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Aναστολή πληρωµής*
φόρων 

για 4 µήνες
εισφορών 
για 3 µήνες

φόρων 
για 4 µήνες

E Ρ ΓΑ Ζ Ο Μ Ε Ν Ο Ι

Α Κ Ι Ν Η Τ Α

E Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ

TA METΡΑ ΓΙΑ 320.000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ 860.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Aποζηµίωση 800 ευρώ

Πληρωµή του 60% του ενοικίου 
(Μάρτιος-Απρίλιος)

Aναστολή πληρωµής φόρων
για 4 µήνες (Μάρτιος-Ιούνιος)

To «κούρεµα» στο ενοίκιο ισχύει και
για την 1η κατοικία

Eπιδότηση ενοικίου για 3 µήνες

To κράτος θα αναλάβει πλήρως την ασφαλιστική κάλυψή τους

Πάγωµα πληρωµής

(εργαζόµενοι εταιρειών που έκλεισαν και όσων µειώνεται ο τζίρος τους,
ελεύθεροι επαγγελµατίες/αυτοαπασχολούµενοι, ατοµικές επιχειρήσεις και όσοι
απολύθηκαν από την 1η Μαρτίου και µετά)

Tα µέτρα αφορούν και τις επιχειρήσεις που δεν έκλεισαν, αλλά έχουν πληγεί

Για εργαζοµένους 

EΛΕΥΘΕΡΟΙ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ,
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ,
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

(κλειστές και πληγείσες)

Αµεση επιστροφή φόρων

Aναστολή πληρωµής

Aπαράβατος όρος 
για τη χρήση 
των µέτρων 

οι µη απολύσεις

Για κλειστές εταιρείες

Για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων

Αµεση επιστροφή φόρων έως 30.000 €

φόρων 
για 4 µήνες

εισφορών 
για 3 µήνες

φόρων για 4 µήνες
 (έως 31/6/2020)

εισφορών για 3 µήνες
(Φεβρουάριος-Απρίλιος)

30.000

φόρων για 4 µήνες
 (έως 31/6/2020)

φόρων 
για 4 µήνες

*Η αναστολή πληρωµής φόρων και εισφορών αφορά
  τους εργαζοµένους στις εταιρείες που έκλεισαν

  ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ θετική και στο ίδιο µήκος κύµατος µε τις προτάσεις που κατα-
θέσαµε µέσα στην εβδοµάδα στο οικονοµικό επιτελείο είναι η δεύτερη δέσµη 
µέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων 
του κορωνοϊού στην πραγµατική οικονοµία. Με δεδοµένο ότι η υγειονοµική 
κρίση βρίσκεται ακόµη σε εξέλιξη και οι απειλές για την ελληνι-
κή οικονοµία θα ενταθούν το επόµενο διάστηµα, ήταν επι-
τακτική ανάγκη για περισσότερες και ακόµη πιο γενναίες 
παρεµβάσεις. Μέτρα όπως η προστασία της επαγγελµατι-
κής στέγης, η αναστολή πληρωµής ασφαλιστικών και φο-
ρολογικών υποχρεώσεων, η στήριξη της απασχόλησης, 
το πάγωµα των επιχειρηµατικών δανείων και φυσικά ερ-
γαλεία για την ενίσχυση της ρευστότητας και του κεφαλαί-
ου κίνησης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων αναµένεται 
να περιορίσουν τις επιπτώσεις στην οικονοµία και 
να κρατήσουν όρθια την επιχειρηµατικότητα.

 Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων είναι ένα πρώ-
το βήµα προκειµένου οι επιχειρήσεις να µεταθέσουν σε µεταγενέστερο χρόνο 
την καταβολή φόρων και εισφορών. Στην παρούσα φάση, τα µέτρα που ανα-
κοινώθηκαν έχουν βραχυπρόθεσµο χαρακτήρα, καθώς κανείς δεν µπορεί να 
εκτιµήσει το βάθος και τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης εξαιτίας της εξάπλω-
σης του κορωνοϊού στη χώρα µας. Οι περισσότεροι επιχειρηµατίες βρίσκο-
νται σε απόγνωση και κάθε µέτρο έρχεται να τους δώσει, έστω και πρόσκαιρα, 
την πολυπόθητη οικονοµική ανάσα που τόσο πολύ έχουν ανάγκη. Χρειάζεται 
ψυχραιµία, αλλά και εγρήγορση. Το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης θα 

πρέπει να καταστρώσει τα επόµενα σχέδιά της για τη στήρι-
ξη της επιχειρηµατικότητας, πάντα µε γνώµονα τη διατή-
ρηση των θέσεων εργασίας. Πολλές επιχειρήσεις µε δυ-
σκολία καταβάλλουν φόρους και εισφορές. Θα πρέπει 
να ληφθούν γενναία µέτρα για να µην κλείσουν οριστι-
κά εκατοντάδες επιχειρήσεις. Ισως είναι η ευκαιρία να 

µειωθεί δραστικά η φορολογική και ασφα-
λιστική επιβάρυνση στις επιχειρήσεις. 

 Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ κόσμος καλείται να αντιμε-
τωπίσει μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές 
κρίσεις στην ιστορία του. Είναι η πρώτη φορά 
που σε καιρό ειρήνης τα καταστήματα κλεί-
νουν με κρατική εντολή. Η μεγάλη φορολό-
γηση των επιχειρήσεων και οι δυσβάστακτες 
ασφαλιστικές επιβαρύνσεις αποτελούν έναν 
μόνιμο «βραχνά» για πολλές επιχειρήσεις. Τα 
φορολογικά και ασφαλιστικά μέτρα που ανα-
κοινώθηκαν από την κυβέρνηση θα πρέπει να 
έχουν μόνιμο χαρακτήρα μέχρι να ξεπεραστεί 
η κρίση. Οι φόροι και οι ασφαλιστικές εισφο-
ρές θα πρέπει όχι απλά να πληρωθούν όταν 
παρέλθει η κρίση, αλλά να μειωθούν. Μετά τα 
οριζόντια μέτρα που ανακοινώθηκαν, θα πρέ-
πει να εξειδικευθούν, καθώς θα υπάρξουν και 
τα πρώτα αξιόπιστα στοιχεία για τους επιχειρη-
ματικούς κλάδους που έχουν πληγεί. Κυβέρ-
νηση, επιχειρηματικός κόσμος και εργαζόμε-
νοι πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για 
να ξεπεραστεί αυτή η κρίση με όσο το δυνα-
τόν μικρότερες απώλειες. Για αυτόν τον λόγο 
θα πρέπει να υπάρξει και άλλη δέσμη μέτρων 
για τη διάσωση των επιχειρήσεων. 

Πρέπει να καταστρώσουν 
τα επόµενα µέτρα

Να υπάρξει 
και άλλη 

δέσµη 
µέτρων 

Ανάγκη για πιο γενναίες 
παρεµβάσεις

 Βασίλης Κορκίδης 
Πρόεδρος του Εµπορικού 
και Βιοµηχανικού 
Επιµελητηρίου Πειραιά 

Η ακτινογραφία 
των µέτρων για
εταιρείες και 
εργαζοµένους

Μέτρα στήριξης 
10 δισ. ευρώ για τις 

επιχειρήσεις που 
έκλεισαν, για όσες είναι 
ανοιχτές και αποδείξουν 
ότι έχουν υποστεί ζηµιά 

λόγω του κορωνοϊού, για 
εργαζοµένους, ελεύθερους 

επαγγελµατίες, 
αυτοαπασχολούµενους 

και για την πληρωµή 
ενοικίων 

Σ
τη στήριξη 320.000 επιχειρήσεων και 860.000 εργα-
ζοµένων που πλήττονται από την εξάπλωση της παν-
δηµίας του κορωνοϊού στοχεύει η δέσµη µέτρων του 

οικονοµικού επιτελείου, συνολικού ύψους 10 δισ. ευρώ, που 
περιλαµβάνει -µεταξύ άλλων- αναστολή φορολογικών και 
ασφαλιστικών υποχρεώσεων, έκτακτη οικονοµική επιδότη-
ση στους εργαζοµένους, παράταση επιδοµάτων ανεργίας, 
ενίσχυση ρευστότητας, µείωση καταβολής µισθωµάτων για 
επιχειρήσεις, αλλά και για εργαζοµένους εφόσον πρόκειται 
για πρώτη κατοικία, επιστροφή ληξιπρόθεσµων οφειλών από 
την Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων, αλλά και αναβολή 
εφαρµογής των νέων αντικειµενικών αξιών. Επίσης, θα δοθεί 
δώρο Πάσχα για τους εργαζοµένους στον τοµέα της Υγείας 

 Σταύρος Καφούνης 
Πρόεδρος του Εµπορικού 
Συλλόγου Αθηνών

 Παύλος Ραβάνης 
Πρόεδρος του Βιοτεχνικού 

Επιµελητηρίου Αθηνών 

ψυχραιµία, αλλά και εγρήγορση. Το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης θα 
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