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

1. Γενικά 

Οδηγίες καραντίνας

Αυστηρά μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας 
τίθενται σε ισχύ από τις 11.02.2021 έως και την 
01.03.2021: Οι πολίτες δεν επιτρέπεται να μετακι-
νούνται εκτός της κατοικίας τους, με εξαίρεση τη 
μετάβασή τους σε εργασία (υπό την προϋπόθεση 
ότι φέρουν σχετική βεβαίωση από τον εργοδό-
τη τους), επίσκεψη σε φαρμακεία, σουπερμάρκετ 
και άλλα καταστήματα προμήθειας τροφίμων, πα-
ροχή βοήθειας σε πρόσωπα που βρίσκονται σε 
ανάγκη, μετάβαση σε τελετή, μετάβαση σε νοσο-
κομεία, τράπεζες, γιατρούς και δημόσιες υπηρε-
σίες εάν δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική εξυπη-
ρέτηση, μετακίνηση στο χώρο εργασίας συγγενή 
πρώτου βαθμού ή συζύγου εντός του Δήμου κα-
τοικίας, 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 χρησιμο-
ποιούν  ένα δωρεάν σύστημα γραπτών μηνυμά-
των σε έναν πενταψήφιο αριθμό (13033) ανα-
φέροντας 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/. Ακόμη, 
έχουν θεσπισθεί μέτρα νυχτερινής απαγόρευ-
σης της κυκλοφορίας, από τις 21:00μμ έως τις 
05:00πμ (τις καθημερινές) και από τις 18:00μμ 
έως τις 05:00πμ (τα σαββατοκύριακα) για τα επί-
πεδα υψηλού και πολύ υψηλού κινδύνου, αλλά και 
την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, εξαίρεση από τα 
οποία προβλέπεται μόνο για λόγους μετάβασης 
σε εργασία και λόγους υγείας. Η χρήση προστα-
τευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους, σε 

όλους τους δημόσιους χώρους και σε όλες τις 
επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως εάν είναι εσωτερικοί 
ή εξωτερικοί. Τα έκτακτα μέτρα δημόσιας υγείας 
διαφοροποιούνται με βάση την κατάταξη των πε-
ριοχών σε επίπεδο επιτήρησης, αυξημένου κινδύ-
νου, πολύ αυξημένου κινδύνου και μητροπολιτι-
κών περιοχών (όπως η Αττική). Σε περίπτωση μη 
τήρησής τους, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 
τριακοσίων (300) Ευρώ. 

Περιορισμοί σε ταξίδια

 - Επισκέπτες προς την 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 
από πιστοποιημένα εργαστήρια, 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 στη χώρα. Ακόμη, 
τα πρόσωπα που εισέρχονται στην Ελλάδα από 
το εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένων και των 
κρατών μελών της Ε.Ε. και της Συμφωνίας Σέν-
γκεν), υπόκεινται σε υποχρεωτικό προληπτι-
κό περιορισμό κατ’ οίκον για επτά (7) ημέρες, 
εκτός αν παραμένουν στην Ελλάδα για μικρό-
τερο χρονικό διάστημα. 

 - Οι πολίτες μπορούν να κυκλοφορούν μέσα στα 
όρια της Περιφέρειάς τους με εξαίρεση την με-
τάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας. 
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Επιχειρήσεις σε λειτουργία 

 - Σουπερμάρκετ και άλλα καταστήματα μανα-
βικής, φαρμακεία, πρατήρια καυσίμων, τράπε-
ζες, καταστήματα οπτικών, υπηρεσίες κούριερ, 
υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και υπηρεσίες πα-
ράδοσης (delivery)/ παραλαβής (delivery) πα-
ραμένουν σε λειτουργία. Τα καταστήματα λια-
νικής που παραμένουν ανοιχτά, λειτουργούν 
με τη μέθοδο του «click away” ή του “click in 
shop”, με βάση την επιδημιολογική επιβάρυνση 
κάθε περιοχής (π.χ. στην Αττική είναι δυνατή η 
λειτουργία των καταστημάτων λιανικής πώλη-
σης μόνο μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου).

 - Όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν μέσω 
ηλεκτρονικού εμπορίου εξακολουθούν να λει-
τουργούν κανονικά. 

Κλειστές επιχειρήσεις

Όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες και καταστήμα-
τα που εντάσσονται στη λίστα επιχειρήσεων με 
τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 
για τους οποίους προβλέπεται αναστολή της λει-
τουργίας τους μέχρι τη σταδιακή άρση του απα-
γορευτικού, παραμένουν κλειστές. 

Εκπαιδευτικά ιδρύματα

Μολονότι τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης είχαν σταδιακά ξεκινή-
σει τη λειτουργία τους από την αρχή του έτους, η 
λειτουργία των σχολείων ανεστάλη ξανά στις πιο 
πυκνοκατοικημένες και επιδημιολογικά επιβαρυ-
μένες περιοχές της Ελλάδος μέχρι 01.03.2021.

2. Εργατικά
 - Σε περίπτωση θέσης εργαζόμενου σε προλη-

πτική καραντίνα 7 ή 14 ημερών, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του ΕΟΔΥ, ο εργοδότης μπορεί είτε να 
θέσει τον εργαζόμενο σε καθεστώς εργασίας 
εξ αποστάσεως είτε, εφόσον αυτό δεν είναι 
εφικτό, να αναπληρώσει ο εργαζόμενος τις 
μισές ώρες από αυτές που έχασε λόγω καρα-
ντίνας μετά την επιστροφή του στην εργασία, 
εργαζόμενος κατά μία ώρα ημερησίως πέραν 
του ημερήσιου συμβατικού ωραρίου του.

 - Δεδομένου ότι έχει ανασταλεί η λειτουργία 
των σχολείων υποχρεωτικής εκπαίδευσης, έχει 
ενεργοποιηθεί εκ νέου η άδεια ειδικού σκοπού 
για τους γονείς των μαθητών έως 15 ετών, ενώ 
παράλληλα έχει θεσμοθετηθεί ειδική άδεια για 
τους γονείς παιδιών που νοσούν από κορωνοϊό.

 - Προβλέπεται, επίσης, η χορήγηση τρίωρης 
άδειας με αποδοχές στους εργαζόμενους για 
τη διενέργεια τεστ κορωνοϊού.

 - Εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες 
μπορούν, κατόπιν αιτήματός τους, να παρέχουν 
την εργασία τους με το σύστημα της εξ απο-
στάσεως εργασίας. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, ο 
εργοδότης οφείλει να λάβει μέτρα ώστε ο αι-
τών εργαζόμενος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα 
να μην έρχεται σε επαφή με κοινό, άλλως θέτει 
σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας του.

 - Οι εργοδότες, των οποίων η δραστηριότητα 
αναστέλλεται με εντολή δημόσιας αρχής ή θεω-
ρείται πληττόμενη σύμφωνα με την ισχύουσα λί-
στα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), 
έχουν πρόσβαση στο μέτρο της αναστολής των 
συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους. Ερ-
γαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας 
έχουν ανασταλεί δικαιούνται αποζημίωσης ειδι-
κού σκοπού ύψους 534 Ευρώ για το μήνα Φε-
βρουάριο σε αναλογική βάση, καθώς και πλήρη 
κοινωνικοασφαλιστική κάλυψη από το κράτος.

 - Το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για τη στήριξη της 
απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εμφανίζουν 
μείωση κύκλου εργασιών συνεχίζει να είναι διαθέ-
σιμο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, ενώ το Υπουρ-
γείο Εργασίας έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή 
του να επεκταθεί μέχρι και τις 31 Μαρτίου.

 - Διατηρείται σε ισχύ η μονομερής δυνατότητα 
των εργοδοτών να θέτουν το προσωπικό τους 
σε καθεστώς εργασίας εξ αποστάσεως. Πα-
ράλληλα, συνεχίζεται η υποχρέωση των εργο-
δοτών να θέτουν σε εργασία εξ αποστάσεως 
τουλάχιστον το 50% του προσωπικού τους που 
μπορεί να εργαστεί με αυτό το σύστημα και 
η υποχρέωση προσαρμογής του χρόνου προ-
σέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων 
στους χώρους εργασίας, σταδιακά εντός διώ-
ρου, με σκοπό την αποφυγή συνωστισμού.
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 - Τέλος, έχουν θεσμοθετηθεί διάφορα μέτρα 
για τους ανέργους αλλά και ειδικές κατηγορίες 

εργαζομένων κι εργοδοτών στους τομείς του 
τουρισμού, πολιτισμού κλπ.

3. Φορολογικά και κοινωνικοασφαλιστικά
 - Η ως άνω παράταση εφαρμόζεται και για δό-

σεις ρυθμισμένων φορολογικών υποχρεώσεων 
πληρωτέες μεταξύ Νοεμβρίου 2020 – Ιανουα-
ρίου 2021 για υπαλλήλους των οποίων η σύμ-
βαση εργασίας  τίθεται σε αναστολή. Αυτές θα 
καταβληθούν σε αντίστοιχες δόσεις στο τέλος 
της ρύθμισης. 

 - Ομοίως, η πληρωμή των δόσεων των ρυθμι-
σμένων κοινωνικοασφαλιστικών οφειλών που 
είναι πληρωτέες μεταξύ Νοεμβρίου 2020 και 
Ιανουαρίου 2021, καθώς και των επόμενων μη-
νιαίων δόσεων, παρατείνεται κατά ένα μήνα 
για τις ανωτέρω επιχειρήσεις.   

 - Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου 
Οικονομικών που εκδόθηκε στις 11 Φεβρουαρί-
ου 2021, η παράταση πληρωμής ρυθμισμένων 
φορολογικών οφειλών μέχρι το τέλος της ρύθ-
μισης θα επεκταθεί και σε αυτές που είναι πλη-
ρωτέες εντός Φεβρουαρίου 2021. Αναμένονται 
επίσημες οδηγίες για αυτό το μέτρο. 

Προηγούμενες παρατάσεις 
προθεσμίας πληρωμής φορολογικών 
και κοινωνικοασφαλιστικών οφειλών 
που έχουν χορηγηθεί σε πληγείσες 
επιχειρήσεις και είναι ακόμα ενεργές

 - Η προθεσμία πληρωμής ΦΠΑ και άλλων φο-
ρολογικών υποχρεώσεων που απορρέουν από 
βεβαιωμένες οφειλές και δόσεις ρυθμίσεων 
που οφείλονται μεταξύ 11 Μαρτίου και 30 Ιου-
νίου 2020 και οι οποίες είχαν παραταθεί αρ-
χικά μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2020, έχουν 
παραταθεί εκ νέου έως τις 30 Απριλίου 2021. 
Για τις πληγείσες επιχειρήσεις που εδρεύουν 
σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται για 
τουλάχιστον 14 ημέρες στο επίπεδο 4 για προ-
ληπτικά μέτρα κατά της πανδημίας, η παραπά-
νω παράταση ισχύει επίσης για ποσά ΦΠΑ που 
οφείλονται εντός Οκτώβριου 2020. Κατά την 
διάρκεια της παράτασης δεν υπολογίζονται τό-
κοι και επιβαρύνσεις. 

Παράταση της προθεσμίας πληρωμής 
οφειλών ΦΠΑ μηνών Νοεμβρίου 2020 
– Φεβρουαρίου 2021 για τους κομιστές 
αξιογράφων

 - Για τις επιχειρήσεις κομιστές αξιογράφων, των 
οποίων η είσπραξη έχει ανασταλεί για 75 ημέ-
ρες και το σύνολο της αξίας τους υπερβαίνει το 
20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών 
του προηγούμενου φορολογικού έτους, η προ-
θεσμία καταβολής οφειλών ΦΠΑ πληρωτέων 
εντός Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020 παρα-
τείνεται μέχρι τις 30 Απριλίου 2021.

 - Η πληρωμή των δόσεων ΦΠΑ εντός ρύθμισης 
που είναι πληρωτέες εντός Νοεμβρίου 2020 
επεκτείνεται για τις ανωτέρω επιχειρήσεις 
κατά ένα μήνα από την προθεσμία πληρωμής 
της τελευταίας δόσης ενώ για αυτές που είναι 
πληρωτέες εντός Δεκεμβρίου 2020, η προθε-
σμία καταβολής παρατείνεται μέχρι τον επόμε-
νο μήνα από την ως ανωτέρω προθεσμία κατα-
βολής των δόσεων Νοεμβρίου.

 - Με βάση τον πρόσφατα ψηφισθέντα Νόμο 
4772/2021, το παραπάνω μέτρο έχει επεκταθεί και 
στις οφειλές ΦΠΑ που είναι πληρωτέες μεταξύ Ια-
νουαρίου και Φεβρουαρίου 2021 ενώ η νέα προ-
θεσμία πληρωμής τους εκπνέει στις 31 Μαΐου 2021.

Παράταση της προθεσμίας πληρωμής 
των δόσεων φορολογικών και 
κοινωνικοασφαλιστικών οφειλών εντός 
ρύθμισης που είναι πληρωτέες κατά τους 
μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2020 και 
Ιανουάριο 2021

 - Η πληρωμή των δόσεων των ρυθμισμένων φο-
ρολογικών οφειλών που λήγουν το Νοέμβριο 
παρατείνεται έως το τέλος της ρύθμισης. Το εν 
λόγω μέτρο αφορά επιχειρήσεις η λειτουργία των 
οποίων αναστέλλεται με κρατική απόφαση. Το πα-
ραπάνω μέτρο πρόσφατα επεκτάθηκε και σε δό-
σεις ρυθμισμένων οφειλών που είναι πληρωτέες 
εντός Δεκεμβρίου 2020 και Ιανουαρίου 2021.
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 - Για επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία έχει 
ανασταλεί με βάση απόφαση της Κυβέρνησης, 
η καταβολή του ΦΠΑ που ήταν οφειλόμενη 
κατά το μήνα Νοέμβριο επεκτείνεται μέχρι τις  
30 Απριλίου 2021. Η καταβολή σε αυτήν την 
περίπτωση μπορεί να γίνει είτε σε δώδεκα (12) 
άτοκες δόσεις ή σε είκοσι τέσσερις (24) δό-
σεις με 2,5% επιτόκιο, αρχής γενομένης από το 
Μάιο του 2021 και εξής.

 - Η προθεσμία πληρωμής κοινωνικοασφαλιστι-
κών εισφορών των μηνών Φεβρουαρίου, Μαρ-
τίου και Απριλίου 2020 που είχαν υπαχθεί σε 
αρχική παράταση έως το τέλος Σεπτεμβρίου, 
Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2020, αντίστοιχα, 
έχει παραταθεί περαιτέρω έως τις 30 Απριλί-
ου 2021 ενώ κατά την  διάρκεια της παράτασης 
δεν οφείλονται τόκοι και επιβαρύνσεις.

 - Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου 
Οικονομικών που εκδόθηκε στις 11 Φεβρουα-
ρίου 2021, ανακοινώθηκε περαιτέρω παράτα-
ση υφισταμένων φορολογικών υποχρεώσεων, 
που έχουν ήδη παραταθεί έως τις 30 Απριλί-
ου 2021, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Μετά την 
λήξη της παράτασης, η πληρωμή των σχετικών 
οφειλών μπορεί να υπαχθεί σε ρύθμιση με κα-
ταβολή είτε σε είκοσι τέσσερις (24) άτοκες 
δόσεις είτε σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με 
επιτόκιο 2,5%. Αναμένονται επίσημες οδηγίες 
για αυτό το μέτρο. 

Χειρισμός της έκπτωσης 25% επί 
του ΦΠΑ Μαρτίου 2020 και άλλων 
ρυθμισμένων οφειλών ως μη 
φορολογητέο εισόδημα

 - Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 
με σχετική εγκύκλιό της διευκρίνισε ότι τα έκτα-
κτα έσοδα που προκύπτουν από την έκπτωση 
25% που χορηγήθηκε στις πληγείσες από την 
πανδημία επιχειρήσεις για την έγκαιρη καταβο-
λή του ΦΠΑ Μαρτίου 2020 ή πρώτου τριμήνου 
2020, κατά περίπτωση, και άλλων ρυθμισμέ-
νων οφειλών με βάση την Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου της 11.03.2020 δεν αποτελεί φο-
ρολογητέο εισόδημα. 

 - Η συλλογιστική με βάση τις οδηγίες που εκ-
δόθηκαν προς αυτήν την κατεύθυνση είναι ότι 
η έκπτωση υιοθετήθηκε ως μέτρο για να υπο-
στηρίξει τις επιχειρήσεις που έχουν υποστεί 
σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις από την παν-
δημία COVID-19, επομένως δεν πρέπει να είναι 
ταυτόχρονα φορολογητέα. Ομοίως, η έκπτωση 
δεν πρέπει να φορολογείται σε περίπτωση δια-
νομής ή κεφαλαιοποίησης, καθώς δεν εμπίπτει 
στην έννοια του εισοδήματος από επιχειρημα-
τική δραστηριότητα.

4. Ακίνητα 
Μειώσεις Μισθωμάτων

 - Δυνάμει του άρθρου 26 του Ν. 4772/2021 (που 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Ελληνικής 
Κυβέρνησης A’17/05.02.2021), λόγω της συνέ-
χισης της πανδημίας Covid 19 και για την κα-
ταπολέμηση των αρνητικών επιπτώσεών της, 
προβλέφθηκε η απαλλαγή από την υποχρέωση 
πληρωμής ολόκληρου του ποσού του μισθώ-
ματος που οφείλεται για τον Ιανουάριο και τον 
Φεβρουάριο του 2021 όσον αφορά τις εμπορι-
κές μισθώσεις των επιχειρήσεων των οποίων η 
λειτουργία έχει ανασταλεί ή προσωρινά απα-
γορευτεί λόγω του COVID-19 και των επιχει-
ρήσεων οι οποίες πλήττονται οικονομικά λόγω 
του COVID-19.

 - Επιπλέον, σύμφωνα με τον Νόμο 4753/2020, 
ο οποίος τροποποίησε την από 20.03.2020 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (όπως κυ-
ρώθηκε με τον Ν. 4683/2020), και η οποία 
εξακολουθεί να ισχύει, η μείωση κατά 40% επί 
του συνολικού ποσού του καταβλητέου μισθώ-
ματος ισχύει και για τον Ιανουάριο και τον Φε-
βρουάριο του 2021 στις μισθώσεις κατοικιών 
όπου ο μισθωτής είναι υπάλληλος του οποίου η 
σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί. Η εν λόγω 
ρύθμιση περιλαμβάνει και τις μισθώσεις κατοι-
κιών όπου ο μισθωτής είναι ο σύζυγος ή το έτε-
ρο μέρος του συμφώνου συμβίωσης του οποί-
ου η σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί, καθώς 
και μισθώσεις όπου ο μισθωτής είναι ναυτικός 
του οποίου η σχετική σύμβαση έχει ανασταλεί.
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 - Οι ιδιοκτήτες μισθωμένων ακινήτων θα απο-
λαμβάνουν φορολογικά οφέλη και μειώσεις.

Αναστολή λειτουργίας των 
Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών 
Γραφείων

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147 
Υπουργικής Απόφασης (που δημοσιεύτηκε 
στην Εφημερίδα της Ελληνικής Κυβερνήσεως, 
Β’534/10.02.2021) η λειτουργία των Υποθηκο-
φυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων στην 
Αττική (μεταξύ κι άλλων περιφερειών που εμπί-

πτουν στο επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ αυξη-
μένου κινδύνου») έχει ανασταλεί έως 01.03.2021 
και δε θα λειτουργούν για το κοινό. Οι ακόλουθες 
κύριες κατηγορίες συναλλαγών ενώπιον αυτών 
των αρχών έχουν ανασταλεί: (α) ο έλεγχος τίτ-
λων από δικηγόρους/δικαστικούς επιμελητές, (β) 
η κατάθεση και μεταγραφή συμβολαιογραφικών 
πράξεων και κάθε άλλης πράξης, (γ) η υποβολή 
αιτήσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικών, (δ) 
όλες οι σχετικές δικονομικές και ουσιαστικές προ-
θεσμίες (π.χ. τροπή προσημείωσης σε υποθήκη).

5. Επίλυση διαφορών
Τα δικαστήρια σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν 
υπό αυστηρούς περιορισμούς και σε πολλές πε-
ριπτώσεις η λειτουργία τους τελεί σε αναστολή 
έως και την 01.03.2021.
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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 ιδιοκτη-
σίας, 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 ενέρ-
γεια βάσει του παρόντος.

Η Ζέπος και Γιαννόπουλος ιδρύθηκε το 1893 και 
είναι μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές δικηγορι-
κές εταιρείες που παρέχουν ολοκληρωμένες νο-
μικές 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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