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COVID-19 Alert
Σημαντικά νέα σε τομείς που μπορεί
να επηρεάζουν την επιχείρηση σας

1. Γενικά
Οδηγίες απαγόρευσης της κυκλοφορίας
Μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας αναμένεται να ισχύσουν από το Σάββατο 07.11.2020,
στις 6:00 πμ μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2020:
Οι πολίτες δεν θα επιτρέπεται να μετακινούνται
εκτός της κατοικίας τους, με εξαίρεση τη μετάβασή τους σε εργασία (υπό την προϋπόθεση ότι φέρουν σχετική βεβαίωση από τον εργοδότη τους),
επίσκεψη σε φαρμακεία, σουπερμάρκετ και άλλα
καταστήματα προμήθειας τροφίμων, παροχή βοήθειας σε πρόσωπα που βρίσκονται σε ανάγκη,
μετάβαση σε τελετή, μετάβαση σε νοσοκομεία,
τράπεζες, γιατρούς και δημόσιες υπηρεσίες εάν
δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση,
μετακίνηση στο χώρο εργασίας συγγενή πρώτου
βαθμού ή συζύγου εντός του Δήμου κατοικίας,
για φυσική άσκηση ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο,
σίτιση αδέσποτων ζώων εντός του Δήμου κατοικίας. Οι πολίτες πρέπει να συμπληρώνουν ειδική βεβαίωση κίνησης, αλλά και να χρησιμοποιούν ένα δωρεάν σύστημα γραπτών μηνυμάτων
σε έναν πενταψήφιο αριθμό (13033) αναφέροντας το λόγο της εξόδου από την κατοικία τους.
Οι σχετικές δηλώσεις που συμπληρώνονται από
τους πολίτες και τους εργοδότες τους είναι διαθέσιμες στο https://forma.gov.gr/. Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους,
σε όλους τους δημόσιους χώρους και σε όλες τις
επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως εάν είναι εσωτερικοί
ή εξωτερικοί.

Περιορισμοί σε ταξίδια
- Επισκέπτες προς την Ελλάδα θα πρέπει να
έχουν διαγνωστεί αρνητικοί στον Covid-19 με
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εργαστηριακό τεστ που έχει διεξαχθεί 48 ώρες
πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα, να κρατούν βεβαίωση της παραπάνω διάγνωσης και
να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF
(Passenger Locator Form/Φόρμα Εντοπισμού
Επιβάτη), στη διαδικτυακή πύλη https://travel.
gov.gr με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην
Ελλάδα προτού εισέλθουν στην Ελλάδα. Ειδικότερα, για τα χερσαία σύνορα, οι επισκέπτες
που εισέρχονται στην Ελλάδα θα πρέπει να
έχουν διαγνωστεί αρνητικά στον Covid-19 με
εργαστηριακό τεστ που έχει διεξαχθεί 72 ώρες
πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα.
- Οι πολίτες μπορούν να κυκλοφορούν μέσα στα
όρια της Περιφέρειάς τους με εξαίρεση την μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας.

Επιχειρήσεις σε λειτουργία
- Σουπερμάρκετ και άλλα καταστήματα μαναβικής, φαρμακεία, πρατήρια καυσίμων, τράπεζες, καταστήματα οπτικών, υπηρεσίες κούριερ,
υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και υπηρεσίες παράδοσης (delivery)/ παραλαβής (delivery) θα
παραμείνουν σε λειτουργία.
- Όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν μέσω
ηλεκτρονικού εμπορίου θα εξακολουθήσουν
να λειτουργούν κανονικά.

Κλειστές επιχειρήσεις
Όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες και καταστήματα
(όπως καταστήματα λιανικής, καφέ, μπαρ, κινηματογράφοι, θέατρα και εστιατόρια με εξαίρεση
των υπηρεσιών take away και delivery, ) θα παραμείνουν κλειστά.
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Εκπαιδευτικά ιδρύματα
Σε αντίθεση με τα μέτρα που υιοθετήθηκαν κατά
την προηγούμενη απαγόρευση κυκλοφορίας του
Μαρτίου- Απριλίου 2020, αυτή τη φορά η Κυβέρ-

νηση αποφάσισε να κρατήσει ανοιχτά τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά και τα σχολεία ειδικής αγωγής όλων των βαθμίδων. Αντιθέτως, τα γυμνάσια
και τα λύκεια θα μείνουν κλειστά και θα λειτουργούν από απόσταση μέσω online μαθημάτων.

2. Εργασιακά
- Προσωρινή αναστολή συμβάσεων εργασίας
από εργοδότες στις επιχειρήσεις των οποίων
έχει επιβληθεί lockdown με εντολή των αρχών
ή έχουν επηρεαστεί σημαντικά. Σύμφωνα με
ενημέρωση της Κυβέρνησης, οι πληγείσες επιχειρήσεις είναι αυτές που περιγράφονται στη
διευρυμένη λίστα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που είχε εκδοθεί τον Απρίλιο.
- Εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν ανασταλεί σύμφωνα με τα ανωτέρω δικαιούνται αποζημίωσης ειδικού σκοπού
ύψους 800 Ευρώ για το μήνα Νοέμβριο σε
αναλογική βάση. Η εν λόγω ενίσχυση θα καταβληθεί το Δεκέμβριο, μαζί με το δώρο Χρι-

στουγέννων, το οποίο θα δοθεί επίσης το Δεκέμβριο.
- Οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή όπως εκτέθηκε
παραπάνω δικαιούνται πλήρη κοινωνικοασφαλιστική κάλυψη από το Κράτος.
- Τα επιδόματα ανεργίας που έληξαν το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη και το Δεκέμβρη θα επεκταθούν για δύο (2) ακόμη μήνες.
- Οι μη επιδοτούμενοι μακροχρόνια άνεργοι που
απέκτησαν την ιδιότητα αυτή μετά την 1η Μαρτίου 2020, θα λάβουν ένα εφάπαξ επίδομα
ύψους 400 Ευρώ.

3. Φορολογικά θέματα και κοινωνική ασφάλιση
Παράταση της προθεσμίας πληρωμής
ΦΠΑ για το μήνα Νοέμβριο
- Για επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται με βάση απόφαση της Κυβέρνησης, η πληρωμή του ΦΠΑ που ήταν πληρωτέα
για το μήνα Νοέμβριο επεκτείνεται μέχρι τις
30.04.2021.
- Η καταβολή μπορεί να γίνει είτε με δώδεκα (12)
άτοκες δόσεις ή με είκοσι τέσσερις (24) δόσεις με 2,5% επιτόκιο, ξεκινώντας από το Μάιο
του 2021 και εξής.

Παράταση της προθεσμίας πληρωμής
των σχετικών με ρυθμισμένες φορολογικές και κοινωνικοασφαλιστικές υποχρεώσεις δόσεων που είναι πληρωτέες
κατά το μήνα Νοέμβριο
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- Η πληρωμή των δόσεων των ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων
που λήγουν το Νοέμβριο παρατείνεται έως το
τέλος της ρύθμισης. Το εν λόγω μέτρο αφορά
επιχειρήσεις η λειτουργία των οποίων αναστέλλεται με κρατική απόφαση.
- Για όλες οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στη
λίστα με τους πληττόμενους ΚΑΔ, ισχύει η προσφάτως ψηφισθείσα ρύθμιση που καλύπτει τις
υποχρεώσεις των προηγούμενων μηνών.
- Η ως άνω παράταση εφαρμόζεται και για δόσεις ρυθμισμένων φορολογικών υποχρεώσεων
πληρωτέες το Νοέμβριο, για υπαλλήλους των
οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή. Αυτές θα καταβληθούν σε αντίστοιχες
δόσεις στο τέλος της ρύθμισης.
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4. Χρηματοοικονομικά
- Εξακολούθηση αναστολής της πληρωμής των
δόσεων για δάνεια επιχειρήσεων που έχουν
πληγεί μέχρι το τέλος του έτους σε συνεννόηση με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.
- Επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία έχει
ανασταλεί με κρατική απόφαση ή οι οποίες
έχουν πληγεί δικαιούνται να συμμετάσχουν
στο πρόγραμμα επιστρεπτέας προκαταβολής
4 ανεξαρτήτως από πτώση του τζίρου τους
και λαμβάνουν κατ’ ελάχιστον 2.000 ευρώ. Το

πρόγραμμα αυτό, το οποίο είναι ανοιχτό για
εταιρείες ενεργές σε όλους τους τομείς και
εφαρμόζεται σε όλη την ελληνική επικράτεια,
που επικεντρώνεται σε εταιρείες που έχουν
προσωρινές οικονομικές δυσκολίες εξαιτίας
της έξαρσης του Covid-19 ανέρχεται σε περίπου 1 δις ευρώ.
- Νέο σχέδιο αναμένεται αναφορικά με την παράταση πληρωμής επιταγών.

5. Ακίνητα
Μείωση ενοικίων κατά 40%
- Νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα που
επλήγησαν από τον Covid-19, δηλαδή οντότητες των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται και
εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας αναστέλλονται, δικαιούνται να πληρώσουν
το 60% του ενοικίου του Νοεμβρίου τόσο για
την έδρα της επιχείρησής τους όσο και για την
κύρια κατοικία του. Το μέτρο εφαρμόζεται και
για τη φοιτητική εστία των τέκνων τους.

- Για τους ιδιοκτήτες που θα εισπράξουν μειωμένο ενοίκιο σύμφωνα με τα ανωτέρω, το ένα
δεύτερο (1/2) της ζημίας τους δεν θα συμψηφιστεί με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις
αλλά θα πιστωθεί κατευθείαν στον τραπεζικό
τους λογαριασμό.

Αναστολή λειτουργίας Κτηματολογίων
και Υποθηκοφυλακείων.

6. Επίλυση διαφορών
- Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων με εξαίρεση επείγουσες περιπτώσεις.
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Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η άνευ πρότερης αδείας αναπαραγωγή και η μετάδοση του παρόντος
υπό οποιαδήποτε μορφή και με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και η αποθήκευσή του σε οποιοδήποτε σύστημα το οποίο επιτρέπει
την ανάκτησή του. Αιτήματα για την εξουσιοδότηση άλλης χρήσης υλικού που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της άδειας αναπαραγωγής αποσπασμάτων αυτού σε άλλες δημοσιεύσεις, θα απευθύνονται
στους εκδότες. Θα γίνεται πλήρης αναφορά στον συγγραφέα, στον εκδότη και στην πηγή.
Κανένα σημείο του παρόντος ενημερωτικού δελτίου δεν θα ερμηνεύεται ως παροχή νομικής συμβουλής. Το ενημερωτικό δελτίο
είναι αναγκαστικά γενικής φύσης. Ως εκ τούτου πρέπει να ζητούνται επαγγελματικές συμβουλές προτού γίνει οποιαδήποτε
ενέργεια βάσει του παρόντος.

Η Ζέπος και Γιαννόπουλος ιδρύθηκε το 1893
και είναι μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές
δικηγορικές εταιρείες που παρέχουν ολοκληρωμένες νομικές και φορολογικές υπηρεσίες
προς εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα.

Λ. Kηφισίας 280, 152 32,
Χαλάνδρι, Αθήνα, Ελλάδα
Tel.: (+30) 210 69 67 000
Fax: (+30) 210 69 94 640
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