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24/3/20 – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ Κ.Α.Δ. 

Στους Κ.Α.Δ. των πληττόμενων οικονομικών φορέων που ανακοίνωσε την 24η-3-20 το Υπουργείο 
Οικονομικών, συμπεριλαμβάνονται οι υπηρεσίες αρχιτεκτόνων & μηχανικών, από τους οποίους, οι 
κωδικοί 7111 και 7112 και δευτερευόντως οι 7122 και 7120, αφορούν τις δραστηριότητες των 
επιχειρήσεών μας. 

Από το σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννη Βρούτση για 
την εξειδίκευση των έκτακτων αυτών μέτρων, καθίσταται σαφές ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες των 
επιστημονικών φορέων, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι συνεργαζόμενοι με δελτία παροχής 
υπηρεσιών με τις επιχειρήσεις μας, δεν δικαιούνται της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ, 
σε αντίθεση με τους λοιπούς ελεύθερους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους με σχέση εξηρτημένης 
εργασίας που περιλαμβάνονται στους λοιπούς Κ.Α.Δ. 

Εν αναμονή έκδοσης νέας ΠΝΠ (Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου), παραθέτουμε τα σημαντικότερα 
σημεία των ρυθμίσεων ανά κατηγορία που αφορούν επιχειρήσεις – εργοδότες και εργαζομένους 
σύμφωνα με τις από 25.02.20, 11.03.20, 14.03.20 και 20.03.20 ΠΝΠ. 

 

20/3/20 – ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Με την από 11.03.20 ΠΝΠ (άρθρο 3) ορίστηκε ότι δύναται να παραταθεί η προθεσμία καταβολής 
ασφαλιστικών εισφορών από επιχειρήσεις για τους μισθωτούς που απασχολούν, χωρίς τόκους και 
προσαυξήσεις. Η παράταση θα αφορά τις πληγείσες επιχειρήσεις, όπως αυτές θα ορίζονται στις 
υπουργικές αποφάσεις που θα εκδοθούν. 

Με την από 20.03.20 ΠΝΠ (άρθρο 8) ορίστηκε επιπλέον ότι ανάλογα μέτρα (αναστολή προθεσμίας 
καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και ληξιπρόθεσμων οφειλών και δόσεων προς τους φορείς 
κοινωνικής ασφάλισης) θα προβλεφθούν για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους. 

Η πληροφόρηση που υπάρχει έως τώρα αναφέρει ότι στις επιχειρήσεις με Κ.Α.Δ. που περιλαμβάνονται 
στον κατάλογο των πληγέντων (και έχουν αναστολή δραστηριότητας με απόφαση αρχής ή με απόφαση 
εργοδότη), πρόκειται να ανασταλεί η πληρωμή των φορολογικών και ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων. 

Παράλληλα: 

• Αναστέλλεται για 3 μήνες η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του Φεβρουαρίου, χωρίς τόκους 
και προσαυξήσεις. 

• Αναστέλλεται για 3 μήνες η καταβολή δόσεων για ρυθμίσεις προηγούμενων οφειλών σε ασφαλιστικά 
ταμεία. 

• Επιπλέον, παρατείνεται και η ασφαλιστική ικανότητα έμμεσων μελών έως τις 30.04.2020, εφόσον οι 
άμεσα ασφαλισμένοι διατηρούν την ασφαλιστική τους ικανότητα.  

 

20/3/20 – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Έκτακτες ρυθμίσεις για τις φορολογικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων: 

• Προβλέπεται αναστολή καταβολής φόρων και εισφορών για τις πληγείσες επιχειρήσεις, με την 
προϋπόθεση ότι θα διατηρήσουν τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας. Οι επιχειρήσεις που λογίζονται ως 
πληγείσες για τους σκοπούς της αναστολής είναι αυτές που η δραστηριότητά τους (Κ.Α.Δ.) 
περιλαμβάνεται, ανά κλάδο και ανά περιοχή, στον κατάλογο του Υπουργείου Οικονομικών. 

• Για τις επιχειρήσεις αυτές, αναστέλλεται για 4 μήνες, δηλαδή έως 31 Ιουλίου 2020, η καταβολή: 
α)  των οφειλών του Μαρτίου. 
β) του Φ.Π.Α. 
γ)  των βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. ή τα Ελεγκτικά Κέντρα και 
δ)  των δόσεων που αφορούν ρυθμίσεις προηγούμενων οφειλών. 

Ρυθμίσεις για την παράταση υποβολής δηλώσεων φορολογικών υποχρεώσεων: 

• Έως αυτή τη στιγμή, δεν έχει ανακοινωθεί παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φόρων, 
όπως ΦΠΑ, ΦΜΥ. 

https://drive.google.com/open?id=1e9YkoHYzHWvx2Z-2V7-3w-9vm3vg0eG-
https://drive.google.com/open?id=1B3Jo6Rq9UlhCNs8PgcYrpvoRl9Cv5KUU
https://drive.google.com/open?id=17A11EQe7a38J0amIFDEV6vgKjuZGp7AK
https://drive.google.com/open?id=1JdmhppqX2aWuPgyAr8wvwWa_sQOFgC1t
https://drive.google.com/open?id=1_79xwvE7F1QUMSzHpU7B9lhw_0J2rC4n
https://drive.google.com/open?id=1_UnGP4udEh5ymSnhDIiQLY2UruFRfdNG
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• Έχει δοθεί παράταση για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση 
πληροφοριών (ΜΥΦ) για το ημερολογιακό έτος 2019 μέχρι τις 30.06.2020. Η διόρθωση αποκλίσεων 
παρατείνεται έως τις 31.07.2020. 

 

20/3/20 – ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, του Υπουργείου Οικονομικών και του 
Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, προβλέπονται τα ακόλουθα: 

• Αναστολή δόσεων δανείων φυσικών προσώπων: 

• Αναστέλλεται για διάστημα τριών μηνών η καταβολή δόσεων ενήμερων δανείων φυσικών 
προσώπων. 

• Δικαιούχοι είναι οι εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις που επλήγησαν 
άμεσα, λόγω της κρατικά επιβαλλόμενης αναστολής λειτουργίας των σχετικών επιχειρήσεων και 
που θα λάβουν την ενίσχυση των 800 ευρώ. 

• Η τράπεζα θα προβαίνει στην τρίμηνη αυτή αναστολή κατόπιν επικοινωνίας με τον δανειολήπτη. 

• Ο τρόπος επικοινωνίας των Τραπεζών με τους δανειολήπτες θα προσαρμοστεί στις κρατούσες 
συνθήκες. 

• Αναστολή δόσεων δανείων νομικών προσώπων: 

• Αναστέλλεται η καταβολή των δόσεων κεφαλαίου (χρεωλύσια) για τα νομικά πρόσωπα που 
ανήκουν σε κλάδους, οι οποίοι πλήττονται άμεσα από την παρούσα κρίση (κλάδοι του τουρισμού, 
των μεταφορών, της εστίασης και του λιανεμπορίου). 

• Η αναστολή αφορά δόσεις κεφαλαίου που οφείλονται από 17.03.2020 μέχρι, τουλάχιστον, την 
30.09.2020. 

• Προϋπόθεση της μεταγενέστερης αυτής καταβολής χρεωλυσίων, είναι τα δάνεια να ήταν ενήμερα 
στις 31.12.2019. 

• Για το τμήμα του κεφαλαίου, η αποπληρωμή του οποίου θα μετατεθεί, θα υπάρξει παράταση της 
διάρκειας του δανείου. 

• Η εν λόγω αναστολή θα λαμβάνει χώρα κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στην εκάστοτε 
Τράπεζα συνεργασίας. 

• Για το χρονικό διάστημα της αναστολής οι συμβατικοί τόκοι καταβάλλονται κανονικά. 

• Προβλέπεται ωστόσο επιδότηση επιτοκίου ενήμερων επιχειρηματικών δανείων για 3 μήνες για 
τους πληττόμενους κλάδους της οικονομίας με δυνατότητα χρονικής επέκτασης του μέτρου σε 
περίπτωση συνέχισης της κρίσης. 

• Κάθε τράπεζα ξεχωριστά δύναται να εξειδικεύσει περαιτέρω την πολιτική της ανάλογα και με την 
έκθεση που έχει στους συγκεκριμένους κλάδους, αλλά και τις δυνατότητές της. 

Οι ομάδες πολιτών (φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων), που δεν πλήττονται από την κρίση 
υποχρεούνται σε συνέχιση της εξυπηρέτησης των δανειακών τους υποχρεώσεων. 

• Συναλλαγές που δεν διενεργούνται εντός των τραπεζικών καταστημάτων 

Από σήμερα 24.03.2020, δεν πραγματοποιούνται στα καταστήματα των τραπεζών, με φυσική 
παρουσία, οι ακόλουθες συναλλαγές: 

• Αναλήψεις μετρητών έως 400€, οι οποίες θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη χρήση της 
χρεωστικής κάρτας, στα ΑΤΜ. 

• Καταθέσεις μετρητών έως 1.000€, οι οποίες θα πραγματοποιούνται με τη χρήση της χρεωστικής 
κάρτας, στα ΑΤΜ. 

• Πληρωμές λογαριασμών τρίτων (δημόσιο, ενέργεια, ύδρευση, τηλεφωνία, συνδρομητική 
τηλεόραση, ασφάλειες, κ.λπ.), οι οποίες θα εξοφλούνται μέσω internet/mobile banking ή στα ΑΤΜ 
και στα Κέντρα Αυτόματων Συναλλαγών (APS). Στο Δίκτυο Καταστημάτων δεν θα εξυπηρετούνται 
πληρωμές λογαριασμών με χρήση μετρητών στο ταμείο.  
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• Ενημέρωση λογαριασμών (κινήσεων και υπολοίπων), η οποία θα πραγματοποιείται μέσω 
internet/mobile banking ή στα ΑΤΜ. Ενημερώσεις βιβλιαρίων ταμιευτηρίου δεν θα γίνονται στο 
Δίκτυο Καταστημάτων. 

Οι συναλλασσόμενοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις χρεωστικές κάρτες και την ηλεκτρονική τραπεζική 
της Τράπεζάς τους. 

 

20/3/20 – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με την ΠΝΠ 20.03.2020 (άρθρο 2), όσον αφορά τις επαγγελματικές και αστικές μισθώσεις 
ισχύουν τα κάτωθι : 

• Οι μισθωτές, δυνάμει επαγγελματικής μίσθωσης, ακινήτου που αποτελεί εγκατάσταση επιχείρησης 
για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης 
λειτουργίας, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για 
τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020. 

• Το τέλος χαρτοσήμου και ο ΦΠΑ, κατά περίπτωση, υπολογίζονται εκ νέου και επιβάλλονται επί του 
μειωμένου μισθώματος (του οφειλόμενου 60% του μισθώματος). 

• Εξαιτίας της μερικής μη καταβολής του μισθώματος, ο μισθωτής δεν κινδυνεύει με καταγγελία της 
σύμβασης μίσθωσης, ούτε γεννάται εις βάρος του οποιαδήποτε άλλη αστική αξίωση. 

• Τα ανωτέρω ισχύουν και στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης, δυνάμει της οποίας έχει 
παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο μαζί, που 
προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση. Συνεπώς, και οι μισθωτές με σύμβαση leasing 
δικαιούνται να καταβάλουν το 60% του μηνιαίου μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. 

• Η ανωτέρω μείωση μισθώματος ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες 
ο μισθωτής είτε είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση στην οποία έχει επιβληθεί προσωρινή διακοπή 
λειτουργίας είτε τελεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας. 

• Την μερική απαλλαγή δικαιούνται εργαζόμενοι που συνδέονταν με σχέση εργασίας με την επιχείρηση 
κατά τον χρόνο έναρξης εφαρμογής των ειδικών και έκτακτων μέτρων. 

• Το μέτρο μείωσης δεν αφορά μισθώματα δευτερεύουσας κατοικίας, εξοχικής, προσωρινής διαμονής 
και μισθώσεων για κάθε άλλο είδος χρήσης πλην της κύριας κατοικίας εργαζόμενου του οποίου η 
σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί λόγω της αναγκαστικής διακοπής της λειτουργίας της επιχειρήσεως 
στην οποία εργάζεται. 

• Το μέτρο της μείωσης δεν αφορά μισθώσεις επιχειρήσεων για τη λειτουργία των οποίων δεν έχουν 
ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας. 

 

20/3/20 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 24 της από 20/3/2020 ΠΝΠ, σχετικά με το δικαίωμα χρήσης της Ενιαίας Ψηφιακής 
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gon.gr), ισχύουν τα ακόλουθα: 

• Κάθε φυσικό πρόσωπο 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. 

• Τα έγγραφα φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και προηγμένη ή εγκεκριμένη 
ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά 
από τους φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και από άλλα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα είτε 

α)  ως ηλεκτρονικά έγγραφα διακινούμενα με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 
χωρίς να απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλη ηλεκτρονική σφραγίδα, είτε 

β)  ως έντυπα έγγραφα, εφόσον εκτυπωθούν από τη διαδικτυακή εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής 
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης. 

http://www.gon.gr/
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Για την προηγούμενη αυθεντικοποίηση χρηστών της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, 
σύμφωνα με το άρθρο 25 ΠΝΠ 22/3/2020 απαιτούνται οι κωδικοί taxisnet (σε αυτό το πρώτο στάδιο της 
διαδικασίας). 

Τα έγγραφα που εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα 
άρθρα 26, 27 και 28 ΠΝΠ 22/3/2020 είναι: 

• Υπεύθυνη δήλωση (e-dilosi) - Η αυθεντικοποίηση έχει την ισχύ βεβαίωσης του γνησίου της 
υπογραφής. 

• Εξουσιοδότηση (e-Exousiodotisi) - Η αυθεντικοποίηση έχει την ισχύ βεβαίωσης του γνησίου της 
υπογραφής. 

• Αίτηση έκδοσης διοικητικών εγγράφων από τους φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα - Το gov.gr συγκεντρώνει το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται ψηφιακά από το Δημόσιο 
και κάθε υπηρεσία που θα ψηφιοποιείται στο μέλλον θα ενσωματώνεται στην πλατφόρμα. 

Διαδικασία έκδοσης Ηλεκτρονικής Υπεύθυνης Δήλωσης (e-dilosi) - άρθρο 27 ΠΝΠ 20/3/2020 και 
Εγκύκλιος ΥΨηΔ 23/03/2020, Α. Π.: 7335 ΕΞ 2020, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γενική 
Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών: 

• Μετά την αυθεντικοποίηση, ο χρήστης επιλέγει μεταξύ των προσυμπληρωμένων προτύπων ή του 
γενικού προτύπου με ελεύθερο κείμενο. Τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη εμφανίζονται 
προσυμπληρωμένα στην υπεύθυνη δήλωση. Στην περίπτωση που δεν εμφανίζονται 
προσυμπληρωμένα όλα τα στοιχεία του χρήστη, τα κενά πεδία συμπληρώνονται από τον ίδιο. Τέλος, 
ο χρήστης συντάσσει την υπεύθυνη δήλωση με βάση το πρότυπο που επέλεξε. 

• Ο χρήστης, αφού προβεί σε επισκόπηση της συνταχθείσας υπεύθυνης δήλωσής του, ακολουθεί τη 
διαδικασία συναίνεσης/αποδοχής του περιεχομένου της. Η διαδικασία αυτή διενεργείται μέσω 
αποστολής από το σύστημα ενός μοναδικού κωδικού, που του αποστέλλεται με SMS στον αριθμό 
κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει. 

• Μετά την ολοκλήρωση της 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 στον υπολογιστή του το αρχείο της υπεύθυνης δήλωσης ή να 
επιλέξει να του σταλεί ο υπερσύνδεσμος μέσω email ή 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. 

• Στο σημείο αυτό, ο χρήστης είτε αποστέλλει τον υπερσύνδεσμο μαζί με τον μοναδικό αναγνωριστικό 
αριθμό επαλήθευσης της συνταχθείσας ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσής του στον φορέα-λήπτη, 
μέσω email ή sms, 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 η εκτύπωση να γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας. 

Διαδικασία έκδοσης Ηλεκτρονικής Εξουσιοδότησης (e-Exousiodotisi) - άρθρο 28 ΠΝΠ 20/3/2020 και 
Εγκύκλιος ΥΨηΔ 23/03/2020, Α.Π.: 7335 ΕΞ 2020, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γενική 
Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. 

• Μετά την αυθεντικοποίηση, ο χρήστης επιλέγει μεταξύ των προσυμπληρωμένων προτύπων ή του 
γενικού προτύπου με 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. 

• Ο χρήστης, αφού προβεί σε επισκόπηση της συνταχθείσας εξουσιοδότησής του, ακολουθεί τη 
διαδικασία συναίνεσης/αποδοχής του περιεχομένου της. Η διαδικασία αυτή διενεργείται μέσω 
αποστολής από το σύστημα ενός μοναδικού κωδικού, που του αποστέλλεται με SMS στον αριθμό 
κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει. 

• Μετά την ολοκλήρωση της 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 
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Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην οποία αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία και ώρα. Ο 
χρήστης μπορεί είτε να αποθηκεύσει στον υπολογιστή του το αρχείο της εξουσιοδότησης ή να επιλέξει 
να του σταλεί ο υπερσύνδεσμος μέσω email ή 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. 

• Στο σημείο αυτό, ο χρήστης (α) είτε αποστέλλει στον εξουσιοδοτούμενο τον υπερσύνδεσμο μαζί με 
τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης του, μέσω email ή 
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, (β) ή αποστέλλει ηλεκτρονικά τον υπερσύνδεσμο μαζί με τον μοναδικό αναγνωριστικό 
αριθμό επαλήθευσης της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης του στον φορέα-λήπτη μέσω email ή sms, είτε 
ενημερώνει τηλεφωνικά τον φορέα-λήπτη ή εκτυπώνει την ηλεκτρονική εξουσιοδότησή του, με σκοπό 
να την προσκομίσει στον φορέα-λήπτη. Ιδιαιτέρως συνιστάται να μην ακολουθείται η εκτύπωση παρά 
μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας. 

• Ο εξουσιοδοτών έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει την ηλεκτρονική εξουσιοδότηση οποτεδήποτε μέσα 
από την εφαρμογή. 

Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο Κ.Ε.Π. - άρθρο 29 ΠΝΠ 20/3/2020 - μπορεί να γίνει από κάθε 
φυσικό πρόσωπο για τον εαυτό του ατομικά ή ως νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου είτε μέσω 
της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ermis.gov.gr), είτε μέσω της ηλεκτρονικής 
εφαρμογής "e-kep.gov.gr" της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Σημειώνεται ότι ο 
τελευταίος ιστότοπος ακόμα δεν λειτουργεί. 

Η Γενική Συνέλευση μετόχων ή εταίρων, οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής 
οντότητας, μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη της. Στην 
περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τις αναγκαίες 
πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σύμφωνα με το άρθρο 31 ΠΝΠ 
20/3/2020, η παρούσα ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2020. 


