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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Επίδομα 534 ευρώ: Ποιοι εργαζόμενοι βγαίνουν σε αναστολή τον Ιούλιο 

- Οι αλλαγές στις δηλώσεις 
 
Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα είναι 

διαθέσιμο για υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον Ιούλιο 

από σήμερα Τετάρτη 21/07 και έως το Σάββατο 24/07. 

Από 25/7/2021, οι επιχειρήσεις-εργοδότες θα μπορούν να προαναγγέλλουν αναστολές 

συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, μην έχοντας τη δυνατότητα μεταβολής των δηλώσεων για το 

χρονικό διάστημα από 1/7/2021 έως και 24/7/2021. 

Αναλυτικότερα, από σήμερα δηλώνονται οι αναστολές που αφορούν το διάστημα από 01/07/2021 

έως και 24/07/2021 ενώ για τις αναστολές από την Κυριακή 25 Ιουλίου και μετά θα εφαρμοστεί η 

προαναγγελία. 

Υπενθυμίζεται ότι οι επιχειρήσεις – εργοδότες δύνανται να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις 

εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν προσληφθεί έως και την 31/03/2021. 

Οι επιχειρήσεις για να κάνουν χρήση αυτού του μέτρου θα να έχουν μείωση τζίρου μεγαλύτερη του 

70% τον τελευταίο χρόνο. Επιπλέον, διατηρούν το δικαίωμα να υπαχθούν στο μέτρο και οι 

επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή. 

Προσοχή: Για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, πέρα από το κριτήριο τζίρου, ισχύει και το κριτήριο 

ωραρίου εργασίας. Έτσι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν ωράριο τουλάχιστον 16 ώρες την 

εβδομάδα. 

Τις λεπτομέρειες για τις αναστολές Ιουλίου περιλαμβάνει η ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. 
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Σύμφωνα με την ΚΥΑ: 

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες βάσει ΚΑΔ (κύριο ή δευτερεύοντα με τα μεγαλύτερα έσοδα κατά το 

έτος 2019) μπορούν κατά τον μήνα Ιούλιο 2021 και πάντως όχι πέραν της 31ης Ιουλίου 2021 να 

θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους των οποίων το ωράριο εργασίας 

εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ 

κατά την 29/4/2021, εφόσον ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ την 31η Μαρτίου 2021 και παρουσιάζουν 

μείωση του κύκλου εργασιών τους μεγαλύτερη ή ίση με 70% την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 

έως 31η Μαρτίου 2021 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Μαρτίου 2020, 

όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί στην 

ΑΑΔΕ έως και 30/6/2021. Σε κάθε περίπτωση πρέπει έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές 

δηλώσεις ΦΠΑ κατά την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και 31η Μαρτίου 2021, εφόσον 

κατά τον νόμο υποχρεούνται. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για τους εργαζομένους που έχουν 

προσληφθεί έως και την 31η Μαρτίου 2021. 

Οι επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας 

σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων μέχρι και του ποσοστού 100% αυτών, ανά 

υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. 

Οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των 

εργαζομένων τους σε ποσοστό 100% αυτών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή και τις συμβάσεις 

εργασίας επιδοτούμενων εργαζομένων του προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων 

επιδοτούμενων θέσεων εργασίας». 

Οι ΚΑΔ που πλήττονται σε όλη την επικράτεια  

Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται. 

Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, 

εξαψήφιων και οκταψήφιων, σε περίπτωση πενταψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι 

υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων, κ.ο.κ.  

  Για τις επιχειρήσεις- εργοδότες που περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ του παρακάτω πίνακα, 

ισχύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την υπαγωγή στο μέτρο της αναστολής συμβάσεων 

εργασίας εργαζομένων που ορίζονται στο άρθρο 1 του Κεφ. Β της παρούσας. 

01.49.19.02 Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων) 

01.49.3 Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και 

δερμάτων 

13.10 Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών  

14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών  



15.11 Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών  

46.42.11.27 Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων η κατεργασμένων γουνοδερμάτων  

46.42.11.29 Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από 

γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)  

46.42.11.40 Χονδρικό εμπόριο ημιετοίμων γουναρικών  

46.42.11.58 Χονδρικό εμπόριο αποκομμάτων γουναρικών  

46.90.10.06 Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης 

47.78.89.04 Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης 

55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα  

55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής  

55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα 

55.90.13 Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε Άλλα μεταφορικά μέσα 

55.90.19 Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.  

56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης  

56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις  

56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από 

στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01)  

56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών  

59.13.11.02 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών  

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων  

79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών  

79.90.39 Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής 

και Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.  

86.90.13.02 Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)  

86.90.19.03 Υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών  

90.03.11.04 Υπηρεσίες ενορχηστρωτή  

90.03.11.07 Υπηρεσίες μουσουργού  

90.03.11.17 Υπηρεσίες χορογράφου  

90.03.11.18 Υπηρεσίες χορωδού  

93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής  

96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, με εξαίρεση των υπηρεσιών διαιτολογίας 

(96.04.10.01), των υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων (96.04.10.02) και των υπηρεσιών 

προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (96.04.10.06) 

Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, 

ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα καταστήματα 

αφορολογήτων ειδών ανά την Επικράτεια. 


