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Της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

N
έα δάνεια 5 δισ. ευρώ, µέσω εγγυήσε-
ων του ∆ηµοσίου, αναµένεται να δι-
οχετευτούν ως το πρώτο µέτρο ρευ-

στότητας από τις τράπεζες σε µικρές, µεσαίες 
και µεγάλες επιχειρήσεις για την αντιµετώπι-
ση των επιπτώσεων που έχουν υποστεί και θα 
υποστούν από την πανδηµία του κορωνοϊού. 

Το σχέδιο νόµου θα κατατεθεί την επόµε-
νη εβδοµάδα στη Βουλή και αµέσως µετά την 
επικύρωσή του από την Ολοµέλεια οι τράπε-
ζες -εντός του Απριλίου- θα ξεκινήσουν τις σχε-
τικές διαδικασίες. Η εγγύηση του ∆ηµοσίου θα 
δοθεί από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, 
θα ανέλθει στο 1 δισ. ευρώ και θα αφορά νέ-
ες χορηγήσεις, οι οποίες θα εκταµιευθούν από 
τον Απρίλιο έως την 31η ∆εκεµβρίου του 2020. 
Οι εγγυήσεις που θα δοθούν θα είναι 500 εκατ. 
ευρώ για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις και 
500 εκατ. ευρώ για τις µεγάλες και, κατόπιν της 
τραπεζικής µόχλευσης, θα χρηµατοδοτήσουν 
το σύνολο των επιχειρήσεων µε νέα δάνεια 5 
δισ. ευρώ. Το επιτόκιο, σύµφωνα µε τις πληρο-
φορίες της Realnews, δεν θα είναι οριζόντιο σε 
όλα τα νέα δάνεια, αλλά θα προκύπτει από την 
οικονοµική θέση της επιχείρησης και τις εγγυ-
ήσεις που αυτή θα βάλει. Ωστόσο, τραπεζικές 
πηγές αναφέρουν ότι θα είναι πολύ µικρότερο 
σε σχέση µε το µέσο επιτόκιο της αγοράς, που 
σήµερα διαµορφώνεται στο 4,5%. Πηγές µε 
γνώση της συζήτησης που είχαν την Τρίτη το 
βράδυ οι διοικήσεις των τραπεζών µε τον 
αρµόδιο υπουργό Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων Αδωνι Γεωργιάδη αναφέρουν 
ότι το µήνυµα της κυβέρνησης προς 
τις τράπεζες είναι να αναλάβουν µε-
γαλύτερο -σε σχέση µε τα προ κο-
ρωνοϊού δεδοµένα- ρίσκο και να τι-
µολογήσουν ελκυστικά ή να ζητούν 
χαµηλότερης αξίας εγγυήσεις για τα 
νέα δάνεια, τα οποία στην πλειονότη-
τά τους θα είναι µε τη µορφή κεφαλαί-
ου κίνησης. Το σύνθηµα είναι πως πρέ-
πει να πέσουν λεφτά στην αγορά, 
προκειµένου να αντέξουν οι 
επιχειρήσεις την κατα-
στρεπτική κρίση που 
προκαλεί η πανδη-
µία του κορωνοϊού. 

Μόνο 
νέα δάνεια 
Αξίζει να αναφερ-
θεί ότι οι χορηγή-
σεις αυτές αφο-
ρούν µόνο νέα δά-
νεια. Οπως αναφέ-
ρεται στο σχέδιο 
νόµου, «αφορούν 

µόνο νέες χρηµατοδοτήσεις και απαγορεύεται η χρήση τους για αναχρηµατο-
δότηση υφιστάµενων δανείων και πιστωτικών γραµµών». 

Ευελιξία στις εγγυήσεις
Σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου, οι τράπεζες πρέπει, στον µεγαλύτερο δυνατό 
βαθµό, να µετακυλίουν τα πλεονεκτήµατα της δηµόσιας εγγύησης στις επι-
χειρήσεις. Πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι χρησιµοποιούν µη-
χανισµό που διασφαλίζει ότι τα πλεονεκτήµατα µετακυλίονται όσο το δυ-
νατόν περισσότερο στις επιχειρήσεις, υπό µορφή σηµαντικότερων όγκων 
χρηµατοδότησης, να αναλάβουν ρίσκο και να ζητούν είτε χαµηλότερης 
αξίας απαιτήσεις για εξασφαλίσεις είτε να δίνουν χαµηλότερα επιτόκια. 

Ανώτατο ποσό δανείου
Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του δανείου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 

ένα από τα παρακάτω, όποιο είναι µεγαλύτερο:
f Το διπλάσιο του ετήσιου µισθολογικού κόστους τους επιχείρησης (συ-

µπεριλαµβανοµένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς 
και του κόστους του προσωπικού που εργάζεται στους χώρους 
της επιχείρησης, αλλά επίσηµα περιλαµβάνεται στις µισθοδοτικές 
καταστάσεις υπεργολάβων) για το 2019. Στην περίπτωση επιχει-
ρήσεων που δηµιουργήθηκαν µετά την 1η Ιανουαρίου 2019, 
το ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίµηση 
ετήσιο µισθολογικό κόστος για τα 2 πρώτα έτη λειτουργίας της.
f Το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών τους επιχείρησης 
κατά το έτος 2019. Μετά από τεκµηρίωση και βάσει αιτιολό-
γησης και σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας του 
δικαιούχου, το ποσό του δανείου µπορεί να αυξηθεί πέραν 
των δύο ανωτέρω ορίων, για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευ-
στότητας από την ηµεροµηνία χορήγησης του δανείου και 
για τους επόµενους 18 µήνες για τη µικροµεσαία επιχείρη-

Τι περιλαµβάνει 
το σχέδιο νόµου 
για το πρώτο κύµα 
ενίσχυσης της 
ρευστότητας µε 5 δισ. 
ευρώ µέσω κρατικής 
εγγύησης των 
µικρών, µεσαίων και 
µεγάλων εταιρειών. 
Απαγορεύεται η 
αναχρηµατοδότηση 
υφιστάµενων 
δανείων. Πώς 
θα προκύπτει το 
επιτόκιο και ποια 
θα είναι η διάρκειά 
τους. Το πρόγραµµα 
θα είναι ανοιχτό έως 
την 31η ∆εκεµβρίου 
2020 

Νέα δάνεια
για όλες τις
επιχειρήσεις
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ση και τον αυτοαπασχολούμενο και για τους 
επόμενους 12 μήνες για μεγάλη επιχείρηση.

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι καθίστανται οι επιχειρήσεις που δεν 
ήταν προβληματικές και δεν αντιμετώπιζαν δυ-
σκολίες στις 31/12/2019, δηλαδή το δάνειό τους 
ήταν ενήμερο, αλλά στη συνέχεια αντιμετωπί-
ζουν δυσκολίες. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις που 
κατείχαν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 μη 
εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (πάνω από 90 
ημέρες) δεν καθίστανται δικαιούχοι του σχε-
δίου στήριξης.

Ποια δάνεια αφορά
Νέα δάνεια προς τις επιχειρήσεις με ημερο-
μηνία έκδοσης, η οποία αντιπροσωπεύει τό-
σο τον χρόνο υπογραφής σύμβασης όσο και 
τον χρόνο εκταμίευσης από τον Απρίλιο του 
2020 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020. Σκοπός 
της χορήγησης των δανείων είναι η κάλυψη των 
αναγκών ρευστότητας με τη μορφή κεφαλαί-
ου κίνησης των επιχειρήσεων αυτών. Η εγγύη-
ση από το Δημόσιο θα χορηγείται σε ένα μόνο 
δάνειο ανά επιχείρηση. Στην περίπτωση επιχεί-
ρησης με περισσότερα δάνεια, δηλαδή αν πά-
ρει και δεύτερο δάνειο, αυτό δεν θα καλύπτεται 
από την εγγύηση του Δημοσίου, που σημαίνει 
ότι θα δίνεται με αμιγώς τραπεζικά κριτήρια. 

Διάρκεια δανείου
Τα νέα δάνεια θα έχουν διάρκεια έως 5 έτη 
(δάνεια τακτής λήξης). Η επιχείρηση μπορεί 
να επιλέξει διάρκεια έως 3 έτη με αποπληρωμή 
του κεφαλαίου στη λήξη του δανείου (balloon 
loan). Αν μια επιχείρηση επιλέξει δάνειο δι-

 Mπροστά στον κίνδυνο να γεμίσει η 
αγορά με ακάλυπτες μεταχρονολογημέ-
νες επιταγές και να προκληθεί «έμφραγ-
μα» στις ήδη επιβαρυμένες επιχειρήσεις, 
η κυβέρνηση προωθεί την αναστολή εξό-
φλησης επιταγών μέχρι και τις 31 Μαΐου 
2020 που βρίσκονται στα χέρια τρίτων και 
οι οποίες θα έπρεπε να καλυφθούν κατά 
την τρέχουσα περίοδο. Το σχέδιο στοχεύ-
ει να «σπρώξει» μπροστά τις μεταχρονο-
λογημένες επιταγές, προκειμένου οι επι-
χειρήσεις να έχουν χρόνο να αντιμετωπί-
σουν την κατάσταση. Στόχος είναι ο εκδό-
της της επιταγής να έχει χρόνο να καλύψει 
την επιταγή και ο δικαιούχος να λαμβάνει 
το ποσό στην ώρα του. 

Το σχέδιο θα κινείται σε δύο κατευ-
θύνσεις:
f Θα δίνει παράταση στον εκδότη της 

επιταγής έως την 31η Μαΐου 2020 με τα σημερινά δεδομένα, 
ώστε να καλύψει την επιταγή, με την προϋπόθεση ότι το ταμει-
ακό πρόβλημα προέκυψε εκτάκτως λόγω των μέτρων για την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού.
f Οι τράπεζες έως τότε δεν θα καταχωρίζουν -στην περίπτωση 
που η επιταγή βρεθεί ακάλυπτη- τον εκδότη της στον Τειρεσία.
f Για το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλεται το δικαίωμα του 
δικαιούχου της επιταγής να την καταγγείλει σε διάστημα 8 ημε-
ρών από τη λήξη της, όπως ισχύει έως σήμερα. 

Το μέτρο θα 
ισχύει για όσες 
λήγουν από 31 
Μαρτίου και μετά, 
ενώ παράλληλα 
αναστέλλονται 
η ένταξη στον 
Τειρεσία και 
το δικαίωμα 
καταγγελίας εντός 
8 ημερών από 
τη λήξη τους

Αναστολή 
εξόφλησης 
επιταγών 
για 75 ημέρες

άρκειας 3 ετών για όλη αυτή τη χρονική περίοδο θα 
πληρώνει μόνο τους τόκους και στο τέλος το σύνολο 
του κεφαλαίου. 

Ποσοστό εγγύησης
Το Δημόσιο, μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, θα κα-
λύπτει σε κάθε νέο δάνειο που θα προκύπτει από το 
συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, το οποίο θα δημιουργή-
σουν οι τράπεζες, το 80% και η τράπεζα το υπόλοιπο 
20%. Με δεδομένη την υψηλή εγγύηση από την πλευ-
ρά του Δημοσίου, θα προκύπτει και το ευνοϊκό επιτόκιο. 

Ελεγχος από το Δημόσιο
Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα διενεργεί τα-
κτικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους στα πιστωτικά 
ιδρύματα για την τήρηση των προϋποθέσεων επιλε-
ξιμότητας των δανείων που έχουν ενταχθεί στο χαρ-
τοφυλάκιο. Επίσης, θα συσταθεί Επιτροπή Διακυβέρ-
νησης του Ταμείου, η οποία θα παρακολουθεί και θα 
συντονίζει την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή 
των διατάξεων του σχεδίου. Η επιτροπή θα απαρτίζε-
ται από δύο εκπροσώπους του υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, έναν εκπρόσωπο της Ενωσης Ελ-
ληνικών Τραπεζών και από τον επικεφαλής της Ανα-
πτυξιακής Τράπεζας.

Πρόσκληση στις τράπεζες
Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα απευθύνει πρό-
σκληση στα πιστωτικά ιδρύματα που επιθυμούν να 
συμμετέχουν στο Ταμείο. Τα πιστωτικά ιδρύματα θα 
δηλώσουν μέχρι τις 10 Απριλίου 2020 τη συμμετο-
χή τους. Οι τράπεζες θα κληθούν να δηλώσουν το 
ύψος χαρτοφυλακίου δανείων που θα δημιουργή-
σουν. Η αρχική κατανομή του Προϋπολογισμού θα 
γίνει σύμφωνα με το δηλούμενο ποσό κάθε πιστω-
τικού ιδρύματος.
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Tου ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ

Α
λλάζουν την τιµολογιακή τους πολιτική 
και τον τρόπο λειτουργίας των καταστη-
µάτων τους οι εταιρείες παροχής ηλε-

κτρικού ρεύµατος και νερού, µε στόχο τη δι-
ευκόλυνση των καταναλωτών, για όσο χρονι-
κό διάστηµα διαρκεί η κρίση που έχει ξεσπά-
σει εξαιτίας του κορωνοϊού. Χιλιάδες εργαζό-
µενοι έχουν απoλέσει ήδη ένα σηµαντικό µέ-
ρος των εισοδηµάτων τους, καθώς οι επιχει-
ρήσεις, στην πλειονότητά τους, έχουν ανα-
στείλει τη λειτουργία τους, ενώ ακόµη και αυ-
τές που συνεχίζουν να λειτουργούν βλέπουν 
τις πωλήσεις τους να είναι µειωµένες σε ποσο-
στό που φτάνει ακόµη και το 90%. Στην προ-
σπάθειά τους να διευκολύνουν τους πελάτες 
τους, σε αυτές τις δύσκολες στιγµές, οι δηµό-
σιες εταιρείες ηλεκτρισµού και ύδρευσης µει-
ώνουν τις χρεώσεις και παροτρύνουν τους πο-
λίτες να πληρώνουν τους λογαριασµούς τους 
µε ηλεκτρονικό τρόπο, ώστε να αποφύγουν 
τον συνωστισµό στα καταστήµατα. 

Η ∆ΕΗ ήδη παρέχει διευκολύνσεις 
στις πληρωµές για δεκάδες χιλιάδες 
νοικοκυριά και ευπαθείς οµάδες, 
ενώ η ΕΥ∆ΑΠ δεν θα κόβει το νερό 
σε ιδιώτες και επιχειρήσεις

«Πάγωµα» και 
εκπτώσεις στους 
λογαριασµούς 
των ∆ΕΚΟ

Χαρακτηριστική είναι η ανακοίνωση της ∆ΕΗ, στην οποία 
αναφέρεται ότι στέκεται δίπλα στην ελληνική κοινωνία τις δύ-
σκολες ώρες που περνά η χώρα. Βασική της προτεραιότητα εί-
ναι η διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της Ελλάδας και 
συγχρόνως η στήριξη των καταναλωτών της. Ειδικά αυτή την 
κρίσιµη περίοδο, που επιβάλλεται η µεγαλύτερη δυνατή πα-
ραµονή µας στο σπίτι.

Στον βαθµό των δυνατοτήτων της προχωρά σε µια σειρά µέ-
τρων οικονοµικής ελάφρυνσης των πολιτών, ενώ παράλληλα 
βοηθά όλους τους πελάτες της να πραγµατοποιήσουν τις συ-
ναλλαγές τους και να εξυπηρετηθούν από το σπίτι τους, καλώ-
ντας στο τηλεφωνικό κέντρο της ∆ΕΗ 11770 ή µέσα από την 
ιστοσελίδα www.dei.gr. 

Τρίµηνο µπόνους
Από την Πέµπτη 26 Μαρτίου και για 3 µήνες η ∆ΕΗ προχω-
ρά σε µια σειρά από εκπτώσεις στις χρεώσεις των τιµολογί-
ων της, οι οποίες µπορούν να γίνουν ακόµη µεγαλύτερες για 
όλους όσοι πληρώνουν ηλεκτρονικά τους λογαριασµούς τους. 

Ειδικότερα, για το επόµενο τρίµηνο οι πελάτες της ∆ΕΗ θα 
τύχουν των παρακάτω διευκολύνσεων: 

f ∆ωρεάν πάγιο για όλους τους πελάτες χαµηλής τάσης. Αυ-
τό σηµαίνει ότι χιλιάδες καταναλωτές θα έχουν αυτοµάτως µια 
έκπτωση στο πάγιό τους που θα ξεπερνά και τα 5 ευρώ. Ειδι-
κότερα, το πάγιο διαµορφώνεται ανάλογα µε την παροχή. Στο 
µονοφασικό είναι 1,69 ευρώ, στο νυχτερινό 2,22 ευρώ και στο 
τριφασικό 5,32 ευρώ. 

f Eκπτωση 8% θα έχουν οι πελάτες κατηγορίας Β’ και Γ’, που 
ανήκουν στις  ευπαθείς οµάδες. Πρόκειται για τρεις κατηγορί-
ες πελατών: Ηλικιωµένοι άνω των 70 ετών, άτοµα σε µηχανική 
υποστήριξη και όσοι δεν εντάσσονται στο Κοινωνικό Οικιακό 
Τιµολόγιο. Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι οι δικαιούχοι του Κοινω-
νικού Οικιακού Τιµολογίου συνεχίζουν να τιµολογούνται µε τα 
ειδικά προνοµιακά τιµολόγια και τις εκπτώσεις που δικαιούνται. 

f 5 ευρώ έκπτωση για όλους τους πελάτες 
e-bill, παλαιούς και νέους. Με δέλεαρ την έκ-
πτωση των 5 ευρώ η ∆ΕΗ συµβουλεύει και πα-
ροτρύνει όλους τους καταναλωτές να εγγρα-
φούν από το κινητό, το tablet ή από τον υπο-
λογιστή τους στην υπηρεσία e-bill και να επω-
φεληθούν τόσο από τις απλοποιηµένες διαδι-
κασίες όσο και από την έκπτωση στους λογα-
ριασµούς τους. Σηµειώνεται ότι η ηλεκτρονι-
κή πληρωµή του λογαριασµού µέσω της ιστο-
σελίδας της επιχείρησης ήταν και παραµένει 
χωρίς προµήθεια.

f Eκπτωση 8% σε όλα τα νοικοκυριά και τις 
επιχειρήσεις χαµηλής τάσης µε κατανάλωση 
πάνω από 2.000 KWh, ώστε να µην επιβαρυν-
θούν από τις υψηλές καταναλώσεις για όσο δι-
άστηµα παραµείνουν στο σπίτι µε τις οικογέ-
νειές τους, αλλά και για τις επιχειρήσεις που 
αυτή την περίοδο δοκιµάζονται.

Παράλληλα, η ∆ΕΗ έχει ήδη προβεί σε σει-
ρά παρεµβάσεων για τη βελτίωση της εξυπη-
ρέτησης των πελατών της από το τηλεφωνικό 
κέντρο 11770 και την ιστοσελίδα της www.
dei.gr. Συγκεκριµένα:

f Το τηλεφωνικό κέντρο 11770 λειτουργεί µε 
διευρυµένο ωράριο καθηµερινά, από τις 7 το 
πρωί έως τις 9 το βράδυ.

f Οι πελάτες µπορούν να εξυπηρετηθούν 
από το 11770 για όλες τις συναλλαγές τους 
(νέα συµβόλαια, αλλαγές στοιχείων, διακα-
νονισµοί κ.λπ.).

f Στην ιστοσελίδα της ∆ΕΗ www.dei.gr/
epayment όλοι οι πελάτες µπορούν να πλη-
ρώσουν απλά και γρήγορα χωρίς καµία επι-
πλέον προµήθεια µε όλες τις χρεωστικές και 
πιστωτικές κάρτες.

f Το τηλεφωνικό κέντρο 11770 εξυπηρετεί 
όσους πελάτες δεν είναι εξοικειωµένοι µε τις 
ηλεκτρονικές πληρωµές δίνοντάς τους οδηγίες 
βήµα-βήµα για την πληρωµή µέσω της ιστοσε-
λίδας της ∆ΕΗ. Επίσης, το τηλεφωνικό κέντρο 
11770 θα µπορεί, σε περίπτωση που ο εκτιµώ-
µενος χρόνος αναµονής υπερβαίνει τα 3 λεπτά, 
να καλεί όσους πελάτες το επιθυµούν, ώστε να 
βελτιωθεί η διαδικασία εξυπηρέτησής τους.

∆εν θα κόβει το νερό
Την ίδια στιγµή η ΕΥ∆ΑΠ, συναισθανόµε-
νη τον κοινωνικό της ρόλο και τη συµβο-
λή της στην προστασία της δηµόσιας Υγεί-
ας, έχει αναστείλει τις διακοπές υδροδότη-
σης λόγω καθυστέρησης πληρωµών λογα-
ριασµών, για το σύνολο των πελατών και για 
όσο διάστηµα οι πολίτες καλούνται να περιο-
ρίσουν τις µετακινήσεις τους λόγω κορωνοϊού.
Επίσης, µέριµνα έχει ληφθεί για τη διατήρη-
ση ενεργών των υφιστάµενων διακανονισµών 
µέσω δόσεων λόγω ενδεχόµενης αδυναµίας 
ή καθυστέρησης πληρωµής δόσεων. Παράλ-
ληλα, η ΕΥ∆ΑΠ αναστέλλει τη λειτουργία όλων 
των καταστηµάτων της και ενισχύει τα εναλλα-
κτικά κανάλια εξυπηρέτησης (ηλεκτρονικά και 
τηλεφωνικά). Ετσι, η πληρωµή λογαριασµού 
µπορεί να γίνεται µέσω της ιστοσελίδας www.
eydap.gr για την πληρωµή λογαριασµών µε 
χρήση χρεωστικής, πιστωτικής ή προπληρω-
µένης κάρτας των συνεργαζόµενων τραπεζών 
αλλά και µέσω των ATMs, αυτόµατων µηχανη-
µάτων, πάγιας εντολής και web banking συ-
νεργαζόµενων τραπεζών.

e-bill
Οσοι πελάτες της 
∆ΕΗ επιλέξουν να 
πληρώνουν τους 
λογαριασµούς τους 
µέσω ίντερνετ θα 
έχουν έκπτωση 5 
ευρώ. Το µέτρο 
αφορά παλαιούς 
και νέους χρήστες 

∆ωρεάν πάγιο για διάστηµα 
τριών µηνών προσφέρει σε 
όλους τους πελάτες χαµηλής 
τάσης η ∆ηµόσια Επιχείρηση 
Ηλεκτρισµού
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την έκταση και την ένταση των επιπτώσεων της εξάπλωσης του κορω-
νοϊού και αφετέρου ανάλογα µε την ευρύτερη δηµοσιονοµική κατά-
σταση της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, σύµφωνα µε πληροφορίες, στο τραπέζι των συζη-
τήσεων για τη διαµόρφωση της δέσµης πρόσθετων µέτρων βρίσκονται: 

 Η µείωση του ΦΠΑ στις µεταφορές, τόσο στην ακτοπλοΐα όσο και στις 
αεροµεταφορές, πιθανότατα στο 13%, από 24% που ισχύει σήµερα.

 Η µείωση µέσω κρατικής επιδότησης των τελών των αεροδροµίων.
 Η µείωση του ΦΠΑ στη διαµονή αλλά και στην εστίαση στο 13%, µε 

χρονικό ορίζοντα ισχύος το β’ εξάµηνο του 2020. 
 Υπό εξέταση είναι, την ίδια στιγµή, η µείωση του τέλους διανυκτέρευ-

σης στα καταλύµατα, µε τη διαβάθµιση του φόρου να εξαρτάται από τη 
χρονική διάρκεια της υγειονοµικής κρίσης, καθώς και η ενίσχυση του του-
ρισµού ως κλάδου µέσω ΕΣΠΑ και άλλων χρηµατοδοτικών εργαλείων.

 Η έκτακτη ενίσχυση των ξενοδοχοϋπαλλήλων και 
το ενδεχόµενο καταβολής ενισχυµένου εποχικού 

επιδόµατος.

Κοινοτική µέριµνα
Με δεδοµένη τη σηµαντική συµβολή του τουρι-

σµού στις οικονοµίες και άλλων ευρωπαϊκών 
χωρών, υπάρχει σχεδιασµός για πανευρωπαϊ-
κή στήριξη του κλάδου µε επιπλέον πακέτο µέ-
τρων, ανάλογων µε τη συµµετοχή του τουρι-
σµού στο ΑΕΠ κάθε κράτους. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Τουρισµoύ, 
Χάρης Θεοχάρης, ζήτησε µε επιστολή του 
προς τον Κροάτη οµόλογό του, Γκάρι Καπέλι, 
την επίσπευση της Συνόδου υπουργών Τουρι-
σµού της Ευρωπαϊκής Ενωσης, προκειµένου 
να εξεταστεί άµεσα η κατάσταση στην τουρι-
στική βιοµηχανία και να συµφωνηθούν συγκε-
κριµένα µέτρα στήριξης, τα οποία θα προωθη-
θούν προς συζήτηση και υιοθέτηση από τους 
υπουργούς Οικονοµικών της Ε.Ε. 

Επιπλέον, ο Χ. Θεοχάρης πρότεινε οι υπουρ-
γοί Τουρισµού της Ε.Ε να προετοιµάσουν την 
ευρωπαϊκή στρατηγική για την επόµενη ηµέ-
ρα, ειδικά για τις χώρες που στηρίζουν µεγάλο 
µέρος του ΑΕΠ τους στον τουρισµό.

Στην ίδια κατεύθυνση, άλλωστε, ο Παγκό-
σµιος Οργανισµός Τουρισµού των Ηνωµένων 
Εθνών (ΠΟΤ) έχει ζητήσει οικονοµική και πολι-
τική στήριξη, επισηµαίνοντας ότι είναι καθορι-
στικής σηµασίας προκειµένου να διασφαλιστεί 
ότι ο τουρισµός θα συµπεριληφθεί στα ευρύτε-
ρα σχέδια ανάκαµψης που καταρτίζουν οι χώ-
ρες της Γηραιάς Ηπείρου. «Οι µικρές και µεσαί-
ες επιχειρήσεις που αποτελούν περίπου το 80% 
του τουριστικού τοµέα έχουν πληγεί από την 
κρίση», επισηµαίνει ο γενικός γραµµατέας του 
ΠΟΤ, Ζουράµπ Πολολικασβίλι, υπογραµµίζο-
ντας ότι εκατοµµύρια κοινότητες που στηρίζο-
νται στον τουρισµό -στην πλειονότητά τους ευ-
άλωτες- βρίσκονται εκτεθειµένες σε όλο τον κό-
σµο από τη διάδοση του κορωνοϊού. 

Οι προτεραιότητες
Με το βλέµµα στραµµένο στην ενίσχυση των 
τουριστικών επιχειρήσεων µέσω των οριζόντι-
ων µέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί από την 
κυβέρνηση, το υπουργείο Τουρισµού εστιάζει 
επί του παρόντος στη διατήρηση της χώρας ως 
ασφαλούς τουριστικού προορισµού, µε στό-
χο την ανάκτηση του χαµένου εδάφους όταν 
σταµατήσει η υγειονοµική κρίση. 

Στην κατεύθυνση αυτή, µάλιστα, το υπουρ-
γείο Τουρισµού µε παρέµβασή του έχει στηρί-
ξει το αίτηµα υπαγωγής στο πρόγραµµα κρα-
τικών εγγυήσεων που έχει υποβάλει η αερο-
πορική εταιρεία Condor, η οποία -πριν από 
την εµφάνιση του κορωνοϊού- είχε προγραµ-
µατίσει 150 πτήσεις σε εβδοµαδιαία βάση µε 
προορισµό τη χώρα µας για τη φετινή σεζόν.

Ιδιαίτερη έµφαση αναµένεται να δοθεί και 
στην ενίσχυση του εσωτερικού τουρισµού, µε 
την ενεργοποίηση προγραµµάτων επιδότησης, 
όπως αυτό του κοινωνικού τουρισµού, ενώ ο Χ. 
Θεοχάρης κινείται και στην κατεύθυνση ανάλη-
ψης διεθνών πρωτοβουλιών που θα αποσκο-
πούν σε έναν ευρύτερο συντονισµό των χω-
ρών για τη στήριξη του τουριστικού κλάδου.

e.oikonomaki@realnews.gr

Της ΕΥΑΣ ∆. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ

∆
έσµη µέτρων για την επόµενη ηµέρα 
του ελληνικού τουρισµού, µε αιχµή τη 
διατήρηση της διασύνδεσης της χώ-

ρας µε τις υπόλοιπες και την ενίσχυση της ζή-
τησης -µε επίκεντρο την τόνωση του εσωτερι-
κού τουρισµού ακόµη και µέσω προγραµµά-
των επιδότησης - επεξεργάζονται τα υπουρ-
γεία Οικονοµικών και Τουρισµού, έτσι ώστε 
να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά οι επι-
πτώσεις της υγειονοµικής κρίσης στον βασι-
κό αιµοδότη της οικονοµίας. Την ίδια στιγ-
µή, σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες της 
Realnews, θα υπάρξει µέριµνα για τη στήρι-
ξη του τουρισµού, µε ειδικό πακέτο µέτρων, 
και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, µε δεδοµέ-
νο ότι ο συγκεκριµένος κλάδος συµβάλλει σε 
µεγάλο ποσοστό στο ΑΕΠ των χωρών της Γη-
ραιάς Ηπείρου.

Η επανεκκίνηση
Με στόχο την επανεκκίνηση του τουρισµού 
και τον περιορισµό της ζηµιάς, όταν ξεκινήσει 
η ύφεση της υγειονοµικής κρίσης και οι συν-
θήκες το επιτρέψουν, καθώς αυτή τη στιγµή 
δεν είναι δυνατόν να υπολογιστούν οι απώ-
λειες, τα αρµόδια υπουργεία Οικονοµικών και 
Τουρισµού σχεδιάζουν αυτό το χρονικό διά-
στηµα το πλάνο που θα επαναφέρει στις ρά-
γες τη βαριά βιοµηχανία της χώρας, εστιάζο-
ντας στον ύψιστης σηµασίας κλάδο των µετα-
φορών και στην τόνωση της ζήτησης, η οποία 
αυτή τη στιγµή έχει µηδενιστεί. 

Το υπό επεξεργασία πακέτο, που θα είναι 
προσανατολισµένο στον τουρισµό, αναµέ-
νεται να αποκτήσει την τελική του µορφή µέ-
σα στο επόµενο δίµηνο, αφενός ανάλογα µε 

∆έσµη µέτρων 
στήριξης του 
τουρισµού για 
µετά τον Ιούνιο 
δοµούν στην 
κυβέρνηση. 
Πρώτη ανάσα, 
η ένταξη 
επιχειρήσεων 
και εργαζοµένων 
του κλάδου στα 
µέτρα που έχουν 
ανακοινωθεί. 
∆εύτερο βήµα, 
η διατήρηση της 
διασύνδεσης και 
η ενίσχυση της 
ζήτησης, κυρίως 
του εσωτερικού 
τουρισµού

Σχέδιο Μάρσαλ 
για τον τουρισµό

Ο τουρισμός στα οριζόντια άμεσα μέτρα

Η ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ 2 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

Ο υπουργός 
Τουρισμού 

Χάρης 
Θεοχάρης

ΣΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ οικονομικής στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων που 
έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό και έχουν ήδη ανακοινωθεί από την ελληνική κυβέρνη-
ση, ύψους 4,7 δισ. ευρώ, τα 2 δισ. ευρώ περίπου κατευθύνονται στον τουριστικό κλάδο.  
Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι των τουριστικών επιχειρήσεων, εάν είναι εποχικοί,  λαμ-
βάνουν το επίδομα για δύο επιπλέον μήνες, τον Απρίλιο και τον Μάιο, ενώ οι εργαζόμε-
νοι στα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας, οι συμβάσεις εργασίας των οποίων αναστέλ-
λονται λόγω αναγκαστικού κλεισίματος των μονάδων, θα λάβουν αποζημίωση 800 ευ-
ρώ, με την πληρωμή των ασφαλιστικών τους εισφορών να καλύπτεται από το κράτος.
Επιπλέον, για τις επιχειρήσεις ισχύουν η αναστολή καταβολής φορολογικών και ασφα-
λιστικών υποχρεώσεων, η επιδότηση επιτοκίου ενήμερων επιχειρηματικών δανείων για 
3 μήνες και η χορήγηση δανείων κεφαλαίου κίνησης από τις τράπεζες.
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Οδηγός για
τη στήριξη
µισθωτών

και επιχειρήσεων

∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις 
εν µέσω κορωνοϊού για 
600.000 επιχειρηµατίες, 
550.000 ελεύθερους 
επαγγελµατίες και 
αυτοαπασχολούµενους και 
για 1,2 εκατ. εργαζοµένους

Α. Σε επιχείρηση που δεν ανήκει σε εκείνες που ανέστειλαν τη 
λειτουργία τους κατόπιν κυβερνητικής απόφασης, ούτε πλήτ-
τεται σύμφωνα με τους ΚΑΔ, αλλά συνεχίζει τη λειτουργία της
Ο εργαζόµενος µπορεί να αιτηθεί κατόπιν συµφωνίας µε τον 
εργοδότη του: 

f Αδεια ειδικού σκοπού για τους γονείς παιδιών έως 15 ε-
τών, εφόσον απασχολείται ο άλλος γονέας, έχοντας δικαίωµα 
να λάβουν και οι δύο την άδεια, αλλά σε διαφορετικά διαστή-
µατα. Για κάθε 4 ηµέρες της άδειας ειδικού σκοπού υποχρε-
ωτικά ο εργαζόµενος κάνει χρήση µίας ηµέρας από την κανο-
νική άδειά του. 
f Τηλεργασία ή εργασία από το σπίτι, η οποία µπορεί να ε-
πιβληθεί και µονοµερώς. 
f Κανονική άδεια, εφόσον το αίτηµα υποβληθεί από τον ερ-
γαζόµενο. Απαγορεύεται η µονοµερής επιβολή. 
f  Αδεια άνευ αποδοχών κατόπιν αιτήµατος του εργαζοµένου.
f Καταβολή του συνόλου του µισθού του και του δώρου του 
Πάσχα έως τη Μεγάλη Τετάρτη. 

Β. Σε επιχείρηση που ανήκει σε εκείνες που ανέστειλαν τη λει-
τουργία τους κατόπιν κυβερνητικής απόφασης ή σε εκείνες 
που πλήττονται και ανήκουν απαραίτητα στη λίστα των ΚΑΔ
Το σύνολο ή µέρος των εργαζοµένων εµπίπτει σε ειδικό καθε-
στώς, εφόσον γίνει η αίτηση για την αναστολή των συµβάσεων 
εργασίας στο πληροφοριακό σύστηµα «Εργάνη» του υπουργεί-
ου Εργασίας. Οι εργαζόµενοι έχουν τα εξής δικαιώµατα: 

f Αποζηµίωση 800 ευρώ µε την αναστολή της σύµβασης. Η 
αποζηµίωση αυτή καλύπτει διάστηµα έως 45 ηµερών και εί-
ναι ακατάσχετη και αφορολόγητη.
-Για να τη λάβει ο εργαζόµενος έως τις 15 Απριλίου θα πρέπει 
να υποβάλει, µετά την αίτηση του εργοδότη, υπεύθυνη δήλω-
ση στην ηλεκτρονική πλατφόρµα supportemployees.yeka.gr. 
Οι ψηφιακές αιτήσεις των εργαζοµένων προγραµµατίζεται να 
ξεκινήσουν την ερχόµενη Τετάρτη 1η Απριλίου και να διαρκέ-
σουν έως και την Παρασκευή 10 Απριλίου. 
Οι εργαζόµενοι θα υποβάλλουν τµηµατικά και ανά ηµέρα 
τις αιτήσεις τους, ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ 
τους, ως εξής:
-1/4/2020 όσων λήγει σε 1, 2/4/2020 όσων λήγει σε 2, 3/4/2020 

a.mavrouli@realnews.gr

Της ΑΡΓΥΡΩΣ Κ. ΜΑΥΡΟΥΛΗ

Χ
ρηστικές απαντήσεις σε δεκάδες ερωτήµατα 
που απασχολούν τις τελευταίες ηµέρες περίπου 
600.000 επιχειρήσεις, περισσότερους από 550.000 

ελεύθερους επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενους και 
πάνω από 1,2 εκατ. µισθωτούς επιχειρεί να δώσει σήµε-
ρα η Realnews. Στον οδηγό που ακολουθεί ξεκαθαρίζε-
ται ποιες συµβάσεις εργαζοµένων µπορούν να τεθούν σε 
προσωρινή αναστολή, ποιοι ελεύθεροι επαγγελµατίες και 
αυτοαπασχολούµενοι δικαιούνται 800 ευρώ, πότε και σε 
ποιους εργαζοµένους καταβάλλεται το δώρο του Πάσχα, 
αλλά και τι ισχύει µε την επιβολή της µερικής απασχόλη-
σης του προσωπικού. Σε όλα αυτά τα ερωτήµατα απαντά 
η «R», µε τη συνδροµή του δικηγόρου ∆ιονύση Ρίζου. 

1. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, ΑΝΑΛΟΓΑ 
ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ; 

3. ΕΙΜΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ, ΑΛΛΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, 
ΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ, 
ΓΙΑΤΡΟΣ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ). ΤΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΜΑΙ; 

όσων λήγει σε 3, 4/4/2020 όσων λήγει σε 4, 5/4/2020 όσων 
λήγει σε 5, 6/4/2020 όσων λήγει σε 6, 7/4/2020 όσων λήγει 
σε 7, 8/4/2020 όσων λήγει σε 8, 9/4/2020 όσων λήγει σε 9 και 
10/4/2020 όσων λήγει σε 0.
Στη δήλωση πρέπει να συµπληρώσουν τα στοιχεία του προσω-
πικού τους τραπεζικού λογαριασµού IBAN και τον αριθµό πρω-
τοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη. 
Προσοχή: ∆ικαιούχοι των 800 ευρώ είναι µόνο οι µισθωτοί 
που δεν έχουν άλλη σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας σε άλ-
λον εργοδότη. 
f ∆εν παρέχουν την εργασία τους και οι εργοδότες δεν οφεί-
λουν αποδοχές. Οι συµβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή 
για όσο χρονικό διάστηµα ισχύει η εντολή της δηµόσιας Αρ-
χής. Αδειες άνευ αποδοχών αίρονται αυτοδικαίως.
f Αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων και δό-
σεων ρυθµίσεων, οι οποίες είναι πληρωτέες τέλη Μαρτίου για 
4 µήνες. Το µέτρο λειτουργεί αυτεπάγγελτα από την ΑΑ∆Ε, κα-
θώς στην ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση υπάρχει η φράση: «Ε-

πίσης αιτούµαι την υπαγωγή µου στα µέτρα στήριξης των δι-
ατάξεων των από 14.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 64) και 20.03.2020 
ΠΝΠ (Α’ 68)».
Προσοχή: Οσοι πληρώσουν τις βεβαιωµένες οφειλές ∆ΟΥ και 
των δόσεων ρυθµίσεων στην προβλεπόµενη ηµεροµηνία, δη-
λαδή στις 31 Μαρτίου, αν και δικαιούνται αναστολή θα έχουν 
έκπτωση 25% επί του ποσού ως κίνητρο.
f Αναστολή δόσεων τραπεζικών δανείων. 
f Κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών επί του ονοµαστικού 
µισθού από το κράτος.
f Καταβολή του 60% του ενοικίου της οικίας που διαµένουν, 
αν είναι πρώτη κατοικία. Στην ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση στην 
πλατφόρµα supportemployees.yeka.gr, στο πεδίο Γ, πρέπει να 
επιλέξουν το κουτάκι «Μισθώνω κύρια κατοικία» και να ανα-
γράψουν το ονοµατεπώνυµο, το ΑΦΜ του εκµισθωτή και τη 
διεύθυνση του ακινήτου.
-∆εν θα λάβουν δώρο του Πάσχα έως τη Μεγάλη Τετάρτη, αλ-
λά το αργότερο το καλοκαίρι µαζί µε το επίδοµα αδείας.

Α. Η δραστηριότητά μου δεν ανήκει στους ΚΑΔ 
και συνεχίζει τη λειτουργία της
Οι επαγγελµατίες και οι εργοδότες για τους 
οποίους δεν έχει ανασταλεί η δραστηριότη-
τά τους και συνεχίζουν κανονικά τη λειτουρ-
γία τους δεν εµπίπτουν στα ειδικά µέτρα στή-
ριξης. Προβλέπεται: 

f Καταβολή µισθοδοσίας.
f Καταβολή του δώρου Πάσχα έως τη Με-
γάλη Τετάρτη 15/4.
f Ειδική ρύθµιση για τις υπερωρίες για επι-
χειρήσεις-εργοδότες που έχουν εξαντλήσει 
τα νοµίµως προβλεπόµενα ανώτατα όρια 
υπερωριακής απασχόλησης των εργαζοµέ-
νων τους για χρονικό διάστηµα έως 6 µήνες.
f ∆υνατότητα έκτακτης και προσωρινής πα-
ρέκκλισης από την απαγόρευση λειτουργί-
ας κατά τις Κυριακές και αργίες για χρονικό 
διάστηµα έως 6 µήνες.
f ∆υνατότητα θέσης των εργαζοµένων σε 
εκ περιτροπής εργασία για χρονικό διάστη-
µα έως 9 µηνών, όπως προβλέπει ο νόµος. 

Β. Η δραστηριότητά μου ανήκει σε εκείνες που 
ανέστειλαν τη λειτουργία τους κατόπιν κυβερ-
νητικής απόφασης ή πλήττονται από τον κο-
ρωνοϊό, αλλά συνεχίζουν τη λειτουργία τους
Οι επαγγελµατίες και οι εργοδότες αυτοί εµπί-
πτουν στα ειδικά µέτρα στήριξης. Μέχρι σήµε-
ρα ισχύουν τα εξής: 

f Για τους επαγγελµατίες και εργοδότες δί-
νεται αποζηµίωση 800 ευρώ για τους ίδιους.
f Αναστολή καταβολής των ατοµικών τους 
ασφαλιστικών εισφορών για τους µήνες Φε-
βρουάριο και Μάρτιο και εξόφλησή τους σε 
4 δόσεις από τον Σεπτέµβριο.
f Καταγγελίες συµβάσεων από τις 18 Μαρ-
τίου θεωρούνται άκυρες. Αδειες άνευ απο-
δοχών που έχουν συµφωνηθεί µεταξύ ερ-
γαζοµένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών, 
των οποίων η επιχειρηµατική δραστηριό-
τητά τους έχει ανασταλεί µε εντολή δηµόσι-
ας Αρχής και των εργαζοµένων τους, αίρο-
νται αυτοδικαίως. 
f Αναστολή των συµβάσεων εργασίας για 
το σύνολο των εργαζοµένων.
f Σε επιχειρήσεις που έκλεισαν µε κρατική 
εντολή, οι εργοδότες µπορούν να υποβά-
λουν υπεύθυνη δήλωση στο πληροφορια-
κό σύστηµα «Εργάνη» έως τις 31 Μαρτίου 
για το σύνολο των εργαζοµένων.
f Οι επιχειρήσεις που παραµένουν ανοι-
χτές και ανέστειλαν τις συµβάσεις µέρους 
των εργαζοµένων µπορούν να το δηλώσουν 
µέχρι 20 Απριλίου στο «Εργάνη». Η αναστο-
λή και ταυτόχρονα η καταβολή επιδόµατος 
των 800 ευρώ ισχύουν για 45 ηµέρες, δη-
λαδή µέχρι και τις 5 Ιουνίου.
f Οι εργοδότες µπορούν να εφαρµόζουν 
το µέτρο της αναστολής των συµβάσεων ερ-
γασίας σταδιακά και για διαφορετικό αριθ-
µό εργαζοµένων. 
f ∆υνατότητα µη καταβολής του δώρου Πά-
σχα έως τις 15/4 και µετάθεσης αυτής της υ-
ποχρέωσης στο τέλος του καλοκαιριού µαζί 
µε το επίδοµα αδείας.
f Αναστολή 4 µηνών (έως 31 Ιουλίου) κα-
ταβολής φορολογικών υποχρεώσεων και δό-
σεων ρυθµίσεων φορολογικών οφειλών που 
ήταν απαιτητές τέλη Μαρτίου. Αναστέλλονται 
οφειλές από δηλώσεις ΦΠΑ, οφειλές στις ∆ΟΥ 
ή στα ελεγκτικά κέντρα, δόσεις ρυθµίσεων.

2. ΕΙΜΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ/
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ ΜΕ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΩΣ 5 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ. ΤΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΜΑΙ 
ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΩ 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥ; 

 f Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών υπο-
χρεώσεων και εισφορών και δόσεων ρυθµί-
σεων ασφαλιστικών οφειλών. Τρίµηνη παρά-
ταση της προθεσµίας καταβολής δόσεων ε-
νεργών ρυθµίσεων εργοδοτών, οι οποίες ή-
ταν απαιτητές στις 31/3/2020, καθώς και ό-
λων των επόµενων µηνιαίων δόσεων της κά-
θε ρύθµισης.
f Παροχή έκπτωσης 25% επί των βεβαιω-
µένων οφειλών ∆ΟΥ, των δόσεων ρυθµίσε-
ων βεβαιωµένων οφειλών (εκτός ΦΠΑ) σε πε-
ρίπτωση που καταβληθούν στην ώρα τους.
f Αναστολή πληρωµών χρεολυσίων δανεί-
ων προς τις τράπεζες.

f Καταβολή του 60% του µισθώµατος του 
επαγγελµατικού ακινήτου.
f Συµµετοχή σε ειδικά χρηµατοδοτικά προ-
γράµµατα.
Προσοχή: Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που 
ανήκουν στους ΚΑ∆ υποχρεούνται, µετά τη 
λήξη του χρόνου της αναστολής των συµβά-
σεων εργασίας του προσωπικού τους, να δι-
ατηρήσουν, για χρονικό διάστηµα ίσο µε ε-
κείνο της αναστολής, τον ίδιο αριθµό θέσε-
ων εργασίας, που σηµαίνει τους ίδιους ερ-
γαζοµένους και µε τους ίδιους όρους εργα-
σίας κατά τις 21/3/2020. 
f Λειτουργία µε «προσωπικό ασφαλούς 

λειτουργίας». Ο εργοδότης έχει παράλλη-
λα τη δυνατότητα να απασχολεί σε «οµά-
δες» το προσωπικό του µε µια εξειδικευµέ-
νη µορφή της εκ περιτροπής εργασίας. Συ-
γκεκριµένα:
-Κάθε εργαζόµενος µπορεί να απασχολείται 
κατ’ ελάχιστο 2 εβδοµάδες µε περίοδο αναφο-
ράς τον µήνα, συνεχόµενα ή διακεκοµµένα.
-Η οργάνωση της εργασίας γίνεται ανά εβδο-
µάδα και εντάσσεται το 50% του προσωπι-
κού της επιχείρησης.
-Ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει τον 
ίδιο αριθµό εργαζοµένων που απασχολού-
νταν κατά την έναρξη εφαρµογής του µέτρου.

Οι επιστήμονες (δικηγόροι κ.ά.) που ανήκουν στις πληττόμενες δραστηρι-
ότητες των ΚΑΔ που έχουν ανακοινωθεί εμπίπτουν σε μερικά και όχι σε όλα 
τα μέτρα στήριξης και δεν λαμβάνουν τελικά τα 800 ευρώ. Συγκεκριμένα:

f Αναστολή καταβολής των ατοµικών τους ασφαλιστικών εισφορών Φε-
βρουαρίου και Μαρτίου και εξόφληση σε 4 δόσεις από τον Σεπτέµβριο.
f Για τους εργαζοµένους που απασχολούν οι εν λόγω εργοδότες και εί-
ναι µισθωτοί µε εξαρτηµένη σύµβαση αναρτηµένη στο σύστηµα «Ερ-
γάνη» ισχύουν όσα και για τους υπόλοιπους. Οµως, όσοι είναι µε δελ-
τίο παροχής υπηρεσιών δεν εµπίπτουν στα µέτρα. 
f Είναι άκυρες τυχόν καταγγελίες συµβάσεων εργασίας.
f ∆υνατότητα ένταξης ορισµένων συµβάσεων εργασίας σε αναστολή.
f ∆υνατότητα µη καταβολής έως 15/4 του δώρου Πάσχα και µετάθε-
σης αυτής της υποχρέωσης στο τέλος καλοκαιριού µε το επίδοµα αδείας.
f Αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων και δόσεων ρυθ-
µίσεων.
f Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών υποχρεώσεων, εισφορών και δό-
σεων ρυθµίσεων ασφαλιστικών οφειλών. Τρίµηνη παράταση της προ-
θεσµίας καταβολής δόσεων ενεργών ρυθµίσεων εργοδοτών οι οποίες 
ήταν απαιτητές στις 31/3/2020, καθώς και όλων των επόµενων µηνιαί-
ων δόσεων της κάθε ρύθµισης.
f Παροχή έκπτωσης 25% επί των βεβαιωµένων οφειλών ∆ΟΥ και των 
δόσεων ρυθµίσεων βεβαιωµένων οφειλών (εκτός ΦΠΑ) σε περίπτωση 
που καταβληθούν στην ώρα τους.
f Παροχή ειδικών επιδοτούµενων προγραµµάτων κατάρτισης και στή-
ριξης για την προσαρµογή στα νέα ψηφιακά δεδοµένα για την εξ απο-
στάσεως επαγγελµατική δραστηριότητα.


