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ΠΡΟΣ: 
Τα μέλη του ΣΜΕΔΕΚΕΜ 
 
 
 
Αγαπητές, αγαπητοί συνάδελφοι, 

συνεχίζουμε την ενημέρωση για τα μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Στον συνημμένο Πίνακα περιλαμβάνεται μία «αποδελτίωση» των σχετικών ρυθμίσεων, για 
υποβοήθησή σας. Επισημαίνουμε και πάλι ότι για πληρέστερη και εγκυρότερη ενημέρωση σας 
παροτρύνουμε να συμβουλευτείτε τον λογιστή με τον οποίο συνεργάζεστε. 

Επισυνάπτονται οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις. 
 
 
 

 
Με εκτίμηση 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

  
 

ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ 
Πολιτικός Μηχανικός 

 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

 
 

 



ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
 

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 

Ελεύθεροι επαγγελματίες, 
επιχειρήσεις που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο 
με τους ΚΑΔ της απόφασης 
(περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ 
των μελετητών δημοσίων έργων) 

α. Παράταση (χωρίς υπολογισμό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής) 
μέχρι την 30.9.2020, της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα 
οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 1.5.2020 έως 31.5.2020 

β. Παράταση (χωρίς υπολογισμό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής) 
μέχρι την 30.9.2020, των προθεσμιών καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων /διευκολύνσεων 
τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών των ως άνω επιχειρήσεων, που λήγουν ή έληξαν 
από 1.5.2020 έως 31.5.2020 

γ. Αναστολή μέχρι και 30.9.2020 της είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 
1.5.2020 οφειλών των άνω προσώπων 

ΠΡΟΣΟΧΗ στην παράγραφο 4 (περί επιχειρήσεων με καθεστώς αναστολής συμβάσεων εργαζομένων) 

ΥΑ Α.1106/8.5.2020 (ΦΕΚ 1823 Β) 
(εκδόθηκε σε εφαρμογή του 
άρθρου 2 της από 11.3.2020 
ΠΝΠ, ΦΕΚ 55 Α, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει) 

 

Ελεύθεροι επαγγελματίες, 
επιχειρήσεις που 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο 
με τους ΚΑΔ της απόφασης 
(περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ 
των μελετητών δημοσίων έργων) 

α. Παράταση (χωρίς υπολογισμό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής) 
μέχρι την 30.9.2020, της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα 
οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, που λήγουν ή έληξαν από 1.5.2020 έως 31.5.2020 

β. Αναστολή μέχρι και 30.9.2020 της είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 
1.5.2020 οφειλών από χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ των άνω προσώπων 

ΠΡΟΣΟΧΗ στην παράγραφο 4 (περί επιχειρήσεων με καθεστώς αναστολής συμβάσεων εργαζομένων) 

ΥΑ Α.1107/8.5.2020 (ΦΕΚ 1824 Β) 
(εκδόθηκε σε εφαρμογή του 
άρθρου 1 της από 11.3.2020 
ΠΝΠ, ΦΕΚ 55 Α, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει) 

 


