δεν 
λαμβάνεται υπόψη για την υπαγωγή στα μέτρα στήριξης.  
 
2. Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπ’ αριθμόν ΔΙα/ΓΠ.οικ. 19024/2020 Φ.Ε.Κ. 
915/Β/17.3.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 
ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 
18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-
19» 
 
α) Με την απόφαση αυτή επιβλήθηκε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της 
Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 
18.3.2020 έως και 31.3.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 16.3.2020 εισήγηση της 
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς 
περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, των ιδιωτικών 
επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες : 
 

1. Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από είδη ψιλικών 
47.19.10.01 και περιπτέρων 47.19.10.02, καθώς και υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή 
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (Κ.Α.Δ. 4719). 
 
2. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων 
υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop 
κτλ.) (Κ.Α.Δ. 4741). 
 
3. Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, 
με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' 
οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης 
υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών (Κ.Α.Δ. 4742). 
 
4. Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με 
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' 
οίκον (e-shop κτλ.) (Κ.Α.Δ. 4743). 
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5. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα 
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) (Κ.Α.Δ. 4751). 
 
6. Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) (Κ.Α.Δ. 4752). 
 
7. Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε 
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή 
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) (Κ.Α.Δ. 4753). 
 
8. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα, 
με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' 
οίκον (e-shop κτλ.) (Κ.Α.Δ. 4754). 
 
9. Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε 
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή 
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) (Κ.Α.Δ. 4759). 
 
10. Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop 
κτλ.) (Κ.Α.Δ. 4761). 
 
11. Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα, 
εκτός από λιανικό εμπόριο εφημερίδων 47.62.62 και υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή 
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) (Κ.Α.Δ. 4762). 
 
12. Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα 
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) (Κ.Α.Δ. 4763). 
 
13. Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με 
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' 
οίκον (e-shop κτλ.) (Κ.Α.Δ. 4764). 
 
14. Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα, με 
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' 
οίκον (e-shop κτλ.) (Κ.Α.Δ. 4765). 
 
15. Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop 
κτλ.) (Κ.Α.Δ. 4771). 
 
16. Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) (Κ.Α.Δ. 4772). 
 
17. Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα 
καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, 
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μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών 
φαγητού, από χαρτί 47.75.76.19 και υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού 
εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) (Κ.Α.Δ. 4775). 
 
18. Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με 
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' 
οίκον (e-shop κτλ.) (Κ.Α.Δ. 4777). 
 
19. Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός 
από λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 47.78.84, λιανικό εμπόριο καύσιμου 
πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας 47.78.85, λιανικό 
εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. 47.78.87, λιανικό εμπόριο 
μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. 47.78.88 και υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή 
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) (Κ.Α.Δ. 4778). 
 
20. Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα (Κ.Α.Δ. 4779). 
 
21. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και 
υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές (Κ.Α.Δ. 4782). 
 
22. Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, πλην 
χαρτικών, ειδών καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας (Κ.Α.Δ. 4789). 
 
23. Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής εποχικής 
λειτουργίας (Κ.Α.Δ. 5520). 
 
24. Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και 
ρυμουλκούμενα οχήματα (Κ.Α.Δ. 5530). 
 
25. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με 
εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room 
service κτλ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις 
οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά 
(Κ.Α.Δ. 5610). 
 
26. Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering) (Κ.Α.Δ. 
5621). 
 
27. Δραστηριότητες παροχής ποτών (χορευτικά κέντρα, αναψυκτήρια, καφέ μπαρ, 
καφενεία, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης κτλ.), με εξαίρεση τις δραστηριότητες 
που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service κτλ.) και παροχή 
προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η 
χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά (Κ.Α.Δ. 5630). 
 
28. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών (Κ.Α.Δ. 5914). 
 
29. Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop 
κτλ.) (Κ.Α.Δ. 7721). 
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30. Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού 
ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) (Κ.Α.Δ. 7722). 
 
31. Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης, με 
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' 
οίκον (e-shop κτλ.) (Κ.Α.Δ. 7729). 
 
32. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων (Κ.Α.Δ. 8230). 
 
33. Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών, εξαιρείται η εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση (Κ.Α.Δ. 8553). 
 
34. Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες (Κ.Α.Δ. 9004). 
 
35. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων (Κ.Α.Δ. 9101). 
 
36. Δραστηριότητες μουσείων (Κ.Α.Δ. 9102). 
 
37. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης 
επισκεπτών (Κ.Α.Δ. 9103). 
 
38. Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων 
(Κ.Α.Δ. 9104). 
 
39. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (συμπεριλαμβανομένων καζίνο, 
χαρτοπαιχτικών λεσχών κτλ.), εξαιρουμένων των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών 
σε απευθείας (on line) σύνδεση (Κ.Α.Δ.: 92.00.14) και υπηρεσιών στοιχημάτων σε 
απευθείας (on line) σύνδεση (Κ.Α.Δ.: 92.00.21) (Κ.Α.Δ. 9200). 
 
40. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων (Κ.Α.Δ. 9311). 
 
41. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων πλην αθλητών και ομάδων που είναι σε 
προετοιμασία ολυμπιακών αγώνων 2020 (Κ.Α.Δ. 9312). 
 
42. Εγκαταστάσεις γυμναστικής (Κ.Α.Δ. 9313). 
 
43. Άλλες αθλητικές δραστηριότητες πλην αθλητών και ομάδων που είναι σε 
προετοιμασία ολυμπιακών αγώνων 2020 (Κ.Α.Δ. 9319). 
 
44. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων (Κ.Α.Δ. 9321). 
 
45. Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (Κ.Α.Δ. 9329). 
 
46. Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής (Κ.Α.Δ. 9602). 
 
47. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία (Κ.Α.Δ. 9604). 
 
48. Λιανικό εμπόριο ανθέων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή 
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (Κ.Α.Δ. 47767701). 
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49. Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων φυτών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού 
ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (Κ.Α.Δ. 47767703). 
 
50. Λιανικό εμπόριο κομμένων ανθέων και μπουμπουκιών τους, συνθέσεων ανθέων, 
καθώς και ανθοδεσμών, στεφανιών και παρόμοιων ειδών, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop 
κτλ.) (Κ.Α.Δ. 47767710). 
 
51. Λιανικό εμπόριο μερών φυτών, χορταριών, βρύων και λειχήνων, κατάλληλων 
για διακοσμητική χρήση, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού 
εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) (Κ.Α.Δ. 47767711). 
 
52. Λιανικό εμπόριο - μετά από εισαγωγή- ανθέων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) 
(Κ.Α.Δ. 47767712). 
 
53. Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων (Κ.Α.Δ. 
56292002). 
 
54. Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) (Κ.Α.Δ. 56292004). 
 
55. Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια, με εξαίρεση τις 
δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων 
σε πακέτο από το κατάστημα (take away) (Κ.Α.Δ. 56292005). 
 
56. Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων (Κ.Α.Δ. 94991601). 
 
57. Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών (Κ.Α.Δ. 94991602). 
 
58. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων (Κ.Α.Δ. 96091906). 
 
59. Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων (Κ.Α.Δ. 96091908) . 
 
60. Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) (Κ.Α.Δ. 96091909) . 
 
61. Υπηρεσίες ιερόδουλων (Κ.Α.Δ. 96091912). 
 
62. Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάμους, βαπτίσεις, 
κηδείες και άλλες εκδηλώσεις) (Κ.Α.Δ. 96091916). 
 
63. Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) (Κ.Α.Δ. 96091917). 

 
β) Κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ειδικότεροι 
κανόνες: 
 

αα) Επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης 
ακουστικών βαρηκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε τηλέφωνο 
ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες. 
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ββ) Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων εντός των λιμανιών και 
των αεροδρομίων της χώρας. 

 
γγ) Απαγορεύεται η λειτουργία των καταστημάτων λιανικού εμπορίου που 
λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού 
εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in- a-shop), που 
βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά 
χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την 
προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές. 
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3. Υποδείγματα 
 
3.1. Υπεύθυνη δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών, (Απόφαση 13031/Δ1. 4551/2020) 
 
Επιχειρήσεις των οποίων έχει ανασταλεί η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα, με 

εντολή Δημόσιας Αρχής 
(Είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων) 

Δηλώνουν την 
αναστολή της 

κύριας 
επιχειρηματικής 

τους 
δραστηριότητας 

λόγω εντολής από 
Δημόσια Αρχή βάσει 

των Κ.Α.Δ.  

Δηλώνουν τα 
στοιχεία του 

εκμισθωτή και του 
μισθίου ακινήτου, 

εφόσον έχουν 
επαγγελματική 

μίσθωση ακινήτου 
προς εξυπηρέτηση 

της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας 

που έχει ανασταλεί 
με εντολή Δημόσιας 

Αρχής 

Δηλώνουν 
τους  εργαζόμενους 

των οποίων οι 
συμβάσεις εργασίας 
τελούν σε αναστολή  

Δηλώνουν τους 
εργαζόμενους των 
οποίων η σύμβαση 

έχει λυθεί από 
1.3.2020 έως 

20.3.2020, είτε με 
καταγγελία είτε με 

οικειοθελή 
αποχώρηση 

 

 
Δικαιούνται μείωση 
ενοικίου κατά 40% 

Δικαιούνται την 
αποζημίωση ειδικού 

σκοπού 

Δικαιούνται την 
αποζημίωση ειδικού 

σκοπού 
 

Προσοχή : Η αίτηση της επιχείρησης - εργοδότη γίνεται στο Εργάνη από τις 24 Μαρτίου 
και στη συνέχεια θα πρέπει να κάνει υπεύθυνη δήλωση και ο εργαζόμενος. 
 

Επιχειρήσεις οι οποίες βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών 
Κ.Α.Δ., ως κλάδοι πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19 

(Εφόσον κάνουν χρήση της δυνατότητας αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους ή 
του συνόλου του προσωπικού τους) 

Δηλώνουν την αναστολή 
της κύριας επιχειρηματικής 

τους δραστηριότητα 

Δηλώνουν τους 
εργαζόμενους των οποίων 

οι συμβάσεις εργασίας 
τελούν σε αναστολή 

Δηλώνουν τους 
εργαζόμενους των οποίων 
η σύμβαση έχει λυθεί από 
1.3.2020 έως 20.3.2020, 

είτε με καταγγελία είτε με 
οικειοθελή αποχώρηση 

 
Δικαιούνται την 

αποζημίωση ειδικού 
σκοπού 

Δικαιούνται την 
αποζημίωση ειδικού 

σκοπού 
 

Προσοχή : Η αίτηση της επιχείρησης - εργοδότη γίνεται στο Εργάνη και στη συνέχεια θα 
πρέπει να κάνει υπεύθυνη δήλωση και ο εργαζόμενος. 
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Τέθηκε σε λειτουργία η δυνατότητα υποβολής των απαραίτητων εντύπων στο Π.Σ. Εργάνη 
για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν βάσει κρατικής απόφασης ή που πλήττονται βάσει Κ.Α.Δ. 
προκειμένου να δηλώσουν την κατηγορία στην οποία εντάσσονται, τους εργαζόμενους που 
οι συμβάσεις τους τέθηκε σε αναστολή, καθώς τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση 
έχει λυθεί από 1.3.2020 έως 20.3.2020, είτε με καταγγελία ή με οικειοθελή αποχώρηση. 
 
Οι εργοδότες θα εισέλθουν στο Π.Σ. Εργάνη και μέσω της καρτέλας «Ειδικά έντυπα» θα 
διαλέξουν την επιλογή «Δηλώσεις Αναστολής Δραστηριοτήτων Εργοδοτών και στη 
συνέχεια θα συμπληρώσουν τα απαραίτητα πεδία. 
 
Το έντυπο στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ μπορεί να συμπληρώνεται και από τις ατομικές επιχειρήσεις 
που δεν έχουν ΑΜΕ ή δεν είναι αυτό ενεργό. Το ίδιο ισχύει και για τους ελεύθερους 
επαγγελματίες, επιτηδευματίες ή αυτοαπασχολούμενους που επίσης  δεν έχουν ΑΜΕ  ή δεν 
είναι αυτό ενεργό, συμπληρώνοντας μόνο τα στοιχεία μίσθωσης ακινήτων, εφόσον είναι 
δικαιούχοι, μη συμπληρώνοντας τα πεδία που αφορούν τους εργαζόμενους 
 

 
 
Προσοχή : Εργοδότες και εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί κατά την 
διαδικασία υποβολής της αίτησης τους για το επίδομα καθώς η ψευδής δήλωση για 
προσωπικό όφελος επισείει ποινές κάθειρξης μέχρι και 10 έτη. 
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3.2. Υπεύθυνη δήλωση εργαζομένων, (Απόφαση 12997/231/2020) 
 

Εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, των 
οποίων έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας τους, είτε 

επειδή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής 
απαγόρευσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της 
επιχείρησης στην οποία εργάζονται, κατόπιν εντολής 
Δημόσιας Αρχής ή είτε λόγω χρήσης της ρύθμισης της 

περ. α) της υποπαρ.2Α, του ενδέκατου άρθρου της από 
20.3.2020 Π.Ν.Π., βάσει των οριζομένων από το 

Υπουργείο Οικονομικών Κ.Α.Δ. (1) (2) 

Εργαζόμενοι, των οποίων η 
σύμβαση εργασίας έχει 

λυθεί από 1 Μαρτίου 2020 
έως και 20 Μαρτίου 2020, 

είτε με καταγγελία από τον 
εργοδότη είτε με 

οικειοθελή αποχώρηση από 
τους ίδιους 

Δηλώνουν τα στοιχεία του 
εργοδότη, τα στοιχεία τα 

δικά τους και την 
ημερομηνία αναστολής της 

σύμβασης εργασίας 
(ένδειξη α’ του πίνακα Γ’) 

Εφόσον μισθώνουν 
κατοικία, δηλώνουν τα 

στοιχεία του εκμισθωτή και 
τη διεύθυνση του μίσθιου(3) 

Δηλώνουν τα στοιχεία του 
εργοδότη, τα στοιχεία τα 
δικά τους και το λόγο της 

λύσης της σύμβασης 
εργασίας (ένδειξη β’ του 

πίνακα Γ’) 
Για τη χορήγηση της 
αποζημίωσης ειδικού 

σκοπού 

Για τη μείωση ενοικίου α’ 
κατοικίας κατά 40% 

Για τη χορήγηση της 
αποζημίωσης ειδικού 

σκοπού 
 

(1) Η περίπτωση α’ της υποπαραγράφου 2Α του ενδέκατου άρθρου της Π.Ν.Π. της 20.3.2020 
προβλέπει ότι, 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 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 Π.Ν.Π. της 20.3.2020, με δυνατότητα παράτασης με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου. 
 

(2) Οι δικαιούχοι εργαζόμενοι σε επιχείρηση που ανέστειλε τη λειτουργία της κατόπιν 
εντολής Δημόσιας Αρχής θα κάνουν αίτηση από 1 ως 10 Απριλίου, αφού πρώτα κάνουν 
αίτηση οι επιχειρήσεις που τους απασχολούν από 24 ως 31 Μαρτίου. Οι δικαιούχοι 
εργαζόμενοι με αναστολή σύμβασης από τον εργοδότη που πλήττεται βάσει λίστας Κ.Α.Δ. 
θα κάνουν αίτηση από 1 Απριλίου ως 30 Απριλίου, αφού πρώτα έχει κάνει δήλωση 
αναστολής ο εργοδότης. 
 

(3) Αφορά εργαζομένους επιχειρήσεων στις οποίες έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής 
απαγόρευσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης στην οποία 
εργάζονται, κατόπιν εντολής Δημόσιας Αρχής. 
 
Η σχετική πλατφόρμα https://supportemployees.yeka.gr/ αναμένεται να τεθεί σε 
λειτουργία την επόμενη εβδομάδα. 
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4. Παρατάσεις 
 
4.1. Φορολογικές υποχρεώσεις 
 
4.1.1. Επιχειρήσεις (Αποφάσεις Α.1053/2020 και Α.1054/2020) 
 
4.1.1.1. Παρατάσεις – αναστολές βεβαιωμένων οφειλών ληξιπρόθεσμων και μη 
 
Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20.3.2020 τους 
αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά 
την 20.3.2020 Κ.Α.Δ. 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 Κ.Α.Δ. στις 20.3.2020, που λήγουν ή έληξαν από 11.3.2020 έως και την 
30.4.2020 

Α' Β’ Γ’ Δ’ 

Προθεσμίες 
καταβολής των 
βεβαιωμένων 

οφειλών στις Δ.Ο.Υ. 
και τα Ελεγκτικά 

Κέντρα 

Είσπραξη των 
βεβαιωμένων και 
ληξιπρόθεσμων 

κατά τις 11.3.2020 
οφειλών 

 

Προθεσμίες 
καταβολής των 
βεβαιωμένων 
οφειλών από 
χρεωστικές 

δηλώσεις Φ.Π.Α. 
στις Δ.Ο.Υ. και τα 
Ελεγκτικά Κέντρα  

Είσπραξη των 
βεβαιωμένων και 
ληξιπρόθεσμων 
οφειλών  από 
χρεωστικές 

δηλώσεις Φ.Π.Α. 
κατά τις 11.3.2020 Λήγουν ή έληξαν 

από 11.3/2020 έως 
και την 30.4.2020 

Λήγουν ή έληξαν 
από 11.3.2020 έως 
και την 30.4.2020 

Παράταση Αναστολή (1) Παράταση Αναστολή (1) 
Μέχρι και την 

31.8.2020 
Μέχρι και την 

31.8.2020 
Μέχρι και την 

31.8.2020 
Μέχρι και την 

31.8.2020 
(1) Κατά την καταβολή 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 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 

 
Εξαιρούνται 
 
α) Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 
του Ν.4270/2014. 
 
β) Τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). 
 
γ) Τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. 
ή Ο.Τ.Α. - κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, 
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εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται 
τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον 
του ετήσιου προϋπολογισμού τους. 
 
δ) Οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α' του Ν.3429/2005 
(Α’ 314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του. 
 
ε) Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’ του αμέσως παραπάνω νόμου, (σ.σ. 
εταιρείες εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές στις οποίες συμμετέχει το Δημόσιο). 
 
4.1.1.2. Συγκεντρωτικές καταστάσεις (Απόφαση Α.1051/2020) 
 
α) Η προθεσμία υποβολής των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση 
πληροφοριών του ημερολογιακού έτους 2019 παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2020,  
 
β) Η προθεσμία για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών 
παρατείνεται έως την 31η Ιουλίου 2020. 
 
4.1.2. Φυσικά πρόσωπα (Απόφαση Α.1061/2020) 
 
4.1.2.1. Εργαζόμενοι 
 

Εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, των οποίων έχει ανασταλεί η σύμβαση 
εργασίας τους, είτε επειδή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, κατόπιν 
εντολής Δημόσιας Αρχής ή είτε λόγω χρήσης της ρύθμισης της περ. α) της υποπαρ.2Α, 

του ενδέκατου άρθρου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., βάσει των οριζομένων από το 
Υπουργείο Οικονομικών Κ.Α.Δ. 

Α' Β’ Γ’ 

Προθεσμίες καταβολής των 
βεβαιωμένων οφειλών στις 

Δ.Ο.Υ. 

Προθεσμίες καταβολής των 
δόσεων ρυθμίσεων / 

διευκολύνσεων τμηματικής 
καταβολής βεβαιωμένων 

οφειλών 

Είσπραξη των βεβαιωμένων 
και ληξιπρόθεσμων κατά 
τις 11.3.2020 οφειλών 

Παράταση Παράταση Αναστολή (1) 
Μέχρι και την 31.8.2020 Μέχρι και την 31.8.2020 Μέχρι και την 31.8.2020 

(1) Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού 
διαστήματος της αναστολής 

 
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, 
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ε) Επίσης εξαιρούνται οι μισθωτοί που εργάζονται και τα φυσικά πρόσωπα που 
εκμισθώνουν ακίνητα στα εξής πρόσωπα : 
 

αα) Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 
14 του Ν.4270/2014. 

 
ββ) Τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). 

 
γγ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή σε 
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. - κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή 
αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της 
Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από 
κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους. 

 
δδ) Οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α' του 
Ν.3429/2005 (Α’ 314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του. 

 
εε) Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’ του αμέσως παραπάνω νόμου, 
(σ.σ. εταιρείες εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές στις οποίες συμμετέχει το 
Δημόσιο). 

 
4.1.2.2. Εκμισθωτές ακινήτων 
 

Φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ενεργό, 
κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20.3.2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο 

πίνακα ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.3.2020 Κ.Α.Δ. 
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 
Κ.Α.Δ. στις 20.3.2020, που λήγουν ή έληξαν από 11.3.2020 έως και την 30.4.2020 

Α' Β’ Γ’ 

Προθεσμίες καταβολής των 
βεβαιωμένων οφειλών στις 

Δ.Ο.Υ. 

Προθεσμίες καταβολής των 
δόσεων ρυθμίσεων / 

διευκολύνσεων τμηματικής 
καταβολής βεβαιωμένων 

οφειλών 

Είσπραξη των βεβαιωμένων 
και ληξιπρόθεσμων κατά 
τις 11.3.2020 οφειλών 

Παράταση Παράταση Αναστολή (1) 
Μέχρι και την 31.8.2020 Μέχρι και την 31.8.2020 Μέχρι και την 31.8.2020 

(1) Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού 
διαστήματος της αναστολής 

 
Εξαιρούνται 
 
Εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στα εξής πρόσωπα : 
 
α) Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του 
Ν.4270/2014. 
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β) Τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). 
 
γ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή 
Ο.Τ.Α. - κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, 
εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται 
τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον 
του ετήσιου προϋπολογισμού τους. 
 
δ) Οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α' του Ν.3429/2005 
(Α’ 314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του. 
 
ε) Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’ του αμέσως παραπάνω νόμου, (σ.σ. 
εταιρείες εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές στις οποίες συμμετέχει το Δημόσιο). 
 
4.1.3. Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας (Δελτίο 
Τύπου Α.Α.Δ.Ε. της 20.3.2020) 
 
α) 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, παρατείνεται έως 
την 30η Ιουνίου 2020. 
 
β) Η προθεσμία υποβολής των αρχικών «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» με 
ημερομηνία αναχώρησης του μισθωτή από 1.2.2020 έως 31.5.2020, ή αρχικών ακυρωτικών 
«Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» με ημερομηνία ακύρωσης της διαμονής από 1.2.2020 
έως 31.5.2020, παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2020. 
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