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Πράξθ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου - 30/3/2020 

-  Μζτρα αντιμετϊπιςθσ τθσ πανδθμίασ του COVID-19 και άλλεσ κατεπείγουςεσ διατάξεισ: 

Συνολικά μζτρα ελάφρυνςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ/αυτοαπαςχολοφμενουσ (ΦΠ) & 
Επιχειριςεισ/(ΝΠ) από τθν ζναρξθ τθσ πανδθμίασ – 

 
Επιςθμάνςεισ: 1) Επιχειριςεισ/Εργοδότεσ = ΝΠ (ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) & Ατομικζσ επιχ. με μιςκωτοφσ. 

                              2) Φυςικά Πρόςωπα (ΦΠ) = Ελεφκεροι επαγ./ Αυτοαπαςχολοφμενοι - Ατομικζσ επιχ.       
 χωρίσ μιςκωτοφσ 
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1. Φορολογικζσ διατάξεισ   -  Μινασ αναφοράσ: Απρίλιοσ 2020 
- Προχπόκεςθ για τθν ζνταξθ των επιχειριςεων ςτο πλαίςιο προςταςίασ είναι θ διατιρθςθ των κζςεων εργαςίασ όλων των 

εργαηομζνων τουσ. 

Δικαιοφχοι Υποχρεϊςεισ  
Αρχικι καταλθκτικι 

θμερομθνία εκπλιρωςθσ 
υποχρεϊςεων 

Παράταςθ 

Επιχειριςεισ/Εργοδό-
τεσ & ΦΠ 

 
Εντάςςονται όποιεσ 

επιχειριςεισ/Εργοδό-
τεσ &  ΦΠ ςτισ 

20/3/2020 ζχουν 
ενεργό ΚΑΔ ι ΚΑΔ με 

τα μεγαλφτερα 
ακακάριςτα ζςοδα 

ζτουσ 2018, ζναν από 
τουσ αναφερόμενουσ 
ςτθ ςχετικι λίςτα του 

ΤΠ.ΟΙΚ.  
(ζχουν κλείςει με 

απόφαςθ διοικθτικισ 
αρχισ, ι πλιττονται) 

1Α. Υποβολι δθλϊςεων περιβαλλοντικοφ 
τζλουσ πλαςτικισ ςακοφλασ (αφορά ςτο α’ 

τρίμθνο 2020) 

            Πλθρωτζεσ 

                 ζωσ:               → 

            30/4/2020 

Αναςτολι 
καταβολισ 

ζωσ: 
  30/6/2020 

2Α. Βεβαιωμζνεσ οφειλζσ ςε ΔΟΥ/Ελεγκτικά 
Κζντρα (Φόροσ Ειςοδιματοσ, ΕΝΦΙΑ, Πρόςτιμα, 

τμθματικι καταβολι δόςεων  «Πάγιασ» ρφκμιςθσ & 
100-120 δόςεων, κ.α.)  

Πλθρωτζεσ 

                  ζωσ:             → 

30/4/2020 

Αναςτολι 
καταβολισ 

ζωσ: 
31/8/2020 

Όμωσ:   Αν κάποιοσ επιτθδευματίασ ι επιχείρθςθ 
και παρά τθν χορθγθκείςα 4μθνθ παράταςθ, ζχει 
τθν οικονομικι δυνατότθτα και αποπλθρϊςει τισ 
βεβαιωμζνεσ οφειλζσ του εντόσ τθσ αρχικά                 

→ προβλεπόμενθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ 

(30/4/2020)/εμπρόκεςμθ καταβολι τότε:        
 
Επιςιμανςθ 1: ε περίπτωςθ οφειλϊν που τελοφν 
ςε κακεςτϊσ ρφκμιςθσ/διευκόλυνςθσ τμθματικισ 
καταβολισ (120 δόςεισ/Πάγια Ρφκμιςθ), εκπίπτει 
ποςοςτό 25% του ποςοφ τθσ δόςθσ τθσ ρφκμιςθσ, 
ακόμθ και για οφειλζσ ΦΠΑ.      
Επιςιμανςθ 2: Αναγκαία ςυνκικθ για τθν υπαγωγι 
ςτισ παραπάνω ευνοϊκζσ ρυκμίςεισ  των ΦΠ & ΝΠ 
είναι θ καταβολι  υποχρεϊςεων ΦΠΑ Μαρ2020.                                                                                                                                        

 
 
 
 
 

              Οφζλθ εμπρόκεςμθσ καταβολισ: 
Ζκπτωςθ 25%  

του ποςοφ των υποχρεϊςεων 

2Β.   Βεβαιωμζνεσ οφειλζσ από Χρεωςτικζσ 
δθλϊςεισ ΦΠΑ ςε ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κζντρα. 
Επιςιμανςθ 3: Οι οφειλζσ ΦΠΑ και οι οφειλζσ από 
παρακρατοφμενουσ φόρουσ που ζχουν βεβαιωκεί 
ςτθ φορολογικι διοίκθςθ και είναι καταβλθτζεσ ζωσ 
30/4/2020, οι οποίεσ δεν τελοφν ςε κακεςτϊσ 
ρφκμιςθσ / τμθματικισ καταβολισ, δεν υπόκεινται 
ςτθν ζκπτωςθ του 25% οφτε ςε οποιαδιποτε άλλθ 
ζκπτωςθ. Αντικζτωσ αν οι οφειλζσ ΦΠΑ ζχουν 
ενταχκεί ςε ρφκμιςθ, τότε μπορεί να «κουρευτεί» το 
25% αυτϊν. 
Όμωσ:  Αν κάποιοσ επιτθδευματίασ ι επιχείρθςθ και 
παρά τθν χορθγθκείςα 4μθνθ παράταςθ ζχει τθν 
οικονομικι δυνατότθτα και αποπλθρϊςει τον            

→ χρεωςτικό ΦΠΑ εντόσ τθσ αρχικά 

προβλεπόμενθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ 
(30/4/2020)/εμπρόκεςμθ καταβολι τότε:  

Πλθρωτζεσ ζωσ: 

          30/4/2020     → 

Αναςτολι 
καταβολισ ζωσ: 

31/8/2020 

Οφζλθ εμπρόκεςμθσ καταβολισ: 
Συμψθφιςμόσ του 25% του ΦΠΑ  

με οφειλζσ των ίδιων προςϊπων που είναι 
βεβαιωμζνεσ ι πρόκειται να βεβαιωκοφν από τθ 

φορολογικι διοίκθςθ και οι οποίεσ είναι πλθρωτζεσ 
από τον Μάιο 2020 και μετά. Η ςυγκεκριμζνθ 

δυνατότθτα αφορά τον ΦΠΑ του μθνόσ Απριλίου 
2020 που κα εξοφλθκεί ολοςχερϊσ και εμπρόκεςμα 

μζχρι και τθν 30/4/2020. 

Επιςιμανςθ 4: Ιςχφει για όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ (1Α & 1Β): Για τθ διευκόλυνςθ των ΦΠ & Επιχειριςεων/ΝΠ που επικυμοφν 
να καταβάλουν οφειλζσ Μαρτίου 2020 που εμπίπτουν ςτο κακεςτϊσ ζκπτωςθσ 25%, το ΤΠ.ΟΙΚ.  προχϊρθςε  ςε ζκδοςθ απόφαςθσ 
παράταςθσ τθσ εμπρόκεςμθσ καταβολισ μζχρι τθν Παραςκευι 10/4/2020 - όπωσ δθλαδι ζκανε ιδθ ο ΕΦΚΑ -  οι υπόχρεοι όμωσ κα 
κλθκοφν να υπολογίςουν μόνοι τουσ τθ ςχετικι ζκπτωςθ, καταβάλλοντασ το υπόλοιπο του χρζουσ (και εδϊ ιςχφει πωσ για οφειλζσ ΦΠΑ 
που δεν ζχουν ενταχκεί ςε κακεςτϊσ τμθματικισ ρφκμιςθσ οφειλϊν δεν ιςχφει θ ζκπτωςθ 25%. Αντικζτωσ, κα ιςχφει το bonus για τισ  

αντίςτοιχεσ ενταχκείςεσ ςε ρφκμιςθ οφειλζσ ΦΠΑ). → SOS  Παράλλθλα, κα  υπάρξει μζριμνα για τουσ φορολογουμζνουσ που 

κατζβαλαν ολόκλθρο το ποςό των οφειλϊν ςτισ 30-31/3/2020 και δικαιοφνται τθν ζκπτωςθ του 25% ςφμφωνα με τθν εκδοκείςα ΠΝΠ. 
 
Επιςιμανςθ 5: Ιςχφει για όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ (1Α & 1Β): Οι αναςτολζσ φορολογικϊν και αςφαλιςτικϊν υποχρεϊςεων των 
ΦΠ & Επιχειριςεων /ΝΠ και οι αντίςτοιχεσ εκπτϊςεισ, κα ενεργοποιοφνται αυτόματα, (άμεςα ι εντόσ ολίγων θμερϊν), χωρίσ διλωςθ, 
ανάλογα με το εάν θ επιχείρθςθ προχωριςει εμπρόκεςμα ι όχι ςτισ αντίςτοιχεσ πλθρωμζσ.  
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2. Αναςτολι προκεςμιϊν λιξθσ, εμφάνιςθσ και πλθρωμισ Αξιόγραφων: 

Δικαιοφχοι 
Περιγραφι  

(Ιςχφσ και για τισ πλθττόμενεσ το μινα Απρίλιο επιχειριςεισ - νζοι ΚΑΔ) 
Αναςτολι 

Προκεςμιϊν 

Αφορά ΦΠ & ΝΠ με 
ΚΑΔ που: 

 
 α) είτε ζχουν 
αναςτείλει τθ 
δραςτθριότθτά τουσ 
κατ’ εφαρμογι 
κανονιςτικϊν 
πράξεων τθσ 
Διοίκθςθσ,  
 
β)  είτε ζχουν πλθγεί 
δραςτικά από τθν 
επιδθμία του COVID-
19 

 
- Από 30/3/2020 ζωσ και 31/5/2020, αναςτζλλονται οι προκεςμίεσ λιξθσ, 
εμφάνιςθσ και πλθρωμισ οφειλόμενων από αυτζσ αξιόγραφων κατά 75 
θμζρεσ από τθν αναγραφόμενθ θμερομθνία επί εκάςτου αξιογράφου.  
 
- Τι περιλαμβάνεται: Όλα τα αξιόγραφα (επιταγζσ, ςυναλλαγματικζσ, 
γραμμάτια), τα οποία πρζπει να διαβιβαςκοφν θλεκτρονικά από όποιον ζλκει 
δικαίωμα ι ζχει υποχρζωςθ (εκδότεσ, κομιςτζσ, οπιςκογράφουσ, πιςτωτικά 
ιδρφματα), ςτα πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα με 
οποιαδιποτε μορφι. 
 
- Προκεςμία τθσ «Ηλεκτρονικισ διαβίβαςθσ»: Εντόσ 6 εργάςιμων θμερϊν 

από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ ΠΝΠ (30/3/2020 ζωσ 7/4/2020 για τισ επιχειριςεισ 

που περιλαμβάνονται ιδθ ςτισ πλθττόμενεσ επιχειριςεισ/ενδεχόμενο 

αλλαγισ).  

- Ειδικι «θλεκτρονικι εφαρμογι»: Από τα πιςτωτικά ιδρφματα μζςω του 

ςυςτιματοσ πλθρωμϊν τθσ εταιρείασ ΔΙΑ ΑΕ ι και τθσ εταιρείασ ΣΕΙΡΕΙΑ 

ΑΕ, θ οποία λειτουργεί ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων. 

- Δυνατότθτα εξόφλθςθσ ςτθν αναγραφόμενθ θμερομθνία λιξθσ: Ναι, μετά 

από αμοιβαία ςυμφωνία ο υπόχρεοσ πλθρωμισ και ο δικαιοφχοσ είςπραξθσ, 

μποροφν να ςυμφωνιςουν μεταξφ τουσ, τθν απευκείασ πλθρωμι του 

αξιογράφου από τον υπόχρεο ςτον δικαιοφχο. 

- Εξαίρεςθ: Δεν περιλαμβάνονται κομιςτζσ αξιόγραφων όπου ο ΚΑΔ τθσ 

επιχείρθςισ τουσ εμφανίηει ςθμαντικι αφξθςθ του κφκλου των ςυναλλαγϊν 

τουσ ςτθ διάρκεια τθσ πανδθμίασ, όπωσ αυτοί ορίηονται (ΚΑΔ με αφξθςθ) 

κατόπιν απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομικϊν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφορά αξιόγραφα 
που λιγουν από: 
30/3/2020  ζωσ 

31/5/2020 
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3. Αςφαλιςτικζσ/Εργαςιακζσ διατάξεισ -  Μινασ αναφοράσ: Απρίλιοσ 2020 
 

- Προχπόκεςθ για τθν ζνταξθ των επιχειριςεων ςτο πλαίςιο προςταςίασ είναι θ διατιρθςθ των κζςεων εργαςίασ όλων των 
εργαηομζνων τουσ - 

Δικαιοφχοι Υποχρεϊςεισ  

Αρχικι 
καταλθκτικι 
θμερομθνία 
εκπλιρωςθσ 

υποχρεϊςεων 

Παράταςθ 

Επιχειριςεισ/Εργοδό-
τεσ 

(ζχουν κλείςει με 
απόφαςθ διοικθτικι 
αρχισ, ι πλιττονται) 

3Α. Καταβολι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν.  (εργαηομζνου και 

εργοδότθ - Η αναςτολι αφορά το ςφνολο των αςφαλιςτικών 
ειςφορών των εργαηομζνων τθσ επιχείρθςθσ) 

 
Επιςιμανςθ 1: Η παράταςθ τθσ προκεςμίασ καταβολισ των 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν δεν επιβαρφνεται με τόκουσ ι 
προςαυξιςεισ. 
 
Επιςιμανςθ 2: Οι προαναφερκείςεσ διατάξεισ δεν  
εφαρμόηονται ςτισ περιπτϊςεισ:  

 
 που εργαηόμενοι επιχειριςεων ι εργοδοτϊν, μζροσ ι το 

ςφνολό τουσ, τεκεί ςε κακεςτϊσ αναςτολισ τθσ ςφμβαςθσ 
εργαςίασ τουσ και ο εργοδότθσ καταγγείλει αυτι (αν τουσ 
απολφςει), 
 

•  κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ που μετά τθν ολοκλιρωςθ του 
μζτρου οι ανωτζρω επιχειριςεισ ι εργοδότεσ δεν διατθροφν τον 
ίδιο αρικμό κζςεων εργαςίασ. 
 
υνζπεια των ανωτζρω είναι θ παράταςθ καταβολισ να παφει 
αυτοδικαίωσ και οι οφειλζσ να επιβαρφνονται με τόκουσ και 
προςαυξιςεισ από τθν θμερομθνία που αυτζσ κατζςτθςαν 
απαιτθτζσ. 
 
Επιςιμανςθ 3: Οι επιχειριςεισ ι εργοδότεσ υποβάλλουν για το 
προςωπικό που απαςχολοφν τθν Αναλυτικι Περιοδικι Διλωςθ 
(ΑΠΔ) μθνϊν  Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, μζχρι τθν ζναρξθ 
αναςτολισ των ςυμβάςεων, εντόσ των αρχικϊν προβλεπόμενων 
προκεςμιϊν και δεν δίνεται παράταςθ. ε περίπτωςθ 
εκπρόκεςμθσ  υποβολισ  τθσ ΑΠΔ επιβάλλονται οι 
προβλεπόμενεσ προςαυξιςεισ.  

Πλθρωτζεσ ζωσ:             
          30/4/2020     

→ 

Αναςτολι 
καταβολισ ζωσ: 

31/10/2020 

ΦΠ 
(ζχουν κλείςει με 

απόφαςθ διοικθτικι 
αρχισ, ι πλιττονται) 

3Β. Καταβολι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν ελ. 
επαγγελματιϊν -  Ιςχφσ και για τουσ εταίρουσ/μετόχουσ 
ΝΠ. 
 
Όμωσ:   Αν κάποιοσ επιτθδευματίασ και παρά τθν χορθγθκείςα 
αναςτολι, ζχει τθν οικονομικι δυνατότθτα και αποπλθρϊςει τισ 
βεβαιωμζνεσ οφειλζσ του εντόσ τθσ αρχικά προβλεπόμενθσ 
καταλθκτικισ θμερομθνίασ (30/4/2020)/εμπρόκεςμθ καταβολι 
τότε παρζχεται ζκπτωςθ 25%.    
 
 
 
 
Επιςιμανςθ 4: Η παράταςθ τθσ προκεςμίασ καταβολισ των 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν και των δόςεων ρυκμίςεων ι 
διευκολφνςεων τμθματικισ καταβολισ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, 
δεν επιβαρφνεται με τόκουσ ι προςαυξιςεισ. 

Πλθρωτζεσ ζωσ:    
            

30/4/2020   → 

 
 
 

         → 

Αναςτολι 
καταβολισ ζωσ: 

30/9/2020 
 

Ζκπτωςθ 25%: 
ςε περίπτωςθ 
εμπρόκεςμθσ 

καταβολισ των 
ειςφορϊν του 

(ζωσ 30/4/2020) 
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Επιςιμανςθ 5: Ωσ ςυντάξιμεσ αποδοχζσ, ςε περίπτωςθ 
ζκπτωςθσ 25%,  για τον υπολογιςμό του ανταποδοτικοφ μζρουσ 
τθσ κφριασ ςφνταξθσ ορίηεται το ποςό τθσ μθνιαίασ 
αςφαλιςτικισ ειςφοράσ που ζχει πράγματι καταβλθκεί δια του 
ςυντελεςτι 0,20 (20%).   Τπενκυμίηεται πωσ παρατείνεται θ 
καταλθκτικι θμερομθνία εμπρόκεςμθσ καταβολισ των 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν μθ μιςκωτϊν ΕΦΚΑ μθνόσ 
Φεβρουαρίου με τθν πρόβλεψθ ιςχφοσ τθσ ζκπτωςθσ του 25%, 

από 31/3/2020 ςτισ 10/04/2020. → SOS  

 
Επιςιμανςθ 6: Η μείωςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν δεν 
εφαρμόηεται ςε περίπτωςθ επιλογισ υπαγωγισ ςτο μζτρο 
παράταςθσ καταβολισ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, ζωσ δθλαδι τισ 
30/9/2020.                                                                                                                                       

Επιχειριςεισ/Εργοδό-
τεσ & ΦΠ 

 
(ζχουν κλείςει με 

απόφαςθ διοικθτικι 
αρχισ, ι πλιττονται) 

 
3Γ. Καταβολι δόςεων βεβαιωμζνων οφειλϊν προσ ΕΦΚΑ 
( 100-120 δόςεισ & «Πάγια» ρφκμιςθ).   
 
Επιςιμανςθ 7: Παρατείνεται θ προκεςμία καταβολισ των 
δόςεων ενεργϊν ρυκμίςεων, που είναι απαιτθτζσ ζωσ 
31/03/2020 κατά τρεισ (3) μινεσ. Αντίςτοιχα παρατείνεται και θ 
προκεςμία όλων των επόμενων μθνιαίων δόςεων τθσ κάκε 
ρφκμιςθσ. 

Διευκρινίηεται ότι ςτισ εν λόγω διατάξεισ υπάγονται επιχειριςεισ 
ι εργοδότεσ που: 

α) απαςχολοφν μιςκωτοφσ που αμείβονται με μιςκό ι 
θμερομίςκιο, με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου, αορίςτου ι 
οριςμζνου χρόνου, με πλιρθ ι μειωμζνθ ι εκ περιτροπισ 
απαςχόλθςθ, 

β) ζχουν ενεργό, κφριο κωδικό δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ) ςτισ 
20/03/2020, που ςυμπεριλαμβάνεται ςτθ ςχετικι λίςτα. 

Επιςιμανςθ 8: Η παράταςθ τθσ προκεςμίασ καταβολισ  δόςεων 
ρυκμίςεων ι διευκολφνςεων τμθματικισ καταβολισ 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, δεν επιβαρφνεται με τόκουσ ι 
προςαυξιςεισ. 

 

Πλθρωτζεσ 
 ζωσ:    

          30/4/2020     

→ 

Αναςτολι 

καταβολισ ζωσ: 

31/7/2020 

Επιχειριςεισ/Εργοδό-
τεσ & ΦΠ 

 

4Α. Καταβολι δϊρου Πάςχα 
 
Επιςιμανςθ 1: Για τουσ εργαηομζνουσ που θ ςφμβαςι τουσ ζχει 
τεκεί ςε προςωρινι αναςτολι, το ποςοςτό του Δϊρου Πάςχα 
που αντιςτοιχεί ςτισ θμζρεσ που ζχει «παγϊςει» θ ςφμβαςι 
τουσ, κα καλυφκεί από τον Κρατικό προχπολογιςμό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πλθρωτζο ζωσ: 
     15/4/2020          

→ 

Παράταςθ ζωσ: 

30/6/2020 
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4. Επιδότθςθ ενοικίου επαγγελματικισ ςτζγθσ -  Μινασ αναφοράσ: Απρίλιοσ 2020 
- Προχπόκεςθ για τθν ζνταξθ των επιχειριςεων ςτο πλαίςιο προςταςίασ είναι θ διατιρθςθ των κζςεων εργαςίασ όλων των 

εργαηομζνων τουσ - 

Δικαιοφχοι Υποχρεϊςεισ  

Αρχικι καταλθκτικι 
θμερομθνία 
εκπλιρωςθσ 

υποχρεϊςεων 

Οφζλθ 

 Επιχειριςεισ (ΝΠ) 
που ζχουν κλείςει με 
απόφαςθ Διοικθτικισ 

αρχισ 

 4Α. Καταβολι ενοικίου επαγγελματικισ ςτζγθσ   
 
Επιςιμανςθ 1: Για τθ λιψθ τθσ ζκπτωςθσ 40% επί 
 του  ενοικίου, απαιτείται ςχετικι διλωςθ τθσ               
επιχείρθςθσ ςτο Π «Εργάνθ».  

Πλθρωτζο: 

Απρίλιοσ 2020  → 

Οφζλθ: 
Ζκπτωςθ 40% 

επί του ςυνολικοφ 
φψουσ του 
ενοικίου. 

5. Αποηθμίωςθ Ειδικοφ ςκοποφ 800 ευρϊ  -  Μινασ αναφοράσ: Απρίλιοσ 2020 
- Προχπόκεςθ για τθν ζνταξθ των επιχειριςεων ςτο πλαίςιο προςταςίασ είναι θ διατιρθςθ των κζςεων εργαςίασ όλων των 

εργαηομζνων τουσ - 

Δικαιοφχοι Περιγραφι – Βαςικά ςθμεία  Όφελοσ 

Ελεφκεροι 
επαγγελματίεσ, 
αυτοαπαςχολοφμενοι 
& ιδιοκτιτεσ 
επιχειριςεων (κάκε 
νομικισ μορφισ εκτόσ 
των Α.Ε.) που 
απαςχολοφν ζωσ 5 
άτομα 
 
(ζχουν κλείςει με 
απόφαςθ διοικθτικι 
αρχισ, ι πλιττονται) 

5Α.Αποηθμίωςθ ειδικοφ ςκοποφ 800 ευρϊ 
 

Προχπόκεςθ: Μθ καταβολι μθδενικϊν δθλϊςεων ΦΠΑ 
τουσ τελευταίουσ 6 μινεσ. 
 
Νομικά Πρόςωπα: ε περίπτωςθ εταιρείασ, 
καταβάλλεται μοναδικι αποηθμίωςθ ςτον επαγγελματικό 
τραπεηικό λογαριαςμό του νομικοφ προςϊπου. 
 
Επιςιμανςθ 1: Για τθ λιψθ τθσ αποηθμίωςθσ ειδικοφ 
ςκοποφ απαιτείται ςχετικι αίτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 
ΑΑΔΕ, ςε ςχετικι φόρμα που κα αναρτθκεί πικανόν από 
6/4/2020 . 
 

 

 
Όφελοσ: 

Καταβολι αποηθμίωςθσ ειδικοφ ςκοποφ 
φψουσ 800 ευρϊ. 

 

6. Ειδικό μζτρο «επιςτρεπτζασ προκαταβολισ». -  Μινασ αναφοράσ: Απρίλιοσ 2020 
- Προχπόκεςθ για τθν ζνταξθ των επιχειριςεων ςτο πλαίςιο προςταςίασ είναι θ διατιρθςθ των κζςεων εργαςίασ όλων των 

εργαηομζνων τουσ - 

Επιχειριςεισ  

6Α.Ειδικό μζτρο «επιςτρεπτζασ προκαταβολισ 
 
Επιςιμανςθ 1/Βαςικά χαρακτθριςτικά: Θα αφορά 
μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ που απαςχολοφν ζωσ 
500 εργαηομζνουσ. Θα πιςτωκεί απευκείασ μζςω Taxis 
και το φψοσ τθσ ενίςχυςθσ προσ τθν κάκε επιχείρθςθ κα 
προςδιορίηεται - τυποποιθμζνα - με βάςθ τθ μεταβολι 
τθσ τρζχουςασ κατάςταςθσ τθσ επιχείρθςθσ. Θα ζχει 
χαμθλό επιτόκιο, 5ετι περίοδο αποπλθρωμισ και 1 
χρόνο περίοδο χάριτοσ. 
 
Επιςιμανςθ 2/Πικανζσ θμερομθνίεσ υποβολισ αίτθςθσ: 
Για τθν ζνταξθ ςτο Ειδικό μζτρο «επιςτρεπτζασ 
προκαταβολισ» όλεσ οι επιχειριςεισ/ΝΠ, οι οποίεσ 
επικυμοφν να ενταχκοφν ςτο μζτρο τθσ επιςτρεπτζασ 
προκαταβολισ πρζπει να υποβάλλουν αίτθςθ ςε νζα 
πλατφόρμα τθσ ΑΑΔΕ το διάςτθμα 2-10 Απριλίου 2020. 
 
 

Όφελοσ: 
 

Σο διακζςιμο ποςό ανζρχεται ςε 1 δισ 
ευρϊ και κα καταβλθκεί τον Απρίλιο του 
2020. 
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7. Αναςτολι προκεςμιϊν διενζργειασ 
διαδικαςτικϊν πράξεων και καταβολισ δόςεων για όςουσ ζχουν ενταχκεί ςτον Εξωδικαςτικό Μθχανιςμό και 

ςτο διάδοχο ςχιμα του ν. Κατςζλθ/προςταςία αϋ κατοικίασ  
(ν.  4469/2017 & ν. 3869/2010 – ν. 4605/2019) 

Δικαιοφχοι Περιγραφι – Βαςικά ςθμεία  Όφελοσ 

Όλοι οι πλθττόμενοι 
από τον COVID 19 

οφειλζτεσ (ΦΠ &ΝΠ) 

7Α. Οι προκεςμίεσ διενζργειασ διαδικαςτικϊν και 
άλλων πράξεων που προβλζπονται για τον 

Εξωδικαςτικό Μθχανιςμό ρφκμιςθσ οφειλϊν       →   

(ν. 4469/2017) και τθ ρφκμιςθ δανείων με         
 προςταςία τθσ αϋ κατοικίασ (ν. 4605/2019  - 
διάδοχο  ςχιμα του ν. 3869/2010 -ν.  Κατςζλθ)  
αναςτζλλονται για χρονικό διάςτθμα 3 
 μθνϊν από τθν 30/3/2020. 
 
 Προχπόκεςθ: Να ζχει υποβλθκεί εμπρόκεςμθ 
αίτθςθ για τθν υπαγωγι ςτισ παραπάνω 
διαδικαςίεσ. 

Όφελοσ: 
Αναςτολι καταβολισ μθνιαίων δόςεων 

για 3 μινεσ, για όςουσ ζχουν ενταχκεί 
ςτουσ προαναφερκζντεσ νόμουσ,  χωρίσ να 

επζρχονται οι ςυνζπειεσ λόγω τθσ μθ 
καταβολισ και χωρίσ να τροποποιείται θ 

ςυνολικι διάρκεια τθσ ρφκμιςθσ. 

 


