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Άρθρο τεσσαρακοστό πέµπτο
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά
κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από
τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις
της.

Αθήνα, 1 Μαΐου 2020

Η Πρόεδρος της Δηµοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συµβουλίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥ-

ΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ -
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑ-
ΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑ-
ΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΙΩ-
ΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΘΕΟ-
ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΚΥ-
ΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ».

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 3
Επέκταση του ευεργετήµατος της έκπτωσης

ποσοστού 25% σε εµπρόθεσµα καταβαλλόµενες 
δόσεις βεβαιωµένων οφειλών µηνός Μαΐου 2020 

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 της από 11.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄55) που κυρώθηκε µε το
άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76), προστίθεται έβδοµο ε-
δάφιο και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονοµικά λόγω
της εµφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,
καθώς και σε µισθωτούς των επιχειρήσεων αυτών, δύνα-
ται να παρατείνεται η προθεσµία καταβολής και να ανα-
στέλλονται η είσπραξη βεβαιωµένων οφειλών στις
Δ.Ο.Υ ή τα Ελεγκτικά Κέντρα, καθώς και οι προθεσµίες
καταβολής των δόσεων ρυθµίσεων ή διευκολύνσεων
τµηµατικής καταβολής βεβαιωµένων οφειλών. Κατά το
χρονικό διάστηµα παράτασης της προθεσµίας και ανα-
στολής καταβολής των βεβαιωµένων οφειλών και των
δόσεων ρυθµίσεων ή διευκολύνσεων τµηµατικής κατα-
βολής βεβαιωµένων οφειλών, τα οφειλόµενα ποσά δεν
επιβαρύνονται µε τόκους ή προσαυξήσεις. Στις ρυθµί-
σεις των προηγούµενων εδαφίων υπάγονται και φυσικά
πρόσωπα που εκµισθώνουν ακίνητα σε επιχειρήσεις που

επλήγησαν οικονοµικά λόγω της εµφάνισης και διάδο-
σης του κορωνοϊού COVID-19. Για τις ως άνω επιχειρή-
σεις και φυσικά πρόσωπα που προσδιορίζονται µε τις α-
ποφάσεις της παρ. 2 εκπίπτει ποσοστό είκοσι πέντε τοις
εκατό (25%) των δόσεων των βεβαιωµένων στη Φορολο-
γική Διοίκηση οφειλών τους µε ηµεροµηνία καταβολής
από τις 30 Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Απριλίου 2020, ε-
φόσον αυτές καταβάλλονται εµπρόθεσµα. Σε περίπτωση
οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθµισης/διευκόλυν-
σης τµηµατικής καταβολής, εκπίπτει ποσοστό εικοσιπέ-
ντε τοις εκατό (25%) του ποσού της δόσης της ρύθµι-
σης. Από το ευεργέτηµα του προηγούµενου εδαφίου ε-
ξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούµενους
φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµι-
σης/διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής, καθώς και ο-
φειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύ-
σεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού Δηµοσίου. Η έκπτωση
ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επεκτείνεται
και σε εµπροθέσµως καταβαλλόµενες δόσεις βεβαιωµέ-
νων οφειλών και δόσεις ρυθµίσεων ή διευκολύνσεων
τµηµατικής καταβολής µε ηµεροµηνία καταβολής εντός
του µηνός Μαΐου 2020 για επιχειρήσεις και φυσικά πρό-
σωπα, για τα οποία η προθεσµία καταβολής των εν λόγω
οφειλών τους παρατείνεται µε τις αποφάσεις της παρ. 2
µε την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του προηγουµένου ε-
δαφίου. Η έκπτωση ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό
(25%) του τέταρτου εδαφίου ισχύει και για οφειλές της
παρούσας που καταβλήθηκαν από τις 11 Μαρτίου 2020
έως και τις 29 Μαρτίου 2020 και διενεργείται µέσω συµ-
ψηφισµού ποσού ίσου µε το ποσό της έκπτωσης µε άλ-
λες βεβαιωµένες οφειλές, ή δόσεις ρυθµίσεων ή διευκο-
λύνσεων τµηµατικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκη-
ση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ηµεροµηνίες καταβο-
λής µετά από την 1η Ιουνίου 2020. Με απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται µετά από εισή-
γηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Ε-
σόδων, δύναται να καθορίζονται προγενέστερη ή µετα-
γενέστερη ηµεροµηνία της 1ης Ιουνίου 2020, ειδικότεροι
όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του προηγούµενου εδα-
φίου.».

2. Η διάταξη του έβδοµου εδαφίου της παρ. 1 δεν ε-
φαρµόζεται για οφειλές που καταβλήθηκαν πριν από τις
11.3.2020.

Άρθρο 4
Επέκταση της µείωσης µισθώµατος επαγγελµατικών
µισθώσεων, µισθώσεων κύριας κατοικίας, µισθώσεων

εξαρτηµένων µελών – φοιτητών και µισθώσεων 
ναυτικών για τον µήνα Μάιο 2020

1. Το δεύτερο άρθρο της από 20.03.2020 Πράξης Νο-
µοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε µε
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) αντικαθίσταται από
τον χρόνο έναρξης ισχύος της ΠΝΠ ως εξής: 

«Άρθρο δεύτερο
Μείωση µισθώµατος επαγγελµατικών µισθώσεων 

και µισθώσεων κύριας κατοικίας

1. Ο µισθωτής επαγγελµατικής µίσθωσης προς εγκα-
τάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά
και έκτακτα µέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγό-
ρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς
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λόγους που σχετίζονται µε τον κορωνοϊό COVID-19, α-
παλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40%
του συνολικού µισθώµατος για τους µήνες Μάρτιο, Απρί-
λιο και Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατά-
ξεων περί µισθώσεων. Τέλος χαρτοσήµου και ΦΠΑ κατά
περίπτωση υπολογίζονται εκ νέου και επιβάλλονται επί
του µισθώµατος που προκύπτει από την ανωτέρω µερική
καταβολή. Η µερική µη καταβολή του µισθώµατος του
πρώτου εδαφίου δεν γεννά δικαίωµα καταγγελίας της
σύµβασης εις βάρος του µισθωτή ούτε οποιαδήποτε άλ-
λη αστική αξίωση. Τα οριζόµενα στα προηγούµενα εδά-
φια ισχύουν και για την περίπτωση µισθωτών στους ο-
ποίους έχει παραχωρηθεί έναντι µισθώµατος η χρήση
πράγµατος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο από κοι-
νού, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελµατική
χρήση στο πλαίσιο χρηµατοδοτικής µίσθωσης, και αφο-
ρά σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά
και έκτακτα µέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγό-
ρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς
λόγους που σχετίζονται µε τον κορωνοϊό COVID-19, µέ-
σω της επέκτασης του χρόνου αποπληρωµής του ως ά-
νω ποσοστού του 40% σε έως και δώδεκα (12) µηνιαίες
δόσεις για συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινή-
των και σε έως έξι (6) µηνιαίες δόσεις για συµβάσεις
χρηµατοδοτικής µίσθωσης κινητών µέσω συµφωνιών α-
ναδιάρθρωσης των συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθω-
σης που έχουν συνάψει οι εταιρείες χρηµατοδοτικής µί-
σθωσης. Τα καταβλητέα κατά την έναρξη της χρηµατο-
δοτικής µίσθωσης αυξηµένα µισθώµατα αποµείωσης κε-
φαλαίου, αποπληρώνονται στο σύνολό τους κατά τις
συµφωνηθείσες ηµεροµηνίες.

2. Η παρ. 1 ισχύει και για τις συµβάσεις µίσθωσης κύ-
ριας κατοικίας, στις οποίες µισθωτής είναι εργαζόµενος
ή σύζυγος ή το έτερο µέρος συµφώνου συµβίωσης εργα-
ζοµένου σε επιχείρηση της ίδιας παραγράφου, του οποί-
ου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύµβαση εργασίας λόγω
των µέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19. Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφί-
ου απαιτείται ο εργαζόµενος, ανεξαρτήτως εάν έχει
συµβληθεί ο ίδιος ή ο/η σύζυγος ή το έτερο µέρος συµ-
φώνου συµβίωσης ως µισθωτής, να συνδεόταν µε σχέση
εργασίας µε την επιχείρηση κατά τον χρόνο έναρξης ε-
φαρµογής των ειδικών και έκτακτων µέτρων περί ανα-
στολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για
προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται
µε τον κορωνοϊό COVID-19.

3. Ο µισθωτής επαγγελµατικής µίσθωσης προς εγκα-
τάσταση επιχείρησης, η οποία έχει πληγεί δραστικά από
την επιδηµία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάµει των α-
ποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της
παρ. 2 του άρθρου 1, της παρ. 2 του άρθρου 2 και των
παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νο-
µοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε µε το
άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), απαλλάσσεται από την
υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού µισθώ-
µατος για τους µήνες Απρίλιο και Μάιο 2020, κατά πα-
ρέκκλιση των κείµενων διατάξεων περί µισθώσεων, σύµ-
φωνα µε τα λοιπά οριζόµενα στην παρ. 1. Τα οριζόµενα
στο προηγούµενο εδάφιο ισχύουν και για την περίπτωση
µισθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι µι-
σθώµατος η χρήση πράγµατος, κινητού ή ακινήτου, ή και
των δύο από κοινού, που προορίζεται αποκλειστικά για
επαγγελµατική χρήση στο πλαίσιο χρηµατοδοτικής µί-

σθωσης, και αφορά σε επιχειρήσεις του πρώτου εδαφί-
ου, µέσω της επέκτασης του χρόνου αποπληρωµής του
ως άνω ποσοστού του 40% σε έως και δώδεκα (12) µηνι-
αίες δόσεις για συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης α-
κινήτων και σε έως έξι (6) µηνιαίες δόσεις για συµβάσεις
χρηµατοδοτικής µίσθωσης κινητών µέσω συµφωνιών α-
ναδιάρθρωσης των συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθω-
σης που έχουν συνάψει οι εταιρείες χρηµατοδοτικής µί-
σθωσης. Τα καταβλητέα κατά την έναρξη της χρηµατο-
δοτικής µίσθωσης αυξηµένα µισθώµατα αποµείωσης κε-
φαλαίου, αποπληρώνονται στο σύνολό τους κατά τις
συµφωνηθείσες ηµεροµηνίες. Τα οριζόµενα στο πρώτο
εδάφιο ισχύουν και για τις συµβάσεις µίσθωσης κύριας
κατοικίας, στις οποίες µισθωτής είναι εργαζόµενος ή σύ-
ζυγος ή το έτερο µέρος συµφώνου συµβίωσης εργαζο-
µένου σε επιχείρηση του πρώτου εδαφίου του οποίου έ-
χει ανασταλεί προσωρινά η σύµβαση εργασίας λόγω των
µέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, τηρουµένων των προϋποθέσεων της παρ. 2.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, µετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, καθορίζονται η δια-
δικασία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι ειδικότεροι ό-
ροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή του παρόντος.».

2. Το άρθρο 3 του ν. 4684/2020 (Α΄86) αντικαθίσταται
ως εξής: 

«Άρθρο 3
Μείωση µισθώµατος για µισθώσεις εξαρτηµένων 

µελών - φοιτητών υπό όρους

1. Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του
40% του συνολικού µισθώµατος για τους µήνες Απρίλιο
και Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξε-
ων περί µισθώσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ.
1 και 3 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχόµενου (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε µε
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), ισχύει και για τις
συµβάσεις µίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστι-
κών αναγκών τέκνου – εξαρτώµενου µέλους, το οποίο
φοιτά σε ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης εκτός του
τόπου µόνιµης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον
γονέας είναι εργαζόµενος σε επιχείρηση της παρ. 1 ή
της παρ. 3 του ως άνω άρθρου, και του οποίου έχει ανα-
σταλεί προσωρινά η σύµβαση εργασίας λόγω των µέ-
τρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-
19, τηρουµένων και των λοιπών προϋποθέσεων του ίδιου
άρθρου.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, καθορίζονται η δια-
δικασία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι ειδικότεροι ό-
ροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή του παρόντος.»

3. Η παρ. 4 του εξηκοστού τρίτου άρθρου της από
30.03.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 68),
που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, αντικαθί-
σταται ως εξής:

«4. Ναυτικοί των οποίων η σύµβαση ναυτολόγησης τε-
λεί σε αναστολή σύµφωνα µε την παρ. 2 ή σύζυγος ή το
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