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Α. Φορολογικά Μέτρα

• Παράταση προθεσμιών καταβολής φόρων μέχρι 31.08

• Έκπτωση 25% για φόρους Μαρτίου/Απριλίου

• Συμψηφισμός 25% για ΦΠΑ μέχρι 30.04

• Αναστολή προθεσμιών

• Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας

• Δωρεές από επιχειρήσεις κατά της πανδημίας

Β. Μέτρα στην Κοινωνική Ασφάλιση

• Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για επιχειρήσεις 

• Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες 

Γ. Εργατικά Μέτρα

• Αναστολή συμβάσεων εργασίας

• Προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας 

Δ. Άλλα Μέτρα & Ενισχύσεις

• Αποζημίωση ειδικού σκοπού σε αυτοαπασχολούμενους

• Αποζημίωση ειδικού σκοπού σε επιστήμονες-ελ. επαγγελματίες

• Μείωση μισθώματος κατά 40%

• Αναστολή προθεσμιών σε αξιόγραφα

• Επιστρεπτέα προκαταβολή

• Επιδότηση τόκων



Α. Φορολογικά Μέτρα
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Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των 

βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων, οι οποίες 

είχαν πληττόμενο ΚΑΔ στις 20/03/2020 και οι οφειλές έληξαν από 11/03/2020 έως 

και την 30/4/2020. 

• Bεβαιωμένες οφειλές στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα 

• Δόσεις ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων 

οφειλών

• Οφειλές από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές)

Παράταση για φυσικά πρόσωπα:

• Παράταση για φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις πληττόμενες

επιχειρήσεις

• Παράταση για μισθωτούς των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή

Παράταση προθεσμιών καταβολής 
φόρων μέχρι 31.08

Υποχρέωση διατήρησης των ίδιων θέσεων εργασίας
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Έκπτωση 25% για φόρους Μαρτίου ή Απριλίου

Βεβαιωμένες (μη ληξιπρόθεσμες) οφειλές και δόσεις 

ρυθμίσεων, των οποίων έχει παραταθεί η προθεσμία 

καταβολής τους έως 31/8/2020, και:

• λήγουν 30/3/2020 και 31/3/2020, εφόσον έχουν 

καταβληθεί από 30/3/2020 έως 21/4/2020

• λήγουν από 1/4/2020 έως 30/4/2020, εφόσον 

καταβάλλονται εμπρόθεσμα.

▪ Η έκπτωση ποσοστού 25% ισχύει και για οφειλές που 

καταβλήθηκαν από τις 11 Μαρτίου 2020 έως και τις 29 

Μαρτίου 2020 μέσω συμψηφισμού ποσού ίσου με το 

ποσό της έκπτωσης με άλλες βεβαιωμένες οφειλές ή 

δόσεις με καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά 

από την 1η Ιουνίου 2020.

Δεν εμπίπτουν στην έκπτωση 25%:

• ΦΠΑ και παρακρατούμενοι φόροι που δεν έχουν 

υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης. 

• Οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών 

ενισχύσεων.

• Οφειλές υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου είτε είναι 

ρυθμισμένες είτε όχι.

Δεν είναι σαφές αν είναι προϋπόθεση η διατήρηση 

ίδιων θέσεων εργασίας.
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Συμψηφισμός 25% για ΦΠΑ μέχρι 30.04

Προϋποθέσεις:

• εξόφληση μέχρι και την 30.04.2020 του Φ.Π.Α. που 

προκύπτει από τις δηλώσεις α΄ τριμήνου του 2020 

(απλογραφικά βιβλία) και του τρίτου μήνα του 2020 

(διπλογραφικά βιβλία)

• εξόφληση του Φ.Π.Α. της περιόδου Φεβρουαρίου 2020 

(διπλογραφικά βιβλία) με εξαίρεση τις υπόχρεες 

επιχειρήσεις που τελούσαν σε αναστολή την 

26.03.2020.

Το ποσό του ευεργετήματος δεν συμψηφίζεται με 

οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής 

καταβολής πριν την 1η Μαΐου 2020.

• Εφόσον υποβληθεί τροποποιητική δήλωση με την 

οποία μειώνεται το αρχικό χρεωστικό ποσό το ποσό 

του συμψηφισμού μειώνεται αναλόγως.

Συμψηφισμός του 25% με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων με καταληκτική ημερομηνία μετά την 1.5.2020

Δεν είναι σαφές αν είναι προϋπόθεση η διατήρηση 

ίδιων θέσεων εργασίας.



Αναστολή προθεσμιών

Προθεσμία Χρόνος αναστολής

Κοινοποίηση πράξεων προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή 

προστίμου και οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή 

προστίμου

έως τις 30 Απριλίου

Επιβολή διασφαλιστικών μέτρων του Ν. 4174/2013 για όσο χρόνο αναστέλλεται η λειτουργία των δικαστηρίων

Διατύπωση απόψεων ή αντιρρήσεων σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό 

προσδιορισμό φόρου ή προστίμου
έως την 31η Μαΐου 2020

Προθεσμίες σχετικά με πληροφορίες, αντίγραφα βιβλίων και στοιχείων ή άλλα 

έγγραφα που ζητούνται από τη Φορολογική Διοίκηση στο πλαίσιο ελέγχου
έως την 31η Μαΐου 2020

Προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος 

αναστολής που έχουν λήξει ή λήγουν από την 11η Μαρτίου 2020 έως και την 31η 

Μαΐου 2020

για 60 ημέρες

Η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών 

Δικαιούχων»
μέχρι 30 Ιουνίου 2020 

Προθεσμίες διενέργειας διαδικαστικών και άλλων πράξεων που προβλέπονται για 

τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017 και την 

ρύθμιση δανείων με προστασία της πρώτης κατοικίας του ν. 4605/2019

μέχρι 30 Ιουνίου 2020

Η καταβολή των δόσεων ρυθμίσεων των νόμων 4469/2017, 4605/2019 και 

3869/2010 για οφειλέτες που ανήκουν στους πληγέντες από τον COVID-19
για χρονικό διάστημα 3 μηνών

Oι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και 

τελών χαρτοσήμου με καταληκτική ημερομηνία εντός Μαρτίου και Απριλίου 2020
Παρατείνονται για 2 μήνες από τη λήξη τους

H προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών & δωρεών και 

γονικών παροχών, για τις οποίες δεν συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο,

που λήγει εντός των μηνών Μαρτίου και Απριλίου

Παρατείνεται μέχρι και την 29.05.2020 
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Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για είδη 
ατομικής υγιεινής και προστασίας

Μετατάσσονται στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% διάφορα αγαθά τα οποία 

χρησιμοποιούνται για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 : 

• μάσκες και γάντια, 

• αντισηπτικά διαλύματα, αντισηπτικά μαντιλάκια και άλλα αντισηπτικά 

παρασκευάσματα, 

• σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή, 

• αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη.

Ο συντελεστής ΦΠΑ για τα προϊόντα αυτά θα ισχύει μέχρι και την 31.12.2020.
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Απαλλαγή από ΦΠΑ του προμηθευτή του δωρητή:

• αναφορικά με τη δωρεά νοσοκομειακού εξοπλισμού, 

μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων, στο 

πλαίσιο καταπολέμησης του κορωνοϊού, δεν απαιτείται 

έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών, αλλά αρκεί 

κοινοποίηση της αποδοχής της

• το συνολικό ποσό της παράδοσης αγαθών και της 

παροχής υπηρεσιών από τον προμηθευτή προς τον 

δωρητή να ανέρχεται έως του ποσού της δωρεάς

ΦΠΑ αυτοπαράδοσης αγαθών ή ιδιοχρησιμοποίησης

υπηρεσιών:

Σε απόδοση ΦΠΑ θα πρέπει να προβούν οι επιχειρήσεις 

που επιθυμούν να δωρίσουν προς το Δημόσιο αγαθά ή 

υπηρεσίες που οι ίδιες παράγουν στη μάχη κατά την 

επιδημίας του κορωνοϊού

Φόρος Εισοδήματος:

Οι δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

εκπίπτουν, υπό την προϋπόθεση η επιχείρηση να 

εμφανίζει λογιστικά κέρδη, εκτός εάν η δράση εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος 

του Δημοσίου

Δωρεές από επιχειρήσεις κατά της πανδημίας



Β. Μέτρα στην 
Κοινωνική Ασφάλιση



Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 
για επιχειρήσεις 

• Αφορά όλες τις επιχειρήσεις των οποίων έχει ανασταλεί η λειτουργία ή ανήκουν στην λίστα των 

πληττόμενων επιχειρήσεων βάσει κυρίου ΚΑΔ ή δευτερεύοντα ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα 

έσοδα έτους 2018 στις 20.03.2020.

• Για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων 

εργασίας

• Υποχρέωση διατήρησης του ίδιου αριθμού θέσεων εργασίας μετά την ολοκλήρωση του μέτρου.

Το μέτρο της παράτασης καταβολής ρυθμισμένων οφειλών κατά 3 μήνες καταλαμβάνει και εργαζόμενους 

επιχειρήσεων που επλήγησαν (π.χ. ρυθμισμένες οφειλές από προγενέστερη αυτοαπασχόληση).

Αρχική προθεσμία Χρόνος παράτασης

Εισφορές Φεβρουαρίου απαιτητές έως 31/3/2020 καταβολή μέχρι 30/09/2020

Εισφορές Μαρτίου απαιτητές έως 30/4/2020 καταβολή μέχρι 31/10/2020

Εισφορές Απριλίου απαιτητές έως 31/05/2020 καταβολή μέχρι 30/11/2020

Ρυθμισμένες οφειλές απαιτητές ως 31/3/2020 καταβολή μέχρι 30/6/2020 (για 3 μήνες)

Επόμενες μηνιαίες δόσεις ρύθμισης παράταση κατά 3 μήνες



Αρχική προθεσμία Χρόνος παράτασης

Εισφορές Φεβρουαρίου απαιτητές έως 31/3/2020 τμηματική εξόφληση σε 4 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, 

καταβλητέες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε 

μήνα, με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως 

30/9/2020 (Φεβρουαρίου/Μαρτίου) και 31/10/2020 

(Απριλίου)

Εισφορές Μαρτίου απαιτητές έως 30/4/2020 

Εισφορές Απριλίου απαιτητές έως 31/05/2020

Ρυθμισμένες οφειλές απαιτητές ως 31/3/2020 καταβολή μέχρι 30/6/2020 (για 3 μήνες)

Επόμενες μηνιαίες δόσεις ρύθμισης παράταση κατά 3 μήνες

Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 
για Ελεύθερους Επαγγελματίες

Οι αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να έχουν ενεργό κύριο ή δευτερεύοντα 

ΚΑΔ στις 20/03/2020 που αναφέρεται στον πίνακα. 

Χορήγηση έκπτωσης 25% εισφορών Φεβρουαρίου και Μαρτίου σε ελεύθερους επαγγελματίες

• Προϋπόθεση να έχουν εξοφληθεί οι εισφορές Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου αντίστοιχα, έστω και  

εκπρόθεσμα.

Η ρύθμιση του 25% καταλαμβάνει όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες ανεξαρτήτως αν ανήκουν σε 

πληττόμενο ΚΑΔ.



Γ. Εργατικά Μέτρα
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Αναστολή συμβάσεων εργασίας

Οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τελούν σε αναστολή

• είτε λόγω της προσωρινής αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης 

• είτε με απόφαση του εργοδότη για διάστημα 45 ημερών μέχρι 20.04. 

Εργαζόμενοι:

• καθίστανται δικαιούχοι της ειδικής αποζημίωσης των 800€, η οποία είναι 

ακατάσχετη, αφορολόγητη και μη συμψηφιστέα. 

• δύνανται να καταβάλλουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40% για την πρώτη κατοικία.

• της παράτασης καταβολής φορολογικών οφειλών και ρυθμισμένων οφειλών 

σε ασφαλιστικά ταμεία (πχ. από προγενέστερη απασχόληση).

Υποχρέωση διατήρησης του ίδιου αριθμού εργαζομένων για χρονικό διάστημα ίσο 

με εκείνο της αναστολής.
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Αναστολή συμβάσεων εργασίας

Διατήρηση του ίδιου αριθμού θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης 

εργασίας για χρονικό διάστημα 45 ημερών από λήξη του χρόνου παράτασης

Υποχρέωση μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελίες 

συμβάσεων εργασίας για όσο χρόνο κάνουν χρήση του μέτρου και σε κάθε 

περίπτωση μέχρι την 31η Μαΐου 2020

Παράταση αναστολής συμβάσεων κατά τον Μάιο:

• Οι πληττόμενες επιχειρήσεις μπορούν να παρατείνουν την αναστολή μέχρι 60% 

των συμβάσεων εργασίας που έχουν ήδη θέσει σε αναστολή. 

• Η αναστολή αφορά ανώτατο χρονικό διάστημα 30 ημερών και πάντως όχι 

πέραν της 31ης Μαΐου 2020. 

• Όσο χρονικό διάστημα συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας με εντολή δημόσιας 

αρχής κατά τον μήνα Μάιο 2020.

Εργαζόμενοι:

• Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ημερών της παράτασης της 

αναστολής (17,8 ευρώ ανά ημέρα).
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Αναστολή συμβάσεων εργασίας

Ανάκληση της αναστολής συμβάσεων εργασίας:

• Τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων που οι συμβάσεις τους τελούν σε 

αναστολή, και εφόσον η αναστολή έχει διατηρηθεί κατ’ ελάχιστο για 15 ημέρες. 

• Οι συμβάσεις των εργαζόμενων των οποίων ανακαλείται η αναστολή δεν 

δύναται να τεθούν εκ νέου σε αναστολή. 

• Οι εργαζόμενοι παραμένουν δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία 

των ημερών που διήρκησε η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους.

Προσωρινή ανάκληση της αναστολής συμβάσεων εργασίας:

• Για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες της 

επιχείρησης είτε έχει ανασταλεί η λειτουργία της με εντολή δημόσιας αρχής είτε 

πλήττεται σημαντικά.

• Η επιχείρηση οφείλει στον εργαζόμενο τις συμβατικές αποδοχές του κατ΄ 

αναλογία των ημερών απασχόλησης του. 

• Μετά την λήξη της προσωρινής αναστολής, συνεχίζει η αναστολή της 

σύμβασης εργασίας μέχρι την συμπλήρωση του πλήρους χρονικού διαστήματος 

αυτής.
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Προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας 

• Η επιχείρηση μπορεί να απασχολεί κάθε εργαζόμενο 

κατ’ ελάχιστο 2 εβδομάδες τον μήνα, συνεχόμενα ή 

διακεκομμένα

• Το μέτρο θα πρέπει να καταλαμβάνει τουλάχιστον το 

50% των εργαζομένων της επιχείρησης

• Το μέτρο αφορά τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους 

πληττόμενους ΚΑΔ.

• Η επιχείρηση υποχρεούται μετά την λήξη του μέτρου 

να διατηρεί τον ίδιο αριθμό εργαζομένων.

• Η επιλογή αναστολής συμβάσεων εργασίας δεν 

εμποδίζει την εφαρμογή του μέτρου για το υπόλοιπο 

προσωπικό.

Εφαρμόζεται για διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους 

6 μήνες από τη δημοσίευση της από 20.3.2020 ΠΝΠ

Δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού σε επιχείρηση 

του ιδίου Ομίλου

• Και οι δύο επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρούν 

τον ίδιο αριθμό προσωπικού μετά την λήξη του μέτρου.



Δ. Άλλα Μέτρα & 

Ενισχύσεις
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Δικαιούχοι:

• Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι

• Ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων

• Ιδιοκτήτες Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.

- Απασχολούν 0-20 εργαζόμενους

- Έχουν ενεργό κύριο ή δευτερεύοντα ΚΑΔ στις 20.03.2020 που ορίζεται

- Καταβάλλεται αποζημίωση 800 ευρώ 

- Ηλεκτρονική αίτηση έληξε στις 24.4.2020

Αποζημίωση ειδικού σκοπού σε 
αυτοαπασχολούμενους

Η αποζημίωση επιστρέφεται αν δεν διατηρηθεί ο ίδιος αριθμός εργαζομένων.
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• 600 € ευρώ στους επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν πληγεί 

οικονομικά 

• Όσοι αιτήθηκαν συμμετοχής στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 286/2.4.2020 πρόσκληση 

του Υπουργείου Εργασίας - δεν χρειάζεται να υποβάλλουν αίτηση

• Αίτηση - supportemployees.services.gov.gr

Αποζημίωση ειδικού σκοπού σε 
επιστήμονες-ελ. επαγγελματίες
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Μείωση μισθώματος κατά 40%

Για Μάρτιο

• Για επαγγελματική μίσθωση επιχείρησης που έχει 

κλείσει με κρατική εντολή

• Εργαζόμενοι επιχειρήσεων για μίσθωση κύριας 

κατοικίας

• Χρηματοδοτική μίσθωση για κινητά ή ακίνητα

Ευεργέτημα για εκμισθωτές – φυσικά πρόσωπα

• Αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών μέχρι 

31.08

Για Απρίλιο

• Για επαγγελματική μίσθωση επιχείρησης που έχει 

κλείσει με κρατική εντολή

• Για επαγγελματική μίσθωση επιχείρησης με 

πληττόμενο ΚΑΔ

• Εργαζόμενοι επιχειρήσεων για μίσθωση κύριας 

κατοικίας με αναστολή συμβάσεων

• Χρηματοδοτική μίσθωση για κινητά ή ακίνητα

Για Μάιο;



22Respond & Restore. Together.

Αναστολή προθεσμιών σε αξιόγραφα

Ευεργέτημα 

• Για το χρονικό διάστημα από 30/3/2020 έως 

31/5/2020 αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης 

και πληρωμής αξιογράφων κατά 75 ημέρες από την 

αναγραφόμενη ημερομηνία

• Ηλεκτρονική διαβίβαση στα πιστωτικά ιδρύματα

Μέτρα για όσους πλήττονται:

• το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που 

αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου 

μηνιαίου κύκλου συναλλαγών του προηγούμενου 

έτους

• αναστολής καταβολής ασφαλιστικών και 

φορολογικών οφειλών καθώς και το ευεργέτημα της 

έκπτωσης του 25%



23Respond & Restore. Together.

Τι είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή;

• Είναι μορφή κρατικής χρηματοδότησης – δανείου με 

προνομιακούς όρους 

• Κλειστές επιχειρήσεις στις 20.03

• Mείωση κύκλου εργασιών 20% Μαρτιος 2020 σε 

σχέση με την προηγούμενη τριετία (διπλογραφικά 

βιβλία)

Επιτόκιο - Μέχρι 1% 

Αποπληρωμή - Από 2022 σε 40 μηνιαίες δόσεις

• 70% για μεγάλη μείωση τζίρου

• 60% εφόσον διατηρηθούν ίδιες θέσεις εργασίας έως 

31/3/2021 εφόσον απασχολούσαν περισσότερους από 

20 εργαζόμενους

Επιστρεπτέα προκαταβολή

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

• 139.000 εκ των οποίων 90.000 πληρούσαν τους όρους

• Λαμβάνονται υπόψη τα οικονομικά δεδομένα που 

δηλώθηκαν από τις επιχειρήσεις στην αίτηση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αίτηση

• Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 15 Μαΐου 2020 

(www.aade.gr/mybusinesssupport)

Υποχρέωση διατήρησης έως 31/10/2020 του αριθμού 

εργαζομένων που απασχολούσε 31/03/2020
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Επιστρεπτέα προκαταβολή

Κατώτατα όρια ενίσχυσης

Ποσό σε ευρώ Εργαζόμενοι με 

εξαρτημένη εργασία την 

31η Μαρτίου 2020

2.000 0

4.000 1-5

8.000 6-20

15.000 21-50

30.000 50<

Ύψος ενίσχυσης

• Βάσει αλγόριθμου

• Ενίσχυση = [(Κύκλος εργασιών αναφοράς – Κύκλος 

εργασιών μηνός Μαρτίου 2020) x ποσοστιαία διαφορά 

εκροών εισροών] – [αριθμός εργαζομένων σε 

αναστολή x 800/3]

• Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και 

τηρούν διπλογραφικά βιβλία
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Επιδότηση τόκων υφιστάμενων 
δανείων

• Η συνολική δημόσια δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 750 εκ. ευρώ

• Η επιδότηση των τόκων καταλαμβάνει υφιστάμενα επιχειρηματικά δάνεια 

ενήμερα την 31/12/2019 ή που κατέστησαν ενήμερα έως 29/02/2020

• Δάνεια που έχουν χορηγηθεί πριν 01.04.2020

• Η κάλυψη των τόκων αφορά διάστημα 3 μηνών (Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου) 

• Λήπτες της ενίσχυσης οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (μέχρι 250 εργαζόμενοι)

οποιασδήποτε νομικής μορφής

• Να δραστηριοποιούνται την 19/3/2020 στους επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης

• Να μην ανήκουν στην έννοια των προβληματικών επιχειρήσεων στις 31/12/2019

Υποχρέωση να απασχολούν 31/12/2020 τουλάχιστον ίδιο αριθμό εργαζομένων 

που απασχολούσαν 19/3/2020.
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Επιδότηση τόκων υφιστάμενων 
δανείων

• Η χρηματοδότηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους καθώς και την 

αναλογούσα εισφορά του ν. 128/75, και ειδικότερα

- Επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης 

- Ομολογιακών δανείων 

- Συμβάσεων Πίστωσης (ανοιχτών αλληλόχρεων λογαριασμών) 

- Τιτλοποιημένων δανείων (άρθρο 10 του ν. 3156/2003) 

- Δανείων και πιστώσεων που έχουν μεταβιβαστεί λόγω πώλησης (άρθρα 1 -

3 του ν. 4354/2015)

- Δανείων τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει Ειδικός Εκκαθαριστής

• Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση 

ependyseis.gr από15.04.2020 έως την 30.06.2020.
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