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Σημαντικές συμπληρωματικές οδηγίες για τις αναστολές συμβάσεων … Νοεμβρίου 
( Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας ) 

1. Επειδή είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του ΚΑΔ, όταν η επιχείρηση έχει εργαζόμενους σε διαφορετικούς ΚΑΔ, 
υποβάλει ξεχωριστές δηλώσεις αναστολής, για κάθε ΚΑΔ. 
2. Αν στον ίδιο μήνα ένας ΚΑΔ είναι μερικές ημέρες πληττόμενος και μερικές κλειστός, υποβάλλεται ξεχωριστή 
δήλωση αναστολής για κάθε κατηγορία υπαγωγής. 
3. Για το πρόγραμμα των 100.000 νέων θέσεων εργασίας:  
Α) Επιχειρήσεις που κλείνουν με κρατική εντολή, θέτουν συμβάσεις εργασίας των επιδοτούμενων εργαζομένων σε 
αναστολή, με ισόχρονη παράταση μετά το άνοιγμα. 
Β) Επιχειρήσεις που πλήττονται βάσει ΚΑΔ, δεν μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας επιδοτούμενων 
εργαζομένων. 
4. Επιχειρήσεις που αιτήθηκαν την ένταξή τους στη ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ( α΄φάση ), για να κάνουν αναστολές συμβάσεων, 
πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητική /ορθή επανάληψη για τη ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. 
5. Το Νοέμβριο τίθενται σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων, που προσλήφθηκαν έως 4 Νοεμβρίου. 
 

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων   
(Άρθρο 59 ν.4753 /2020) 

Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από 
1.1.2020 έως και 30.11.2020 και ετήσιες του έτους 2020 (χρήση 2019), υποβάλλονται μέχρι και τις 28.2.2021.  
 

Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, μη καταχώρηση αξιογράφων σε 
αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και αναστολή έκδοσης διαταγών πληρωμής 

1.α) Από 18 Νοεμβρίου και μέχρι 31 Δεκεμβρίου, για τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων που, είτε έκλεισαν με κρατική εντολή 
είτε είναι πληττόμενες, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές 
αξιογράφων κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου.  
    Ως πληγείσες επιχειρήσεις για την εφαρμογή του παρόντος θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες εμφανίζουν 
μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το διάστημα Απριλίου - Σεπτεμβρίου του έτους 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 
50% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του αντίστοιχου διαστήματος του έτους 2019  
1.β) Τα ανωτέρω ισχύουν για τις επιταγές, τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια σε διαταγή, ταοποία πρέπει να 
διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή 
κομιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή. 
2) Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα της παρούσας, η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η 
λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης αναστέλλονται κατά 75 ημέρες από τη 
σφράγιση ή τη λήξη τους.    ( Άρθρο 35 ν. 4753 /2020 ). 
 

Για τους κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την 18η Νοεμβρίου δεν δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ 
κλειστών ή πληττόμενων επιχειρήσεων, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, είναι 
μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, 

παρατείνονται μέχρι και την 30η.4.2021 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 
1.11.2020 έως 30.11.2020, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν βάσει 
εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30η.11.2020 και την 
31η.12.2020    ( Άρθρο 35 ν. 4753 /2020 ). 
 

Καταβολή του ημίσεος της μείωσης των μισθωμάτων στους εκμισθωτές που εισπράττουν μειωμένο 
μίσθωμα κατά 40% από το Νοέμβριο και μετά. 

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Στα ως άνω φυσικά 
πρόσωπα, τα οποία από τον μήνα Νοέμβριο και εφεξής, εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40%, αντί της έκπτωσης 
του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στη δήλωση φόρου 
εισοδήματος, ποσό ίσο με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων των μηνών αυτών ( άρθρο 34 ν.4753/20 ). 
 

Άνοιξε η πλατφόρμα για τα αναδρομικά κληρονόμων 
Στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΦΚΑ : Ηλεκτρονική υπηρεσία επιστροφής ποσών, μειώσεων κύριων συντάξεων. 
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Αφορά μειώσεις συντάξεων το χρονικό διάστημα : Ιούνιος  2015 μέχρι και Μάιο 2016. 
 

Προσκλήσεις για ενίσχυση (με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης) επιχειρήσεων … 
… που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19, είναι ενεργές στις εξής περιφέρειες: 
Περιφέρεια Αττικής, Κρήτης, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου και 
Νοτίου Αιγαίου. Περισσότερα στο www.espa.gr. 
 

Έως 15 Δεκεμβρίου, η διόρθωση λαθών στις δηλώσεις covid, από όσους θα λάβουν ειδοποίηση 
( Ε.2184/19.11.2020 ) 

• Οι διορθώσεις θα γίνουν, για να δικαιούνται την έκπτωση από φορολογικές οφειλές. 
• Η υποβολή της «Δήλωσης Covid» προϋποθέτει την υποβολή «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης 
Ακίνητης Περιουσίας», ακόμα και για συμφωνίες μίσθωσης που είχαν συναφθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2014. 
• Αν η συμφωνία μίσθωσης  παρατάθηκε σιωπηρά και δεν υποβλήθηκε τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών 
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», η «Δήλωση Covid» θα γίνεται δεκτή, υπό την προϋπόθεση ότι το αρχικό 
μίσθωμα της «Δήλωσης Covid» είναι ισόποσο με το μίσθωμα που έχει δηλωθεί στην «Δήλωση Πληροφοριακών 
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». 
• Αν ο εκμισθωτής υπέβαλε «Δήλωση Covid» με αρχικό μίσθωμα διαφορετικό από το μίσθωμα της «Δήλωσης 
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», πρέπει να υποβάλει είτε τροποποιητική «Δήλωση 
Covid», είτε τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». 
• Στις περιπτώσεις υπεκμίσθωσης, δικαιούχος της έκπτωσης από  φορολογικές οφειλές, είναι ο εκμισθωτής. 
• Συνιδιοκτησία :  Εφόσον υποβλήθηκε για το ίδιο ακίνητο «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης 
Περιουσίας» από όλους τους συνιδιοκτήτες και υποβλήθηκαν από τον καθένα «Δηλώσεις Covid», η έκπτωση από 
φορολογικές οφειλές χορηγείται στον συνιδιοκτήτη που υπέβαλε πρώτος «Δήλωση Covid». 
• Εάν στη «Δήλωση Covid» δεν έχει επιλεγεί το είδος της χρήσης του μισθίου πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική 
«Δήλωση Covid» για να συμπληρωθεί η συγκεκριμένη παράλειψη. 
• Αν το ακίνητο δεν είναι δηλωμένο στο Ε9, πρέπει να δηλωθεί, κι αν έχει παρέλθει η προθεσμία, μπορεί ο εκμισθωτής 
να αποστείλει τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η έννομη σχέση του με το εν λόγω ακίνητο, στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου diloseiscovid@aade.gr. 
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