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Τμήμα Εφόρου Εταιρειών - Μέτρα για υποβοήθηση των εταιρειών που έχουν υποστεί 

συνέπειες λόγω κορωνοϊού 

Στα πλαίσια των μέτρων που λαμβάνει η κυβέρνηση για στήριξη των εταιρειών/επιχειρήσεων που 
επηρεάζονται από τα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί για τον περιορισμό της εξάπλωσης του 
κορωνοϊού, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ανακοινώνει τα εξής: 
 

Α) 4η εκστρατεία συμμόρφωσης των εταιρειών για καταχώριση οφειλόμενων ετήσιων εκθέσεων: 
 
Αναστέλλεται η διαδικασία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τρίμηνη ειδοποίηση 

πριν τη διαγραφή των μη συμμορφούμενων εταιρειών, μέχρι τον Ιανουάριο 2021. 

Β) Καταβολή του ετήσιου τέλους €350: 

 
Η δυνατότητα καταβολής του ετήσιου τέλους για το 2020 παρατείνεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 

2020 χωρίς την επιβολή της επιπρόσθετης επιβάρυνσης του 10% και 30%.  

Γ) Επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης για την εκπρόθεσμη υποβολή εντύπων στο ΤΕΕΕΠ: 

 
Σε συνεργασία με τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η εφαρμογή της χρηματικής επιβάρυνσης για την 

εκπρόθεσμη υποβολή θεσμοθετημένων εντύπων στο ΤΕΕΕΠ, θα μετατεθεί για το 2021. 

Δ) Υποβολή στο Τμήμα της Ετήσιας Έκθεσης του 2020: 
 
Η Ετήσια Έκθεση με ημερομηνία σύνταξης από 01/01/2020 μέχρι και 31/12/2020 δύναται να υποβληθεί στο 

Τμήμα μέχρι και τις 28/01/2021, χωρίς να επιβληθεί το τέλος των €20 για εκπρόθεσμη καταχώριση. 

Λόγω της σχετικής ρύθμισης που πρέπει να γίνει στο σύστημα του Εφόρου Εταιρειών, συστήνεται όπως 

εταιρείες που προτίθενται να υποβάλουν τώρα εκπρόθεσμα στο Τμήμα την Ετήσια Έκθεση του 2020, 

αναμένουν σχετική Ανακοίνωση του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών. 

 

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας για καταβολή των τρέχουσων εισφορών για 

τους μισθούς Φεβρουαρίου 2020  

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι έχει προχωρήσει σε όλες 

τις απαραίτητες διευθετήσεις για καταβολή των τρέχουσων εισφορών για τους μισθούς Φεβρουαρίου 2020, 

οι οποίες πρέπει να καταβληθούν μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής / 

ιστοσελίδας JCC Smart. 

Η πιο πάνω διευθέτηση αποσκοπεί στην αποφυγή μαζικής προσέλευσης κοινού στα ταμεία των Υπηρεσιών 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας. 

Περισσότερη πληροφόρηση για τη διαδικασία καταβολής εισφορών θα ακολουθήσει εντός της εβδομάδας. 

Σημειώνεται ότι όσοι έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησης του διαδικτυακού συστήματος καταβολής εισφορών 

των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, παροτρύνονται να καταβάλουν τις τρέχουσες εισφορές για τους 

μισθούς Φεβρουαρίου 2020 μέσω του εν λόγω συστήματος. 
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