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Όλοι οι εργαζόμενοι τίθενται σε αναστολή. 

Απαγορεύονται οι απολύσεις. 

Μετά τη λήξη της αναστολής, οι επιχειρήσεις οφείλουν να διατηρήσουν 

τις ίδιες θέσεις εργασίας και με την ίδια μορφή σύμβασης για 45 ημέρες. 

(εξαιρούνται οικειοθελείς αποχωρήσεις, συνταξιοδοτήσεις και λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου) 

Στις ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ επιχειρήσεις: 

Μπορεί να παραταθεί έως τις 31 Μαΐου η αναστολή  

για έως το 60% των εργαζομένων που τελούν ήδη σε αναστολή. 

Η δήλωση παράτασης υποβάλλεται στο Π.Σ.ΕΡΓΑΝΗ έως τις 7 Ιουνίου. 

(οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο Παράρτημα της ΚΥΑ 17788/08-05-2020,  

μπορούν να παρατείνουν την αναστολή ΟΛΩΝ των εργαζομένων τους) 

Οι εργαζόμενοι λαμβάνουν αποζημίωση ειδικού σκοπού, και 

συγκεκριμένα 800€ για τις πρώτες 45 ημέρες και 534€ για τον Μάιο. 

Απαγορεύονται οι απολύσεις έως την 31η Μαΐου. 

Στις ΚΛΕΙΣΤΕΣ επιχειρήσεις: 

ΚΛΕΙΣΤΕΣ καλούνται οι επιχειρήσεις που 

παραμένουν ακόμη και σήμερα κλειστές κατόπιν 

κρατικής εντολής. 

ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ καλούνται οι επιχειρήσεις που 

ήταν κλειστές με κρατική εντολή αλλά έχει ήδη 

επιτραπεί η επαναλειτουργία τους. 

ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ καλούνται επίσης οι επιχειρήσεις 

που δεν έκλεισαν, αλλά έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με 

τα μεγαλύτερα έσοδα έναν εκ των ΚΑΔ των 

Πλαισίων Προστασίας. 

Ορισμοί 

Οι εργαζόμενοι λαμβάνουν αποζημίωση ειδικού σκοπού, και συγκεκριμένα 

800€ για τις πρώτες 45 ημέρες και 17,80€ για κάθε ημέρα παράτασης. 

https://www.rapidsoft.gr/doc/KYA-Paratasi-Anastolwn-2020-05-08.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/KYA-Paratasi-Anastolwn-2020-05-08.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/KYA-Paratasi-Anastolwn-2020-05-08.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/KYA-Paratasi-Anastolwn-2020-05-08.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/KYA-Paratasi-Anastolwn-2020-05-08.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/PlaisiaStiriksis-04-2020.pdf


Φορολογικές υποχρεώσεις (και οι τρέχουσες και οι δόσεις ρυθμίσεων)   

που έληγαν τον ΜΑΡΤΙΟ παρατείνονται έως 31 Αυγούστου. 

Εμπίπτουν οι επιχειρήσεις 

των αποφάσεων του ΥΠΟΙΚ 

Α.1053/2020 και Α.1054/2020. 

Φορολογικές υποχρεώσεις (και οι τρέχουσες και οι δόσεις ρυθμίσεων)  

που έληγαν τον ΑΠΡΙΛΙΟ παρατείνονται έως 31 Αυγούστου. 

Εμπίπτουν οι επιχειρήσεις 

των αποφάσεων του ΥΠΟΙΚ 

Α.1072/2020 και Α.1073/2020. 

Φορολογικές υποχρεώσεις (και οι τρέχουσες και οι δόσεις ρυθμίσεων)  

που έληγαν τον ΜΑΙΟ παρατείνονται έως 30 Σεπτεμβρίου. 

Εμπίπτουν οι επιχειρήσεις 

των αποφάσεων του ΥΠΟΙΚ 

Α.1106/2020 και Α.1107/2020. 

Φορολογικές υποχρεώσεις (και οι τρέχουσες και οι δόσεις ρυθμίσεων)  

που έληγαν τον ΙΟΥΝΙΟ παρατείνονται έως 31 Οκτωβρίου. 

Εμπίπτουν οι επιχειρήσεις της 

απόφασης του ΥΠΟΙΚ 

Α.1147/2020 . 

https://www.rapidsoft.gr/doc/Α-1053_2020.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/Α-1054_2020.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/Α-1072-2020.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/Α-1053_2020.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/Α-1073-2020.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/Α-1106_2020.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/Α-1053_2020.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/Α-1107_2020.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/Α-1147_2020.pdf


Εμπίπτουν οι επιχειρήσεις 

των αποφάσεων του ΥΠΟΙΚ 

Α.1053/2020 και Α.1054/2020. 

Εμπίπτουν οι επιχειρήσεις 

των αποφάσεων του ΥΠΟΙΚ 

Α.1072/2020 και Α.1073/2020. 

Εμπίπτουν οι επιχειρήσεις 

των αποφάσεων του ΥΠΟΙΚ 

Α.1106/2020 και Α.1107/2020. 

Όσες επιχειρήσεις δεν έκαναν χρήση της παράτασης και εξόφλησαν τις 

υποχρεώσεις του ΜΑΡΤΙΟΥ από 11 Μαρτίου έως 21 Απριλίου 

λαμβάνουν έκπτωση 25%  επί του πληρωτέου τον μήνα Μάρτιο ποσού. 

εξαιρούνται οι υποχρεώσεις από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση 

Όσες επιχειρήσεις δεν έκαναν χρήση της παράτασης  

και εξόφλησαν εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις του ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

λαμβάνουν έκπτωση 25%  επί του πληρωτέου τον μήνα Απρίλιο ποσού. 

>> εξαιρούνται οι υποχρεώσεις από παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση 

>> για τις υποχρεώσεις από ΦΠΑ  η έκπτωση παρέχεται με συμψηφισμό μελλοντικών οφειλών 

Όσες επιχειρήσεις δεν έκαναν χρήση της παράτασης και εξόφλησαν έως τις 

15 Ιουνίου τις δόσεις ρυθμίσεων του ΜΑΙΟΥ 

λαμβάνουν έκπτωση 25%  επί του ποσού της δόσης. 

Όσες επιχειρήσεις δεν κάνουν χρήση της παράτασης και εξοφλήσουν 

εμπρόθεσμα τις δόσεις ρυθμίσεων του ΙΟΥΝΙΟΥ 

λαμβάνουν έκπτωση 25%  επί του ποσού της δόσης. 

Εμπίπτουν οι επιχειρήσεις της 

απόφασης του ΥΠΟΙΚ 

Α.1147/2020 . 

https://www.rapidsoft.gr/doc/Α-1053_2020.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/Α-1054_2020.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/Α-1072-2020.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/Α-1053_2020.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/Α-1073-2020.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/Α-1106_2020.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/Α-1053_2020.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/Α-1107_2020.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/Α-1147_2020.pdf


Μείωση κατά 40% του ενοικίου όλων των επαγγελματικών μισθώσεων 

για τους μήνες ΜΑΡΤΙΟ, ΑΠΡΙΛΙΟ και ΜΑΪΟ. 

Για τις ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ επιχειρήσεις: 

Μετάθεση του 40% του μισθώματος χρηματοδοτικών μισθώσεων 

κινητών & ακινήτων για τους μήνες ΜΑΡΤΙΟ, ΑΠΡΙΛΙΟ και ΜΑΪΟ. 

Για τις ΚΛΕΙΣΤΕΣ επιχειρήσεις: 

ΚΛΕΙΣΤΕΣ καλούνται οι επιχειρήσεις που έκλεισαν 

τον Μάρτιο κατόπιν κρατικής εντολής. 

ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ καλούνται οι επιχειρήσεις που 

έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα 

έναν εν των ΚΑΔ των αποφάσεων του ΥΠΟΙΚ 

Α.1053/2020 , Α.1054/2020, Α.1072/2020 , 

Α.1073/2020, Α.1106/2020 και Α.1107/2020. 

Ορισμοί 

Μείωση κατά 40% του ενοικίου όλων των επαγγελματικών μισθώσεων 

για τους μήνες ΑΠΡΙΛΙΟ και ΜΑΪΟ. 

Μετάθεση του 40% του μισθώματος χρηματοδοτικών μισθώσεων 

κινητών & ακινήτων για τους μήνες ΑΠΡΙΛΙΟ και ΜΑΪΟ. 

https://www.rapidsoft.gr/doc/Α-1053_2020.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/Α-1054_2020.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/Α-1072-2020.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/Α-1053_2020.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/Α-1073-2020.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/Α-1106_2020.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/Α-1053_2020.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/Α-1107_2020.pdf


Ασφαλιστικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από απασχόληση 

μισθωτών τον ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ και ήταν κανονικά πληρωτέες  

έως την 31η Μαρτίου παρατείνονται έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020 . 
Εμπίπτουν επιχειρήσεις που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα 

μεγαλύτερα έσοδα έναν εκ των ΚΑΔ των αποφάσεων του 

Υπουργείου Οικονομικών Α.1053/2020 και Α.1054/2020. 

Όλες οι δόσεις τυχόν ρυθμισμένων ασφαλιστικών εισφορών που έληγαν 

την ή μετά την 31η Μαρτίου 2020 παρατείνονται για τρεις μήνες έκαστη. 

} 
Ασφαλιστικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από απασχόληση 

μισθωτών τον ΜΑΡΤΙΟ και ήταν κανονικά πληρωτέες  

έως την 30η Απριλίου παρατείνονται έως την 31η Οκτωβρίου 2020 . 

Όλες οι δόσεις τυχόν ρυθμισμένων ασφαλιστικών εισφορών που έληγαν 

την ή μετά την 30η Απριλίου 2020 παρατείνονται για τρεις μήνες έκαστη. 

Εμπίπτουν επιχειρήσεις που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα 

μεγαλύτερα έσοδα έναν εκ των ΚΑΔ της ΚΥΑ 18044/25-05-2020. } 
Ασφαλιστικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από απασχόληση 

μισθωτών τον ΑΠΡΙΛΙΟ και ήταν κανονικά πληρωτέες  

έως την 31η Μαΐου παρατείνονται έως την 30η Νοεμβρίου 2020 . 

Εμπίπτουν επιχειρήσεις που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα 

μεγαλύτερα έσοδα έναν εκ των ΚΑΔ της ΚΥΑ 16484/07-05-2020. } 

https://www.rapidsoft.gr/doc/Α-1053_2020.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/Α-1054_2020.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/KYA-18044-Paratasi-IKA-Martiou.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/KYA-18044-Paratasi-IKA-Martiou.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/KYA-18044-Paratasi-IKA-Martiou.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/KYA-18044-Paratasi-IKA-Martiou.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/KYA-18044-Paratasi-IKA-Martiou.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/KYA-16484-Paratasi-IKA-Apriliou.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/KYA-16484-Paratasi-IKA-Apriliou.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/KYA-16484-Paratasi-IKA-Apriliou.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/KYA-16484-Paratasi-IKA-Apriliou.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/KYA-16484-Paratasi-IKA-Apriliou.pdf


Ασφαλιστικές υποχρεώσεις αυτοαπασχολουμένων  

και ελευθέρων επαγγελματιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

που ήταν κανονικά πληρωτέες έως 31 Μαρτίου 

ρυθμίζονται σε τέσσερις δόσεις με 1η δόση την 30η Σεπτεμβρίου  2020 . 
Εμπίπτουν ασφαλισμένοι που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα 

μεγαλύτερα έσοδα έναν εκ των ΚΑΔ των αποφάσεων του 

Υπουργείου Οικονομικών Α.1053/2020 και Α.1054/2020. 

Όλες οι δόσεις τυχόν ρυθμισμένων ασφαλιστικών εισφορών που έληγαν 

την ή μετά την 31η Μαρτίου 2020 παρατείνονται για τρεις μήνες έκαστη. 

Ασφαλιστικές υποχρεώσεις αυτοαπασχολουμένων  

και ελευθέρων επαγγελματιών ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

που ήταν κανονικά πληρωτέες έως 31 Μαΐου 

ρυθμίζονται σε τέσσερις δόσεις με 1η δόση την 31η Οκτωβρίου  2020 . 

Ασφαλιστικές υποχρεώσεις αυτοαπασχολουμένων 

και ελευθέρων επαγγελματιών ΜΑΡΤΙΟΥ 

που ήταν κανονικά πληρωτέες έως 30 Απριλίου 

ρυθμίζονται σε τέσσερις δόσεις με 1η δόση την 30η Σεπτεμβρίου  2020 . 
Εμπίπτουν ασφαλισμένοι που έχουν κύριο ΚΑΔ  

ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα  

έναν εκ των ΚΑΔ της ΚΥΑ 18269/03-06-2020. 

Εμπίπτουν ασφαλισμένοι που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα 

μεγαλύτερα έσοδα έναν εκ των ΚΑΔ των αποφάσεων του 

Υπουργείου Οικονομικών Α.1053/2020 και Α.1054/2020. 

} 

Όλες οι δόσεις τυχόν ρυθμισμένων ασφαλιστικών εισφορών που έληγαν 

την ή μετά την 30η Απριλίου 2020 παρατείνονται για τρεις μήνες έκαστη. 

} 
} 

https://www.rapidsoft.gr/doc/Α-1053_2020.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/Α-1054_2020.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/KYA-18269-Paratasi-oaee-april.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/KYA-18269-Paratasi-oaee-april.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/KYA-18269-Paratasi-oaee-april.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/KYA-18269-Paratasi-oaee-april.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/KYA-18269-Paratasi-oaee-april.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/KYA-18269-Paratasi-oaee-april.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/KYA-18269-Paratasi-oaee-april.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/Α-1053_2020.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/Α-1054_2020.pdf


Ασφαλιστικές υποχρεώσεις αυτοαπασχολουμένων  

και ελευθέρων επαγγελματιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

>> Αν πληρωθούν έως 14 Απριλίου μειώνονται κατά 25%. 

Αφορά όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες  
και αυτοαπασχολούμενους 

Ασφαλιστικές υποχρεώσεις αυτοαπασχολουμένων  

και ελευθέρων επαγγελματιών ΜΑΡΤΙΟΥ 

>> Αν πληρωθούν έως 5 Μαΐου μειώνονται κατά 25%. 

Ασφαλιστικές υποχρεώσεις αυτοαπασχολουμένων  

και ελευθέρων επαγγελματιών ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

>> Αν πληρωθούν έως 10 Ιουνίου μειώνονται κατά 25%. 

Ασφαλιστικές υποχρεώσεις αυτοαπασχολουμένων  

και ελευθέρων επαγγελματιών ΜΑΪΟΥ 

>> Αν πληρωθούν έως 30 Ιουνίου μειώνονται κατά 25%. 



Έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα  

έναν εκ των ΚΑΔ της ΚΥΑ 39162/16-04-2020. 

Έχουν υποβάλει έως 16 Απριλίου 2020 όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ  

για περιόδους που λήγουν έως και 29 Φεβρουαρίου 2020. 

Δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικές εκροές  

για όλο το διάστημα από 1η Απριλίου 2019 έως 29 Φεβρουαρίου 2020. 

Απασχολούν έως 20 άτομα προσωπικό. 

Δεν έχουν δηλώσει μηδενικά έσοδα για το έτος 2018 

(εξαιρούνται του κριτηρίου όσες ιδρύθηκαν μετά την 01.10.2018) 

Δικαιούχοι 

(επιχειρήσεις που πληρούν ΟΛΑ τα κάτωθι κριτήρια) 

Έχουν τη μορφή της ΟΕ/ΕΕ/ΕΠΕ/ΙΚΕ  

ή είναι ατομικές επιχειρήσεις ή ελεύθεροι επαγγελματίες. 

Έκτακτη κρατική ενίσχυση 800€  
στους αυτοαπασχολούμενους, στους ατομικούς 

επιχειρηματίες και στις  μικρές επιχειρήσεις πλην ΑΕ. 

Αφορά το διάστημα έως 30 Απριλίου 2020. 

https://www.rapidsoft.gr/doc/KYA-Apozimiosi-Eidikou-Skopou-2020-04-16.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/KYA-Apozimiosi-Eidikou-Skopou-2020-04-16.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/KYA-Apozimiosi-Eidikou-Skopou-2020-04-16.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/KYA-Apozimiosi-Eidikou-Skopou-2020-04-16.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/KYA-Apozimiosi-Eidikou-Skopou-2020-04-16.pdf


Έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα  

έναν εκ των ΚΑΔ της απόφασης ΓΔΟΥ 134/16-06-2020. 

Έχουν υποβάλει έως 16 Ιουνίου 2020 όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ  

για περιόδους που λήγουν έως και 29 Φεβρουαρίου 2020. 

Δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικές εκροές  

για όλο το διάστημα από 1η Απριλίου 2019 έως 29 Φεβρουαρίου 2020. 

Απασχολούν έως 20 άτομα προσωπικό. 

Δεν έχουν δηλώσει μηδενικά έσοδα για το έτος 2018 

(εξαιρούνται του κριτηρίου όσες ιδρύθηκαν μετά την 01.10.2018) 

Δικαιούχοι 

(επιχειρήσεις που πληρούν ΟΛΑ τα κάτωθι κριτήρια) 

Έχουν τη μορφή της ΟΕ/ΕΕ/ΕΠΕ/ΙΚΕ  

ή είναι ατομικές επιχειρήσεις ή ελεύθεροι επαγγελματίες. 

Έκτακτη κρατική ενίσχυση 300€ / 534€  
στους αυτοαπασχολούμενους, στους ατομικούς 

επιχειρηματίες και στις  μικρές επιχειρήσεις πλην ΑΕ. 

Αφορά τον μήνα Μάιο 2020. 

https://www.rapidsoft.gr/doc/134_16-06-2020.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/134_16-06-2020.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/134_16-06-2020.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/134_16-06-2020.pdf
https://www.rapidsoft.gr/doc/134_16-06-2020.pdf


Επιστήμονες - Ελεύθεροι Επαγγελματίες που έχουν κύριο ΚΑΔ 

έναν εκ των ΚΑΔ της ΚΥΑ 16604/27-04-2020. 

και αιτήθηκαν τη συμμετοχή τους στην υπ’αριθμόν  286/02.04.2020 

πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Δικαιούχοι 

Έκτακτη κρατική ενίσχυση 600€  
στους επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες. 

Αφορά το διάστημα έως 30 Απριλίου 2020. 
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