
ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ COVID-19 ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΥΣ  

 

1)Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Έχουν δοθεί μέχρι σήμερα 4 

επιστρεπτέες προκαταβολές με την τελευταία να είναι μη 

επιστρεπτέα κατά  50% του ποσού που θα λάβει ο 

επιχειρηματίας με τη προυπόθεση να γίνει διατήρηση 

προσωπικού (εφόσον υπάρχει) μέχρι 31/3/2021.Η επιστρεπτέα 

προκαταβολή 5 θα δοθεί τον Ιανουάριο η οποία θα έχει 50% 

επιδότηση όπως η προηγούμενη με τη προυπόθεση να γίνει 

διατήρηση προσωπικού μέχρι 30/6/2021 και η οποία θα 

κοιτάξει τη μείωση τζίρου 20% και πάνω.Η μείωση τζίρου θα 

αφορά τους μήνες Σεπτέμβρη,Οκτώβρη,Νοέμβρη,Δεκέμβρη σε 

σχέση με τους αντίστοιχους του 2019 και το ποσό που θα 

λάβει η κάθε επιχείρηση θα υπολογίζεται από το ποσοστό 

μείωσης ,από το τζίρο και από το προσωπικό. Για τους Ιατρούς 

οι οποίοι δεν εντάσσονται στο ΦΠΑ (οπότε και δεν λαμβάνεται 

υπόψιν ο κωδικός 312 της Περιοδικής δήλωσης),λαμβάνονται 

υπόψιν τα έσοδα που έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία 

ανά μήνα. 

2)Ενίσχυση από Περιφέρεια: Αίτηση ενίσχυσης μέσω της 

εφαρμογής ependysis.gr για χορήγηση μη επιστρεπτέας 

προκαταβολής κατά 100%.Το ποσό που θα λάβουν οι 

επιχειρήσεις υπολογίζεται από τα έξοδα που είχαν δηλωθεί 

στο Ε3 του 2019 και πιο συγκεκριμένα θα λάβουν το 50% των 

εξόδων τους του 2019 μέχρι 40.000 ευρώ.Για το ποιός θα 

ενταχθεί υπολογίζεται από τα μόρια που συγκεντρώνει κάθε 

επιχείρηση στην αίτηση βάσει της μείωσης τζίρου και του 

προσωπικόυ ενώ έχει δοθεί τρίτη παράταση υποβολής της 

αίτησης μέχρι 20/1/2021 . 

3)Μείωση Ενοικίου Επαγγελματικής Έδρας: Για τους μήνες 

Νοέμβριο,Δεκέμβριο και όπως φαίνεται και για 



Ιανουάριο,Φεβρουάριο θα έχετε μείωση ενοικίου 40% στην 

επαγγελματική σας έδρα. 

4)Αναστολές:Οι αναστολές των εργαζομένων των ιατρίων σας 

προς το παρόν ισχύουν μέχρι και Δεκέμβρη με αποζημίωση 

ειδικού σκοπού 534 ευρώ και κάλυψη εισφορών στην 

ονομαστική τους αξία για κάθε εργαζόμενο που θα επιλέξετε 

να τον βάλετε σε αναστολή,απ ότι φαίνεται όμως θα 

συνεχιστεί μέχρι και το Φεβρουάριο. 

5)Το δώρο Χριστουγέννων :Το δώρο Χριστουγέννων 

υπολογίζεται απο το Μαίο μέχρι Δεκέμβρη,για όσο ήταν σε 

αναστολή μέχρι τον Νοέμβρη οι εργαζόμενοι θα το λάβουν 

από το κράτος μέχρι 21/12/2020 , το υπόλοιπο για τον μήνα 

Δεκέμβριο εφόσον ήταν σε αναστολή θα δοθεί μέχρι 

31/1/2021 από το κράτος.Για όσο διάστημα δεν ήταν σε 

αναστολή ο κάθε εργαζόμενος από τους μήνες Μάιο έως 

Δεκέμβρη θα δοθεί κανονικά απο τον εργοδότη στις 

21/12/2020. 

6)Επίδομα αδείας:Το επίδομα αδείας θα δοθεί από τον 

εργοδότη όλο είτε ήταν ο κάθε εργαζόμενος σε αναστολή είτε 

όχι και οι άδειες που δεν δόθηκαν το 2020 έχει δικαίωμα ο 

εργοδότης να τις χορηγήσει μέχρι 30/6/2021. 

7)Τηλεργασία:Υποχρεωτική η τηλεργασία μέχρι 31/1/2021 που 

σημαίνει ότι θα πρέπει μέχρι 31/1/2021 το 50% των 

εργαζομένων να δουλεύει από το σπίτι.Για τους ιατρούς όμως 

επειδή όπως είναι προφανές δεν μπορεί να δουλέψουν από το 

σπίτι διότι δεν θα μπορεί να γίνει η εξέταση του ασθενούς,δεν 

υπολογίζεται στο 50% αυτή εργασία παρά μόνο στην 

περίπτωση άλλης εργασίας όπως π.χ για το άτομο που κλείνει 

τα ραντεβού ή κάνει δουλειά γραφείου. 

8) Συνεργασία:Το Πρόγραμμα Συνεργασία θα συνεχιστεί και 

τον Ιανουάριο.Στο οποίο επιδοτείται  από το κράτος για τους 



εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση το 50%  των 

ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών καθώς και του 

μισθού τους με τη προυπόθεση να δουλεύουν τις μισές ώρες. 

 

 


