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Σημαντικά προβλήματα εξακολουθούν να υφίστανται στην ένταξη των
επιχειρηματιών στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας έγινε αποδέκτες πολλών καταγγελιών, καθώς επιχειρήσεις -μέλη του εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό
ρύθμισης οφειλών. Μια από τις πιο συνηθισμένες όπως επισημαίνουν
στις αρμόδιες υπηρεσίες του Επιμελητηρίου είναι οι χρονοβόρες καθυστερήσεις στην αποστολή των διαχειριστικών e-mails, για την εισαγωγή
στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού, από τις Τράπεζες και τις εταιρείες
διαχείρισης, οι οποίες είναι πλέον αρμόδιες.
Συγκεκριμένα, ο επιχειρηματίας, αποστέλλει αίτημα για λήψη διαχειριστικού e-mail, στο: ocw-info@keyd.gov.gr. Ενώ λοιπόν έχει αποστείλει το
αίτημα, έχει τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες και προσκομίσει τα προβλεπόμενα έγγραφα, περιμένει απάντηση για τη λήψη του διαχειριστικού
e-mail εισαγωγής στο πληροφοριακό σύστημα, επί 15 και πλέον ημέρες,
υπάρχει δε και περίπτωση εταιρείας διαχείρισης, που δεν έχει καθορίσει
καν χρονικό όριο.
Το Επιμελητήριο πάντα στην διάθεση των μικρομεσαίων επιχειρηματιών
προχώρησε στην αποστολή επιστολής διαμαρτυρίας προς τα συναρμόδια Υπουργεία, τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και
την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, με την οποία ζητά την παρέμβασή τους,
προς τις Τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης, για άμεση αποστολή στο
Επιμελητήριο, των διαχειριστικών e-mail εισαγωγής στην πλατφόρμα,
ώστε αυτό, να ενημερώσει και να καθοδηγήσει τα Μέλη του σωστά και
έγκαιρα, για την ένταξή τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό.
Μετά την πανδημία του κορονοϊού η κυβέρνηση αποφάσισε την αναστολή για τρεις μήνες, έως το τέλος Ιουνίου, των προθεσμιών του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, ομόρρυθμων

εταίρων, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών (Ν. 4469/2017). Η
εν λόγω αναστολή πληρωμών αφορά μόνο στα φυσικά πρόσωπα δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ, καθώς και τις
επιχειρήσεις που εντάσσονται στους ΚΑΔ που πλήττονται από τον
κορωνοϊό.
Ωστόσο, παρά το διάστημα παράτασης των προθεσμιών, το ΒΕΑ «κρούει τον κώδωνα κινδύνου» για την σοβαρότητα της κατάστασης και την
ανάγκη να βρεθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρηματιών. Μάλιστα καταδικάζει τις περιπτώσεις εκείνων των υπευθύνων, που αδιαφορούν για την καθημερινή αγωνία των επιχειρηματιών
να επιβιώσουν κάτω από τις ασφυκτικές οικονομικές συνθήκες.
Απαιτείται λύση και ρύθμιση του προβλήματος, πριν οδηγηθούν επιχειρήσεις στην αναστολή της λειτουργίας τους, λόγω μιας ακόμη γραφειοκρατικής αγκύλωσης. Οι επιχειρήσεις δεν μπορεί να έχουν ημερομηνία
λήξης λόγω της αδιαφορίας των υπευθύνων να ολοκληρώσουν έγκαιρα
την αίτηση ρύθμισης των υποχρεώσεων τους.
* Tα δημοσιευόμενα άρθρα απηχούν τις
απόψεις των συντακτών τους. Eπιτρέπεται
αναδημοσίευση με αναφορά στην πηγή.
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κρίση ανέδειξε
την ανάγκη αλλαγής
του επιχειρηματικού
μοντέλου

●●Η

Του Παύλου Ραβάνη
Προέδρου του ΒΕΑ
Η επιστροφή στην κανονικότητα, μετά το οδυνηρό για
την οικονομία lockdown κρύβει για τις επιχειρήσεις
πολλούς και σοβαρούς κινδύνους με πιο ουσιαστικό
την κατακόρυφη πτώση του τζίρου τους με στοιχεία
που έχουμε στη διάθεση μας ακόμη και πάνω από
60%. Είναι απόλυτα λογικό ότι οι καταναλωτές για ένα
μεγάλο χρονικό διάστημα θα είναι εξαιρετικά επιφυλακτικοί και θα περιοριστούν στην κάλυψη μόνο των
βασικών αναγκών τους.

ραγωγικοί κλάδοι, διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών, με
ταυτόχρονη δημιουργία κλίματος ανάληψης ευθύνης
και ρίσκου από όλα τα μέρη, Πολιτεία, επιχειρηματικό
κόσμο, τραπεζικό σύστημα, δημόσια διοίκηση, κοινωνία εν γένει και αποφυγή της σπατάλης πόρων.

Η επόμενη μέρα της υγειονομικής κρίσης για τις ΜμΕ,
προδιαγράφεται εξαιρετικά δύσκολη, με το φάντασμα
νέου μνημονίου να είναι μπροστά, εάν δεν παρθούν
τώρα μέτρα, που όχι απλά θα ανακουφίζουν, αλλά θα
δημιουργούν και τις προϋποθέσεις επανεκκίνησης της
επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εάν δεν δράσουμε
τώρα, τότε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων αυτών, δεν θα μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την οικονομία και την κοινωνική συνοχή.

Να δοθεί έμφαση στους παραγωγικούς κλάδους, που
σχετίζονται με διασφαλισμένη παγκόσμια ζήτηση στο
άμεσο αλλά και απώτερο μέλλον και αφορούν τις τεχνολογίες περιβάλλοντος, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προστασίας της δημόσιας υγείας, τεχνολογιών
πληροφορικής και τεχνητής νοημοσύνης.
Πρέπει επίσης να επανεξεταστεί το θέμα της άτοκης
χρηματοδότησης των εκδοτών των μεταχρονολογημένων επιταγών και να στηριχθούν οι επιχειρήσεις
που παράγουν σημαντικό πλούτο, ή δημιουργούν
θέσεις εργασίας. Η μισθολογική δαπάνη για κάθε νέα
θέση εργασίας, να υπολογίζεται ως έξοδο που εκπίπτει της φορολογίας, με συντελεστή αυξημένο κατά
30%.

Αρχικό ζητούμενο ιδιαίτερα για τις μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες υφίστανται σε μεγαλύτερο βαθμό τις συνέπειες και έχουν τις μικρότερες
αντιστάσεις, είναι η παροχή ρευστότητας. Είναι επιβεβλημένο να προχωρήσει ένα μεγάλο πρόγραμμα
εγγυήσεων και επιδοτήσεων από το κράτος και οι Τράπεζες να κάνουν την σχετική μόχλευση, ώστε να δοθούν δάνεια κίνησης σε όλες επιχειρήσεις που έχουν
ανάγκη.

Ένα μέτρο που πρέπει επίσης να δει το κράτος είναι
το διαφορετικό φορολογικό καθεστώς για όσους παράγουν στην Ελλάδα και επιστρέφουν οφέλη στην
κοινωνία.

Απαιτείται άμεσα, μεταξύ άλλων, μειώσεις ΦΠΑ που θα
ενισχύσουν τις επιχειρήσεις και επιδοτήσεις ασφαλιστικών εισφορών σε κρίσιμους κλάδους, αλλά και δημιουργία ακατάσχετου λογαριασμού για τις επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα
για τους εργαζόμενους των κλάδων που πλήττονται,
καθώς το εισόδημά τους αναμένεται να περιοριστεί
δραστικά με συνέπεια τη δραματική συρρίκνωση της
αγοραστικής τους δύναμης.

Απαιτείται επιτέλους να υπάρξει ενεργή συμμετοχή
του κράτους, μέσα από την διαδικασία υλοποίησης
των δημοσίων συμβάσεων, με την ανάπτυξη δράσεων,
που θα κινητροδοτούνται μέσω των διαγωνιστικών
διαδικασιών. Στα κριτήρια ανάθεσης των δημοσίων
συμβάσεων, για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, να περιλαμβάνονται και κριτήρια που συνδέονται με την διαδικασία επανεκκίνησης, αλλά και μετασχηματισμού
της οικονομίας.

Την ίδια στιγμή απαιτείται διόρθωση του μοντέλου
ανάπτυξης της οικονομίας μας, που βασίζεται στην
υπερβολική εξάρτησή μας από τον τουρισμό και τις
συναφείς δραστηριότητες, οι οποίες σε κάθε ευκαιρία
διεθνούς κρίσης, αποδεικνύονται υπερευαίσθητες
και υφίστανται μεγάλο πλήγμα.

Η σημερινή κρίση, είναι και μια ευκαιρία, να αφήσουμε πίσω μας τις παθογένειες δεκαετιών και να δημιουργήσουμε ένα νέο επιχειρηματικό σχέδιο για τη
Χώρα.

Πρέπει επίσης να ενισχυθούν και να αναπτυχθούν πα-
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■■Επιβίωση

Αρχικό ζητούμενο του Β.Ε.Α., είναι η παροχή
ρευστότητας, στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες υφίστανται σε μεγαλύτερο βαθμό τις συνέπειες και έχουν τις μικρότερες αντιστάσεις.

μικρομεσαίων –
Επανεκκίνηση της
επιχειρηματικότητας
προτάσεις ΒΕΑ

Συνοπτικά, οι προτάσεις του Β.Ε.Α για τα μέτρα
στήριξης, είναι:

Την αγωνία και ανασφάλεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε σχέση με τα μέτρα προστασίας και την δυνατότητα ανάκαμψης, μετά
την υγειονομική κρίση, εκφράζει το Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Αθήνας, με επιστολή πλαισίου
προτάσεων, που απέστειλε στα συναρμόδια
Υπουργεία.
Η επόμενη μέρα της υγειονομικής κρίσης για
τις ΜμΕ, προδιαγράφεται δυσοίωνη, με το φάντασμα νέου μνημονίου να είναι μπροστά, εάν
δεν παρθούν τώρα μέτρα, που όχι απλά θα
ανακουφίζουν, αλλά θα δημιουργούν και τις
προϋποθέσεις επανεκκίνησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

•

Διόρθωση του μοντέλου ανάπτυξης της
οικονομίας μας, που βασίζεται στην υπερβολική εξάρτησή μας από τον τουρισμό και
τις συναφείς δραστηριότητες, οι οποίες σε
κάθε ευκαιρία διεθνούς κρίσης, αποδεικνύονται υπερευαίσθητες και υφίστανται
μεγάλο πλήγμα.

•

Ενίσχυση και ανάπτυξη παραγωγικών κλάδων, διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών, με
ταυτόχρονη δημιουργία κλίματος ανάληψης ευθύνης και ρίσκου από όλα τα μέρη,
Πολιτεία, επιχειρηματικό κόσμο, τραπεζικό σύστημα, δημόσια διοίκηση, κοινωνία
εν γένει και αποφυγή της σπατάλης πόρων.

•

Έμφαση στους παραγωγικούς κλάδους,
που σχετίζονται με διασφαλισμένη παγκόσμια ζήτηση στο άμεσο αλλά και απώτερο
μέλλον και αφορούν τις τεχνολογίες περιβάλλοντος, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προστασίας της δημόσιας υγείας,
τεχνολογιών πληροφορικής και τεχνητής
νοημοσύνης.

•

Χορήγηση εγγυημένων δανείων και επιδο-

«Εάν δεν δράσουμε τώρα, τότε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων αυτών,
δεν θα μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν, με
ανυπολόγιστες συνέπειες για την οικονομία
και την κοινωνική συνοχή», δηλώνει ο πρόεδρος του Β.Ε.Α.
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■■Μέτρα

για τις
μικρομεσαίες
επιχειρήσεις που
πλήττονται από τον
κορωνοϊό ζητά το ΒΕΑ

τήσεων, σε επιχειρήσεις που μπορούν να
γίνουν επιταχυντές της ανάπτυξης.
•

Επανεξέταση του θέματος της άτοκης χρηματοδότησης των εκδοτών των μεταχρονολογημένων επιταγών.

•

Φορολογικές ελαφρύνσεις, μειώσεις ΦΠΑ
που θα ενισχύσουν τις επιχειρήσεις και
επιδοτήσεις ασφαλιστικών εισφορών σε
κρίσιμους κλάδους.

•

Στήριξη επιχειρήσεων που παράγουν σημαντικό πλούτο, ή δημιουργούν θέσεις
εργασίας. Η μισθολογική δαπάνη για κάθε
νέα θέση εργασίας, να υπολογίζεται ως
έξοδο που εκπίπτει της φορολογίας, με συντελεστή αυξημένο κατά 30%.

•

Διαφορετικό φορολογικό καθεστώς για
όσους παράγουν στην Ελλάδα και επιστρέφουν οφέλη στην κοινωνία.

•

Ενεργής συμμετοχή του κράτους, μέσα από
την διαδικασία υλοποίησης των δημοσίων
συμβάσεων, με την ανάπτυξη δράσεων, που
θα κινητροδοτούνται μέσω των διαγωνιστικών διαδικασιών. Στα κριτήρια ανάθεσης
των δημοσίων συμβάσεων, για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, να περιλαμβάνονται και κριτήρια που συνδέονται με την
διαδικασία επανεκκίνησης, αλλά και μετασχηματισμού της οικονομίας.

•

Σειρά μέτρων, όπως η αναστολή πληρωμών επιχειρηματικών δανείων, αλλά και η αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, για την θωράκιση
των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού, ζήτησε
από τους υπουργούς Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα, Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδ. Γεωργιάδη και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Ι. Βρούτση, η διοίκηση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας.
Με επιστολή της προς τους τρεις υπουργούς,
η διοίκηση του ΒΕΑ επισημαίνει, ότι η «πρώτη
δέσμη μέτρων, για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης
του νέου κορωνοϊού, ήταν ένα απαραίτητο θετικό βήμα, με στόχο να περιοριστούν οι επιπτώσεις για τις τοπικές οικονομίες».
Ωστόσο, συνεχίζει ο Πρόεδρος του ΒΕΑ κ. Π.
Ραβάνης, «Με δεδομένο ότι η υγειονομική κρίση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, οι απειλές για
την παγκόσμια, για την ευρωπαϊκή και – βεβαίως – για την ελληνική οικονομία θα ενταθούν
στο επόμενο διάστημα, με αποτέλεσμα, για
την αντιμετώπισή τους, να απαιτηθούν περισσότερες και ακόμη πιο γενναίες παρεμβάσεις.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω και προκειμένου να
συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα προκύψουν για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, ως θεσμικός τους εκπρόσωπος και
σύμβουλος της Πολιτείας, προτείνουμε μία σειρά από μέτρα, που αφορούν τόσο επιχειρήσεις
που αναστέλλουν τη λειτουργία τους με εντολή
της κυβέρνησης, όσο και επιχειρήσεις που άμεσα ή έμμεσα πλήττονται από τις συνέπειες της
εξάπλωσης της πανδημίας» συνεχίζει η ανακοίνωση.

Ποιοτικός έλεγχος των εισαγόμενων προϊόντων. Οι περιπτώσεις επικίνδυνων φθηνών
προϊόντων, με ανύπαρκτα πιστοποιητικά,
θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών
και παράλληλα εκτοπίζουν τα προϊόντα
μας. Επιβάλλεται να δημιουργηθούν υπηρεσίες, που με μικρό κόστος, θα πιστοποιούν τις προδιαγραφές των προϊόντων για
τον υγιή ανταγωνισμό.

Ο πρόεδρος Παύλος Ραβάνης, καταλήγει:
«Η σημερινή κρίση, είναι και μια ευκαιρία, να
αφήσουμε πίσω μας τις παθογένειες δεκαετιών και να δημιουργήσουμε ένα νέο επιχειρηματικό σχέδιο για τη Χώρα».

Ειδικότερα το ΒΕΑ προτείνει:
1) Προστασία επαγγελματικής στέγης, για
5
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ση του ελληνικού Δημοσίου.
9) Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τις επιχειρήσεις που αναστέλλουν τη λειτουργία τους,
βάσει αναγκαστικής εντολής.

όσο διάστημα ισχύσουν τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, σε περίπτωση μη
πληρωμής μισθωμάτων στους εκμισθωτές.

10) Αναστολή των κατασχέσεων και αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών.

2) Αναστολή πληρωμής των εισφορών και
ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και
αναστολή όλων των σχετικών δόσεων ασφαλιστικών ρυθμίσεων, για τους επόμενους 4 μήνες.

11) Δάνεια από εμπορικές τράπεζες με επιδότηση επιτοκίου ή/και ειδική πρόβλεψη για
άτοκα δάνεια.
Τέλος η ανακοίνωση του ΒΕΑ προς τους κ.κ. Σταϊκούρα, Γεωργιάδη και Βρούτση, καταλήγει ότι
«παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις
μας, ώστε να εκπονηθεί ένα «σχέδιο – δίχτυ
προστασίας», για να μην οδηγηθούν για άλλη
μια φορά, σε αδιέξοδο και εγκλωβισμό, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τραγικές επιπτώσεις το επόμενο διάστημα».

3) Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων,
πληρωμής ΦΠΑ, φόρου μισθωτών υπηρεσι-

■■Ένταξη

ΚΑΔ
βιοτεχνίας στα
μέτρα στήριξης

ών και των δόσεων ρυθμίσεων λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Δημόσιο, για τους επόμενους 6 μήνες.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ			

Αθήνα 30-3-2020

4) Στήριξη της απασχόλησης, στους κλάδους
που πλήττονται μέσω επιδότησης επιχειρήσεων, για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας
στα πρότυπα αντίστοιχων προγραμμάτων του
ΟΑΕΔ, κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Προς :

5) Αναστολή πληρωμών επιχειρηματικών
δανείων, προς Τραπεζικά Ιδρύματα για τους
επόμενους 3 μήνες.

-Υπουργό Εργασίας & Κοιν/ων Υποθέσεων κ. Ι.
Βρούτση

-Υπουργό Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα
-Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδ. Γεωργιάδη

Θέμα: «Ένταξη ΚΑΔ βιοτεχνίας στα μέτρα
στήριξης»

6) Παράταση του διαστήματος σφράγισης
των ακάλυπτων επιταγών, από 8 ημέρες που
ισχύει σήμερα, σε 60 ημέρες και μη αναγγελία
στον «Τειρεσία».

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Ενόψει των νέων μέτρων που αναμένεται να
εξαγγελθούν, στόχος όλων μας και κυρίως της
κυβέρνησης, πρέπει να είναι η αποφυγή αδικιών, ώστε να εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες για
όλες τις επιχειρήσεις την επόμενη ημέρα της
κρίσης.

7) Αναστολή διαδικασιών διακοπής στις
παροχές ρεύματος, υδροδότησης, φυσικού
αερίου και τηλεπικοινωνιών, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών ή μη πληρωμής λογαριασμών,
για 3 μήνες.

Δεδομένης της σύγχυσης που έχει δημιουργηθεί με τους ΚΑΔ που πλήττονται και δεν πλήτ-

8) Παροχή κεφαλαίων κίνησης από τα τραπεζικά ιδρύματα προς τις επιχειρήσεις, με εγγύη6
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■■«Προτάσεις

Β.Ε.Α.»
- Ένταξη ΚΑΔ
βιοτεχνίας
και τεχνικών
επαγγελμάτων στα
μέτρα στήριξης
-Μέτρα για
μεταχρονολογημένες
επιταγές»

τονται, τις επιχειρήσεις που τους έχει επιβληθεί
κλείσιμο με Υπουργική Απόφαση αλλά είναι έξω
από τους πληττόμενους ΚΑΔ, και λαμβανομένης
υπόψη της αγωνίας των επιχειρήσεων – μελών
μας, της οποίας καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες, οφείλουμε ως Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Αθήνας να ζητήσουμε άμεσα:
Πέραν των κλάδων που αποδεδειγμένα παραμένουν λειτουργικοί, όλοι οι υπόλοιποι ΚΑΔ να
συμπεριληφθούν στα μέτρα στήριξης της Κυβέρνησης. Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι
ατομικές επιχειρήσεις και τα μέλη των Νομικών
Προσώπων.
Εφαρμογή του μέτρου της έκπτωσης του 25%
για την εμπρόθεσμη πληρωμή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων πέραν των
ατομικών επιχειρήσεων και στα Νομικά Πρόσωπα καθώς και αναδρομική ισχύ του μέτρου καταβολής για όσες επιχειρήσεις έχουν προβεί
στην καταβολή αυτών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 			

Αθήνα 24-3-2020

Προς :
-Υπουργό Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα

Αναστολή δημοτικών τελών για τις παραγωγικές μεταποιητικές επιχειρήσεις, που ανήκουν στην καθ΄ ύλην αρμοδιότητα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, που είναι
ουσιωδώς πληττόμενες επιχειρήσεις, λόγω
δραματικής πτώσης του τζίρου τους, ή και αναγκαστικής παύσης εργασιών, γεγονός που κάνει
εξαιρετικά δύσκολη, έως και αδύνατη, την ανταπόκρισή τους σε τρέχουσες βασικές υποχρεώσεις.

-Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδ. Γεωργιάδη

Δυνατότητα άμεσης επιστροφής ΦΠΑ για εξαγωγικές επιχειρήσεις, προκειμένου να ανταποκριθούν στις άμεσες ανάγκες τους.

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

-Υπουργό Εργασίας & Κοιν/ων Υποθέσεων κ. Ι.
Βρούτση
Θέμα: «Προτάσεις Β.Ε.Α.»
-Ένταξη ΚΑΔ βιοτεχνίας και τεχνικών επαγγελμάτων στα μέτρα στήριξης
-Μέτρα για μεταχρονολογημένες επιταγές»

Ως Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, οφείλουμε να εκφράσουμε καταρχήν την ικανοποίησή μας, για την προσπάθεια που καταβάλλετε
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των επιχειρήσεων, με τη λήψη μέτρων στήριξης, λόγω
της κρίσης στην οικονομία, από την εξάπλωση
του κορωνοϊού.

Κύριοι Υπουργοί,
Κατανοούμε πλήρως – όπως σας δηλώσαμε και
σε προηγούμενο έγγραφό μας – το μέγεθος του
προβλήματος που καλείστε να επιλύσετε, αλλά
ταυτόχρονα διαβλέπουμε καθαρά και τον κίνδυνο κατάρρευσης της αγοράς, στο επόμενο
διάστημα, εάν δεν εξασφαλιστεί με γενναία και
αποτελεσματικά μέτρα, το δίχτυ ελάχιστης προστασίας των επιχειρήσεων, ουσιαστικά, του παραγωγικού ιστού της χώρας.

Προκειμένου να συμβάλλουμε σε αυτήν την
προσπάθεια και ενόψει της ένταξης νέων ΚΑΔ
στη λίστα των μέτρων στήριξης, θεωρούμε σκόπιμη την παρέμβασή μας, ανταποκρινόμενοι σε
εκατοντάδες αιτήματα, διαμαρτυρίες και εκκλήσεις επιχειρήσεων – μελών μας, οι οποίες έχουν
προς το παρόν εξαιρεθεί από τον κατάλογο των
πληττομένων επιχειρήσεων, ωστόσο πρέπει να
συμπεριληφθούν στη νέα λίστα του ΥΠΟΙΚ και

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος
Π. Ραβάνης
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γίνεται 120 ημέρες μετά τη σφράγιση. (το ίδιο
είχε ισχύσει και κατά το διάστημα εφαρμογής των
capital controls.)

να ενταχθούν στο πακέτο μέτρων οικονομικής
στήριξης.

Κύριοι Υπουργοί,
Κατανοούμε πλήρως – όπως σας δηλώσαμε και
σε προηγούμενο έγγραφό μας – το μέγεθος του
προβλήματος που καλείστε να επιλύσετε, αλλά
ταυτόχρονα διαβλέπουμε καθαρά και τον κίνδυνο κατάρρευσης της αγοράς, στο επόμενο
διάστημα, εάν δεν εξασφαλιστεί με γενναία και
αποτελεσματικά μέτρα, το δίχτυ ελάχιστης προστασίας των επιχειρήσεων, ουσιαστικά, του παραγωγικού ιστού της χώρας.

Οι παραγωγικές μεταποιητικές επιχειρήσεις, αλλά και τεχνικά επαγγέλματα που
ανήκουν στην καθ΄ ύλη αρμοδιότητα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, είναι ουσιωδώς
πληττόμενες επιχειρήσεις, λόγω δραματικής
πτώσης του τζίρου τους, ή και αναγκαστικής
παύσης εργασιών τους. Επιχειρήσεις δηλαδή,
που η δραστηριότητά τους, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το λιανικό εμπόριο, ως προμηθευτές και που στο κρίσιμο αυτό χρονικό διάστημα,
είναι παντελώς ανέφικτη η είσπραξη εσόδων
και μηδενική η οποιαδήποτε παραγγελία προϊόντων ή υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά δύσκολη έως και αδύνατη, η ανταπόκρισή
τους σε τρέχουσες βασικές υποχρεώσεις.

Σας δηλώνουμε την σταθερή πρόθεση συνεργασίας του Επιμελητηρίου μας, με τις υπηρεσίες
των υπουργείων σας και παρακαλούμε για την
υιοθέτηση των προτάσεών μας.
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος

Προς αποφυγή παραλείψεων και δεδομένου ότι
το πλήθος των ΚΑΔ που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Β.Ε.Α είναι μεγάλο, σας αναφέρουμε
ενδεικτικά μόνο, δραστηριότητες/επαγγέλματα, που πρέπει να συμπεριληφθούν στην επόμενη υπουργική απόφαση:

Π. Ραβάνης

■■Προτάσεις

του Β.Ε.Α.
για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις που
πλήττονται από
τον κωρονοϊό

Γραφικές τέχνες, κατασκευή κορνιζών, αλουμινοκατασκευές, κατασκευή-τοποθέτηση υαλοπινάκων, ξυλουργοί, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες,
τεχνίτες ανελκυστήρων, υδραυλικοί, κατασκευή
ορθοπεδικών ειδών, υπηρεσίες ανακύκλωσης,
συνεργεία αυτοκινήτων κ.ά.
Για το λόγο αυτό, ζητούμε, να συμπεριληφθούν οι ΚΑΔ της βιοτεχνίας και των τεχνικών επαγγελμάτων, στην επικείμενη λίστα
του Υπουργείου Οικονομικών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ			

Αθήνα 17-3-2020

Επικοιν: ravanis@acsmi.gr

Τέλος, επιθυμούμε να επαναλάβουμε την
προηγούμενη πρότασή μας για τις μεταχρονολογημένες επιταγές, συντασσόμενοι και με
το από 23 Μαρτίου 2020 έγγραφο προτάσεων,
του Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας, (Α.Π: 44900),
για να παραταθεί κατά 90 ημέρες η προθεσμία
προς εμφάνιση των επιταγών στην Τράπεζα,
για πληρωμή ή σφράγιση και να παρατείνεται
η προθεσμία καταχώρισης στον «Τειρεσία», για
ακόμη 90 ημέρες, αντί για τις ισχύουσες σήμερα 30. Δηλαδή, η καταχώριση στον Τειρεσία να

Προς:
-Υπουργό Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα
-Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδ. Γεωργιάδη
- Υπουργό Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων κ. Ι.
Βρούτση
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Η ανακοίνωση της πρώτης δέσμης μέτρων, για
τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τα μέτρα
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περιορισμού της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού, ήταν ένα απαραίτητο θετικό βήμα, με
στόχο να περιοριστούν οι επιπτώσεις για τις
τοπικές οικονομίες. Ωστόσο, με δεδομένο ότι
η υγειονομική κρίση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, οι απειλές για την παγκόσμια, για την ευρωπαϊκή και – βεβαίως – για την ελληνική οικονομία θα ενταθούν στο επόμενο διάστημα,
με αποτέλεσμα, για την αντιμετώπισή τους, να
απαιτηθούν περισσότερες και ακόμη πιο γενναίες παρεμβάσεις. Στο πλαίσιο των ανωτέρω
και προκειμένου να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα προκύψουν
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ως θεσμικός τους εκπρόσωπος και σύμβουλος της Πολιτείας, προτείνουμε μία σειρά από μέτρα που
αφορούν τόσο επιχειρήσεις που αναστέλλουν
τη λειτουργία τους με εντολή της κυβέρνησης, όσο και επιχειρήσεις που άμεσα ή έμμεσα
πλήττονται από τις συνέπειες της εξάπλωσης
της πανδημίας.

«Τειρεσία».
7) Αναστολή διαδικασιών διακοπής στις παροχές ρεύματος, υδροδότησης, φυσικού αερίου
και τηλεπικοινωνιών, λόγω ληξιπρόθεσμων
οφειλών ή μη πληρωμής λογαριασμών, για 3 μήνες.
8) Παροχή κεφαλαίων κίνησης από τα τραπεζικά
ιδρύματα προς τις επιχειρήσεις, με εγγύηση του
ελληνικού Δημοσίου.

Ειδικότερα το Β.Ε.Α προτείνει:
1) Προστασία επαγγελματικής στέγης, για όσο
διάστημα ισχύσουν τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, σε περίπτωση μη πληρωμής μισθωμάτων στους εκμισθωτές.
2) Αναστολή πληρωμής των εισφορών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή
όλων των σχετικών δόσεων ασφαλιστικών ρυθμίσεων, για τους επόμενους 4 μήνες.
3) Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, πληρωμής ΦΠΑ, φόρου μισθωτών υπηρεσιών και
των δόσεων ρυθμίσεων λόγω ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς Δημόσιο, για τους επόμενους 6
μήνες.

9) Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τις επιχειρήσεις που αναστέλλουν τη λειτουργία τους,
βάσει αναγκαστικής εντολής.
10) Αναστολή των κατασχέσεων και αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών.

4) Στήριξη της απασχόλησης, στους κλάδους που
πλήττονται μέσω επιδότησης επιχειρήσεων, για
τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στα πρότυπα αντίστοιχων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, κατά
την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

11) Δάνεια από εμπορικές τράπεζες με επιδότηση επιτοκίου ή/και ειδική πρόβλεψη για άτοκα
δάνεια.
Κατανοώντας απολύτως την εξαιρετικά δύσκολη για τη χώρα μας και την οικονομία περίσταση, παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις μας, ώστε να εκπονηθεί ένα «σχέδιο – δίχτυ
προστασίας», για να μην οδηγηθούν για άλλη
μια φορά, σε αδιέξοδο και εγκλωβισμό, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τραγικές επιπτώ-

5) Αναστολή πληρωμών επιχειρηματικών δανείων, προς Τραπεζικά Ιδρύματα για τους επόμενους 3 μήνες.
6) Παράταση του διαστήματος σφράγισης των
ακάλυπτων επιταγών, από 8 ημέρες που ισχύει σήμερα, σε 60 ημέρες και μη αναγγελία στον
9
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Από τη δράση
του Επιμελητηρίου

Επιπλέον, όπως επισημαίνουμε με έγγραφο
προτάσεών μας στα συναρμόδια υπουργεία,
ανάγκη θεωρούμε – τονίζει ο κος Ραβάνης
– τη λήψη άμεσων μέτρων, και για θέματα
όπως: η προστασία των εξώσεων των επιχειρήσεων, η αναστολή των κατασχέσεων,
η αναστολή διακοπής ρευματοδότησης και
υδροδότησης των επιχειρήσεων, που θα λειτουργήσουν υποβοηθητικά, στην διατήρηση
ενός ελαχίστου επιπέδου βιωσιμότητας των μικρομεσαίων, το οποίο είναι απαραίτητο άλλωστε, για την διατήρηση και των θέσεων απασχόλησης.

σεις το επόμενο διάστημα.
Με εκτίμηση,
Ο Προέδρος
Π. Ραβάνης

■■Επιτακτική

η ανάγκη
για παράταση στη
σφράγιση επιταγών

Η στήριξη των παραγωγικών δυνάμεων της
χώρας σε συνδυασμό με την κοινωνική αλληλεγγύη, θα επιτρέψει η επόμενη μέρα της
κρίσης, να μας βρει ως χώρα με όσο το δυνατό
λιγότερες απώλειες.

Την αγωνία των μικρομεσαίων επιχειρηματιών –
μελών του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας,
μεταφέρει ο πρόεδρος Παύλος Ραβάνης και
η Διοίκηση του Επιμελητηρίου, σχετικά με
την άμεση και επιτακτική ανάγκη, να ρυθμιστεί
το θέμα των ακάλυπτων επιταγών. Χρειάζεται,
στο πλαίσιο λήψης των νέων μέτρων στήριξης,
να ληφθεί άμεσα απόφαση, για παράταση του
διαστήματος σφράγισης των ακάλυπτων
επιταγών, από 8 ημέρες που ισχύει σήμερα, σε
60 ημέρες και να μην γίνεται η αναγγελία στο
«Τειρεσίας». Το θέμα, αφορά ασφαλώς, το σύνο-

■■«Άμεση

ανάγκη
για την ένταξη
των τεχνικών
επαγγελμάτων
στα έκτακτα μέτρα
προστασίας και
ελάφρυνσης»
Δήλωση του A΄ αντιπροέδρου
Β.Ε.Α. Κ. Δαμίγου

ΑΘΗΝΑ 21-3-2020
Τον σοβαρό κίνδυνο που αντιμετωπίζουν
καθημερινά, οι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων και γενικά οι επαγγελματίες του κλάδου,
μέσα στις έκτακτες συνθήκες της υγειονομικής κρίσης στη χώρα, επισήμανε ο Αντιπρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Αθήνας, Κώστας Δαμίγος, ηλεκτρολόγος
εγκαταστάτης ο ίδιος και μέλος της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Π.Ο.Σ.Ε.Η».

λο των επιχειρήσεων, οι οποίες στην παρούσα
φάση και στην πρωτόγνωρη κατάσταση που
όλοι βιώνουμε, έχουν ανάγκη να προστατευθούν, ώστε να μην καταρρεύσει ο παραγωγικός ιστός της χώρας.
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Στη δήλωσή του, εκφράζει την αγωνία των συναδέλφων του, που συνεχίζουν να εργάζονται σε
οικοδομές και εργοτάξια, χωρίς να διασφαλίζεται η τήρηση των μέτρων πρόληψης και προστασίας, δεδομένου ότι αυτές οι δραστηριότητες,
δεν συγκαταλέγονται σε κείνες που αναστέλλονται προσωρινά, με κρατική εντολή.

υπηρεσίες, προχώρησε στην καταγραφή και κωδικοποίηση της ελεγκτικής διαδικασίας πιστοποίησης των προϊόντων ιατροφαρμακευτικού
εξοπλισμού και μέσων ατομικής προστασίας,
ώστε να διευκολυνθεί η επιτάχυνση της κυκλοφορίας των προϊόντων αυτών στην ελληνική
αγορά, αλλά και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Υιοθετώντας την στάση της Π.Ο.Σ.Ε.Η, επισημαίνει, ότι απαιτείται η προσωρινή απαγόρευση εργασιών σε Οικοδομές & Εργοτάξια, όπου
συνωστίζονται διάφορα συνεργεία τεχνικών
επαγγελμάτων και δημιουργούνται επικίνδυνες
συνθήκες διασποράς του κορωνοϊού για τους
εργαζόμενους, τους Εργολήπτες Ηλεκτρολόγους και τα υπόλοιπα τεχνικά επαγγέλματα.

Με γνώμονα την κοινωνική ευαισθησία και αλληλεγγύη, το Β.Ε.Α. θα συνεχίσει με κάθε πρόσφορο μέσον, τις προσπάθειες για την επιστροφή μας στην ομαλή λειτουργία και την γρήγορη
ανάκαμψη.

■■Πολλαπλασιάζονται

Τέλος, διαβεβαίωσε, ότι το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, μελετά τα προβλήματα που
δημιουργούνται σε όλους τους κλάδους, μετά
την έκδοση της πρόσφατης λίστας με τους ΚΑΔ
επιχειρήσεων που πλήττονται και θα συμπεριλάβει το θέμα στις παρεμβάσεις του προς τα
Υπουργεία, ώστε να ενταχθεί και ο κλάδος των
ηλεκτρολόγων, στις δραστηριότητες που πλήττονται και να συμπεριληφθεί στα μέτρα ελάφρυνσης και προστασίας, που υιοθετούνται
από την Κυβέρνηση.

τα γραφειοκρατικά
προβλήματα για
την ένταξη στον
εξωδικαστικό
– Νέες καταγγελίες
στο ΒΕΑ

■■«Στήριξη

του Β.Ε.Α.
στην κρίσιμη μάχη
αντιμετώπισης
του κορωνοϊού»

Νέες καταγγελίες καταγράφονται καθημερινά
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Αθήνας, καθώς επιχειρήσεις
-μέλη του, αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στον
εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.
Όπως επισημαίνουν στο Β.Ε.Α, διαπιστώνονται
χρονοβόρες καθυστερήσεις στην αποστολή των
διαχειριστικών e-mails, για την εισαγωγή στην
πλατφόρμα του εξωδικαστικού, από τις Τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης, οι οποίες είναι
πλέον αρμόδιες.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, με αίσθημα σεβασμού και ανταποκρινόμενο στην
ανάγκη για παροχή βοήθειας στον αγώνα
του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για τη σωτηρία της ζωής, προσέφερε ως
χορηγία, υλικό για ιατρικές στολές, στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος «ΣΩΤΗΡΙΑ».

Συγκεκριμένα, ο επιχειρηματίας, αποστέλλει αίτημα για λήψη διαχειριστικού e-mail, στο: ocwinfo@keyd.gov.gr. Ενώ λοιπόν έχει αποστείλει το
αίτημα, έχει τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες και
προσκομίσει τα προβλεπόμενα έγγραφα, περιμένει απάντηση για τη λήψη του διαχειριστικού
e-mail εισαγωγής στο πληροφοριακό σύστημα,

Επίσης, η Διοίκηση του Β.Ε.Α. στο πλαίσιο στήριξης των παραγωγικών επιχειρήσεων – μελών
και σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές
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Από τη δράση
του Επιμελητηρίου

■■Υπέρογκες

αυξήσεις
Δημοτικών Τελών σε
περιοχές του Δήμου
Ωρωπού

επί 15 και πλέον ημέρες, υπάρχει δε και περίπτωση εταιρείας διαχείρισης, που δεν έχει καθορίσει καν χρονικό όριο.
Το ΒΕΑ έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας προς τα
συναρμόδια Υπουργεία, τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και την
Ελληνική Ένωση Τραπεζών, με την οποία ζητά
την παρέμβασή τους, προς τις Τράπεζες και τις
εταιρείες διαχείρισης, για άμεση αποστολή στο
Επιμελητήριο, των διαχειριστικών e-mail εισαγωγής στην πλατφόρμα, ώστε αυτό, να ενημερώσει και να καθοδηγήσει τα Μέλη του σωστά

Αθήνα, 05-03-2020
Δ/ΝΣΗ: ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αριθμ. Πρωτ.:
ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Πληροφ.: Β. Γιαννόπουλος
Τηλ.: 210.36.80.758
e-mail: vgianop@acsmi.gr

ΠΡΟΣ:
- Υπουργό Εσωτερικών
κ. Π. Θεοδωρικάκο
- Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων
κ. Άδ. Γεωργιάδη
- Γ. Γ. Αποκεντρ. Διοίκησης
κ. Σπ. Κοκκινάκη
- Κ.Ε.Ε.Ε.
ΘΕΜΑ: «Υπέρογκες αυξήσεις Δημοτικών Τελών σε περιοχές του Δήμου Ωρωπού»
και έγκαιρα, για την ένταξή τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Μετά από διαμαρτυρίες επιχειρήσεων-μελών
του Επιμελητηρίου μας, σας γνωστοποιούμε
τις υπερβολικές αυξήσεις των δημοτικών τελών που αποφάσισε να επιβληθούν στις επιχειρήσεις της περιοχής και όχι μόνο, το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Ωρωπού, στην υπ. αριθμ.
4/18-2-2020 συνεδρίασή του.

Το ΒΕΑ «κρούει τον κώδωνα κινδύνου» για την
σοβαρότητα της κατάστασης και καταδικάζει τις
περιπτώσεις εκείνων των υπευθύνων, που αδιαφορούν για την καθημερινή αγωνία των επιχειρηματιών να επιβιώσουν κάτω από τις ασφυκτικές οικονομικές συνθήκες.
Απαιτείται λύση και ρύθμιση του προβλήματος,
πριν οδηγηθούν επιχειρήσεις στην αναστολή
της λειτουργίας τους, λόγω μιας ακόμη γραφειοκρατικής αγκύλωσης. Οι επιχειρήσεις δεν μπορεί να έχουν ημερομηνία λήξης.

Συγκεκριμένα με την ανωτέρω απόφαση προβλέπονται αυξήσεις που ξεκινούν από 60% και
φτάνουν το 167% για επιχειρήσεις άνω των 500
τ. μ..
Στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης πρόκειται
για μια καταχρηστική απόφαση σε σχέση με την
αμεσότητά της και την σημαντικότητά της στον
12
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βαθμό που καθορίζει καίρια την βιωσιμότητα
των υφιστάμενων επιχειρήσεων, καθώς δεν έχει
προηγηθεί σχετική μελέτη και διαβούλευση με
τους φορείς της περιοχής για ένα τόσο σημαντικό θέμα.

•

τη δυνατότητα μιας λελογισμένης αύξησης
των δημοτικών τελών έτσι ώστε οι παραπάνω επιχειρήσεις να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε μια επιπλέον επιβάρυνση.

Ελπίζοντας στην ανταπόκρισή σας, παραμένουμε αμέριστα στη διάθεσή σας για περαιτέρω δι-

Από την απόφαση προκύπτει αθέμιτη επιβάρυνση των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ωρωπού, που προκαλεί μείωση της ανταγωνιστικότητάς σε σχέση
με επιχειρήσεις σε όμορους Δήμους, καθώς και
επιβάρυνση των καταναλωτών από την αύξηση
των τιμών προκειμένου οι επιχειρήσεις να καλύψουν το ανάλογο κόστος.
Επιχειρηματικές μονάδες με επενδύσεις και
θέσεις εργασίας εκατοντάδων ανθρώπων, οι
οποίες δημιουργήθηκαν, αδειοδοτήθηκαν και
λειτουργούν όπως αρμόζει σε μια σύγχρονη
επιχειρηματική μονάδα, βρίσκονται σε έντονο
προβληματισμό μετά από την αδικαιολόγητη
αύξηση των δημοτικών τελών που καλούνται να
επιβαρυνθούν.
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, ως φορέας εκπροσώπησης της επιχειρηματικότητας
και θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας,
δεν είναι αντίθετο σε μια λελογισμένη αύξηση
των δημοτικών τελών, προκειμένου να διασφαλίζεται και η οικονομική ευρωστία του Δήμου,
υπό την προϋπόθεση βέβαια να στηρίζεται
τόσο στα δεδομένα της σημερινής οικονομικής
κατάστασης όσο και στην αυστηρή τήρηση της
αρχής της ανταποδοτικότητας των επιβαρύνσεων αυτών.

ευκρινίσεις επί των ανωτέρω αναφερθέντων.
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος
Παύλος Ραβάνης

■■Ένα

υπερσύγχρονο
Κέντρο Διαμεσολάβησης στην καρδιά της
Αθήνας

Κύριε Υπουργέ,
δεδομένης και της κρίσης του ΣτΕ (αποφ. 981/92
και 2063/86), ότι το ύψος των τελών πρέπει να
είναι ανάλογο του κόστους παροχής των αντίστοιχων υπηρεσιών, καθώς και της διαπίστωσης
ότι οι Δήμοι δεν αποδίδουν την απαιτούμενη
προσοχή, ώστε να εξασφαλίζεται σωρευτικά η
συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων θέσπισης ανταποδοτικών τελών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, παρακαλούμε όπως εξετάσετε
είτε

ΑΘΗΝΑ 27-2-2020

•

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Α.Π: 621
Προς:
(Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)

τη δυνατότητα ανάκληση της ανωτέρω
απόφασης και την έναρξη διαβούλευσης
με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην
βάση πραγματικών δεδομένων,

Η Διαμεσολάβηση αποτελεί έναν σύγχρονο και
επιτυχημένο τρόπο εξωδικαστικής επίλυσης
ιδιωτικών διαφορών. Τα εμπλεκόμενα μέρη με
13
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Από τη δράση
του Επιμελητηρίου

ήδη από το 2016, ένα πλήρες Κέντρο Διαμεσολάβησης στην Αθήνα (έδρα του Β.Ε.Α. Ακαδημίας 18 4ος όροφος). Το Κέντρο, παρέχει στους
ενδιαφερόμενους πληροφορίες για τη Διαμεσολάβηση, διαθέτει Κανονισμό, βάσει του οποίου διεξάγονται Διαμεσολαβήσεις και Κατάλογο
έμπειρων και καταξιωμένων Διαμεσολαβητών,
από τον οποίο μπορούν τα μέρη της διαφοράς,
να επιλέξουν τον Διαμεσολαβητή τους. Το Κέντρο διαθέτει επίσης, άρτια εξοπλισμένους και
κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, για την
πραγματοποίηση Ιδιωτικών και Εμπορικών Διαμεσολαβήσεων, ώστε να μπορεί να διεξαχθεί
ομαλά, σωστά και αποτελεσματικά, η Διαμεσολάβησή σας.

τους δικηγόρους τους, προσέρχονται στη διαδικασία και επιχειρούν να επιλύσουν τη διαφορά
τους με συμφωνία. Στις διαπραγματεύσεις τους
αυτές, χρησιμοποιούν τη βοήθεια ενός ουδέτερου τρίτου, του Διαμεσολαβητή. Η διαδικασία
διαρκεί κατά κανόνα μια ημέρα και η τελική συμ-

Οι χώροι, μισθώνονται σε προσιτά τιμολόγια,
προβλέπονται δε προνομιακές τιμές, όταν ένα
τουλάχιστον μέρος της διαφοράς είναι μέλος
του Επιμελητηρίου, αλλά και σε περιπτώσεις
πολλαπλών χρήσεων.
Για περαιτέρω πληροφορίες πάνω στη Διαμεσολάβηση, στο Κέντρο Διαμεσολάβησης του
Β.Ε.Α. και στις Υπηρεσίες μας, σας προσκαλούμε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα του
https://mediation-acsmi.gr/ή να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Κέντρου, στα τηλέφωνα 210.36.80.733, 874, ή στο e-mail: infodiam@
acsmi.gr, προκειμένου να προγραμματιστεί μαζί
σας μία ενημερωτική συνάντηση στα γραφεία
του Κέντρου μας.

φωνία των μερών για την επίλυση της διαφοράς
τους, μπορεί υπό προϋποθέσεις, να αποκτήσει
ισχύ δικαστικής απόφασης.
O πρόσφατος νόμος 4640/2019, δημιουργεί ένα
νέο πλαίσιο για το θεσμό της Διαμεσολάβησης.
Οι διαφορές αστικού και εμπορικού δικαίου
(πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) μπορούν να επιλυθούν πλέον εξωδικαστικά με τη Διαδικασία
της Διαμεσολάβησης, εφόσον τα μέρη της διαφοράς το επιθυμούν και επιλέξουν Διαμεσολαβητή. Με το νόμο αυτό, εισάγεται και η Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (για τις υποθέσεις
οικογενειακού δικαίου και αυτές της τακτικής
διαδικασίας αρμοδιότητας του Μονομελούς
Πρωτοδικείου για ποσά μεγαλύτερα των 30.000
Ευρώ και του Πολυμελούς Πρωτοδικείου), δηλαδή μια υποχρεωτική συνάντηση των μερών με
τον Διαμεσολαβητή, στην οποία ενημερώνονται
για τη διαδικασία και τις βασικές της αρχές και
διερευνούν το ενδεχόμενο να επιλύσουν τη διαφορά τους με τον τρόπο αυτό. Χωρίς την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία, δεν είναι δυνατόν
να συζητηθεί η υπόθεσή τους στο ακροατήριο
του δικαστηρίου.

«ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
Κ.Ε.ΜΕ.Δ. Β.Ε.Α.»

Ο Πρόεδρος
Ηλ. Τσίρμπας
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Κων. Δαμίγος
Για το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας
Ο Πρόεδρος
Παύλος Ραβάνης

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, πρωτοστατώντας στις εξελίξεις και με αφετηρία την εξυπηρέτηση των μελών του, ίδρυσε και λειτουργεί
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ροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για
άτομα με αναπηρία.
Η ανωτέρω άδεια μπορεί να ληφθεί εφόσον ένας
τουλάχιστον γονέας εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτός, ακόμα και εάν ο άλλος γονέας
είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Σε περίπτωση
κατά την οποία και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί,
στον ίδιο ή σε διαφορετικούς εργοδότες, με κοινή τους υπεύθυνη δήλωση προς τον εργοδότη ή
τους εργοδότες τους, γνωστοποιούν ποιος από
τους δύο θα κάνει χρήση της ανωτέρω άδειας
ή, σε περίπτωση που μοιραστούν την άδεια, τα
αντίστοιχα χρονικά διαστήματα χρήσης της από
καθέναν από αυτούς.

■■Παρατείνεται

έως
10 Μαΐου η άδεια
ειδικού σκοπού για
τους εργαζόμενους
στον ιδιωτικό τομέα

Παρατείνεται έως τις 10 Μαΐου η άδεια ειδικού
σκοπού για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ).
Την ΚΥΑ υπογράφουν ο υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, ο
υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και ο υφυπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Σε περίπτωση που ο ένας γονέας είναι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα ενώ ο άλλος στο Δημόσιο, απαιτείται η προσκόμιση στον εργοδότη
της υπεύθυνης δήλωσης του εργαζόμενου γονέα
στο Δημόσιο ότι δεν έχει κάνει χρήση της άδειας
ειδικού σκοπού, προκειμένου ο μισθωτός του
ιδιωτικού τομέα να μπορεί να κάνει χρήση της
άδειας αυτής.

Μεταξύ άλλων, η ΚΥΑ προβλέπει ότι η χρήση της
άδειας ειδικού σκοπού, η οποία θεσμοθετήθηκε
ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την παρ. 3
του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α’ 55),
ως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται, μέχρι και
τις 10 Μαΐου 2020.

Σε περίπτωση που εργάζεται μόνο ένας εκ των
δύο γονέων, τότε αυτός δεν μπορεί να κάνει
χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός και αν
ο γονέας που δεν εργάζεται :

Πρόκειται για την δεύτερη παράταση που δίνεται, καθώς αρχικά το μέτρο ίσχυε έως 10 Απριλίου και ακολούθως έως 24 Απριλίου. Πλέον ισχύει έως 10 Μαΐου.
Την άδεια ειδικού σκοπού δικαιούνται εργαζόμενοι γονείς παιδιών:
•

που είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς,

•

που φοιτούν σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης,

•

που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές
μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,
ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας των παιδιών,
καθώς και οι εργαζόμενοι γονείς ατόμων με
αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές πα-

•

νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή

•

νοσεί από τον κορωνοϊό COVID-19 ή

•

είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό
67% και άνω, σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ ή λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον Οργανισμό
Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) ή σύνταξη αναπηρίας.

Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης γονέων,
την άδεια ειδικού σκοπού λαμβάνει ο γονέας, ο
οποίος έχει την επιμέλεια του παιδιού ή τη γονική μέριμνα, εκτός και αν μεταξύ τους συμφωνήσουν διαφορετικά, σύμφωνα με την κοινή τους
υπεύθυνη δήλωση ως ανωτέρω.
Σε κάθε περίπτωση, για να μπορεί ο εργαζόμενος να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού
πρέπει να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για
λήψη ετήσιας κανονικής άδειας τουλάχιστον 6
ημερών στην εξαήμερη εργασία και 5 ημερών
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επιπλέον μέτρο προστασίας των ψηφιακών μας
συναλλαγών με το Δημόσιο, καθώς η χρήση των
διαπιστευτηρίων Taxisnet έχει διευρυνθεί, ειδικά μετά την έναρξη λειτουργίας της ενιαίας διαδικτυακής πύλης του Δημοσίου “Gov.gr”. Τα διαπιστευτήρια Taxisnet χρησιμοποιούνται για την
πιστοποίηση των πολιτών τόσο στη νέα πύλη
όσο και σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες του Δημοσίου. Ήδη ο αριθμός των φορέων που χρησιμοποιούν την αυθεντικοποίηση μέσω Taxisnet
υπερβαίνει τους 65.

στην πενθήμερη εργασία. Σε περίπτωση που δεν
πληρούται η ως άνω προϋπόθεση, τότε δικαιούται την άδεια ειδικού σκοπού κατ’αναλογία των
ημερών κανονικής αδείας που δικαιούται.

■■Taxis:

Σύσταση για
αλλαγή του κωδικού
πρόσβασης

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό και υπενθυμίζεται ότι
οι κωδικοί πρόσβασης (όνομα χρήστη/username
και συνθηματικό/password) που εκδίδονται,
κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, για χρήση στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες Taxisnet είναι αυστηρά προσωπικοί.
Ως εκ τούτου, ο χρήστης οφείλει να τους διαφυλάττει με προσοχή για την αποκλειστική χρήση
τους μόνο από τον ίδιο, λαμβάνοντας κάθε μέτρο πρόνοιας για τη μη διαρροή τους σε οποιονδήποτε άλλον.

Την αλλαγή των κωδικών πρόσβασης Τaxisnet
προτείνει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), στο
πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης του επιπέδου
ασφαλείας των υπηρεσιών της.
Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης συνιστούν στους πολίτες και τις επιχειρήσεις την αντικατάσταση των
ενεργών κωδικών πρόσβασης τους (passwords)
στο Taxisnet με νέους που θα πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
•

Να αποτελούνται κατ’ ελάχιστο από 8 χαρακτήρες

•

Να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά:
−− Τουλάχιστον έναν κεφαλαίο λατινικό αλφαβητικό χαρακτήρα
−− Τουλάχιστον έναν πεζό λατινικό αλφαβητικό χαρακτήρα
−− Τουλάχιστον έναν αριθμητικό χαρακτήρα
−− Τουλάχιστον έναν ειδικό χαρακτήρα

Για εργασίες που προβλέπεται να γίνονται από
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για λογαριασμό του
πολίτη, είναι διαθέσιμος μηχανισμός παροχής
και ανάκλησης εξουσιοδοτήσεων για συγκεκριμένες ενέργειες. Ο μηχανισμός αυτός δίνει τη
δυνατότητα στον πολίτη να λαμβάνει την βοήθεια που χρειάζεται από πρόσωπο της επιλογής
του και για το χρονικό διάστημα που επιθυμεί,
με τρόπο απόλυτα διαφανή και ασφαλή, διατηρώντας τον απόλυτο έλεγχο σχετικά με τις ενέργειες που μπορούν να γίνονται αντί αυτού.
Σε αυτές τις περιπτώσεις το εξουσιοδοτημένο
τρίτο πρόσωπο χρησιμοποιεί τα δικά του διαπιστευτήρια (και όχι του πολίτη) για να αποκτήσει πρόσβαση στις συγκεκριμένες ενέργειες και
μόνο για το διάστημα που είναι ενεργή η εξουσιοδότηση.

Η αλλαγή του κωδικού (password) μπορεί να γίνει μέσω της εφαρμογής “Διαχείριση λογαριασμού / Αλλαγή κωδικού” (https://
www1.gsis.gr/taxisnet/mytaxisnet/protected/
changePassword.htm) εφόσον ο χρήστης γνωρίζει τον υφιστάμενο κωδικό (απαιτείται Σύνδεση
– Login).

Η εξουσιοδότηση μπορεί να γίνει μέσω της εφαρμογής “Εξουσιοδοτήσεις” (https://www1.gsis.gr/
taxisnet/mytaxisnet/protected/authorizations.
hm) όπου ο χρήστης μπορεί να εξουσιοδοτήσει
τρίτο πρόσωπο για να προβεί σε ενέργειες στο
Taxis για λογαριασμό του χωρίς να του δώσει
τον κωδικό και το συνθηματικό του.

H αντικατάσταση των κωδικών πρόσβασης συνίσταται αλλά δεν είναι υποχρεωτική. Αποτελεί
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■■Κατακόρυφη

αύξηση των ηλεκτρονικών
πωλήσεων – Τι αγοράζουν οι καταναλωτές
από τα eshops

ματικά η επισκεψιμότητα στο φυσικό δίκτυο
καταστημάτων, εμπορικών κέντρων και χώρων
ψυχαγωγίας σε ποσοστό που φτάνει το -85%
μέσα στην εβδομάδα 30 Μαρτίου – 5 Απριλίου
2020 σε σχέση με την βάση των 5 εβδομάδων (3
Ιανουαρίου – 6 Φεβρουαρίου 2020).
Στον αντίποδα βρίσκονται κατηγορίες ηλεκτρονικού εμπορίου με προϊόντα αυτοκίνησης και
μοτοκίνησης, μόδας και ειδών ταξιδιού και μεταφοράς που εμφανίζουν πτώση στην οnline δαπάνη, όπως ενδεικτικά αμορτισέρ αυτοκινήτου
με -99%, βαλίτσες ταξιδιού με -63% και γόβες με
-51%. Ωστόσο ακόμα και η κατηγορία της μόδας
έδειξε τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης με αύξηση
4% σε online επισκεψιμότητα την εβδομάδα 30
Μαρτίου – 5 Απριλίου 2020, λόγω και των online
αγορών για την πασχαλινή περίοδο.

Ραγδαία αύξηση της δαπάνης των Ελλήνων καταναλωτών στα ηλεκτρονικά καταστήματα καταγράφει έρευνα η οποία διενεργήθηκε το διάστημα 30 Δεκεμβρίου 2019 έως 5 Απριλίου 2020, από
τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου
(GR.EC.A), με τη συνεργασία των μηχανών σύγκρισης τιμών BestPrice & Skroutz, την Google και την
ομάδα eMarket Intelligence της Convert Group.
Σημειώνεται ότι τα στοιχεία αντλήθηκαν από
4.451 e-shops με τα οποία συνεργάζεται το Skroutz,
από 2.116 eshops με τα οποία συνεργάζεται το
BestPrice και από εκατομμύρια δεδομένα τοποθεσίας των Google Maps, χωρίς να επεξεργαστεί
κανένα προσωπικό δεδομένο χρηστών. Από την
έρευνα έχουν εξαιρεθεί όλες οι κατηγορίες υπηρεσιών (όπως αεροπορικά εισιτήρια, μουσική, ταινίες, συνδρομές σε παιχνίδια) αλλά και η κατηγορία
αγορών από online super markets.Αναλυτικότερα,
αύξηση έως και 134% εβδομαδιαίως, σε σχέση με
την ίδια εβδομάδα του 2019, παρατηρείται στην
καταναλωτική δαπάνη προϊόντων που γίνεται σε
ηλεκτρονικά καταστήματα από Έλληνες.

■■Έκτακτη

ενίσχυση
για νοικοκυριά με
ανήλικα μέλη

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση θα δοθεί σε δικαιούχους Ελάχιστους Εγγυημένου Εισοδήματος
(ΕΕΕ) που έχουν ένα τουλάχιστον ανήλικο μέλος
στο νοικοκυριό τους, με πρωτοβουλία της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
αρμόδιας για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Δόμνας Μιχαηλίδου.

Σύμφωνα με την έρευνα, τον Μάρτιο εκατοντάδες κατηγορίες έχουν εκτοξευθεί από τις
online αγορές, όπως puzzles με +1.654%, web
cameras με +1.256% και στρώματα γυμναστικής
με +772%, σε σχέση με τον Φεβρουάριο εφέτος.
Ταυτόχρονα, η online επισκεψιμότητα σε όλες
τις μεγάλες κατηγορίες ηλεκτρονικού εμπορίου αυξάνεται εδώ και 4 εβδομάδες με πρωταγωνιστές τα Προϊόντα Ψυχαγωγίας με +433%,
τον Αθλητισμό & Hobby με +129% και τα Παιδικά – Βρεφικά Είδη με +118% για την εβδομάδα
30 Μαρτίου – 5 Απριλίου 2020 σε σχέση με την
εβδομάδα 2 Μαρτίου – 8 Μαρτίου 2020.

Με Κοινή Απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προβλέπεται η καταβολή επιπλέον εισοδηματική
ενίσχυση ύψους 100 ευρώ για το πρώτο παιδί
και 50 ευρώ για κάθε επόμενο, με ανώτατο όριο
τα 300 ευρώ συνολικά για κάθε δικαιούχο. Η
έκτακτη εισοδηματική ενίσχυση αφορά τόσο
μονογονεϊκές οικογένειες όσο και νοικοκυριά με
δύο γονείς, εφόσον υπάρχουν ανήλικα παιδιά.
Η δαπάνη της ενίσχυσης η οποία θα καλυφθεί
από τον προϋπολογισμό του τομέα της Πρόνοιας του υπουργείου Εργασίας, ανέρχεται σε 8,42
εκατ. ευρώ και θα δοθεί σε περίπου 63.900 νοικοκυριά που ήδη λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Σύμφωνα με την έρευνα, στο ίδιο διάστημα που
εκτοξεύεται η online επισκεψιμότητα σε κατηγορίες ηλεκτρονικού εμπορίου μειώνεται δρα17
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Συνεντεύξεις - Άρθρα
μεταφέρονται στο μέλλον και παράλληλα προσφέρονται δάνεια με μόνο στόχο να καλυφθούν
τρέχουσες ανελαστικές υποχρεώσεις. Κάτι σαν
παγίδα χρέους!

■■Προτάσεις

ανάκαμψης από
την πανδημία του
COVID19

Τρεις προτάσεις με μια διαφορετική οπτική
(περιληπτικά):
Α. Από την πρωτόγνωρη περιπέτεια του κορωνοϊού ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις επιχειρήσεις μας, είναι να βγουν υπερχρεωμένες ….. να
γίνουν ζόμπι!
Οι μεταθέσεις πληρωμών σε συνδυασμό με τα
μέχρι σήμερα προσφερόμενα χρηματοδοτικά
εργαλεία, όλα οδηγούν κατευθείαν στην υπερχρέωση. Τα δάνεια που δίδονται μου θυμίζουν
το 2009 με τα δάνεια του ΤΕΜΠΜΕ. Υπάρχει κίνδυνος να καταστραφούν επιχειρήσεις εξ αιτία
του δανεισμού. Οι κίνδυνοι ενός τέτοιου δανεισμού είναι η αιτία που η ΟΝΕ αποφάσισε να
δώσει σημαντικές επιχορηγήσεις στις πληττόμενες κρατικές οικονομίες. Και βλέπουμε
τα κράτη με τη σειρά τους να στηρίζουν με
κρατικές επιδοτήσεις μεγάλες αεροπορικές
εταιρίες και όσες άλλες επιχειρήσεις τις
θεωρούν σημαντικές παραβιάζοντας κάθε
προηγούμενο κανόνα! Δεν τις στέλνουν να
δανειστούν στις τράπεζες.

Άρθρο του κ. Γιώργου Γιαγτζή
Μέλος του ΔΣ του ΒΕΑ

Εν όψη των 22 δις που θα επιχορηγήσει η ΕΕ τη
χώρα μας, αναλογικά και οι δυνατότητες επιδοτήσεων θα είναι αναβαθμισμένες. Με δεδομένο ότι οι ΜμΕ αποτελούν τον σημαντικότερο
πλούτο της οικονομίας μας, το κράτος οφείλει να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια επιβίωσης των επιχειρήσεών μας επιδοτώντας
ανελαστικές δαπάνες κάθε πληττόμενης
επιχείρησης υγειούς μέχρι το 2019.

Στην προσπάθεια για θεραπεία της οικονομίας
από τον Κορωνοϊό εξαγγέλλονται χρηματοδοτικά εργαλεία πολλών δις για τις επιχειρήσεις
μας, με στόχο την επιβίωσή τους και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.
Προσοχή!!! Πολύ λίγα χαρίζονται, τα περισσότερα δις είναι δανεικά. Είναι δάνεια που
πρέπει μια μέρα να αποπληρωθούν! Εδώ να
κάνω μια παρένθεση και θα θυμίσω τι σημαίνει
δάνειο. Δάνειο λοιπόν παίρνει ένας επιχειρηματίας με σκοπό να το επενδύσει να αυξήσει την
κερδοφορία του και στη συνέχεια από τα περισσότερα κέρδη να αποπληρώσει το δάνειο. Τι από
αυτά ισχύει στα χρηματοδοτικά εργαλεία των
ημερών μας ?

Β. Όταν οι χρηματοροές στις επιχειρήσεις είναι
φυσιολογικές δεν υπάρχει ανάγκη δανεισμού. Η
επιχείρηση παράγει, πουλάει, εισπράττει, κερδίζει. Εξ αιτίας του κορωνοϊού η αλυσίδα αυτή
έχει σπάσει. Δυστυχώς οι πρώτες ενδείξεις από
την αγορά είναι απογοητευτικές. Δεν υπάρχει η
δυνατότητα αποκατάστασης την ομαλότητα.
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις το κράτος είναι αυτό
που μπορεί να μπει μπροστά και να αποκαταστήσει την κανονικότητα. Το κράτος, ως ο μεγαλύτερος καταναλωτής, θα πρέπει να βρει

Τίποτα!
Φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις
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τρόπους να προμηθεύεται προϊόντα και
υπηρεσίες από την Ελλάδα. Παρακάμπτοντας την αρχή του ελάχιστου κόστους, θα
μπορούσε να δώσει μια παραγωγική ώθηση που
θα συμπαρασύρει όλη την οικονομία προς την
κανονικότητα.
Για το σκοπό αυτό, της επιλογής δηλαδή Ελληνικών προϊόντων, όχι μόνο από το κράτος αλλά
και από τους καταναλωτές θα βοηθούσε σημαντικά και το Ελληνικό Σήμα.

Γ. Ο Κορωνοϊός πέραν των άλλων, ανέδειξε σημαντικές παθογένειες του οικονομικού μοντέλου της χώρας μας. Ο μετασχηματισμός του επιβάλλεται. Για το σκοπό αυτό χρήσιμο εργαλείο,
μπορεί να φανεί ο Κοινωνικός Ισολογισμός
(Κ.Ι.) των επιχειρήσεων. Πέραν του ότι αναδεικνύει ποιες επιχειρήσεις σέβονται την εργασία
και είναι φιλικές με τον κοινωνικό ιστό, αν το
κράτος επιβράβευε τέτοιες επιχειρήσεις, είτε με
επιλεκτική φορολόγηση, είτε με πρώτη επιλογή από το κράτος των προϊόντων και των
υπηρεσιών που παράγουν, θα αποτελούσε
σημαντικό κίνητρο και για άλλες επιχειρήσεις
να βελτιώσουν τον Κ.Ι. με γενικότερο όφελος
για την οικονομία. Βραχυπρόθεσμα θα βοηθούσε στο μετασχηματισμό του οικονομικού μοντέλου της χώρας σε ένα ποιοτικότερο και σταθερότερο από διεθνείς κλυδωνισμούς.

Ανταποδοτικές		
Υπηρεσίες Β.Ε.Α
προς τα Μέλη
Περισσότερες πληροφορίες
στη σελίδα 68
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Κλαδικά
θα προσπαθήσει να ενταχθεί ο κλάδος στα μέτρα ελάφρυνσης και διευκόλυνσης που υιοθετούνται από την Κυβέρνηση, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
οι επιχειρήσεις που με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου έπαυσαν την λειτουργία τους, σας
ενημερώνουμε για τα παρακάτω.

■■Μέτρα

ελάφρυνσης
& διευκόλυνσης για
την στήριξη
των επιχειρήσεων
του κλάδου λόγω
της εξάπλωσης του
κορωνοϊού

Η Ομοσπονδία με έγγραφό της προς την ΓΣΕΒΕΕ (ΑΠ: 225/16.03.2020) ενημέρωσε για την
αδυναμία λειτουργίας των επιχειρήσεων του
κλάδου, λόγω της παύσης λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων με την Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» από 14.03.2020, αλλά και
λόγω των μέτρων πρόληψης που πρέπει να τηρούνται για την προσπάθεια περιορισμού εξάπλωσης του κορωνοϊού.
Με βάση τα παραπάνω η Ομοσπονδία ζήτησε
από την ΓΣΕΒΕΕ να ενταχθεί ο κλάδος στις προτάσεις που θα καταθέσει προς την Κυβέρνηση
για τα μέτρα ελάφρυνσης και διευκόλυνσης
των επιχειρήσεων γενικά, αλλά και στα μέτρα
που περιγράφονται στο Άρθρο 13 «Μηχανισμός
στήριξης των εργαζομένων» της παραπάνω ΠΝΠ,
ώστε να μπορέσει ο κλάδος μας να ανταπεξέλθει σε αυτή την έκτακτη κρίση.

(Ένωση Σωματείων Αναγνωρισμένη αριθ. εγγραφής στο βιβλίο σωμ. Πρωτ. Αθηνών 119, Ειδ.
974/31-7-74)
Έδρα: Πλ. Ελευθερίας 2, 10553 – Αθήνα, Τηλ. :
2103248455, Fax: 2103211630
Internet: http://www.poseh.gr,

Η ΓΣΕΒΕΕ μας κοινοποίησε Δελτίο Τύπου στις
16.03.2020 με θέμα: «Πακέτο μέτρων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται από την
πανδημία του κορωνοϊού (Covid-19)», τα οποία
πρότεινε με επιστολή της προς τους Υπουργούς
Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κ.κ. Χρ.Σταϊκούρα, Α.Γεωργιάδη και Ι.Βρούτση αντίστοιχα.

e-mail: posei@otenet.gr

Αρ.Πρ.: 231		

Αθήνα 17/3/2020

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Η ΓΣΕΒΕΕ επίσης, κοινοποίησε έγγραφο προς
τις Ομοσπονδίες στις 13.03.2020, σχετικό με τα
μέτρα που ήδη έχουν ληφθεί από την Κυβέρνηση για την άμεση στήριξη των επιχειρήσεων
που πλήττονται λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Προς : 72 Σωματεία – Μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Η
Κοινοποίηση: Μέλη του Δ.Σ & E.E
της Π.Ο.Σ.Ε.Η
Θέμα: «Μέτρα ελάφρυνσης & διευκόλυνσης
για την στήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού»

Συνημμένα σας κοινοποιούμε όλα τα παραπάνω έγγραφα για να ενημερώσετε τους συναδέλφους και θα υπάρχει ενημέρωση για όλες
τις εξελίξεις σχετικές με τις αποφάσεις της Κυβέρνησης για την λειτουργία των επιχειρήσεων
του κλάδου.

Συνάδελφε Κύριε Πρόεδρε,
Σε συνέχεια του ενημερωτικού δελτίου μας με
ΑΠ: 224/16.03.2020, με το οποίο ενημερώναμε
ότι η Ομοσπονδία σε συνεργασία με την ΓΣΕΒΕΕ
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Για την Π.Ο.Σ.Ε.Η

Προς : 72 Σωματεία – Μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Η
Κοινοποίηση: Μέλη του Σ & E.E της Π.Ο.Σ.Ε.Η
Ο Πρόεδρος			
Θ.Αγγουράκης		

Θέμα: «Λειτουργία Οικοδομών & Εργοταξίων μέσα σε συνθήκες πανδημίας»

Ο Γ. Γραμματέας

Χ.Κωνσταντόπουλος

Συνάδελφε Κύριε Πρόεδρε,
Με αφορμή συνεχή ερωτήματα συναδέλφων
σχετικά με την λειτουργία οικοδομών και εργοταξίων σε όλη την επικράτεια, χωρίς να τηρούνται τα βασικά μέτρα πρόληψης και προστασίας από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19,

Συνημμένα: α) Έγγραφο ΠΟΣΕΗ με ΑΠ:
225/16.03.2020, β) Δελτίο Τύπου ΓΣΕΒΕΕ
στις 16.03.2020, γ) Έγγραφο ΓΣΕΒΕΕ με ΑΠ:
43028/16.03.2020, δ) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου: «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Α΄ 64/14.03.2020)

■■Λειτουργία

Οικοδομών &
Εργοταξίων
μέσα σε συνθήκες
πανδημίας
η Ομοσπονδία σας ενημερώνει για τα παρακάτω.
Κυβέρνηση με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 64/14.03.2020) και την ΚΥΑ με Αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024/2020 (ΦΕΚ Β΄915/17.03.2020),
δεν έχει επιβάλλει την προσωρινή απαγόρευση εργασιών στις Οικοδομές & Εργοτάξια της
χώρας.

(Ένωση Σωματείων Αναγνωρισμένη αριθ. εγγραφής στο βιβλίο σωμ. Πρωτ. Αθηνών 119, Ειδ.
974/31-7-74)
Έδρα: Πλ. Ελευθερίας 2, 10553 – Αθήνα,

Ομοσπονδία με το έγγραφό της προς τον
Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων (ΑΠ:
237/18.03.2020), ζήτησε εκτός των άλλων, την
προσωρινή απαγόρευση εργασιών σε Οικοδομές & Εργοτάξια όπου συνωστίζονται διάφορα
συνεργεία τεχνικών επαγγελμάτων και δημιουργούνται επικίνδυνες συνθήκες διασποράς
του κορωνοϊού για τους εργαζόμενους, τους
Εργολήπτες Ηλεκτρολόγους και τα υπόλοιπα
τεχνικά επαγγέλματα.

Τηλ. : 2103248455
Fax: 2103211630
Internet: http://www.poseh.gr,
e-mail: posei@otenet.gr
Αρ.Πρ.: 252
Αθήνα 20/3/2020
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■■12

+ 1 προτάσεις για
την επανεκκίνηση της
οικονομίας στη μετά
κορωνοϊό εποχή

προσπάθεια προς την κατεύθυνση να δοθούν
λύσεις, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις Οικοδομών
& Εργοταξίων, συνεχίζεται σε συνεργασία με
την ΓΣΕΒΕΕ και με επικοινωνίες με τους αρμόδιους φορείς από την Ομοσπονδία.
Μέχρι και σήμερα, με βάση τις πρόσφατες
εξαγγελίες της Κυβέρνησης, δεν υπάρχει προσωρινή απαγόρευση εργασιών σε Οικοδομές
& Εργοτάξια, αλλά επιβάλλεται να τηρούνται
απαρέγκλιτα τα μέτρα πρόληψης και προστασίας από όλους τους εμπλεκόμενους προς την
κατεύθυνση προστασίας των εργαζομένων και
την μη εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΩΝ
ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΩΝ ΩΡΟΛΟΓΟΠΩΛΩΝ

Επιστολή με δέσμη 13 προτάσεων για τη μετά
κορωνοϊό εποχή απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών (ΠΟΒΑΚΩ) στον
υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη και στον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, η Ομοσπονδία καλεί τα Σωματεία – Μέλη και τους συναδέλφους να καταγγέλλουν προς τις αστυνομικές αρχές, τις αρμόδιες υπηρεσίες της
επιθεώρησης εργασίας ή στον τηλεφωνικό
αριθμό 1520, περιπτώσεις λειτουργίας Οικοδομών & Εργοταξίων όπου οι υπεύθυνοι για την
λειτουργία τους δεν επιβάλλουν σε όλους τους
εμπλεκόμενους την ορθή τήρηση των μέτρων
πρόληψης και προστασίας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Η ΠΟΒΑΚΩ επισημαίνει στην επιστολή της πως
«η επόμενη ημέρα για την οικονομία, θα είναι
μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση και θα απαιτηθούν πολύ προσεκτικοί χειρισμοί. Τα επιπλέον
μέτρα που θα κληθεί να λάβει η ελληνική κυβέρνηση, θα πρέπει να είναι πραγματικά γενναία, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη δυναμική επανεκκίνηση της οικονομίας. Θα πρέπει
να επικεντρωθούν σε ενέσεις ρευστότητας με
τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων που θα διασφαλίζουν τη διατήρηση των θέσεων εργασίας
και τη συνέχιση της επιχειρηματικότητας».

Ακόμα καλούμε τα Σωματεία – Μέλη και τους
συναδέλφους να αναδεικνύουν τέτοιες περιπτώσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της
περιοχής τους, προκειμένου να δοθεί δημοσιότητα στο πρόβλημα για να εφαρμόζουν όλοι οι
εμπλεκόμενοι τις οδηγίες της Κυβέρνησης και
των ειδικών επιστημόνων για την προστασία
και την μη εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19.

«Είναι γεγονός ότι η εξάπλωση του κορωνοϊού
έχει τραυματίσει πολύ σοβαρά την παγκόσμια
οικονομία και κατ’ επέκταση την ευρωπαϊκή και
την ελληνική. Μεγάλες, μικρομεσαίες και πολύ
μικρές επιχειρήσεις ανέστειλαν τις δραστηριότητές τους, ενώ σημαντικός αριθμός όσων εξακολουθούν να λειτουργούν σημειώνουν εξαιρετικά χαμηλές αποδόσεις λόγω του γενικότερου
κλίματος. Επιπλέον θα πρέπει να εξεταστούν
και οι μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών που εκτιμάται ότι θα δώσουν ανάσα στις
επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους» αναφέρεται στην επιστολή.

Για την Π.Ο.Σ.Ε.Η

Ο Πρόεδρος		
Θ.Αγγουράκης		

Ο Γ. Γραμματέας
Χ.Κωνσταντόπουλος

Πιο συγκεκριμένα η ΠΟΒΑΚΩ προτείνει:

22

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ Θ Ε Μ Α Τ Α
•

Πρόγραμμα τόνωσης της ρευστότητας και
ειδικά για τις πολύ μικρές και μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Με εγγυημένα από το κράτος
άτοκα δάνεια και επιδοτήσεις.

•

Διαγραφή προσαυξήσεων σε πιθανές ρυθμίσεις προς το δημόσιο και παράλληλα παροχή ασφαλιστικών, φορολογικών ενημεροτήτων για την απρόσκοπτη συνέχιση της
δραστηριότητας των επιχειρήσεων.

•

Κατάργηση του φόρου πολυτελείας, ο οποίος, μάλιστα, από την επιβολή του το 2010,
δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα δημόσια
έσοδα. Είναι ένα πάγιο αίτημα του κλάδου
μας, που το έχουμε θέσει κατά επανάληψη,
και τώρα είναι η κατάλληλη ώρα για να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

•

Εξαίρεση από την καταβολή ΦΠΑ της πρώτης ύλης για τον κλάδο της αργυροχρυσοχοΐας.

•

Παράταση για τις μεταχρονολογημένες επιταγές που θα λήξουν ενδεχομένως μετά τις
31 Μαΐου, δηλαδή, μετά τη λήξη του διαστήματος που καλύπτει η νέα ρύθμιση, (προέκυψε στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης που
ελήφθησαν για τις επιχειρήσεις). Η ρύθμιση
δίνει παράταση 75 ημερών στην πληρωμή
επιταγών από τους εκδότες τους. Η ΠΟΒΑΚΩ
έγκαιρα με επιστολή της είχε ζητήσει η παράταση να καθορίζεται στις 90 ημέρες.

•

•

και των εγχώριων ποιοτικών προϊόντων
(συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού
κοσμήματος, που αποτελεί πρεσβευτή της
χώρας μας), δεδομένου, μάλιστα πως στην
πρώτη φάση του κορωνοϊού, η Ελλάδα αποδείχθηκε - χάρη στα μέτρα που ελήφθησαν
έγκαιρα και στην πειθαρχία που επέδειξαν
οι πολίτες - πως έχει σχέδιο και είναι μεθοδική.

Παρά την επανειλημμένη διεύρυνση του καταλόγου των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων, στα μέτρα
στήριξης δεν έχουν συμπεριληφθεί χιλιάδες
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που πλήττονται
εξίσου με τις ατομικές αλλά ανήκουν σε άλλες κατηγορίες (ΑΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΕΠΕ,ΙΚΕ,ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ κ.λπ.). Ο αριθμός των παραπάνω επιχειρήσεων κάθε άλλο παρά αμελητέος είναι και
αναντίρρητα θα πρέπει να συμπεριληφθούν
στους δικαιούχους του βοηθήματος των 800
ευρώ, το οποίο να παρέχεται σε κάθε εταίρο,
να ανασταλούν οι ασφαλιστικές και φορολογικές οφειλές τους, να μετατεθούν χρονικά οι δόσεις των ρυθμίσεων τους προς τον
ΕΦΚΑ και το δημόσιο καθώς και οι οφειλές
τους προς τις τράπεζες.
Διενέργεια καμπάνιας προβολής της χώρας
23

•

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας,
που έχει ξεκινήσει, θα πρέπει να συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση, δημιουργώντας
εναλλακτικές λύσεις για την εξωστρέφεια
των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται να σχεδιασθούν εξειδικευμένες
δράσεις ψηφιακών εκθέσεων νέας γενιάς και
ψηφιακού εξαγωγικού μάρκετινγκ των επιχειρήσεων, ώστε να είναι σε θέση να ενταχθούν με αξιοπιστία σε όποιες ηλεκτρονικές
πλατφόρμες επιθυμούν είτε δημιουργηθούν
σε εθνικό επίπεδο, είτε λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο.

•

Προστασία της επαγγελματικής στέγης, σε
περίπτωση μη πληρωμής ολοκλήρου του
ενοικίου, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί.

•

Η διενέργεια των εκθέσεων αποτελεί σημαντικό συνοδοιπόρο για την εξωστρέφεια της
αργυροχρυσοχοΐας. Δηλώνουμε έντονα τον
προβληματισμό μας για το τι θα γίνει για
μεγάλες διοργανώσεις όπως είναι η Διεθνής
Έκθεση Θεσσαλονίκης του Σεπτεμβρίου, κα-
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-Επισημάνσεις
για την σωστή
επιλογή υλικού
στα διαχωριστικά
προστασίας

θώς και οι δυο εκθέσεις του κλάδου μας σε
Θεσσαλονίκη και Αθήνα αντίστοιχα. Θεωρούμε ότι τουλάχιστον οι κλαδικές εκθέσεις
είναι ζωτικής σημασίας για τον κλάδο μας
και θα πρέπει να τύχουν οικονομικής αρωγής.
•

•

•

Μείωση τιμολογίων ενέργειας και επικοινωνίας για τους επαγγελματικούς χώρους καθώς και δυνατότητα ρυθμίσεων στις οφειλές.

Η «Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων – Βιοτεχνών Υαλοπινάκων», επισημαίνει τη σοβαρότητα της επιλογής του κατάλληλου υλικού,
για την κατασκευή των διαχωριστικών προστασίας, από τον κίνδυνο μετάδοσης του κορωνοϊού.

Οικονομική στήριξη των πρωτοβάθμιων και
δευτεροβάθμιων επαγγελματικών οργανώσεων, οι οποίες στην περίοδο που διανύουμε
συμβάλουν τα μέγιστα παρέχοντας ενημέρωση στα μέλη τους, ενώ παράλληλα διατυπώνουν προτάσεις, για τη λύση προβλημάτων που ανακύπτουν στον κλάδο και την
αγορά, αρμοδίως. Η οικονομική ενίσχυση
μπορεί να συμβάλει ώστε οι επαγγελματικές οργανώσεις να περάσουν στην ψηφιακή
εποχή, πραγματοποιώντας τηλεδιασκέψεις,
συντονίζοντας και ανοίγοντας έναν αμφίδρομο δίαυλο επικοινωνίας. Παράλληλα
οι επαγγελματικές οργανώσεις ως φορείς
υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων
μπορούν να συμβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση με την υλοποίηση προγραμμάτων
για τα μέλη τους.

Η Π.Ο.Ε.Β.Υ. καταθέτει τα ακόλουθα:
Τα διαχωριστικά ατομικής προστασίας κοινού,
ανήκουν στην κατηγορία των νοσοκομειακών
υλικών/κατασκευών προστασίας, (π.χ. χρήση σε
ΜΕΘ) και η ορθή επιλογή υλικού για την κατασκευή τους καθορίζεται από τις παρακάτω απαιτήσεις:
α) αντίσταση σε κρούσεις
β) αντίσταση στην τριβή, χάραξη και αλλοίωση
της επιφάνειας
γ) αντοχή σε διάφορες δραστικές χημικές ουσίες

Πρόγραμμα τόνωσης της ανταγωνιστικότητας του πιο κρίσιμου κλάδου της ελληνικής
οικονομίας, του τουρισμού, που είναι σε
άμεση συνάρτηση με εκατοντάδες επαγγέλματα, και αποτελεί το μεγάλο κεφάλαιο της
ελληνικής οικονομίας.

δ) αντίσταση στην ανάπτυξη ή διάδοση φλόγας
και καπνού

Ειδικότερα:
Ο υαλοπίνακας:

Καταλήγοντας η ΠΟΒΑΚΩ σημειώνει πως «η
επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη
μετά κορωνοϊό εποχή θα πρέπει να θεωρηθεί
εθνικός στόχος. Απαιτούνται τα απαραίτητα εργαλεία ώστε οι επιχειρηματίες να διεκδικήσουν
την επόμενη ημέρα του μέλλοντος τους. Η ΠΟΒΑΚΩ είναι συστρατευμένη προς αυτή την κατεύθυνση, σε ετοιμότητα για να καταθέσει προτάσεις και λύσεις».

•
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Είναι ένα δομικό στοιχείο, που όχι μόνο η
παραγωγή του, αλλά και όλες οι κατεργασίες του και εφαρμογές του, καλύπτονται από
Ευρωπαϊκή Σήμανση προϊόντος. Έτσι, κάθε
κατεργασία που αποσκοπεί στην μορφοποίηση (κοπές, διάτρηση και λείανση ακμών
ΕΝ572), στην πρόσδοση χαρακτηριστικών
ασφάλειας στην χρήση, ή από πτώση (στρωματοποίηση ΕΝ1279, θερμική κατεργασία
σκλήρυνσης ΕΝ12150 ΕΝ1863) αλλά και στην
εφαρμογή και τοποθέτηση, καλύπτονται

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ Θ Ε Μ Α Τ Α
νεται το πυροθερμικό φορτίο του χώρου
εγκατάστασης, ενώ, δεν παράγεται καθόλου
καπνός ή διάπυρα σωματίδια, στην περίπτωση που εκτεθεί σε ανεπτυγμένη φωτιά.
Με βάση όλα τα παραπάνω, ο Υαλοπίνακας
χρησιμοποιείται, χρόνια τώρα, σε όλα τα
νοσοκομεία - ειδικότερα στις Μ.Ε.Θ.-, σε γκισέ τραπεζών, ταχυδρομείων, φαρμακείων,
αλλά ακόμα και στη χρήση φιαλών, όπως σε
αναψυκτικά, ποτά και συναφή είδη, αποτελώντας την ιδανικότερη ολοκληρωμένη επιλογή, σε διαχωριστικά προστασίας κοινού
και όχι μόνο.

από ένα, αυθύπαρκτο για το τελικό σύστημα
προστασίας, πλέγμα πιστοποιήσεων, σχετικά με το τελικό αποτέλεσμα.
•

Οι μηχανικές ιδιότητες του υαλοπίνακα,
παραμένουν σταθερές στη διάρκεια ζωής
του, ανεπηρέαστες από περιβαλλοντικές
συνθήκες, εξασφαλίζοντας ευστάθεια στην
εφαρμογή κατά την διάρκεια του χρόνου.
Υλικό ασφαλές-υψηλής επιφανειακής σκληρότητας, ανθεκτικό σε ακτινοβολία (ηλιακή
ή μη). H αντίσταση σε διαφορικές θερμικές
καταπονήσεις είναι ιδιαίτερα υψηλή, διατηρώντας την αρχική γεωμετρία και σχήμα
ανεπηρέαστα.

•

Η επιφάνεια του υαλοπίνακα είναι ανθεκτική σε μηχανική καταπόνηση, καθημερινό καθάρισμα με μαλακό ή όχι αντικείμενο
και σε χημική προσβολή από τα συνήθη χημικά καθαρισμού.

•

Η επιφάνεια του υαλοπίνακα δεν έχει πόρους, είναι λεία, στιλπνή και καθαρίζεταιαπολυμαίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς
υπολείμματα από βλαβερούς μικροοργανισμούς ή βρωμιά. (Xρήση σε χώρους υγιεινής, τροφίμων)

•

•

Σημείωση της Π.Ο.Ε.Β.Υ: Στο site της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπόρων – Βιοτεχνών
Υαλοπινάκων (www.tzami.gr/ΜΕΛΗ), οι πολίτες
μπορούν να βρουν και να απευθυνθούν σε πιστοποιημένους, τεχνικά καταρτισμένους επαγγελματίες του κλάδου σε όλη την Ελλάδα, για
περαιτέρω πληροφορίες, σε ό,τι αφορά τον Υαλοπίνακα και τις εκτεταμένες χρήσεις του.
Οι επαγγελματίες αυτοί, έχουν λάβει όχι μόνο
ολοκληρωμένη εκπαίδευση, αλλά και επιπλέον
έχουν επιτύχει στην εξέταση δεξιοτήτων από
ανεξάρτητους αρμόδιους φορείς.

Οι υαλοπίνακες δεν είναι απορροφητικοί σε
υγρασία ή οποιοδήποτε υγρό, διάλυμα αερίου σε υγρό, αφρό, καθιστώντας τους έτσι
ιδανικούς για χρήση σε χρήση όπου διεπιφάνεια διαχωρισμού απαιτείται. (Xρήση σε
εργαστήρια-αντιδραστήρια-χημικών διεργασιών). Προστασία: Λόγω της εκτεταμένης
χρήσης τους στο κτίριο, τόσο εσωτερικά όσο
και στο κέλυφος, υπάρχουν πλήρως τεκμηριωμένες και πιστοποιημένες διαδικασίες
και συστήματα που μπορούν να καλύψουν
κάθε απαίτηση ασφάλειας-προστασίας της
ανθρώπινης ζωής από εξωτερικές επιβουλές
ή από πτώση πάνω στην επιφάνεια (Τεχνική
Οδηγία ΤΕΕ Υαλοπινάκων Ασφαλείας), αλλά
και κάθε σχεδιαστική-αισθητική-λειτουργική ανάγκη. (Xρωματισμοί, αμμοβολή-εκτυπώσεις-ιδιωτικότητα, κ.λπ.)

■■Έρευνα:

2 στους
3 επιχειρηματίες
«βλέπουν»
επιστροφή στην
κανονικότητα μετά
από ένα χρόνο

Σχεδόν 2 στους 3 επιχειρηματίες (61%) θεωρούν
ότι οι επιχειρήσεις τους θα επανέλθουν σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας μετά από τουλάχιστον ένα χρόνο, σύμφωνα με τις απαντήσεις
που έδωσαν σε έρευνα του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ) για τις οικονομικές επιπτώσεις από την
πανδημία. Επίσης, σχεδόν 3 στις 4 επιχειρήσεις

Οι υαλοπίνακες κατηγοριοποιούνται ως
πρακτικά άκαυστα υλικά, σύμφωνα με
ΕΝ13501-1 ως προς την αντίδραση στην
φωτιά, δεν μεταδίδεται η φωτιά, δεν αυξά-
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δεν διαπίστωσαν κάποια μεταβολή στην τιμολογιακή πολιτική των προμηθευτών τους από
την εμφάνιση της πανδημίας.
Το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ διενήργησε δύο έρευνες. Η πρώτη αφορά στις κλειστές και πληττόμενες εμπορικές επιχειρήσεις (δείγμα 350 επιχειρήσεων)
όπου αποτυπώνονται οι απόψεις των επιχειρηματιών και αξιολογούνται από αυτούς τα μέτρα
ανακούφισης έναντι των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας. Επιπλέον, αποτιμάται ο βαθμός ανταπόκρισης των κρατικών πρωτοβουλιών στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας.
Η δεύτερη αφορά στις επιχειρήσεις τροφίμων
(δείγμα 300 επιχειρήσεων) οι περισσότερες από
τις οποίες έμειναν ανοιχτές σε όλη τη διάρκεια
της κρίσης. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη διατύπωση επικαιροποιημένων προτάσεων και στη βελτίωση των
υφιστάμενων πολιτικών, συντομεύοντας με αυτόν τον τρόπο τη διάρκεια της ύφεσης και περιορίζοντας τις απώλειες.

•

Επιδότηση των εργαλείων για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)

•

Ειδική μέριμνα για τις εποχιακές επιχειρήσεις (πάγωμα πληρωμών μέχρι την έναρξη
του 2021)

•

Ακατάσχετος Λογαριασμός

•

Εφάπαξ επιδότηση για την επανεκκίνηση
της επιχείρησης (5.000 ευρώ).

Φαίνεται ότι αναφορικά με το χρόνο που θα
χρειαστεί για επιστροφή στην προ COVID-19
εποχή οι έμποροι είναι αρκετά διστακτικοί. Μόλις το 19% των επιχειρηματιών θεωρούν πως
αρκούν 2 έως 4 μήνες για την αποκατάσταση
της λειτουργίας των επιχειρήσεών τους, ενώ
19% θεωρεί ότι εντός ενός εξαμήνου κάτι τέτοιο
είναι εφικτό. Αντίθετα, σχεδόν 2 στους 3 επιχειρηματίες (61%) θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις
τους θα επανέλθουν σε κανονικούς ρυθμούς
λειτουργίας μετά από τουλάχιστον ένα χρόνο. Η
άποψη των τελευταίων είναι πολύ πιθανόν να
οδηγείται σε αυτήν την άποψη από τις προβλέψεις ότι η Ελλάδα θα έρθει αντιμέτωπη με μία
ιδιαίτερα ισχυρή ύφεση το 2020, ενώ θα απαιτηθούν τουλάχιστον δύο χρόνια για να επανέλθει η οικονομία στην κατάσταση που ήταν στις
αρχές του 2020. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να
συρρικνώσει σημαντικά τόσο την κατανάλωση
όσο και την εμπιστοσύνη στην αγορά.

■■ΓΣΕΒΕΕ:

Πακέτο
μέτρων για την
προστασία των
Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων από
τoν κορονοϊό

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον καταγράφηκε από τις επιχειρήσεις στη διατύπωση προτάσεων, τις οποίες η ΕΣΕΕ επεξεργάζεται ώστε να τις προωθήσει
στην Πολιτεία. Σημαντικό τμήμα των προτάσεων
αφορά στην χρηματοδότηση και στο ζήτημα της
ρευστότητας. Ενδεικτικά οι έμποροι προτείνουν:
Αναστολή χρεώσεων και εξόδων κίνησης
στους λογαριασμούς τραπεζών με τη χρήση
e-banking

Δάνεια στους καταναλωτές (τάξεως 2.000
ευρώ) με σκοπό την ενίσχυση της καταναλωτικής ζήτησης

Επιστροφή στην κανονικότητα

Ένα σημαντικό εύρημα, όπως σημειώνεται από
την ΕΣΕΕ, είναι η αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Ασχέτως του ποσοστού των κλειστών ή πληττόμενων επιχειρήσεων που πραγματοποίησε διαδικτυακές πωλήσεις σημαντική
ήταν η αλλαγή και στις ανοιχτές. Τηλεφωνικές
παραγγελίες και αξιοποίηση δικτύων delivery
για πωλήσεις αποτελούν νέα ευρήματα.

•

•

Πακέτο μέτρων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία του
κορονοϊού πρότεινε με επιστολή της προς τους
υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Χρ. Σταϊκούρα, Α. Γεωργιάδη και Ι. Βρούτση
αντίστοιχα, η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελ26
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ματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας.

5) Στήριξη της απασχόλησης στους κλάδους που
πλήττονται μέσω επιδότησης επιχειρήσεων για
τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στα πρότυπα αντίστοιχων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ κατά
την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Πιο συγκεκριμένα η ΓΣΕΒΕΕ αναφέρει: «δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα θα ανασταλεί, προτείνουμε μία σειρά από μέτρα για την προστασία
των ελευθέρων επαγγελματιών και των μικρών
επιχειρήσεων. Προτείνουμε τα μέτρα αυτά όχι
μόνο με γνώμονα την επιβίωση των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια αυτής της πρωτόγνωρης
υγειονομικής κρίσης αλλά και για την επανεκκίνηση της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας μετά το τέλος της κρίσης, κάτι το οποίο
ευελπιστούμε να έρθει γρήγορα και με όσο το
δυνατόν μικρότερες επιπτώσεις».

6) Προστασία επαγγελματικής στέγης για διάστημα 6 μηνών σε περίπτωση μη πληρωμής
μισθωμάτων στους εκμισθωτές, υπό προϋποθέσεις και ειδικές ρυθμίσεις για την εκμίσθωση
ακινήτων από το Δημόσιο και τους ΟΤΑ (πχ κυλικεία σχολείων).

Στο πλαίσιο αυτό, η ΓΣΕΒΕΕ καταθέτει τα εξής
μέτρα άμεσης ενίσχυσης των μικρών επιχειρήσεων, με σκοπό τη στήριξη της επιβίωσης τους
μέσα σε μια εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση που
αναμένεται να επικρατήσει στο επόμενο διάστημα σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Το
πακέτο μέτρων αφορά κατ’αρχάς στις επιχειρήσεις που αναστέλλουν τη λειτουργία τους με
εντολή της κυβέρνησης και δύναται να επεκταθεί σε όλες τις επιχειρήσεις που άμεσα ή έμμεσα
πλήττονται από τις συνέπειες του εξάπλωσης
της πανδημίας. Ειδικότερα προτείνεται:
1) Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, πληρωμής ΦΠΑ, φόρου μισθωτών υπηρεσιών και
των δόσεων ρυθμίσεων λόγω ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς Δημόσιο για τους επόμενους 6
μήνες.
2) Αναστολή πληρωμής των εισφορών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και αναστολή
όλων των σχετικών δόσεων ασφαλιστικών
ρυθμίσεων για τους επόμενους 4 μήνες. Ειδικά για τις ρυθμίσεις οφειλών προτείνεται αντί
της αναστολής το πάγωμα και η μεταφορά τους
σε μεταγενέστερο χρόνο με την δυνατότητα
είτε εξαγορά τους είτε αφαίρεσης τους από τον
ασφαλιστικό χρόνο του ασφαλισμένου.

7) Αναστολή πληρωμών επιχειρηματικών δανείων προς Τραπεζικά Ιδρύματα για τους επόμενους 3 μήνες, δυνατότητα εφαρμογής νέων
ρυθμίσεων διευκόλυνσης (π.χ. επανυπολογισμό
δόσεων εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών
δανείων) καθώς και μετατροπή του διαστήματος σφράγισης των ακάλυπτων επιταγών από 8
ημέρες που ισχύει σήμερα σε 90 ημέρες και μη
αναγγελία στο Τειρεσίας

3) Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε όλους
τους ενεργούς επαγγελματίες στους οποίους
έχει διακοπεί λόγω οφειλών

8) Αναστολή διαδικασιών διακοπής στις παροχές ρεύματος, υδροδότησης, φυσικού αερίου και τηλεπικοινωνιών λόγω ληξιπρόθεσμων
οφειλών ή μη πληρωμής λογαριασμών για 3 μήνες.

4) Αναστολή πληρωμής ρυθμίσεων προς Τοπική
Αυτοδιοίκηση καθώς και δημοτικών τελών και
δημοτικών μισθωμάτων για 3 μήνες.

9) Προστασία πρώτης κατοικίας και αναστολή
πλειστηριασμών έως τα τέλη του 2020.
27
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Κλαδικά
■■Αίτημα

στήριξης
λόγω κορωνοϊού
ζητούν οι
υδραυλικοί

10) Αναστολή διαδικασίας-μηχανισμού καθορισμού κατώτατου μισθού βάσει του Ν. 4172/2013.
11) Δυνατότητα εκ νέου επιλογής, μετά το πέρας
των έκτακτων μέτρων, για όλους τους επιχειρηματίες, ασφαλιστικής κατηγορίας βάσει του Ν.
4670/20.

Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας

12) Παροχή κεφαλαίων κίνησης από τα τραπεζικά ιδρύματα προς τις επιχειρήσεις με εγγύηση
του ελληνικού Δημοσίου.

ΠΡΟΣ :
Υπουργό Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρα

13) Εκ νέου ενεργοποίηση και επέκταση του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας για αυτοαπασχολούμενους, για περιπτώσεις που διακόπτεται η
οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης με
απόφαση της Πολιτείας.

Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Α. Γεωργιάδη
Λόγω της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης
(Κορωνοϊός) που μαστίζει την κοινωνία, τη χώρα
και κατ’ επέκταση την οικονομία, το επάγγελμα
του υδραυλικού πλήττεται σε μεγάλο βαθμό.

14) Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τις επιχειρήσεις που αναστέλλουν τη λειτουργία τους βάσει αναγκαστικής εντολής.

Ειδικότερα, με βάση αναφορές πρωτοβάθμιων
επαγγελματικών ενώσεων του κλάδου μας και
των μελών τους (επιχειρήσεων & αυτοαπασχολούμενων), παρατηρείται μείωση του κύκλου
εργασιών που ξεπερνά το 80% σε σχέση με το
πρόσφατο παρελθόν.

15) Αναστολή των κατασχέσεων και αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών
16) Ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και την
Κοινωνική Ασφάλιση μετά το τέλος των έκτακτων μέτρων

Ως εκ τούτων – και έχοντας ως βάση τα μέχρι και
σήμερα θετικά μέτρα που ανακοινώθηκαν – αιτούμαστε: η δέσμη μέτρων που ανακοινώθηκαν,
όσον αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων
και των αυτοαπασχολούμενων, να διευρυνθεί
και να συμπεριλάβει τις επιχειρήσεις και τους
αυτοαπασχολούμενους του κλάδου με στόχο
την επιβίωσή τους και τη διατήρηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

17) Μείωση στο 50% της προκαταβολής φόρου
εισοδήματος
18) Μείωση του ΦΠΑ στο 13% σε όλη την εστίαση
19) Άρση των ποινικών κυρώσεων για την σφράγιση επιταγών
20) Μικροπιστώσεις για τους ΕΒΕ μέσω του ΕΤΕΑΝ και του τραπεζικού συστήματος
21) Δάνεια από εμπορικές τράπεζες με επιδότηση επιτοκίου.

Με εκτίμηση για το Δ.Σ., της ΟΒΥΕ

Επιπλέον, στη φάση αυτή η γενική συνομοσπονδία θεωρεί επιτακτική και δεδομένη τη μείωση
των υποχρεώσεων για την επίτευξη υψηλών
πρωτογενών πλεονασμάτων καθώς και την αντίστοιχη εξαίρεση των σχετικών δαπανών για την
αντιμετώπιση του κορονοϊού από τον υπολογισμό τους, παραμένοντας στο πλευρό της κυβέρνησης σε όποια προσπάθεια επίτευξης του
σκοπού αυτού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ
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χειρήσεων, τίθενται σε καθεστώς αναστολής και
οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση, ειδικού σκοπού.

■■Μέτρα

διασφάλισης
επιχειρήσεων και
εργαζομένων για
την αντιμετώπιση
των οικονομικών
επιπτώσεων του
κορωνοϊού

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις δηλώνουν σε ειδικό έντυπο που θα αναρτηθεί σε ειδικές πλατφόρμες στο ΕΡΓΑΝΗ:

Με την πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 20-3-2020, που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ Τ.Α. 68 ίδιας ημερομηνίας «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας
της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» προβλέπονται μεταξύ άλλων μέτρα για τη διασφάλιση
των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων για την
αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων
του κορωνοϊού.

•

την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής
τους δραστηριότητας λόγω εντολής από δημόσια αρχή βάσει Κ.Α.Δ.

•

τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μισθίου ακινήτου εφόσον έχουν επαγγελματική
μίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει
ανασταλεί με εντολή Δημόσιας Αρχής, προκειμένου να επωφεληθεί της μείωσης του
ενοικίου κατά 40% σύμφωνα με το άρθρο 2
της ΠΝΠ 20-3-2020.

•

τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή (λόγω
αναστολής της λειτουργίας της επιχείρησης
κατ’ εντολή δημόσιας αρχής), προκειμένου
να τους χορηγηθεί η αποζημίωση «ειδικού
σκοπού» σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2Βα
της ΠΝΠ.

•

τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση
έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020 (είτε
με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση), προκειμένου να τους χορηγηθεί η αποζημίωση «ειδικού σκοπού», σύμφωνα με το
άρθρο 11 παρ. 2Ββ της ΠΝΠ.

Ειδικότερα:
Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις που τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής.

1. Σε ποιες άλλες περιπτώσεις είναι δυνατή
η υπαγωγή των εργαζόμενων σε καθεστώς
αναστολής της σύμβασης εργασίας τους;

Με το άρθρο 11 της ως άνω ΠΝΠ, προβλέπεται
ότι για τις επιχειρήσεις που τελούν σε αναστολή
της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, απαγορεύεται να προβούν σε απόλυση του προσωπικού
και τυχόν καταγγελίες συμβάσεων εργασίας
που θα πραγματοποιηθούν από τις άνω επιχειρήσεις, ορίζεται ότι εμπεριέχουν ακυρότητα και
συνεπώς δεν παράγουν αποτελέσματα, ως μη
γενόμενες. Τούτο, αφορά απολύσεις με χρονικό
σημείο την 18.3.20 και στο εξής. Από το κείμενο της διάταξης, προκύπτει ότι η απαγόρευση
αυτή, καλύπτει τους εργαζόμενους που εργάζονται στις προαναφερόμενες επιχειρήσεις και
δεν ισχύει για όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.
Οι συμβάσεις των εργαζομένων των ως άνω επι-

•

Ποιους εργοδότες αφορά

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 της ως άνω ΠΝΠ
οι επιχειρήσεις - εργοδότες που πλήττονται
σημαντικά από τις συνέπειες του Κορωνοϊού,
έχουν τη δυνατότητα να θέσουν το σύνολο ή μέρος του προσωπικού τους, σε αναστολή. Οι επιχειρήσεις αυτές, καθορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών και ορίζονται σύμφωνα με
τον ΚΑΔ. Επισημαίνουμε, ότι οι αντίστοιχοι ΚΑΔ
έχουν αναρτηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά αναμένεται να ενταχθούν και άλλοι,
στην κατηγορία αυτή.
•
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από τον εργοδότη), θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση των 800€, εφόσον έχει δηλωθεί η
αναστολή της σύμβασής τους έως 31.3.2020 και
έχουν εγγραφεί στη ειδική πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Το καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας, μπορεί να αφορά όλο ή μέρος του προσωπικού που συνδέεται με την επιχείρηση, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
•

Το βοήθημα των 800€ δικαιούνται και οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας λύθηκε
(είτε με καταγγελία είτε λόγω οικειοθελούς αποχώρησης) από 1/3/2020 έως 20/3/2020.

Για πόσο χρόνο ;

Το μέτρο της αναστολής μπορεί να επιβληθεί
για ένα μήνα από την 20.3.2020 με δυνατότητα
παράτασης (αναλόγως των συνθηκών).
•

•

Ο εργοδότης που κάνει χρήση του μέτρου της
αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού του, οφείλει να δηλώσει τους εργαζόμενους που τελούν σε αναστολή, στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και να τους ενημερώσει
αυθημερόν, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό
πρωτοκόλλου της πράξης στο ΕΡΓΑΝΗ. (ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν προβεί
στη δήλωση της αναστολής της σύμβασης στο
ΕΡΓΑΝΗ, θα αποκλείεται από τα ευεργετικά μέτρα αναστολής οφειλών, δόσεων και καταβολών
προς το Δημόσιο).

Μπορεί να κάνει ο εργοδότης απολύσεις
αυτό το διάστημα ;

Για το διάστημα που η επιχείρηση κάνει χρήση
του μέτρου αναστολής συμβάσεων εργασίας,
απαγορεύεται η καταγγελία συμβάσεων εργασίας και μάλιστα σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί καταγγελία, αυτή είναι άκυρη. Μετά
δε το διάστημα αναστολής, ο εργοδότης – επιχείρηση, πρέπει να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό
θέσεων εργασίας, για ισόποσο διάστημα με την
αναστολή.

Σημειώνουμε ότι στην αντίστοιχη δήλωση,
πρέπει ο εργοδότης να συμπεριλάβει και τους
εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση λύθηκε
το διάστημα από 1/3/2020 έως 20/3/2020, είτε
λόγω καταγγελίας είτε λόγω οικειοθελούς αποχώρησης.

2. Τι προβλέπεται για την καταβολή των
ασφαλιστικών εισφορών και του φόρου μισθωτών υπηρεσιών;
Οι Α.Π.Δ. των εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή, υποβάλλονται από
τον εργοδότη. Η δαπάνη της πλήρους ασφαλιστικής τους κάλυψης, υπολογίζεται επί των
ονομαστικών μισθών τους. Η δαπάνη για την
αποζημίωση ειδικού σκοπού και την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, καλύπτεται από
τον κρατικό προϋπολογισμό.

•

Τι πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος;

Ο εργαζόμενος, αφού ενημερωθεί ότι ο εργοδότης του δήλωσε στο Π/Σ ΕΡΓΑΝΗ την αναστολή της σύμβασης, θα δηλώνει σε ηλεκτρονική
πλατφόρμα που θα ανοίξει για αυτό το σκοπό
στη Γενική Γραμματεία Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ότι έχει
ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του, δίνοντας
ταυτόχρονα τον αριθμό IBAN προκειμένου να
του καταβληθεί το βοήθημα των 800 € για το διάστημα Μαρτίου – Απριλίου 2020. Το βοήθημα
είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο και μη συμψηφιστέο.

Για το φόρο μισθωτών υπηρεσιών, έως και σήμερα, δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη κάλυψης
αυτού από το κράτος.
3. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 800 ευρώ
για τους εργαζόμενους που τελούν σε αναστολή της σύμβασης εργασίας τους.
•

Τι πρέπει να κάνει ο εργοδότης;

Ποιους αφορά;

4. Τι προβλέπεται για τις επιχειρήσεις που
δεν αναστέλλεται η λειτουργία τους;

Όλοι οι εργαζόμενοι που τελούν σε καθεστώς
αναστολής της σύμβασης εργασίας (είτε λόγω
απαγόρευσης λειτουργίας της επιχείρησης με
εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω εφαρμογής
του μέτρου αναστολής της σύμβασης εργασίας

Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών
μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του
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θυνση του Υπουργείου Οικονομικών καθώς
αναμένεται να ενταχθούν και άλλοι κλάδοι
στον σχετικό πίνακα.

κορωνοϊού COVID-19, με το άρθρο 9 της ΠΝΠ,
όλες οι επιχειρήσεις που συνεχίζουν να λειτουργούν, έχουν το δικαίωμα με απόφασή τους,
να ορίσουν προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας
της επιχείρησής τους ως εξής: κάθε εργαζόμενος συνεχίζει να απασχολείται τουλάχιστον για
δύο εβδομάδες (συνεχόμενα ή διακεκομμένα)
με περίοδο αναφοράς τον μήνα. Ο τρόπος αυτός οργάνωσης της απασχόλησης, καθορίζεται
ανά βδομάδα και εντάσσεται σε αυτό τουλάχιστον το 50% του προσωπικού. Κατά τη λήξη του
μέτρου, απαιτείται να παρουσιάσουν τον ίδιο
αριθμό εργαζομένων, δηλ. αν για κάποιο λόγο
κάποιος απολυθεί, θα απαιτείται να προσληφθεί
άλλος εργαζόμενος στη θέση του. Το μέτρο αυτό
έχει κατ’ ανώτατο διάρκεια 6 μηνών από τη δημοσίευση της ΠΝΠ, ήτοι έως 20.9.2020.

•

Η υποβολή των ειδικών ψηφιακών δηλώσεων από τους εργοδότες στο Π/Σ ΕΡΓΑΝΗ
αναμένεται να ξεκινήσει από 24.3.2020 και
θα διαρκέσει για μια εβδομάδα, έως την
31.3.2020.

•

Το έκτακτο επίδομα των 800 ευρώ αφορά
την κάλυψη εισοδήματος μηνών Μαρτίου
2020 και Απριλίου 2020.

•

Η παράλειψη δήλωσης των εργοδοτών στο
Π/Σ ΕΡΓΑΝΗ, δεν έχει μόνο συνέπειες στην
καταβολή του ειδικού επιδόματος στους
εργαζόμενους, αλλά αποκλείει και τον εργοδότη από τα μέτρα αναστολής οφειλών,
δόσεων κλπ.

5. Ποιες οι διευκολύνσεις των εργοδοτώνεπιχειρήσεων για την καταβολή Δώρου Πάσχα;

■■Όλα

τα μέτρα
για επιχειρήσεις,
εργαζομένους και
πώς θα ενταχθείτε
σε αυτά

Υποχρέωση καταβολής Δώρου Πάσχα, έχουν
όλες οι επιχειρήσεις – εργοδότες, ανεξάρτητα
από το αν έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους
δραστηριότητα ή πλήττονται με δραστική μείωση του τζίρου τους, ή λειτουργούν πλήρως και
κανονικά.
Σύμφωνα με δηλώσεις των αρμοδίων Υπουργών,
φαίνεται ότι θα δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που τελούν σε αναστολή κατά τα ανωτέρω, να καταβάλουν το Δώρο Πάσχα, στο σύνολό του και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
νόμο, σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα, χωρίς αυτή η αναβολή να επιφέρει κυρώσεις (ποινικές, διοικητικές κλπ). Αναμένονται οι σχετικές
οδηγίες από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας.

Όσες επιχειρήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο
προστασίας ως πληττόμενες (δηλαδή, στους
ΚΑΔ που είχαν ανακοινωθεί στις 26/3/2020),
λαμβάνουν αυτές, οι εργαζόμενοι και οι ιδιοκτήτες τους μία σειρά από οφέλη για τον μήνα
Μάρτιο και Απρίλιο. Απαραίτητη προϋπόθεση
για την ένταξη των επιχειρήσεων στο πλαίσιο
προστασίας είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας όλων των εργαζομένων τους.

Επισημαίνουμε, ότι οι επιχειρήσεις – εργοδότες
που έχουν τη δυνατότητα προς καταβολή του
δώρου Πάσχα, μπορούν να καταβάλουν κανονικά το Δώρο Πάσχα.

Τα μέτρα στήριξης του Μαρτίου είναι τα ακόλουθα:

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
•

•

Ακόμη και εάν μέχρι σήμερα η επιχείρησή
δεν έχει ενταχθεί σε αυτές που σύμφωνα με
το Υπουργείο Οικονομικών πλήττονται, δεν
αναφέρεται δηλαδή στους σχετικούς ΚΑΔ,
θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα διαρκούς
ενημέρωσης από την ηλεκτρονική διεύ31

Για τις επιχειρήσεις παρέχεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής μέχρι και την
31/08/2020 των οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ,
καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων
οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς
τις Δ.Ο.Υ., μέχρι την 31/3/2020. Για τις δόσεις
βεβαιωμένων οφειλών προς τη φορολογική
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των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε
προσωρινή αναστολή, προβλέπεται δυνατότητα αναστολής πληρωμής βεβαιωμένων
οφειλών Μαρτίου προς την φορολογική διοίκηση για 4 μήνες, με δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.

διοίκηση πληρωτέων το μήνα Μάρτιο, παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Σημειώνεται ότι από
την έκπτωση του ανωτέρου ποσοστού εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί
σε καθεστώς ρύθμισης.
•

Δυνατότητα αναστολής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (εργαζομένου και εργοδότη), πληρωτέων τον μήνα Μάρτιο, έως
30/09/2020 και δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς ΕΦΚΑ έως 30/06/2020. Η αναστολή
αφορά το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων της επιχείρησης.

•

Ειδικά για τις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή, παρέχεται έκπτωση
40% επί του ενοικίου του μηνός Μαρτίου.
Για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές παρατείνονται
μέχρι και τις 31/8/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες μέχρι την
31/3/2020 με δυνατότητα έκπτωσης 25%,
εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Για τους
εργαζόμενους-μισθωτούς, των επιχειρήσεων αυτών που έκλεισαν με κρατική εντολή
και των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή, προβλέπεται
δικαίωμα έκπτωσης 40% επί του ακινήτου
που μισθώνουν, εφόσον αποτελεί κύρια κατοικία. Αντίστοιχα, για τους ιδιοκτήτες της
κύριας κατοικίας παρατείνονται μέχρι και
τις 31/8/2020 οι προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, οι οποίες
είναι πληρωτέες μέχρι την 31/3/2020 με δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν
εμπρόθεσμα.

•

Αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800
ευρώ για 45 ημέρες (που θα καταβληθεί
εντός Απριλίου) και πλήρης κάλυψη των
ασφαλιστικών εισφορών, επί του ονομαστικού μισθού, για τους εργαζομένους-μισθωτούς των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή.

•

Επιπλέον, στους εργαζόμενους-μισθωτούς,
32

•

Αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800
ευρώ για 45 ημέρες (που θα καταβληθεί
εντός Απριλίου), για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων (κάθε νομικής
μορφής εκτός Α.Ε.) που απασχολούν έως 5
άτομα (προϋπόθεση να μην έχουν υποβάλει
τους τελευταίους έξι μήνες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ). Σε περίπτωση εταιρίας, καταβάλλεται μοναδική αποζημίωση στον επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό του νομικού
προσώπου. Για τους επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπεται πρόγραμμα τηλε-κατάρτισης, διάρκειας 30 ημερών,
με αμοιβή 600 € (που θα καταβληθεί εντός
Απριλίου).

•

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες, παρέχεται δυνατότητα αναστολής καταβολής μέχρι και
την 31/08/2020 των οφειλών από δηλώσεις
ΦΠΑ, καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες
προς τις Δ.Ο.Υ., μέχρι την 31/3/2020. Για τις
δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς την φορολογική διοίκηση πληρωτέες το μήνα Μάρτιο, παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25%,
εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Σημειώνεται
ότι από την έκπτωση του ανωτέρου ποσοστού εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και
παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν
υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.

•

Δυνατότητα αναστολής καταβολής των
ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες, πληρωτέων τον μήνα Μάρτιο, σε
τέσσερις μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης
από 30/09/2020. Για τις ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές, παρέχεται δυνατότητα μείωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.
Σημειώνεται ότι παρατείνεται η προθεσμία

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ Θ Ε Μ Α Τ Α
εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών
εισφορών έως 10/04/2020. Επίσης, αναστολή των δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς
τον ΕΦΚΑ, πληρωτέων τον μήνα Μάρτιο, έως
30/06/2020.

θέρων επαγγελματιών που εμπίπτουν στους εν
λόγω ΚΑΔ.

Τα μέτρα στήριξης του Απριλίου

Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού
από τους εργαζομένους, απαιτείται σχετική δήλωση της επιχείρησης στο «Εργάνη» (https://
eservices.yeka.gr/), περί προσωρινής αναστολής
της σύμβασης εργασίας του εργαζομένου και κατόπιν, δήλωση του ίδιου του εργαζομένου στην
ιστοσελίδα του ΥΕΚΑ (https://supportemployees.
yeka.gr). Με την ολοκλήρωση της δήλωσης και
από τις δύο πλευρές, ενεργοποιείται το δικαίωμα του εργαζομένου για την αποζημίωση ειδικού σκοπού. Με τη δήλωση του εργοδότη
ενεργοποιείται και η δυνατότητα αναστολής (ή
αντίστοιχης έκπτωσης) φορολογικών υποχρεώσεων του εργαζομένου.

•

Για τις επιχειρήσεις παρέχεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής μέχρι και την
31/08/2020 των οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ,
καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων
οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις
Δ.Ο.Υ., μέχρι την 30/4/2020. Για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς την φορολογική
διοίκηση πληρωτέων το μήνα Απρίλιο, παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού, ποσοστού
ύψους 25% της αξίας του ΦΠΑ (πληρωτέο το
μήνα Απρίλιο) που θα εξοφληθεί ολοσχερώς
και εμπρόθεσμα μέχρι και την 30/4/2020,
με οφειλές των ίδιων προσώπων που είναι
βεβαιωμένες ή πρόκειται να βεβαιωθούν
από τη φορολογική διοίκηση και οι οποίες
είναι πληρωτέες από τον Μάιο και μετά. Για
τις επιχειρήσεις που εντάσσονται από τον
Απρίλιο, το ανωτέρω ισχύει εφόσον έχουν
καταβληθεί οι υποχρεώσεις ΦΠΑ Μαρτίου.

•

Δυνατότητα αναστολής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (εργαζομένου και εργοδότη), πληρωτέων τον μήνα Απρίλιο, έως
31/10/2020 και δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς ΕΦΚΑ έως 31/07/2020. Η αναστολή
αφορά το σύνολο των ασφαλιστικών εισφο-

Για τη λήψη της έκπτωσης 40% επί του ενοικίου, που αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που έχουν
κλείσει με κρατική εντολή και τους εργαζόμενούς τους, ακολουθείται η αντίστοιχη με τα
ανωτέρω διαδικασία δηλώσεων των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, στις ίδιες ιστοσελίδες.
Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού
για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων
(κάθε νομικής μορφής εκτός Α.Ε.) που απασχολούν έως 5 άτομα, απαιτείται σχετική αίτηση
στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, σε σχετική φόρμα
που θα αναρτηθεί.
Για τους επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες, οι δικαιούχοι συμμετοχής στην τηλε-κατάρτιση, θα μπορούν να συμπληρώνουν τη σχετική
υπεύθυνη δήλωση σε πλατφόρμα που θα τηρείται στο Υπουργείο Εργασίας.
Οι αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών
υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και οι αντίστοιχες εκπτώσεις, θα ενεργοποιούνται αυτόματα (άμεσα ή εντός ολίγων ημερών), χωρίς δήλωση, ανάλογα με το εάν η επιχείρηση προχωρήσει
εμπρόθεσμα ή όχι στις αντίστοιχες πληρωμές.
Το ίδιο ισχύει και για τις αναστολές (ή αντίστοιχες εκπτώσεις) φορολογικών και ασφαλιστικών
υποχρεώσεων των ελευθέρων επαγγελματιών,
αυτοαπασχολουμένων και επιστημόνων-ελευ-
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λεται μοναδική αποζημίωση στον επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό του νομικού
προσώπου. Για τους επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπεται πρόγραμμα τηλε-κατάρτισης, διάρκειας 30 ημερών,
με αμοιβή 600 €.

ρών των εργαζομένων της επιχείρησης.
•

•

Ειδικά για τις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή, παρέχεται έκπτωση
40% επί του ενοικίου του μηνός Απριλίου.
Για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές παρατείνονται
μέχρι και τις 31/8/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες μέχρι την
30/4/2020 με δυνατότητα έκπτωσης 25%,
εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Για τους
εργαζόμενους-μισθωτούς, των επιχειρήσεων αυτών που έκλεισαν με κρατική εντολή
και των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή, προβλέπεται
δικαίωμα έκπτωσης 40% επί του ακινήτου
που μισθώνουν, εφόσον αποτελεί κύρια κατοικία. Αντίστοιχα, για τους ιδιοκτήτες της
κύριας κατοικίας παρατείνονται μέχρι και
τις 31/8/2020 οι προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, οι οποίες
είναι πληρωτέες μέχρι την 31/3/2020 με δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν
εμπρόθεσμα.
Αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800
ευρώ για 45 ημέρες και πλήρης κάλυψη των
ασφαλιστικών εισφορών, επί του ονομαστικού μισθού, για τους εργαζομένους-μισθωτούς των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή.

•

Επιπλέον, στους εργαζόμενους-μισθωτούς,
των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε
προσωρινή αναστολή, προβλέπεται δυνατότητα αναστολής πληρωμής βεβαιωμένων
οφειλών Απριλίου προς την φορολογική διοίκηση για 4 μήνες, με δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.

•

Αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800
ευρώ για 45 ημέρες, για τους ελεύθερους
επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και
ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων (κάθε νομικής
μορφής εκτός Α.Ε.) που απασχολούν έως 5
άτομα (προϋπόθεση να μην έχουν υποβάλει
τους τελευταίους έξι μήνες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ). Σε περίπτωση εταιρίας, καταβάλ34

•

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες, παρέχεται δυνατότητα αναστολής καταβολής μέχρι και την
31/08/2020 των οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ,
καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων
οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις
Δ.Ο.Υ., μέχρι την 30/4/2020. Για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς την φορολογική
διοίκηση πληρωτέες το μήνα Απρίλιο, παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού, ποσοστού
ύψους 25% της αξίας του ΦΠΑ (πληρωτέο το
μήνα Απρίλιο) που θα εξοφληθεί ολοσχερώς
και εμπρόθεσμα μέχρι και την 30/4/2020,
με οφειλές των ίδιων προσώπων που είναι
βεβαιωμένες ή πρόκειται να βεβαιωθούν
από τη φορολογική διοίκηση και οι οποίες
είναι πληρωτέες από τον Μάιο και μετά. Για
τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιστήμονες-ελεύθερους
επαγγελματίες που εντάσσονται από τον
Απρίλιο, το ανωτέρω ισχύει εφόσον έχουν
καταβληθεί οι υποχρεώσεις ΦΠΑ Μαρτίου.

•

Δυνατότητα αναστολής καταβολής των
ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες, πληρωτέων το μήνα Απρίλιο, σε
τέσσερις μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης
από 30/09/2020. Για τις ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές, παρέχεται δυνατότητα μείωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.
Επίσης, αναστολή των δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ πληρωτέες τον
μήνα Απρίλιο έως 31/07/2020.

•

Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στο εν λόγω
πλαίσιο, έχουν το δικαίωμα να παρατείνουν
την καταβολή του δώρου Πάσχα μέχρι τις
30 Ιουνίου 2020. Για τους εργαζομένους που
έχουν τεθεί σε προσωρινή αναστολή σύμβα-

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ Θ Ε Μ Α Τ Α
σης εργασίας, το ποσοστό του δώρου που
αντιστοιχεί στις ημέρες που ο εργαζόμενος
βρίσκεται σε προσωρινή αναστολή της σύμβασής του, θα καλυφθεί από τον κρατικό
προϋπολογισμό.
•

Περιγραφή πλαισίου “2” (πλαίσιο για τη
βιομηχανία, το χονδρεμπόριο, την ασφάλιση, τις ελεγκτικές και τις χρηματιστηριακές)

•

Όσες επιχειρήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο
2, λαμβάνουν τα ακόλουθα οφέλη για τον
μήνα Απρίλιο. Απαραίτητη προϋπόθεση για
την ένταξη των επιχειρήσεων στο πλαίσιο
προστασίας είναι η διατήρηση των θέσεων
εργασίας όλων των εργαζομένων τους.

•

Για τις επιχειρήσεις παρέχεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής μέχρι και την
31/08/2020 των οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ,
καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων
οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις
Δ.Ο.Υ., μέχρι την 30/4/2020. Για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς την φορολογική
διοίκηση πληρωτέες το μήνα Απρίλιο, παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού, ποσοστού
ύψους 25% της αξίας του ΦΠΑ (πληρωτέο το
μήνα Απρίλιο) που θα εξοφληθεί ολοσχερώς
και εμπρόθεσμα μέχρι και την 30/4/2020,
με οφειλές των ίδιων προσώπων που είναι
βεβαιωμένες ή πρόκειται να βεβαιωθούν
από τη φορολογική διοίκηση και οι οποίες
είναι πληρωτέες από τον Μάιο και μετά. Για
τις επιχειρήσεις που εντάσσονται από τον
Απρίλιο, το ανωτέρω ισχύει εφόσον έχουν
καταβληθεί οι υποχρεώσεις ΦΠΑ Μαρτίου.

•

Αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800
ευρώ για 45 ημέρες και πλήρης κάλυψη των
ασφαλιστικών εισφορών, επί του ονομαστικού μισθού, για τους εργαζομένους-μισθωτούς των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή.

•

Επιπλέον, στους εργαζόμενους-μισθωτούς,
των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε
προσωρινή αναστολή, προβλέπεται δυνατότητα αναστολής πληρωμής βεβαιωμένων
οφειλών Απριλίου προς την φορολογική δι-

οίκηση για 4 μήνες, με δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.
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•

Αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800
ευρώ για 45 ημέρες, για τους ελεύθερους
επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και
ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων (κάθε νομικής
μορφής εκτός Α.Ε.) που απασχολούν έως 5
άτομα (προϋπόθεση να μην έχουν υποβάλει
τους τελευταίους έξι μήνες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ). Σε περίπτωση εταιρίας, καταβάλλεται μοναδική αποζημίωση στον επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό του νομικού
προσώπου.

•

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, παρέχεται δυνατότητα αναστολής καταβολής μέχρι και την
31/08/2020 των οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ,
καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων
οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις
Δ.Ο.Υ., μέχρι την 30/4/2020. Για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς την φορολογική
διοίκηση πληρωτέων τον μήνα Απρίλιο, παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού, ποσοστού
ύψους 25% της αξίας του ΦΠΑ (πληρωτέο το
μήνα Απρίλιο) που θα εξοφληθεί ολοσχερώς
και εμπρόθεσμα μέχρι και την 30/4/2020,
με οφειλές των ίδιων προσώπων που είναι
βεβαιωμένες ή πρόκειται να βεβαιωθούν
από τη φορολογική διοίκηση και οι οποίες
είναι πληρωτέες από τον Μάιο και μετά. Για
τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιστήμονες-ελεύθερους
επαγγελματίες που εντάσσονται από τον
Απρίλιο, το ανωτέρω ισχύει εφόσον έχουν
καταβληθεί οι υποχρεώσεις ΦΠΑ Μαρτίου.

•

Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στο εν λόγω
πλαίσιο, έχουν το δικαίωμα να παρατείνουν
την καταβολή του δώρου Πάσχα μέχρι τις
30 Ιουνίου 2020. Για τους εργαζομένους που
έχουν τεθεί σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας, το ποσοστό του δώρου που
αντιστοιχεί στις ημέρες που ο εργαζόμενος
βρίσκεται σε προσωρινή αναστολή της σύμβασής του, θα καλυφθεί από τον κρατικό
προϋπολογισμό.
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Οικονομικά
Τεχνική εφαρμογή
Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού
από τους εργαζομένους, απαιτείται σχετική δήλωση της επιχείρησης στο «Εργάνη» (https://
eservices.yeka.gr/), περί προσωρινής αναστολής
της σύμβασης εργασίας του εργαζομένου και κατόπιν, δήλωση του ίδιου του εργαζομένου στην
ιστοσελίδα του ΥΕΚΑ (https://supportemployees.
yeka.gr). Με την ολοκλήρωση της δήλωσης και
από τις δύο πλευρές, ενεργοποιείται το δικαίωμα του εργαζομένου για την αποζημίωση ειδικού σκοπού. Με τη δήλωση του εργοδότη
ενεργοποιείται και η δυνατότητα αναστολής (ή
αντίστοιχης έκπτωσης) φορολογικών υποχρεώσεων του εργαζομένου.

Περιγραφή πλαισίου “3” (πλαίσιο για
την ενέργεια, τα πρατήρια καυσίμων, τη
διαχείριση απορριμμάτων και τα έργα
υποδομών)
Όσες επιχειρήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο 3,
λαμβάνουν τα ακόλουθα οφέλη για τον μήνα
Απρίλιο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των επιχειρήσεων στο πλαίσιο προστασίας
είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας όλων
των εργαζομένων τους.
•

•

•

•

Αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800
ευρώ για 45 ημέρες και πλήρης κάλυψη των
ασφαλιστικών εισφορών, επί του ονομαστικού μισθού, για τους εργαζομένους-μισθωτούς των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή.

Για τη λήψη της έκπτωσης 40% επί του ενοικίου, που αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που έχουν
κλείσει με κρατική εντολή και τους εργαζόμενούς τους, ακολουθείται η αντίστοιχη με τα
ανωτέρω διαδικασία δηλώσεων των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, στις ίδιες ιστοσελίδες.

Επιπλέον, στους εργαζόμενους-μισθωτούς,
των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε
προσωρινή αναστολή, προβλέπεται δυνατότητα αναστολής πληρωμής βεβαιωμένων
οφειλών Απριλίου προς την φορολογική διοίκηση για 4 μήνες, με δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.

Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού
για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων
(κάθε νομικής μορφής εκτός Α.Ε.) που απασχολούν έως 5 άτομα, απαιτείται σχετική αίτηση
στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, σε σχετική φόρμα
που θα αναρτηθεί.

Αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800
ευρώ για 45 ημέρες, για τους ελεύθερους
επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και
ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων (κάθε νομικής
μορφής εκτός Α.Ε.) που απασχολούν έως 5
άτομα (προϋπόθεση να μην έχουν υποβάλει
τους τελευταίους έξι μήνες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ). Σε περίπτωση εταιρίας, καταβάλλεται μοναδική αποζημίωση στον επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό του νομικού
προσώπου.

Για τους επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες, οι δικαιούχοι συμμετοχής στην τηλε-κατάρτιση, θα μπορούν να συμπληρώνουν τη σχετική
υπεύθυνη δήλωση σε πλατφόρμα που θα τηρείται στο Υπουργείο Εργασίας.
Οι αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών
υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και οι αντίστοιχες εκπτώσεις, θα ενεργοποιούνται αυτόματα, (άμεσα ή εντός ολίγων ημερών), χωρίς δήλωση, ανάλογα με το εάν η επιχείρηση προχωρήσει
εμπρόθεσμα ή όχι στις αντίστοιχες πληρωμές.
Το ίδιο ισχύει και για τις αναστολές (ή αντίστοιχες εκπτώσεις) φορολογικών και ασφαλιστικών
υποχρεώσεων των ελευθέρων επαγγελματιών,
αυτοαπασχολουμένων και επιστημόνων-ελευθέρων επαγγελματιών που εμπίπτουν στους εν
λόγω ΚΑΔ.

Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στο εν λόγω
πλαίσιο, έχουν το δικαίωμα να παρατείνουν
την καταβολή του δώρου Πάσχα μέχρι τις
30 Ιουνίου 2020. Για τους εργαζομένους που
έχουν τεθεί σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας, το ποσοστό του δώρου που
αντιστοιχεί στις ημέρες που ο εργαζόμενος
βρίσκεται σε προσωρινή αναστολή της σύμβασής του, θα καλυφθεί από τον κρατικό
προϋπολογισμό.
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■■Οδηγός

για
εργαζόμενους
και εργοδότες Τι δικαιούνται
1,7 εκατομμύρια
εργαζόμενοι και πώς
θα το λάβουν - Τι
θα γίνει με δόσεις
ρυθμίσεων, δάνεια,
ενοίκια

που παραμένουν ανοικτές, αλλά πλήττονται οικονομικά από την πανδημία του κορονοϊού.

Αργυρώ Μαυρούλη

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημερών, δηλαδή μέχρι τέλη
Απριλίου. Οι μισθωτοί την δικαιούνται εφόσον
δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
σε άλλον εργοδότη. Όσοι έχουν δυο μισθολόγια
κι εφόσον συνεχίζει η λειτουργία του ενός εργοδότη, δεν μπορούν να εισπράξουν τα 800 ευρώ,
ακόμη κι αν ανασταλεί η λειτουργία του δεύτερου. Για παράδειγμα :

Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που έχουν
κλείσει
Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις με απαγόρευση λειτουργίας δεν οφείλουν να παρέχουν την
εργασία τους και οι εργοδότες δεν οφείλουν
αποδοχές. Οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε
αναστολή, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η
εντολή της δημόσιας αρχής. Άδειες άνευ αποδοχών αίρονται αυτοδικαίως.

Δικαιούνται
Αποζημίωση 800 ευρώ

Πολλαπλασιάζονται καθημερινά οι αιτήσεις
των εργοδοτών που προχωρούν σε αναστολή
των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων
τους, δημιουργώντας πρωτοφανή δεδομένα
στην αγορά εργασίας. Η συντριπτική πλειοψηφία των περίπου 1,5 εκατ. μισθωτών θα λάβουν
αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ
για 45 ημέρες αντί μισθού ανάλογα με την ημερομηνία που ανεστάλη η σύμβασή τους.
Αγορά εργασίας και επιχειρηματικότητα εξελίσσονται σε μεγάλους ασθενείς της πανδημίας. Οι
ψηφιακές υπεύθυνες δηλώσεις των εργοδοτών
συνεχίζουν να υποβάλλονται κάθε μέρα, καθώς
οι επιχειρήσεις- εργοδότες που έκλεισαν μπορούν
να υποβάλουν αίτηση έως τις 10 Απριλίου, ενώ
για όσους πλήττονται η υποβολή των αιτήσεων
θα διαρκέσει τουλάχιστον έως τις 20 Απριλίου.
Αυτό σημαίνει ότι όσοι εργαζόμενοι μπουν σε
αναστολή 20 Απριλίου θα βρίσκονται σε αναστολή και θα επιδοτηθούν από το κράτος με τα
800 ευρώ έως τις 5 Ιουνίου. Για το διάστημα πριν
την αναστολή ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει κανονικά το μισθό των εργαζομένων. Υπενθυμίζεται ότι ισχύει προστασία για τους εργαζόμενους για διάστημα ενός τριμήνου, δηλαδή
κατά την διάρκεια των 45 ημερών αναστολής και
επιδότησης από το κράτος, αλλά και επιπλέον
45 ημερών μετά την αναστολή σε επιχειρήσεις

•

Υπάλληλος σε λογιστήριο που εργάζεται και
σε καφετέρια. Η σύμβασή του ανεστάλη από
την καφετέρια, αλλά δεν μπορεί να εισπράξει τα 800 ευρώ επειδή η σύμβασή του με το
λογιστήριο παραμένει ενεργή. Πρέπει να εισπράξει μισθό από το λογιστήριο.

•

Όσοι απασχολούνταν σε πάνω από έναν
εργοδότες, των οποίων ανεστάλη η δραστηριότητα επιλέγουν έναν εργοδότη για
να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης. Για
παράδειγμα :

•

Υπάλληλος σε εμπορικό κατάστημα που
εργάζεται παράλληλα σε ταβέρνα. Έχουν
ανασταλεί και οι δυο συμβάσεις του. Θα εισπράξει μια φορά τα 800 ευρώ και πρέπει να
επιλέξει ποιον εργοδότη θα δηλώσει στην
ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση.

Πώς θα την λάβουν
Για να λάβουν οι εργαζόμενοι την αποζημίωση
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Οικονομικά
Την 9/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9
Την 10/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0.
των 800 ευρώ (η οποία είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και μη συμψηφιστέα) απαιτούνται
δυο βασικά «κλικ» το πρώτο από τον εργοδότη
και το δεύτερο από τον εργαζόμενο :

Στην υπεύθυνη δήλωση οι δικαιούχοι εργαζόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν, εκτός από τα
προσωπικά τους στοιχεία που αντλούνται αυτόματα από το «Εργάνη» :

•

•

τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού IBANκαι

•

τον αριθμό πρωτοκόλλουκαταχώρισης της
υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο σύστημα «Εργάνη»

•

Ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλλει
στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» του
υπουργείου Εργασίας την ειδική ψηφιακή
υπεύθυνη δήλωση μέσω της καρτέλας «Ειδικά έντυπα» και επιλέγοντας «Δηλώσεις
Αναστολής Δραστηριοτήτων Εργοδοτών». Η
υποβολή της ειδικής αυτής ψηφιακής υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να γίνει έως την επόμενη Παρασκευή 10 Απριλίου Η πλατφόρμα
τέθηκε σε λειτουργία στο σύστημα «Εργάνη» στις 24ηςΜαρτίου. Οι εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την υπεύθυνη
δήλωση, εγγράφως ή ηλεκτρονικά στον εργαζόμενο, δηλώνοντάς του και τον αριθμό
πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης στο
σύστημα «Εργάνη». Ο εν λόγω αριθμός πρωτοκόλλου είναι στοιχείο απαραίτητο για την
διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει στη
συνέχεια ο εργαζόμενος.

Δικαιούνται
Μείωση ενοικίου 40%
Πώς θα την λάβουν
Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που έκλεισαν προσωρινά με κρατική εντολή δικαιούνται
να καταβάλλουν το 60% του ενοικίου της κύριας κατοικίας τους εάν αυτή είναι Α’ κατοικία. Γι
αυτό απαιτείται ένα «κλικ»:
•

Οι εργαζόμενοι, αφού πρώτα δηλωθεί από
τους εργοδότες στην «Εργάνη» η αναστολή της σύμβασης εργασίας τους, πρέπει
να υποβάλλουν την δική τους υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
supportemployees.yeka.gr. Οι ψηφιακές αιτήσεις των εργαζομένων ξεκίνησαν την Τετάρτη 1η Απριλίου και θα διαρκέσουν έως
και την Παρασκευή 10 Απριλίου ανάλογα με
τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ τους. Συγκεκριμένα η υποβολή γίνεται ως εξής:

Στην ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση που θα
υποβάλλουν οι εργαζόμενοι στην πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr στο πεδίο Γ
(περιεχόμενο δήλωσης) γ) πρέπει να τικάρουν το κουτάκι «Μισθώνω κύρια κατοικία»
και ακολούθως να αναγράψουν το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του εκμισθωτή όπως
και την διεύθυνση του ακινήτου. Προσοχή,
το εν λόγω πεδίο συμπληρώνεται μόνο αν
ο ΚΑΔ του εργοδότη ανήκει σε εκείνους που
ανεστάλη η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής.

Την 1/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 1

Δικαιούνται

Την 2/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2

Αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων και δόσεων ρυθμίσεων φορολογικών οφειλών

Την 3/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3
Την 4/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4

Πώς θα την λάβουν

Την 5/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5

Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που έκλεισαν προσωρινά με κρατική εντολή δικαιούνται
αναστολή των φορολογικών τους υποχρεώσεων
που είναι πληρωτέες τέλη Μαρτίου για 4 μήνες.
Δηλαδή εφόσον έχουν, για παράδειγμα, ενεργή

Την 6/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6
Την 7/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7
Την 8/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8
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Πώς θα την λάβουν

ρύθμιση από φόρο εισοδήματος δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν την τρέχουσα δόση 31
Μαρτίου, αλλά μπορούν να την πληρώσουν έως
31 Ιουλίου.

Το κόστος των εισφορών τους θα καλυφθεί εξολοκλήρου από το κράτος και θα υπολογιστεί επί
του ονομαστικού τους μισθού – όχι επί των 800
ευρώ – για 45 ημέρες (15 Μαρτίου έως 30 Απριλίου). Το μέτρο λειτουργεί αυτεπάγγελτα.

Το μέτρο λειτουργεί προφανώς αυτεπάγγελτα
από την ΑΑΔΕ, καθώς στην ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση υπάρχει η φράση : «Επίσης αιτούμαι την υπαγωγή μου στα μέτρα στήριξης των
διατάξεων των από 14.03.2020 ΠΝΠ (Α΄64) και
20.03.2020 ΠΝΠ (Α΄68)». Στην ΠΝΠ της 20ηςΜαρτίου προβλέφθηκε το μέτρο αυτό για τους μισθωτούς.

Δικαιούνται
Διατήρηση της θέσης εργασίας τους
Πώς θα την λάβουν
Από τις 18 Μαρτίου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού απαγορεύονται οι απολύσεις των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική
εντολή. Αν γίνουν αυτές είναι άκυρες.

Προσοχή, όσοι πληρώσουν τις βεβαιωμένες
οφειλές ΔΟΥ και των δόσεων ρυθμίσεων στην
προβλεπόμενη τους ημερομηνία, δηλαδή στις
31 Μαρτίου, αν και δικαιούνται αναστολή θα
έχουν έκπτωση 25% επί του ποσού ως κίνητρο.
Δικαιούνται

Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που πλήττονται (βάσει ΚΑΔ)

Αναστολή δόσεων τραπεζικών δανείων
Πώς θα την λάβουν

Α) Σε αναστολή

Εργαζόμενοι που θα λάβουν την ενίσχυση των
800 ευρώ κι εφόσον ήταν συνεπείς δανειολήπτες στην προ κορονοιού εποχή θα δικαιούνται
αναστολή των δόσεων δανείων τους για 3 μήνες. Η διαδικασία θα υλοποιηθεί κατόπιν επικοινωνίας με τον δανειολήπτη και δικαιούχο της
ειδικής αποζημίωσης των 800 ευρώ.

Δικαιούνται
Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που υπολειτουργούν βάσει ΚΑΔ και η σύμβαση εργασίας τους
τίθεται από τους εργοδότες τους σε αναστολή
δικαιούνται την έκτακτη αποζημίωση των 800
ευρώ, εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη. Προσοχή,
η αναστολή πρέπει να αφορά υποχρεωτικά συνεχόμενο χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών
ημερών ανά μισθωτό και μπορεί να εφαρμοστεί
εντός της περιόδου 21 Μαρτίου έως 20 Απριλίου. Το ποσό των 800 ευρώ καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημερών από την στιγμή της αναστολής
και μετά. Αυτό σημαίνει πως οι μισθωτοί που θα
μπουν σε καθεστώς αναστολής στις 20 Απριλίου
(απώτατη σήμερα ημερομηνία εφαρμογής του
μέτρου) θα καλυφθούν από τα 800 ευρώ για την
περίοδο 21 Απριλίου έως 5 Ιουνίου.

Δικαιούνται
Δώρο Πάσχα
Πώς θα το λάβουν
Οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις που έκλεισαν
με κρατική εντολή δεν θα λάβουν Δώρο το Πάσχα. Ωστόσο δεν το χάνουν αλλά θα το λάβουν
αργότερα, το καλοκαίρι και μέχρι τις 30 Ιουνίου.
Το κράτος θα αναπληρώσει το τμήμα του Δώρου
που δεν θα καταβάλλουν οι εργοδότες για το
διάστημα που οι επιχειρήσεις είναι κλειστές με
κρατική εντολή και οι συμβάσεις των εργαζομένων τελούν σε αναστολή.

Για παράδειγμα :
•

Δικαιούνται
Ασφαλιστική κάλυψη

Μισθωτός που μπαίνει σε αναστολή σύμβασης την 1ηΑπριλίου, για τον Μάρτιο πρέπει
να πληρωθεί από τον εργοδότη. Θα λάβει
τα 800 ευρώ από το κράτος για την περίοδο
1ηΑπριλίου έως 15 Μαΐου.

Αν οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε περισ39
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Οικονομικά
και την δήλωση του εργοδότη στην «Εργάνη» οι
εργαζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την δική
τους υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr. Σε αυτή την
περίπτωση η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης
από τον εργαζόμενο γίνεται όποτε αναστέλλεται η σύμβασή του. Ειδικότερα, μπορεί να γίνει
από την 1ηΑπριλίου μέχρι και την 30ηΑπριλίου
και μετά τη γνωστοποίηση της αναστολής της
σύμβασης εργασίας του.

σότερες της μιας επιχειρήσεις που πλήττονται
σημαντικά και τίθενται από περισσότερους εργοδότες σε αναστολή, επιλέγουν έναν εργοδότη
προκειμένου να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
Πώς θα το λάβουν
Για να λάβουν οι εργαζόμενοι την αποζημίωση
των 800 ευρώ (η οποία είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και μη συμψηφιστέα) απαιτούνται
δυο βασικά «κλικ» :

Στην υπεύθυνη δήλωση ο εργαζόμενος συμπληρώνει τα στοιχεία του προσωπικού του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Τα προσωπικά του
στοιχεία και ο αριθμός πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο
σύστημα «Εργάνη» είναι προσυμπληρωμένα και
αντλούνται αυτόματα.

1. Ο εργοδότης που κάνει χρήση της ρύθμισης
υποχρεούται να υποβάλλει στο πληροφοριακό
σύστημα «Εργάνη» του υπουργείου Εργασίας
την ειδική ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση μέσω
της καρτέλας «Ειδικά έντυπα» και επιλέγοντας
«Δηλώσεις Αναστολής Δραστηριοτήτων Εργοδοτών». Η ηλεκτρονική δήλωση είναι ίδια με την
δήλωση των εργοδοτών που έχουν κλείσει αλλά
με την διαφορά πως ο εργοδότης δηλώνει ότι
•

Πλήττεται σημαντικά (αντί της προσωρινής
αναστολής με κρατική εντολή)

•

τους εργαζόμενους που θέτει σε αναστολή
σύμβασης και

•

τους τυχόν εργαζόμενους τους οποίους
απέλυσε ή παραιτήθηκαν από 1/3/2020 έως
20/3/2020.

Δικαιούνται
Οι εργαζόμενοι σε αναστολή σύμβασης δικαιούνται επίσης, ότι και οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή
εκτός από την μείωση του ενοικίου :

Οι εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την δήλωσή τους εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αυθημερόν στους εργαζόμενούς τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό
πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους
στο σύστημα «Εργάνη». Αν κάνουν χρήση του
μέτρου και δεν υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση, κηρύσσονται έκπτωτοι από την υπαγωγή
τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή
ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής κάθε είδους οφειλών προς το Δημόσιο. Δικαιούνται ωστόσο να μην κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεως εργασίας,
χωρίς να χάνουν τα μέτρα αναστολής οφειλών
δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο.
2. Μετά την αναστολή της σύμβασης εργασίας
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•

πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, υπολογιζόμενη επί των ονομαστικών μισθών για 45
ημέρες από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι
επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να
υποβάλλουν τις ΑΠΔ για τους εργαζόμενους
των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή

•

αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων και δόσεων ρυθμίσεων φορολογικών
οφειλών αυτεπάγγελτα από την ΑΑΔΕ. Όσοι
πληρώσουν τις βεβαιωμένες οφειλές στην
προβλεπόμενη ημερομηνία δικαιούνται έκπτωση 25% επί του ποσού ως κίνητρο.

•

αναστολή δόσεων τραπεζικών δανείων για
3 μήνες

•

δεν θα λάβουν Δώρο το Πάσχα αλλά προς το
καλοκαίρι μαζί με το επίδομα αδείας.

•

Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού
τομέα που κάνουν χρήση της ρύθμισης απαγορεύεται να προβούν σε καταγγελία των
συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του
προσωπικού τους. Όποια απόλυση γίνει είναι άκυρη.
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Ασφαλιστικά

Αρείω Πάγω και τ. εκδότης του περιοδικού «Νομοθεσία ΙΚΑ» :
1. Ποιους αφορά η έκπτωση 25% των ασφαλιστικών εισφορών και ποιους η μεταχρονολόγηση της καταβολής σε τέσσερις δόσεις;

■■Έκπτωση

25%
στις ασφαλιστικές
εισφορές – 10
χρηστικές ερωτήσεις
– απαντήσεις και ποιοι
την δικαιούνται

Απάντηση: Η έκπτωση 25% στις ασφαλιστικές
εισφορές 2ου και 3ου/2020, αφορά όλους τους
ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες, κ.λπ,
ανεξαρτήτως αν εντάσσονται σε καδ. πληττόμενων δραστηριοτήτων. Η δυνατότητα όμως μεταχρονόλογησης της καταβολής (από 9/2020 και
σε 4 δόσεις), προβλέπεται μόνο αν εντάσσονται
στους πληττόμενους καδ.
2. Αν έχουν ήδη πληρωθεί οι εισφορές του
Φεβρουαρίου 2020 πριν την ανάρτηση των
ειδοποιητηρίων, με τον παλαιό κωδικό πληρωμής, θα χαθεί η έκπτωση του 25%;
Απάντηση: Οι καταβολές που έχουν γίνει με
τους παλαιούς κωδικούς πληρωμής που είναι η
πλειονότητα των περιπτώσεων, θα θεωρηθούν
καταβολές που αφορούν σε εισφορές 2019, επομένως αν κάποιος θέλει να τύχει της εκπτώσεως
25%, θα πρέπει να κάνει νέα καταβολή μέχρι 10
Απριλίου (σ.σ. με τον νέο κωδικό πληρωμής). Το
ποσό που έχει καταβληθεί θα πιστωθεί και θα
του επιστραφεί μεταγενέστερα.

Αναλυτικές απαντήσεις και παραδείγματα από
τον δικηγόρο Δημήτρη Μπούρλο. Δείτε τι συμβαίνει αν έχουν ήδη πληρωθεί οι εισφορές του
Φεβρουαρίου

3. Έχω πληρώσει ήδη τις εισφορές του 2ου
2020 πριν την ανάρτηση των ειδοποιητηρίων (σ.σ. με τον νέο κωδικό πληρωμής). Θα
χαθεί η έκπτωση του 25%;

Έως τις 10 Απριλίου θα πρέπει να αποπληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές για το
μήνα Φεβρουάριο όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, προκειμένου να αξιοποιήσουν την έκπτωση του 25% στο
ασφάλιστρο τους. Η έκπτωση οδηγεί σε μείωση της ελάχιστης εισφοράς από τα 220 στα 165
ευρώ.

Απάντηση: Στις περιπτώσεις αυτές θα τεκμαίρεται ότι έχει γίνει επιλογή καταβολής με μείωση
25%, επομένως η υπερβάλλουσα διαφορά θα
πιστωθεί.
4. Για όσους θα έχουν πιστωτικό υπόλοιπο
από την εκκαθάριση των εισφορών τι ισχύει;

Το μέτρο αφορά όλους τους αυτοτελώς απασχολουμένους και ελεύθερους επαγγελματίες, είτε πλήττονται από τον κορονοιό είτε όχι.
Ειδικά όσοι πλήττονται μπορούν να καταβάλλουν τις εισφορές Φεβρουαρίου και Μαρτίου
σε 4 μηνιαίες δόσεις με «μίνι ρύθμιση» αρχής
γενομένης από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη.

Απάντηση: Η εκκαθάριση προβλέπεται να γίνει
περί τον Μάιο με Ιούνιο. Τυχόν επιστρεφόμενο
ποσό δεν θα θεωρηθεί ως καταβολή δικαιούμενη εκπτώσεως 25%.
5. Τι θα ισχύσει για όσους είναι ελεύθεροι
επαγγελματίες και παράλληλα μισθωτοί
για τους οποίους δεν έχουν αναρτηθεί τα ειδοποιητήρια; Θα δικαιούνται τη μείωση;

Την αποκρυπτογράφηση του μέτρου επιχειρεί
μέσω του taxheaven και σε 10 ερωτήσεις - απαντήσεις ο Δημήτρης Μπούρλος Δικηγόρος Παρ’
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Ασφαλιστικά
θεί με 40 έτη ασφάλισης και του υπολείπονται
5 έως την συνταξιοδότηση, αν έχει επιλέξει την
1η κατηγορία η απώλεια στην μηνιαία σύνταξη
θα είναι 0,55 ευρώ, αν έχει επιλέξει την 4η κατηγορία θα είναι 1,35 ευρώ και αν έχει επιλέξει την
6η κατηγορία θα είναι 2,25 ευρώ

Απάντηση: Αναμένεται να αναρτηθούν περί τα
τέλη του Απριλίου. Με την ανάρτηση θα διευκρινισθεί αν θα παρασχεθεί δυνατότητα καταβολής με μείωση κατά 25%.
6. Πώς εφαρμόζεται στην πράξη η καταβολή
σε 4 δόσεις;

■■Έκπτωση

εισφορών
κατά 25% για 550.000
ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους

Απάντηση: Το πιθανότερο είναι ότι στα ειδοποιητήρια 9ου, 10ου κ.λπ. πλην των τρεχουσών
εισφορών, θα συμπεριλαμβάνεται και η αναλογούσα δόση (1/4).
7. Δικαιούνται τα μέλη των εταιρειών τις εν λόγω
επιλογές;
Απάντηση: Την έκπτωση 25% ή τις δόσεις (στις
περιπτώσεις των πληττομένων), την δικαιούνται όλοι όσοι καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές με το σύστημα των μη μισθωτών, είτε
είναι αυταπασχολούμενοι, είτε μέλη εταιρειών
κ.λπ.

Αργυρώ Μαυρούλη
Το σύνολο των αυτοτελώς απασχολούμενων και
των ελευθέρων επαγγελματιών, είτε πλήττονται
από την πανδημία του κορονοιού , είτε όχι θα
έχει την δυνατότητα να καταβάλει τις εισφορές του με έκπτωση 25%. Η έκπτωση αφορά τις
ασφαλιστικές εισφορές για το μήνα Φεβρουάριο
και Μάρτιο του 2020. Υπενθυμίζεται ότι τα ειδοποιητήρια για τον μήνα Φεβρουάριο δεν έχουν
ακόμη αναρτηθεί και θα πρέπει να πληρωθούν
έως τις 10 Απριλίου.

8. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους δικηγόρους και τα μέλη δικηγορικών εταιρειών;
Απάντηση: Ναι, ισχύουν και για δικηγόρους και
για μέλη δικηγορικών εταιρειών.
9. Η έκπτωση ισχύει και για το ΕΤΕΑΕΠ;
Απάντηση: Η έκπτωση 25% αφορά όλους τους
κλάδους ασφάλισης, δηλαδή κύρια σύνταξη,
ασθένεια, επικούρηση, εφ’ άπαξ και ανεργία.
Προφανώς θα ισχύουν οι δόσεις αν ανήκει σε
πληττόμενους.

Συγκεκριμένα οι ελεύθεροι επαγγελματίες και
οι αυτοαπσσχολούμενοι που θα καταβάλλουν
εμπρόθεσμα τις εισφορές τους θα καταβάλλουν
ανάλογα με την ασφαλιστική τους κατηγορία:

10. Θα υπάρχουν επιπτώσεις από τη μειωμένη καταβολή των δυο αυτών μηνών σε σχέση με τη μελλοντική σύνταξη;

1η κατηγορία εισφορών
•

προβλεπόμενη εισφορά 220 ευρώ

Απάντηση: Για την χρονική περίοδο που καταβάλλονται μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές
στον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης, θα
λαμβάνονται υπόψη οι πράγματι καταβαλλόμενες μειωμένες εισφορές. Επειδή βέβαια η σύνταξη υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο εισφορών από το 2002 έως τότε που συνταξιοδοτείται
κάποιος, η επί δίμηνο μόνο μειωμένη καταβολή, εκτιμώ ότι ελάχιστα θα επηρεάσει το τελικό
ποσό της σύνταξης.

•

με 25% έκπτωση 165 ευρώ

•

2η κατηγορία εισφορών

•

προβλεπόμενη εισφορά 262 ευρώ

•

με 25% έκπτωση 196,5 ευρώ

•

3η κατηγορία εισφορών

•

προβλεπόμενη εισφορά 312 ευρώ

•

με 25% έκπτωση 234 ευρώ

Για παράδειγμα κάποιος που θα συνταξιοδοτη-

•

4η κατηγορία εισφορών
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•

προβλεπόμενη εισφορά 373 ευρώ

•

με 25% έκπτωση 279,75 ευρώ

•

5η κατηγορία εισφορών

•

προβλεπόμενη εισφορά 435 ευρώ

•

με 25% έκπτωση 326,25 ευρώ

•

6η κατηγορία εισφορών

•

προβλεπόμενη εισφορά 576 ευρώ

•

με 25% έκπτωση 432 ευρώ

των ανωτέρω ημερομηνιών

Σημειώνεται ότι η καταβολή της μειωμένης εισφοράς θα έχει αντανάκλαση και στις συντάξιμες αποδοχές των ασφαλισμένων, καθώς στην
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπεται πως «ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας
σύνταξης ορίζεται το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχει πράγματι καταβληθεί δια του συντελεστή 0,20». Δεδομένου ότι η
έκπτωση παρέχεται για λίγους μήνες - κατ αρχήν για 2 μήνες - δεν αναμένεται σύμφωνα με
τους ειδικούς να είναι σημαντική η αντανάκλαση του μέτρου στην βάση υπολογισμού της μελλοντικής σύνταξης.

•

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης (από 30/9 και μετά) επιβάλλονται τόκοι
καθυστέρησης. Εφόσον τηρούνται οι όροι
της ρύθμισης χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος.

Ως ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι εισφορές για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης
(κύριας ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης,
επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής), καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα για τον
οποίο ο e-ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές, με
εξαίρεση τις εισφορές από προαιρετική ασφάλιση.

Την παράταση δικαιούνται :
οι αυτοτελώς απασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και μικροεπιχειρηματίες που ασφαλίζονταν στον πρ. ΟΓΑ με
εισοδηματικά ή πληθυσμιακά κριτήρια, οι
οποίοι έχουν ενεργό κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 που αναφέρεται στη λίστα του υπουργείου Οικονομικών ως πληττόμενοι κλάδοι από τον κορωνοιό.

■■Παράταση

ασφαλιστικής
ικανότητας έως 30
Ιουνίου για τους
μη μισθωτούς

Οι εν λόγω επαγγελματίες δικαιούνται παράταση καταβολής των εισφορών ως εξής :
•

οι εισφορές αυτές εξοφλούνται τμηματικά
σε 4 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καταβλητέες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε
μήνα, με προθεσμία καταβολής της πρώτης
δόσης έως 30/9/2020.

Για τους ίδιους δικαιούχους η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, απαιτητών έως 31/3/2020 καθώς και η προθεσμία όλων
των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης παρατείνεται κατά 3 μήνες. Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης καταβολής των
δόσεων, δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της οικείας ρύθμισης που αφορά η δόση.

Την έκπτωση δεν δικαιούνται όσοι κάνουν
χρήση του μέτρου παράτασης καταβολής των
ασφαλιστικών εισφορών λόγω της διασποράς
του κορωνοιού.

•

•

οι εισφορές περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου απαιτητές έως 31/3/2020 (έως
10/4/2020 με την παράταση) και Μαρτίου
απαιτητές έως 30/4/2020 αντίστοιχα, καθώς
και τυχόν δόσεων οφειλής από συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών, απαιτητών εντός

Την παράταση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές σε είδος σε ελεύθερους επαγγελματίες,
αυτοαπασχολούμενους και αγρότες από την 1η
Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου προβλέπει έγγραφο
του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
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ση οφειλής. Η ισχύς της ασφαλιστικής ενημερότητας ανεξαρτήτως της πράξης ή συναλλαγής
για την οποία ζητείται, ορίζεται σε 6 μήνες, αν
δεν υφίσταται οφειλή ή υποχρέωση καταβολής
ασφαλιστικών εισφορών και σε 2 μήνες αν υφίσταται ρυθμισμένη οφειλή και οι όροι της ρύθμισης τηρούνται.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, με το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 37 του ν.4670/2020, ειδικά για το έτος 2020
παρατείνεται η ασφαλιστική ικανότητα από την
1η Μαρτίου του 2020 έως τις 30 Ιουνίου του
2020 στους μη μισθωτούς που ήταν ασφαλιστικά ικανοί την 28η Φεβρουαρίου του 2020.

Σε περίπτωση ύπαρξης μη ρυθμισμένης οφειλής, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση χορήγησης βεβαίωσης οφειλής, η διάρκεια
ισχύος ορίζεται έως το τέλος του μήνα έκδοσής
της, ανεξαρτήτως της πράξης ή συναλλαγής για
την οποία ζητείται.

Η παράταση γίνεται κατ’ εξαίρεση κάθε αντίθετης διάταξης και των οριζομένων στο άρθρο 37
του παρόντος νόμου μέχρι την ολοκλήρωση της
εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών του
έτους 2019. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και διαπίστωσης οφειλής για το έτος 2019
απαιτείται η εξόφληση ή η ρύθμιση της οφειλής
σε δόσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
και η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται ανά
μήνα έως την εξόφληση των δόσεων και εφόσον
τηρείται η εξόφληση των μηνιαίων εισφορών
του έτους 2020.

Σε περίπτωση που η ημερομηνία λήξης του αποδεικτικού συμπίπτει με αργία ή με ημέρα μη
εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα, η
ισχύς του εκπνέει την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την αργία ή τη μη εργάσιμη ημέρα.
Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας
e- Ε.Φ.Κ.Α. απαιτείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1) Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη όλων των εκκαθαρισμένων απαιτήσεων των επιχειρήσεων από το Δημόσιο, Νομικά
Πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), Δήμους
και Κοινότητες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις,
Δημόσιες, Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις Δημόσιας ή Κοινής Ωφέλειας και γενικά
επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου
δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από
την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, καθώς και
από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των πιο πάνω, εφόσον το
ακαθάριστο ποσό του κάθε τίτλου ή της κάθε εκκαθαρισμένης απαίτησης υπερβαίνει τις 3.000
ευρώ.

■■Πότε

μπορεί να
εξασφαλίσει κανείς
ασφαλιστική
ενημερότητα
– Αναλυτικά
η διαδικασία
χορήγησης
Αργυρώ Μαυρούλη

2) Για τη σύναψη και την ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων
από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα για
ποσό άνω των 6.000 ευρώ.

Οδηγίες για την διαδικασία χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής
από τον e-ΕΦΚΑ δίνει υπουργική απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Γιάννη Βρούτση.

3) Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με
το άρθρο 6 του Π.Δ. 394/96 (Α’ 275) ή δημοπρασίες σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.
2229/1994 (Α’138).

Στην υπουργική απόφαση ορίζονται οι περιπτώσεις που μπορεί κάποιος να εξασφαλίσει
ασφαλιστική ενημερότητα, αλλά και στις περιπτώσεις που οφείλει να του χορηγηθεί βεβαίω44
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4) Για τη συμμετοχή ως μέλος σε κοινοπραξία ή
ως εταίρος σε ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη ή περιορισμένης ευθύνης εταιρεία, από το μέλος.

δαπού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εγκατεστημένου
στην Ελλάδα και σε κάθε είδους ιδρύματα.

5) Για την απόκτηση αθλητή από Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) και τις Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Α.Ε.). Το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας προσκομίζεται από το
Τ.Α.Α. ή την Α.Α.Ε. στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν.
2725/1999 (Α΄ 121), όπως ισχύει.

γ) Υποκείμενο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών οικοδομικών έργων, οι άδειες των οποίων
εκδόθηκαν εντός της τελευταίας εικοσαετίας,
από τη σύνταξη της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης.

Οι Αθλητικές Εταιρείες (Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε., κ.λ.π.)
εκτός από τις δικές τους οφειλές, δεσμεύονται
και με αυτές του αντίστοιχου Αθλητικού Σωματείου ή του Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών
(ΤΑΑ) από το οποίο προήλθαν, αφού μετά την
ίδρυση τους αναλαμβάνουν, χωρίς καμία άλλη
διατύπωση, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 1 του ν.
2725/99 (Α΄ 121), όπως ισχύει).
6) Για τη μεταβίβαση ακινήτων από το μεταβιβάζοντα και για τη μεταβίβαση λόγω γονικής
παροχής ή δωρεά, από τον παρέχοντα τη γονική
παροχή ή δωρεά, εφόσον ο μεταβιβάζων ή παρέχων είναι ή ήταν:

7) Για τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος
επί ακινήτου από τον παρέχοντα το εμπράγματο δικαίωμα, με την επιφύλαξη του άρθρου 25
του ν. 4611/2019 (Α΄73).

α) Φυσικό πρόσωπο υποκείμενο καταβολής
ασφαλιστικών εισφορών ή νομικό πρόσωπο
οποιασδήποτε μορφής, κοινωνία αστικού δικαίου, αστική κερδοσκοπική ή μη εταιρεία, συμμετοχική ή αφανής εταιρεία, κοινοπραξία καθώς
και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνδέονται
με σχέση συνυπευθυνότητας ή αναδοχής χρεών
καθώς και οι κατά νόμο υπεύθυνοι αυτών.

8) Για τη μεταβίβαση μεταχειρισμένων επαγγελματικών αυτοκινήτων, μηχανοκίνητων θαλασσίων σκαφών άνω των πέντε μέτρων, ελικοπτέρων,
ανεμοπτέρων, αεροσκαφών και επαγγελματικών σκαφών αλιείας από τον μεταβιβάζοντα.

β) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέλος αστικής
εταιρείας, ομόρρυθμης εταιρείας, ομόρρυθμο
μέλος ετερόρρυθμης εταιρείας, διαχειριστής
Ε.Π.Ε., διαχειριστής Ι.Κ.Ε, διευθύνων σύμβουλος, πρόεδρος, νόμιμος εκπρόσωπος, εκκαθαριστής, διευθυντής που ασκεί ή ασκούσε διοίκηση
σε Α.Ε., διευθυντής, διαχειριστής, διευθύνων
σύμβουλος, πρόεδρος ή μέλος συνεταιρισμού
ή ένωσης συνεταιρισμών, διευθυντής, διαχειριστής και γενικά εντεταλμένος στη διοίκηση δημόσιας, δημοτικής και κοινοτικής επιχείρησης
και εκμετάλλευσης κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
οποιουδήποτε νομικού προσώπου αλλοδαπής
επιχείρησης και αλλοδαπού οργανισμού εγκατεστημένων στην Ελλάδα ή ημεδαπού ή αλλο-

Η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας στις περιπτώσεις 4 και 8, κρίνεται
αναγκαία, μόνο εφόσον ο υπόχρεος έχει μία από
τις ιδιότητες της περίπτωσης 6.

Απαλλαγές
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας
από τον e- Ε.Φ.Κ.Α.:
1. Οι δικαιούχοι αμοιβών γενικά από παροχή
εξαρτημένης εργασίας, συντάξεων, διατροφής,
εξόδων νοσηλείας και κηδείας, εφόσον η πληρωμή γίνεται απευθείας στο δικαιούχο ή σε
πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο.
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14. Το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας δεν απαιτείται κατά την μεταβίβαση ΔΧ αυτοκινήτου στις περιπτώσεις των παραγράφων
5, 6 και 7 του άρθρου 19 του ν. 4530/2018 (Α΄
59).

2. Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου, εκτός των Δήμων, Κοινοτήτων, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Διαδημοτικών, Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων.

15. Οι Εκκαθαριστές που ορίζονται σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 262 του ν. 3463/2006
(Α΄ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», για
τα χρέη δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης
προς το Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους.

3. Ιδρύματα που λειτουργούν υπέρ κοινωφελών σκοπών, καταλειπομένων κληρονομιών,
κληροδοσιών και δωρεών.
4. Η Τράπεζα της Ελλάδας.

16. Όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 9
του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) .

5. Οι ομογενείς που μετοικούν στην Ελλάδα για
την είσπραξη κάθε είδους επιδομάτων περίθαλψης και στέγασης αυτών.

17. Οι ειδικοί διαχειριστές σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 69 του ν.
4307/2014 (Α΄246), για τα χρέη της υπό ειδικής διαχείρισης επιχείρησης, ανεξάρτητα από
το χρόνο βεβαίωσής τους και το χρόνο στον
οποίο ανάγονται.

6. Ο Σύνδικος της πτώχευσης φυσικού ή νομικού προσώπου για πράξεις ή συναλλαγές που
αφορούν την πτωχευτική περιουσία.
7. Κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν έχει τις ιδιότητες των εδαφίων α έως και γ της περίπτωσης
6 του άρθρου 1 της παρούσας.

18. Οι υπό ειδική διαχείριση επιχειρήσεις,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του
ν.4307/2014 (Α΄246).

8. Οι εκμισθωτές κινητών και ακινήτων για τη
λήψη του μισθώματος, εφόσον δεν έχουν τις
ιδιότητες των εδαφίων α έως και γ της περίπτωσης 6 του άρθρου 1 της παρούσας.

■■Μέχρι

τέλος
του καλοκαιριού
οι αυξήσεις και
τα αναδρομικά
στις συντάξεις

9. Οι δικαιούχοι στεγαστικών δανείων για την
παροχή υποθήκης προς εξασφάλιση των δανείων αυτών.
10. Για τη σύσταση υποθήκης υπέρ του Δημοσίου, του τ. Ε.Φ.Κ.Α., του τ. ΕΤΕΑΕΠ (νυν Κλάδος
Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης e- Ε.Φ.Κ.Α)
και του ΕΔΟΕΑΠ δεν απαιτείται αποδεικτικό
ασφαλιστικής ενημερότητας.

Αργυρώ Μαυρούλη

11. Οι δικαιούχοι επιδότησης - επιχορήγησης
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο για την είσπραξη αυτής και όχι της κρατικής συμμετοχής.

Με καθυστέρηση από 2 έως 3 μήνες, λόγω
της έξαρσης της πανδημίας του κορονοϊού,
αναμένεται να πάρουν τις αυξήσεις και τα
αναδρομικά στις κύριες συντάξεις τους περίπου 185.000 ασφαλισμένοι και στις επικουρικές τους περίπου 245.000 ασφαλισμένοι.

12. Οι Διοικητές ή πρόεδροι Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης για τις οφειλές των φορέων
που διοικούν σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.
4331/2015 (Α΄ 69).
13. Οι ασφαλιστικοί Εκκαθαριστές για τα χρέη
της ασφαλιστικής επιχείρησης ανεξάρτητα
από το χρόνο βεβαίωσής τους σύμφωνα με το
άρθρο 237 του ν. 4364/2016 (Α΄ 13) .

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η ηγεσία
του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προχωράει στην έκδοση όλων των απαι46
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τούμενων εφαρμοστικών εγκυκλίων και αποφάσεων και σταδιακά στον επανυπολογισμό του
συνόλου των καταβαλλόμενων κύριων συντάξεων και επικουρικών για όσους είχαν το 2016
άθροισμα κύριας και επικουρικής άνω των 1.300
ευρώ .

δρομικά από 1η Οκτωβρίου 2019. Ειδικοί
υπολογίζουν πως πρόκειται για περίπου
40.000 συνταξιούχους, οι οποίοι θα λάβουν
απευθείας από φέτος (χωρίς δόσεις δηλαδή)
αύξηση στην σύνταξή τους κατά μέσο όρο
50 ευρώ.

Πηγές με γνώση της διαδικασίας αποδίδουν την
καθυστέρηση στο γεγονός ότι λόγω της έκρηξης της πανδημίας του κορονοϊού, οι αρμόδιες
υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας υπολειτουργούν. Η πλειοψηφία των υπαλλήλων του
υπουργείου Εργασίας, αλλά και του Ενιαίου
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης έχει κάνει χρήση
της άδειας ειδικού σκοπού με αποτέλεσμα για
λόγους υγιεινής και ασφάλειας να είναι αποψιλωμένες οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Αυξήσεις σε κύριες συντάξεις
Σύμφωνα με ειδικούς στην κοινωνική ασφάλιση, η μέση μηνιαία αύξηση φτάνει τα 110 ευρώ
για όσους ασφαλισμένους έχουν συμπληρώσει
40 χρόνια ασφάλισης και αποδοχές έως 1.500
ευρώ μεικτά. H αύξηση ξεκινά από 12 ευρώ για
33 έτη ασφάλισης και μεικτό μισθό 700 ευρώ
και φτάνει έως και 252 ευρώ τον μήνα για 40 έτη
ασφάλισης και μεικτές αποδοχές 3.500 ευρώ. Οι
αυξήσεις στις συντάξεις λόγω της αλλαγής των
ποσοστών αναπλήρωσης αφορούν παλιούς και
νέους συνταξιούχους που έχουν περισσότερα
από 30 έτη ασφάλισης.

•

Μεγαλύτερα ποσά το μήνα θα λάβουν οι νέοι
συνταξιούχοι, που αποχώρησαν μετά τις 13
Μαΐου με 35 ως 40 έτη ασφάλισης. Οι παλαιοί
συνταξιούχοι με πολλά έτη ασφάλισης θα λάβουν αρκετά λιγότερα, καθώς οι αυξήσεις που
δικαιούνται τις πάρουν σε 5 ετήσιες δόσεις έως
το 2024.
Αναλυτικά οι κατηγορίες συνταξιούχων που θα
λάβουν αυξήσεις είναι:
•

Νέοι συνταξιούχοι χωρίς προσωπική διαφορά. Πρόκειται για όσους αποχώρησαν από
13 Μαΐου 2016 και μετά, από όλα τα πρώην
Ταμεία του ιδιωτικού τομέα και το Δημόσιο και δεν έχουν προσωπική διαφορά. Θα
λάβουν όλο το ποσό της αύξησης εφόσον
έχουν πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης ως
αναπροσαρμογή του μεικτού ποσού ανα-

Παλαιοί συνταξιούχοι με αρνητική προσωπική διαφορά. Πρόκειται για τους συνταξιούχους που έχουν αποχωρήσει με
περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης και
έχουν αρνητική προσωπική διαφορά από
1ης/1/2019, λαμβάνουν δηλαδή ήδη από τον
περασμένο Ιανουάριο μια μικρή αύξηση.
Αφορά περίπου 100.000 παλαιούς συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν αποχωρήσει πριν
από τις 13 Μαΐου του 2016, δηλαδή πριν από
την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου. Οι
συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι είναι διπλά
κερδισμένοι καθώς το 2019 βγήκαν κερδισμένοι από τον επανυπολογισμό, ενώ και
τώρα θα συμβεί το ίδιο καθώς έχουν αποχωρήσει με περισσότερα από 30 και έως 44 έτη
ασφάλισης και τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης είναι αυξημένα.

Να σημειωθεί ότι την αύξηση αυτή λαμβάνουν
σε 5 ετήσιες δόσεις από το 2019 έως και το 2023.
Από αυτούς περίπου 100.000 θα λάβουν τώρα
δεύτερη αύξηση, αναδρομικά από 1ης Οκτωβρίου 2019. Αυτή η επιπλέον αύξηση, που εκτιμάται
πως μπορεί να κυμαίνεται κατά μέσο όρο κοντά
στα 40 ευρώ, θα δοθεί σε 5 ετήσιες δόσεις αρχής
γενομένης από φέτος και έως το 2024. Έτσι οι
47
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Ασφαλιστικά
■■Ξεκινά

η ψηφιακή
απονομή συντάξεων

εν λόγω συνταξιούχοι θα λάβουν από φέτος και
έως το 2023 διπλές αυξήσεις, ενώ η τελευταία
δόση της αύξησης θα τους αποδοθεί το 2024,
οπότε και η σύνταξή τους θα παγιωθεί στο νέο
ποσό.
•

Αργυρώ Μαυρούλη
Την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας απονομής συντάξεων ψηφιακά μέσω του συστήματος
«ΑΤΛΑΣ» στον e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ο υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης
Βρούτσης για δυο μεγάλες κατηγορίες ασφαλισμένων:

Παλαιοί συνταξιούχοι με μικρή θετική προσωπική διαφορά που αποχώρησαν πριν από
τις 13 Μαΐου 2016 και έχουν πολύ μικρή θετική προσωπική διαφορά, κάτω από 50 ευρώ
και κατά μέσο όρο στα 30 ευρώ, εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες με αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης από 30 χρόνια και πάνω.
Λόγω της αύξησης της ανταποδοτικής τους
σύνταξης, μπορεί να μηδενίσουν την θετική
προσωπική διαφορά και να πάρουν αύξηση
της τάξεως ως 30 ευρώ. Η αύξηση θα δοθεί
αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου 2019 σε
5 ετήσιες, ισόποσες δόσεις έως και το 2024
(πρώτη δόση εντός του 2020 και αναδρομικά
από 1/10/2019).

α) οι αποφάσεις μεταβίβασης κύριων συντάξεων λόγω θανάτου για τους ασφαλισμένους
όλων των τέως ταμείων.
β) οι αποφάσεις συντάξεων γήρατος τέως ΟΓΑ
χωρίς διαδοχική ασφάλιση.
Οι κατηγορίες αυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% των αποφάσεων συνταξιοδότησης
που εκδόθηκαν το 2019 και ειδικότερα η πρώτη
34.268 αποφάσεις και η δεύτερη περίπου 12.000
αποφάσεις. Συνολικά οι δύο κατηγορίες ξεπερνούν τις 46.000 αποφάσεις επί συνόλου 114.305
αποφάσεων συνταξιοδότησης που εκδόθηκαν
το 2019.

Αυξήσεις σε επικουρικές συντάξεις
Αναδρομικά 11 μηνών, κατά μέσο όρο 1.100
ευρώ, θα λάβουν περισσότεροι από 250.000
συνταξιούχοι τέλος Αυγούστου με την καταβολή της σύνταξης του Σεπτεμβρίου. Οι αυξήσεις
στις επικουρικές συντάξεις κυμαίνονται από 5
έως 196 ευρώ το μήνα και θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου. Την μεγαλύτερη
αύξηση θα λάβουν οι παλαιοί συνταξιούχοι που
είχαν ήδη υποβάλλει αίτηση για επικουρική ή
λάμβαναν ήδη επικουρική στις 31 Δεκεμβρίου
του 2014 και είχαν υποστεί τις μειώσεις το καλοκαίρι του 2016 για όσες συντάξεις ξεπερνούσαν σε άθροισμα κύρια και επικουρική τα 1.300
ευρώ το μήνα.

Ο κ. Βρούτσης δήλωσε: «Σε 2 μήνες από σήμερα, όπως ακριβώς είχαμε υποσχεθεί και παρά
τις αντίξοες και έκτακτες συνθήκες, υλοποιούμε
κανονικά τη δέσμευσή μας για πλήρη λειτουργία του συστήματος ΑΤΛΑΣ μέσα στον Ιούνιο. Σε
2 μήνες από σήμερα, ξεπερνώντας ακόμα και τις
δεσμεύσεις μας, το 40% και πλέον των αιτήσεων για συνταξιοδότηση θα απονέμεται ψηφιακά
και μέσα σε μόνο λίγα δευτερόλεπτα. Ούτε μέρες, ούτε εβδομάδες, ούτε μήνες, ούτε χρόνια.
Πιάνοντας το νήμα από το σημείο που το αφήσαμε τον Δεκέμβριο του 2014, υλοποιούμε το όραμα της ψηφιακής απονομής σύνταξης μέσω του
συστήματος «ΑΤΛΑΣ». Επιλέξαμε στο ξεκίνημα
αυτής της μεγάλης προσπάθειας, δύο κρίσιμες
και ευαίσθητες κατηγορίες ασφαλισμένων. Τις
συντάξεις γήρατος τέως ΟΓΑ (χωρίς διαδοχική
ασφάλιση) και τις μεταβίβασης συντάξεων λόγω
θανάτου. Το άθροισμα αυτών των 2 ξεπερνάει
το 40% των νέων αιτήσεων για συνταξιοδότηση.

Πρόκειται για 245.000 συνταξιούχους που θα
δουν αυξήσεις κατά μέσο όρο 99,57 ευρώ το
μήνα. Οι αυξήσεις θα δοθούν ολόκληρες από
φέτος (χωρίς δόσεις), ενώ τα αναδρομικά η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι θα δοθούν εφάπαξ.
Οι αυξήσεις των επικουρικών συντάξεων κυμαίνονται από 23% μέχρι και 48%.

Η πιλοτική λειτουργία υποστηρίζει αυτομα48

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ Θ Ε Μ Α Τ Α
τοποιημένα τα 4 από 5 τα στάδια της πλήρους
ψηφιακά αυτοματοποιημένης διαδικασίας, ειδικότερα:

νου) για την οποία επιθυμούν να υποβάλλουν
αίτηση.
Ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ Χρήστος Χάλαρης ανέφερε ότι «Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της
διαδικασίας απονομής σύνταξης αποτελεί τη
σημαντικότερη από τις 40 δράσεις ψηφιακού
μετασχηματισμού που ενέκρινε το Διοικητικό
Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ για το 2020.

1. Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης. Σε εφαρμογή του νόμου 4670/2020 που πρόσφατα
ψηφίστηκε καθίσταται πλέον υποχρεωτική η
ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συνταξιοδότησης για όλους τους ασφαλισμένους του
e-ΕΦΚΑ, εντάσσοντας για πρώτη φορά στην
ηλεκτρονική διαδικασία τους ασφαλισμένους
τους Δημοσίου και τους Αγρότες του τ.ΟΓΑ.

Από σήμερα όλοι οι ασφαλισμένοι υποβάλλουν
ηλεκτρονικά το αίτημα συνταξιοδότησης τους
στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα του συστήματος «ΑΤΛΑΣ» στο διαδικτυακό τόπο gov.gr ή στο
διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ. Για τους αγρότες
και τα δικαιοδόχα μέλη θανόντων συνταξιούχων, δηλαδή για 4 από τους 10 ασφαλισμένους
που θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση
συνταξιοδότησης, ξεκινά πιλοτικά η ψηφιακή

2. Ψηφιακή αναζήτηση των απαιτούμενων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών από το
μητρώο Πολιτών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ (Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης).
3. Θεμελίωση του δικαιώματος συνταξιοδότησης.
4. Υπολογισμός του πληρωτέου ποσού της σύνταξης.
Το τελικό πέμπτο στάδιο, αυτό της έκδοσης της
απόφασης θα εκτελείται κατά τους επόμενους
δύο περίπου μήνες της πιλοτικής λειτουργίας,
αφού πρώτα επιβεβαιωθούν από τον αρμόδιο
υπάλληλο του e-ΕΦΚΑ τα στοιχεία της απόφασης.
Στην πλήρη λειτουργία της από τον Ιούνιο του
2020, η νέα ψηφιακή διαδικασία απονομής σύνταξης προβλέπεται να λειτουργεί ως ηλεκτρονική υπηρεσία επιπέδου 4, με την έκδοση της
απόφασης να ολοκληρώνεται δευτερόλεπτα
μετά την υποβολή του αιτήματος από τον συνταξιούχο.

απονομή της σύνταξης. Σταδιακά μέχρι το τέλος
του χρόνου θα εντάσσονται νέες κατηγορίες συνταξιοδοτικών αιτημάτων, αυξάνοντας το πλήθος των ασφαλισμένων που θα επωφελούνται.

Από σήμερα οι ασφαλισμένοι υποβάλλουν την
αίτησή τους στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα
του συστήματος «ΑΤΛΑΣ», επιλέγοντας από το
διαδικτυακό τόπο gov.gr στην ενότητα Εργασία
– Ασφάλιση την επιλογή «Αίτηση Συνταξιοδότησης» ή αντίστοιχα στο διαδικτυακό τόπο του
e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr, μενού «Συνταξιούχοι», επιλογή «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης»). Στη συνέχεια
εισέρχονται στην πλατφόρμα με χρήση των κωδικών τους στο Taxisnet και επιλέγουν την κατηγορία (Κύρια Σύνταξη Γήρατος, Κύρια Σύνταξη
Αναπηρίας, Μεταβίβαση Κύριας Σύνταξης λόγω
Θανάτου, Κύρια Σύνταξη Θανάτου Ασφαλισμέ-

Ταυτόχρονα στον e-ΕΦΚΑ, εργαζόμαστε εντατικά για την αντιμετώπιση της πληθώρας των
εκκρεμών αιτήσεων και την ενίσχυση του αναιμικού ρυθμού απονομής συντάξεων που παραλάβαμε το Σεπτέμβριο του 2019. Με στοχευμένες
παρεμβάσεις και την ενίσχυση των τμημάτων
απονομής αυξήθηκε το μηνιαίο πλήθος των ολοκληρωμένων αιτημάτων συνταξιοδότησης από
9.756 το Σεπτέμβριο του 2019 σε 13.515 τον Ιανουάριο του 2020 και 13.506 το Φεβρουάριο του
2020 (αύξηση 38,4%)».
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Εργασιακά
σεις και εργοδότες των οποίων η απαγόρευση
λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής εξακολουθεί να υφίσταται κατά τον μήνα Μάιο.

ποιο τρόπο θα
επιστρέψουν οι
εργαζόμενοι στις
θέσεις τους – Με το
40% του προσωπικού
οι επιχειρήσεις που
ανοίγουν από τις
4 Μαΐου Τα μέτρα του
Υπουργείου Εργασίας
μετά την άρση των
περιορισμών

■■Με

Ο κ. Βρούτσης επισήμανε ότι μέχρι να αρθεί και
η τελευταία αρνητική επίπτωση της πανδημίας,
θα συνεχιστεί η χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε όσους εργαζόμενους παραμένουν σε προσωρινή αναστολή της σύμβασής
τους ή οι δραστηριότητες όπου απασχολούνται
επαγγελματικά παραμένουν κλειστές για υγειονομικούς λόγους.

Ωράριο
Οι επιχειρήσεις– εργοδότες, που είχε ανασταλεί
η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής ή
ήταν πληττόμενες σημαντικά θα μπορούν να
προσαρμόζουν το ωράριο εργασίας των εργαζομένων τους με το ωράριο λειτουργίας τους.
Αυτό θα γίνεται λόγω της αναπροσαρμογής του
ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων, όπως
για παράδειγμα τα κέντρα αισθητικής και τα
κομμωτήρια. Η προσαρμογή του ωραρίου εργασίας των εργαζομένων πραγματοποιείται υπό
την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται το
είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων
αυτών.

Αργυρώ Μαυρούλη
Την δυνατότητα κατάργησης της αναστολής των
συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τουλάχιστον για ποσοστό 40%, εφόσον η αναστολή
έχει διαρκέσει κατ’ ελάχιστον 15 ημέρες ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης. Οι επιχειρήσεις
και εργοδότες θα έχουν την δυνατότητα να παρατείνουν την αναστολή μέρους των συμβάσεων εργασίας που έχουν τεθεί σε αναστολή όχι
μεγαλύτερου του 60%, κατά ανώτατο χρονικό
διάστημα 30 ημερών και όχι πέραν της 31η Μαΐου 2020.

Επιδότηση μισθού
Οριζόντια οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων που θα επιστρέψουν στην εργασίας τους
αλλά πιθανόν σε συνθήκες μειωμένου ωραρίου και τζίρου. Οι απώλειες στις αποδοχές που
θα προκύψουν θα αναπληρωθούν από την Πολιτεία με κονδύλια που θα διασφαλιστούν από
την αποτελεσματική αξιοποίηση σχετικών εργαλείων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα
και ειδικότερα με την ενεργοποίηση του νέου
ευρωπαϊκού προγράμματος SURE.

Η παράταση της αναστολής των συμβάσεων θα
ισχύσει με δύο βασικές προϋποθέσεις:
•

την απαγόρευση απολύσεων και της μείωσης του προσωπικού τους μέχρι τις 31 Μαΐου και

•

την ρητή διατήρηση των θέσεων εργασίας
με τις ίδιες μορφές συμβάσεων.

Δήλωση συμμόρφωσης
Οι επιχειρήσεις καλούνται να συμπληρώσουν
την «Δήλωση Αυτοσυμμόρφωσης» η οποία θα
αποτελεί τον οδηγό συμμόρφωσης των εργοδοτών και των εργαζομένων στις επιταγές του
ΕΟΔΥ και κατ’ επέκταση της προστασίας όλων
από τον κίνδυνο διασποράς του ιού μέσα στους
χώρους εργασίας.

Αντίστοιχα παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρή50

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ Θ Ε Μ Α Τ Α
Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Άρση αναστολής
Θυμίζω ότι για πρώτη φορά κυβέρνηση απαγόρευσε δια νόμου τις απολύσεις και έθεσε στις
προηγούμενες δέσμες μέτρων την ειδική ρήτρα
διατήρησης των θέσεων σε όσες επιχειρήσεις
θέλησαν να μπουν κάτω από το προστατευτικό
πλαίσιο της Πολιτείας. Εμείς το κάναμε πράξη.

Θεσπίζονται αυστηρά αλλά σαφή μέτρα προστασίας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες.
Οι επιχειρήσεις καλούνται να συμπληρώσουν
την «Δήλωση Αυτοσυμμόρφωσης» η οποία θα
αποτελεί τον οδηγό συμμόρφωσης των εργοδοτών και των εργαζομένων στις επιταγές του
ΕΟΔΥ και κατ’ επέκταση της προστασίας όλων
από τον κίνδυνο διασποράς του ιού μέσα στους
χώρους εργασίας.

Έτσι και τώρα, με κύριο γνώμονα την διατήρηση των θέσεων εργασίας και την ομαλή επάνοδο
των επιχειρήσεων και των εργοδοτών σε συνθήκες πλήρους λειτουργίας και κανονικότητας, παρέχουμε ένα ακόμα εργαλείο στις επιχειρήσεις
και εργοδότες.

Το ενισχυμένο ελεγκτικό σώμα του Υπουργείου Εργασίας, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.ΕΠ.Ε) καθίσταται ο αρμόδιος φορέας για τον
έλεγχο εφαρμογής των μέτρων προστασίας, της
διαπίστωσης παραβάσεων και επιβολής κυρώσεων. Θέλω να τονίσω ότι θα υπάρξουν κυρώσεις και πρόστιμα σε όποιον αντιβαίνει τους
κανόνες υγείας και ασφάλειας και σαν επιβλέπουσα Αρχή θα είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί
και αυστηροί στην τήρηση των κανόνων αυτών.

Δίνουμε την δυνατότητα κατάργησης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τουλάχιστον για ποσοστό 40%, εφόσον η
αναστολή έχει διαρκέσει κατ’ ελάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες.
Οι παραπάνω επιχειρήσεις και εργοδότες θα
έχουν την δυνατότητα να παρατείνουν την αναστολή μέρους των συμβάσεων εργασίας που
έχουν τεθεί σε αναστολή, όχι μεγαλύτερου του
60%, κατά ανώτατο χρονικό διάστημα 30 ημερών και όχι πέραν της 31η Μαΐου 2020.

Β΄ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ωστόσο, η παράταση της αναστολής των συμβάσεων θα ισχύσει υπό δύο βασικές προϋποθέσεις
: την απαγόρευση απολύσεων και της μείωσης
του προσωπικού τους μέχρι τις 31 Μαΐου, αλλά
και την ρητή διατήρηση των θέσεων εργασίας με
τις ίδιες μορφές συμβάσεων.

Κύριος παρανομαστής όλων των παρεμβάσεων
μας είναι ο εργαζόμενος και η απασχόληση. Γι’
αυτό και πρωταρχικό μας μέλημα είναι να στηρίξουμε – και σε αυτή τη φάση- τους εργαζόμενους
που θα κληθούν να επανέλθουν σε ένα πρωτόγνωρο και διαφορετικό εργασιακό περιβάλλον,
μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων.

Καμία απόλυση, καμία καταγγελία σύμβασης εργασίας για το επόμενο χρονικό διάστημα κατά
το οποίο θα εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα
έκτακτα και αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών της διασποράς του
κορονοϊού στη χώρα μας.

Για το σκοπό αυτό προχωράμε οριζόντια σε οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων που θα
επιστρέψουν στην εργασία τους αλλά πιθανόν
σε συνθήκες μειωμένου ωραρίου.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης παρατείνει την
αναστολή περισσοτέρων συμβάσεων εργασίας
από αυτές που αντιστοιχούν στο ποσοστό του
60% επί του συνόλου αυτών, υποχρεούται να
καταβάλλει ο ίδιος τις αποδοχές των εργαζομένων αυτών.

Τυχόν απώλειες που θα προκύψουν, θα αναπληρωθούν από την Πολιτεία με κονδύλια που θα
διασφαλιστούν από την αποτελεσματική αξιοποίηση σχετικών εργαλείων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και ειδικότερα με την ενεργοποίηση του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος
SURE.

Παράταση αναστολής
Αντίστοιχα παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις και εργοδότες των οποίων η απαγόρευση

Γ΄ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Δ΄ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής εξακολουθεί να υφίσταται κατά τον μήνα Μάιο.

Μέσα στον Απρίλιο, θέλω να θυμίσω, ότι στηρίξαμε τα εισοδήματα περίπου 2 εκατομμυρίων
εργαζόμενων και επιχειρήσεων. Σχεδόν 800.000
μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, 600.000 ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν λάβει τα 800 ευρώ.
Σχεδόν 165.000 επιστήμονες έχουν λάβει την
ενίσχυση των 600 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση μέχρι να αρθεί και η τελευταία αρνητική επίπτωση της πανδημίας, θα
συνεχίσουμε να χορηγούμε την αποζημίωση
ειδικού σκοπού σε όσους εργαζόμενους παραμένουν σε προσωρινή αναστολή της σύμβασής
τους ή οι δραστηριότητες όπου απασχολούνται
επαγγελματικά παραμένουν κλειστές για υγειονομικούς λόγους.

Για τους επιστήμονες
Όσοι από τους δικαιούχους είχαν αιτηθεί τη
συμμετοχή τους στην υπ’ αριθ. πρωτ. 286/2-42020 πρόσκληση του υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και τους καταβλήθηκε
το ποσό των 400 ευρώ ως προκαταβολή, τους
καταβάλλεται το ποσό των 200 ευρώ για την
αποπληρωμή του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 600
ευρώ.

Παρέχουμε ακόμα την δυνατότητα σε επιχειρήσεις και εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά τους είτε έχει ανασταλεί με
εντολή δημόσιας αρχής είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο
Οικονομικών ΚΑΔ, να ανακαλούν προσωρινά
την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους με σκοπό την αντιμετώπιση εκτάκτων, κατεπειγουσών, μη αναβαλλόμενων και
ανελαστικών αναγκών.

Όσοι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού δεν είχαν λάβει μέρος στην παραπάνω πρόσκληση, δύνανται, μέχρι τις 08.05.2020, να υποβάλουν ηλεκτρονική
αίτηση στο περιβάλλον του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ» (supportemployees.
services.gov.gr) για την καταβολή της ανωτέρω
οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού
σκοπού, με τη χρήση των κωδικών taxisnet, που
διαθέτουν.

Η προσωρινή επάνοδος στην εργασία εργαζομένων των οποίων η σύμβαση τελεί σε αναστολή
για τέτοιες επιτακτικές και επείγουσες ανάγκες
πρέπει να δηλώνεται από τις επιχειρήσεις και
τους εργοδότες με ειδικό έντυπο στο ΠΣ Εργάνη και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της
πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης
εργασίας.

Για τις ειδικές κατηγορίες

Ωράριο

Επίσης, μέσα στην εβδομάδα θα ανοίξει στο
Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το σχετικό
ηλεκτρονικό έντυπο για τις νέες κατηγορίες
εργαζομένων όπως οικοδόμοι, εργαζόμενοι σε
τουριστικά επαγγέλματα και άλλες κατηγορίες εργαζόμενων -συνολικά σε 160.000 δικαιούχους- προκειμένου να υποβάλλουν υπεύθυνη
δήλωση για την λήψη της αποζημίωσης ειδικού
σκοπού, επιδόματος ύψους 800 ευρώ. Στόχος
είναι να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία ώστε
να καταβληθούν τα χρήματα στους δικαιούχους
το διάστημα 5-8 Μαΐου.

Τέλος με σκοπό την διασφάλιση της ομαλής
επανεκκίνησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα, καθώς και της δημόσιας υγείας, οι επιχειρήσεις– εργοδότες, που
είχε ανασταλεί η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής ή ήταν πληττόμενες σημαντικά θα
μπορούν να προσαρμόζουν το ωράριο εργασίας
των εργαζομένων τους με το ωράριο λειτουργίας τους, κατά τα οριζόμενα από το Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Η προσαρμογή του ωραρίου εργασίας των εργαζομένων πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών.

Για τις Κλαδικές Συμβάσεις Εργασίας
Τέλος, παρατείνεται έως και τις 30.6.2020 η
ισχύς των κανονιστικών όρων των Συλλογικών
Συμβάσεων Εργασίας και των Διαιτητικών Απο52
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σιο και τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου
που έχουν ήδη δημοσιευτεί.

φάσεων οι οποίες έληξαν στο διάστημα από
28.2.2020 έως τις 30.4.2020 με σκοπό να δοθεί
επαρκής χρόνος στους κοινωνικούς εταίρους
ώστε να προβούν σε συλλογικές διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέων συμβάσεων.

1.Τι είναι η άδεια ειδικού σκοπού;
Με την ΠΝΠ που θεσπίστηκε προβλέφθηκε η δυνατότητα χορήγησης ειδικής άδειας σκοπού μετ’
αποδοχών για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η
αναστολή της λειτουργίας των σχολείων.

■■Απαντήσεις

2.Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται την ειδική
άδεια σκοπού;

στα ερωτήματα
εργοδοτών και
εργαζομένων μετά
την επέλαση του
κορωνοϊού

Την άδεια ειδικού σκοπού δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς, τα τέκνα των οποίων α) είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και
παιδικούς σταθμούς, β) που φοιτούν σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή μέχρι την 3η Γυμνασίου), γ) που φοιτούν σε
ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
των παιδιών. Επιπλέον, την άδεια αυτή δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς ατόμων με αναπηρία, τα οποία ανεξαρτήτως της ηλικίας τους είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών
ανοιχτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία.

Αργυρώ Μαυρούλη

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι πρέπει να πληρούν
τις προϋποθέσεις για λήψη ετήσιας κανονικής
άδειας τουλάχιστον 6 ημερών στην εξαήμερη
εργασία και 5 ημερών στην πενθήμερη εργασία.
3.Σε τι συνίσταται η άδεια ειδικού σκοπού;
Οι εργαζόμενοι γονείς έχουν δικαίωμα λήψης
άδειας ειδικού σκοπού τουλάχιστον 3 ημερών,
υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται και χρήση 1
ημέρας κανονικής άδειας. Πρακτικά δηλαδή,
για κάθε 4 ημέρες άδειας που θα ζητήσει ο εργαζόμενος γονέας, οι 3 θα θεωρούνται ειδικού
σκοπού και η 1 θα αφαιρείται από την κανονική
άδεια αναψυχής.

Σε αχαρτογράφητα νερά εισέρχονται εργοδότες
και εργαζόμενοι λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, καθώς πολλαπλασιάζονται καθημερινά
οι απορίες σχετικά με το καθεστώς που θα διέπει την λειτουργία των επιχειρήσεων. Ήδη στα
λογιστήρια επικρατεί μεγάλος αναβρασμός,
καθώς επιχειρηματίες και εργαζόμενοι αναρωτιούνται ποια είναι τα δικαιώματά τους σε περίπτωση που η επιχείρηση κλείσει με κρατική παρέμβαση ή με απόφαση του εργοδότη και πότε
εφαρμόζεται η τηλεργασία.

4.Πώς αμείβεται η άδεια ειδικού σκοπού;
Η άδεια ειδικού σκοπού είναι άδεια μετ’ αποδοχών. Το κράτος πρόκειται να καλύψει το 1/3 των
αποδοχών του εργαζομένου, ενώ τα 2/3 ο εργοδότης.
5.Δικαιούνται και οι δύο γονείς την άδεια ειδικού σκοπού;

Με την βοήθεια του δικηγόρου Γιάννη Καρούζου
το ΒΕΑ απαντά σε 20 ερωτήματα σχετικά με τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις εργοδοτών-εργαζομένων με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαί-

Εάν και οι δύο γονείς απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, την άδεια ειδικού σκοπού δικαιούται ένας από τους δύο. Οι εργαζόμενοι γνωστο53
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12.Ποιες είναι οι διευκολύνσεις προς τους
εργοδότες από το υπουργείο Εργασίας σχετικά με την μετατροπή των ωραρίων εργασίας;

ποιούν με κοινή υπεύθυνη δήλωσή τους στον
εργοδότη, ποιος θα κάνει χρήση της άδειας.
Την άδεια έχουν της δυνατότητα να την μοιραστούν, γνωστοποιώντας τα αντίστοιχα χρονικά
διαστήματα.

Α) Αναστέλλεται προσωρινά η υποχρέωση του
εργοδότη να καταχωρεί στο ΕΡΓΑΝΗ κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων,
καθώς και την υπερεργασία και νόμιμη υπερωριακή απασχόληση αυτών.

6.Τι ισχύει για τους διαζευγμένους γονείς;
Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης γονέων,
την ειδική άδεια σκοπού λαμβάνει ο γονέας που
ασκεί την επιμέλεια ή τη γονική μέριμνα. Εάν
υπάρχει βέβαια διαφορετική συμφωνία μεταξύ τους, τότε αυτή γνωστοποιείται δια κοινής
υπεύθυνης δήλωσης στον εργοδότη.

Β) Για όσο χρόνο διαρκεί το ανωτέρω μέτρο, ο
εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στο ΕΡΓΑΝΗ συγκεντρωτικά κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου
εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και νόμιμη υπερωριακή απασχόληση,
που πραγματοποιήθηκε εντός του προηγούμενου μήνα, κατά το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα.

7.Αν ο ένας γονέας δεν εργάζεται δικαιούται
ο άλλος την άδεια ειδικού σκοπού;
Αν ο ένας γονέας είναι άνεργος, τότε ο άλλος
δεν δικαιούται να λάβει την άδεια ειδικού σκοπού. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την
οποία ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται
για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από κορωνοϊό ή
είναι άτομο με αναπηρία και λαμβάνει επίδομα
από τον ΟΠΕΚΑ.

Γ) Ο εργοδότης μπορεί μονομερώς να επιβάλει
σύστημα εξ’ αποστάσεως εργασίας, όπως είναι η
τηλεργασία.
13.Τι ισχύει για το καθεστώς τηλεργασίας;
Μπορεί να εφαρμοστεί μονομερώς;

8.Μέχρι πότε μπορεί ο εργαζόμενος γονέας
να λάβει την άδεια ειδικού σκοπού;

Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα μετά την ΠΝΠ να
εφαρμόσει μονομερώς το καθεστώς της τηλεργασίας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση
της περαιτέρω διάδοσης του ιού. Η τηλεργασία
είναι ένας ευέλικτος τρόπος της εργασίας, χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του
εργαζομένου στον χώρο εργασίας καθ’ όλη τη
διάρκεια του ωραρίου του. Η εφαρμογή της τηλεργασίας προϋποθέτει τη χρήση τεχνικών ηλεκτρονικής επεξεργασίας πληροφοριών και την
εκτεταμένη χρήση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Οι τηλεργαζόµενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα, που διασφαλίζονται από την ισχύουσα
νομοθεσία και τις συλλογικές συβάσεις με τους
συγκρίσιμους εργαζόμενους μέσα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Η τηλεργασία μπορεί
είναι εξαρτημένη σχέση εργασίας – δηλαδή μισθωτή απασχόληση – ή να είναι σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, σύμβαση έργου κ.α.

Η άδεια ειδικού σκοπού μπορεί να ληφθεί μέχρι
τις 10.4.2020.
9.Πώς δηλώνεται η άδεια ειδικού σκοπού;
Ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώσει στο ΕΡΓΑΝΗ τους εργαζόμενους που λαμβάνουν ειδική
άδεια σκοπού, καθώς και τη διάρκειά της, μετά
το πέρας της 10ης.4.2020 και το αργότερο μέχρι
τις 15.4.2020.
10.Μπορεί ο εργοδότης να χορηγήσει μονομερώς άδεια αναψυχής στους εργαζόμενους;
Ο εργοδότης δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Η
άδεια αναψυχής μπορεί να χορηγηθεί κατόπιν
συμφωνίας εργοδότη και εργαζομένου.
11.Μπορεί ο εργοδότης να χορηγήσει μονομερώς στον εργαζόμενο άδεια άνευ αποδοχών;

14.Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του εργοδότη;

Ο εργοδότης δεν έχει δικαίωμα να θέσει μονομερώς τον εργαζόμενο σε άδεια άνευ αποδοχών.

Ο εργοδότης αναλαμβάνει το κόστος που προ-
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εργοδότη.

καλείται στον μισθωτό από τη μορφή αυτή εργασίας και ειδικότερα των τηλεπικοινωνιών.
Επιπλέον οφείλει να παρέχει στον μισθωτό τεχνική υποστήριξη για την παροχή της εργασίας
του και αναλαμβάνει να αποκαταστήσει τις δαπάνες επισκευής των συσκευών που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεσή της ή να τις αντικαταστήσει σε περίπτωση βλάβης.

17.Προφυλάσσονται οι εργαζόμενοι από την
μετατροπή των συμβάσεων τους από πλήρη
απασχόληση σε ευέλικτες μορφές λόγω του
κορωνοϊού;
Όχι δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στην μετατροπή συμβάσεων μονομερώς από τον εργοδότη λόγω του περιορισμού της δραστηριότητας της επιχείρησης και της μείωσης του τζίρου.

15.Είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να καταβάλει τον μισθό, όταν διακοπεί η λειτουργία της επιχείρησης κατόπιν κρατικής εντολής;

18.Ποια είναι τα δικαιώματα του εργαζόμενου που νοσεί από κορωνοϊό;
Κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης, ο εργαζόμενος
δικαιούται :

Εάν αποφασιστεί από δημόσια αρχή η αναστολή
της λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρησης, ο εργοδότης δεν υποχρεούται να καταβάλει αποδοχές
στους εργαζόμενους του. Ακόμη δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων για όσο χρονικό διάστημα
διαρκεί η αναστολή της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης με κρατική εντολή.
Επιπλέον απαλλάσσονται προσωρινά από τις
ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις που έπρεπε να
πληρωθούν έως τέλη Μαρτίου για επιχειρήσεις
στους τρεις νομούς που έχει εντοπιστεί ο ιός.
Το οικονομικό προσανατολίζεται στην καταβολή επιδόματος 400 ευρώ το μήνα σε όλους τους
εργαζόμενους που έμειναν χωρίς δουλειά λόγω
του ιού.

-να λάβει από τον εργοδότη τις αποδοχές μέχρι
έως ενός μήνα, εάν έχει συμπληρώσει στην εργασία του τουλάχιστον 1 έτος
-να λάβει από τον εργοδότη τις αποδοχές έως
15 ημερών, εάν ο εργαζόμενος έχει συμπληρώσει 10ήμερη παροχή εργασίας αλλά δεν έχει συμπληρώσει 1 έτος.
Το εύρος της δικαιούμενης άδειας ασθενείας
εξαρτάται από την προϋπηρεσία του μισθωτού
στον ίδιο εργοδότη. Με προϋπηρεσία μέχρι 4
χρόνια ο μισθωτός δικαιούται 1 μήνα άδειας
ασθενείας. Η εν λόγω άδεια κλιμακώνεται έως
τους 6 μήνες για όσους έχουν προϋπηρεσία 15
έτη και άνω.

16.Στην περίπτωση που ο εργοδότης αποφασίσει το κλείσιμο της επιχείρησης λόγω
κρούσματος καταβάλει τον μισθό στους εργαζόμενους;

19.Ποιος πληρώνει την άδεια ασθενείας;
Ο τρόπος πληρωμής του μισθωτού κατά την
άδεια ασθενείας εξαρτάται από το εύρος της
άδειας. Για τις πρώτες 3 ημέρες απουσίας ο μισθωτός δικαιούται το ½ του ημερομισθίου ή του
ημερήσιου μισθού. Από την 4η μέρα και μετά ο
μισθωτός δικαιούται επίδομα από τον ΕΦΚΑ (πρ.
ΙΚΑ), ενώ ο εργοδότης υποχρεούται να καλύπτει
την διαφορά μέχρι το 100% του ημερομισθίου
του ή του ημερήσιου μισθού του.

Αν ο εργοδότης στο πλαίσιο της υποχρέωσής
του για την προστασία της υγείας και ασφάλειας
των εργαζομένων του κρίνει ότι για λόγους πρόληψης πρέπει :
α) να απομακρύνει από την εργασία εργαζόμενο
ή εργαζόμενους για ορισμένο χρονικό διάστημα
– «προληπτική καραντίνα» ή

20.Μπορεί ο εργοδότης να θέσει έναν εργαζόμενο σε προληπτική «καραντίνα» αφαιρώντας ημέρες αδείας ή μη καταβάλλοντας
το μισθό του;

β) να αναστείλει ο ίδιος τη λειτουργία της επιχείρησής του.
Στις περιπτώσεις αυτές ο εργοδότης καταβάλλει κανονικά αποδοχές στους εργαζόμενους. Ο μισθωτός μπαίνει σε προληπτική
«καραντίνα» μόνο με γνωμάτευση ή εντολή
γιατρού και όχι με αυθαίρετη πρωτοβουλία του

Ο εργαζόμενος μπορεί να τεθεί σε «καραντίνα» μόνο κατόπιν ιατρικής εντολής και οι μέρες
απουσίας του δεν θα πρέπει να αφαιρεθούν από
τις ημέρες αδείας που αυτός δικαιούται, αλλά
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Εργασιακά
Αναστολή συμβάσεων εργασίας
Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα,
που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19, δύνανται να αναστέλλουν τις
συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του
προσωπικού τους, προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες τους στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται.

να θεωρηθούν ως άδεια λόγω ασθενείας. Ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωσή του για καταβολή του μισθού του, καθώς η απουσία του είναι
δικαιολογημένη.

■■Πράξη

Νομοθετικού
Περιεχομένου Πώς θα γίνει η
αναστολή συμβάσεων
εργασίας - οι
δικαιούχοι των 800
ευρώ

Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας μπορεί
να εφαρμοστεί μέχρι ένα μήνα από την δημοσίευση της παρούσας, δηλαδή από σήμερα, 21
Μαρτίου με δυνατότητα παράτασης με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμβάνοντας
υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.
Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα
που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των
συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

Αργυρώ Μαυρούλη
Την δυνατότητα των επιχειρήσεων να προβούν
σε αναστολή των συμβάσεων εργασίας από σήμερα και μέχρι ένα μήνα και τους δικαιούχους
των 800 ευρώ περιλαμβάνει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε σήμερα.
Για την αναστολή των συμβάσεων εργασίας στην
ΠΝΠ δεν περιλαμβάνεται ποσοστό μείωσης του
τζίρου των επιχειρήσεων, το μόνο που απαιτείται είναι ο ΚΑΔ να έχει οριστεί από το υπουργείο
Οικονομικών. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα των επιχειρήσεων να ορίζουν προσωπικό
ασφαλείας αλλά και να μεταφέρουν προσωπικό
σε άλλη επιχείρηση του ομίλου εφόσον έχουν
πληγεί.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα
που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης υποχρεούνται μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού
τους, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων
εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο
της αναστολής.
Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται μόνο σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που
έχουν οριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών,
βάσει Κ.Α.Δ κύριας δραστηριότητας, ως κλάδοι
πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού
COVID-19.

Ακόμη στην ΠΝΠ δίνεται η δυνατότητα στον εργοδότη να μεταφέρει προσωπικό σε άλλη επιχείρηση του ομίλου, αλλά και ότι οποιαδήποτε
απόλυση πραγματοποιηθεί μετά τις 18 Μαρτίου
θα θεωρείται άκυρη για όσο διάστημα διαρκούν
τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού.

Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, είτε λόγω απαγόρευσης
της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω εφαρμογής του μέτρου
λόγω ΚΑΔ είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται παράταση για δυο
μήνες του επιδόματος ανεργίας και του βοηθήματος των αυτοαπασχολούμενων.

Παράλληλα δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, είναι επίσης οι εργαζόμενοι των οποίων η
σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 1ης Μαρτίου
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γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, αυθημερόν
στον εργαζόμενο, δηλώνοντάς του και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους
στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

2020 έως 20 Μαρτίου 2020, είτε με καταγγελία
από τον εργοδότη είτε με οικειοθελή αποχώρηση από τους ίδιους.

Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού
σκοπού από τους εργαζόμενους ισχύουν:
•

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται
με οποιαδήποτε οφειλή.

•

Οι Α.Π.Δ. των εργαζομένων, των οποίων οι
συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή,
υποβάλλονται από τον εργοδότη.

•

Η δαπάνη της πλήρους ασφαλιστικής τους
κάλυψης υπολογίζεται επί των ονομαστικών μισθών τους.

•

Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

•

Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενους, ο εργοδότης
υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με
την οποία δηλώνει τους εργαζόμενους των
οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε
αναστολή, είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω εφαρμογής του μέτρου
από τον εργοδότη λόγω ΚΑΔ.

•

Μετά την ανωτέρω γνωστοποίηση οι δικαιούχοι - εργαζόμενοι, σύμφωνα με τα ανωτέρω, για
να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού,
υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που τηρείται για τον σκοπό αυτό
στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων,
Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης
στην Εργασία της Γενικής Γραμματείας Εργασίας
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στην υπεύθυνη δήλωση των δικαιούχων εργαζομένων συμπεριλαμβάνονται, εκτός
των προσωπικών τους στοιχείων, τα οποία
αντλούνται αυτόματα από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», τα
στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού IBAN, καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης
του εργοδότη στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια
για την εφαρμογή όλων αυτών.

Ακυρότητα καταγγελιών συμβάσεων
εργασίας
Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, και για
όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού
με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας τους
και σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες. Ως έναρξη ισχύος
του παρόντος ορίζεται η 18-03-2020, ημερομηνία δημοσιοποίησης του μέτρου στήριξης των
εργαζομένων.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στην
υπεύθυνη δήλωση και τους εργαζόμενους
των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί,
από 1ης Μαρτίου 2020 έως 20 Μαρτίου 2020,
είτε με καταγγελία από τους ίδιους, είτε με
οικειοθελή αποχώρηση του εργαζόμενου.

Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα δεν υποβάλλουν
την υπεύθυνη δήλωση των προηγουμένων
περιπτώσεων, αποκλείονται από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών
δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.

Αναστολή απαγόρευσης πολιτικής
επιστράτευσης και κάθε μορφής επίταξης
κατά τη διάρκεια απεργίας
Για την αντιμετώπιση των συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού, αναστέλλεται για όσο

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να
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Εργασιακά
Αναστολή απαγόρευσης πολιτικής
επιστράτευσης και κάθε μορφής επίταξης
κατά τη διάρκεια απεργίας

χρόνο απαιτείται η ισχύς της §2 του άρθρου 1
του ν. 4325/2015. Έτσι καταργείται λόγω κορωνοϊού η ρύθμιση που ανέφερε ότι σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλεται πολιτική επιστράτευση
ή οποιασδήποτε άλλης μορφής επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ως μέτρο αντιμετώπισης
απεργίας ή ανάλογης μορφής κινητοποιήσεις
ελεύθερων επαγγελματιών ή αυτοαπασχολούμενων, πριν ή μετά την κήρυξή τους.

Για την αντιμετώπιση των συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού, αναστέλλεται για όσο
χρόνο απαιτείται η ισχύς της §2 του άρθρου 1
του ν. 4325/2015. Έτσι καταργείται λόγω κορωνοϊού η ρύθμιση που ανέφερε ότι σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλεται πολιτική επιστράτευση
ή οποιασδήποτε άλλης μορφής επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ως μέτρο αντιμετώπισης
απεργίας ή ανάλογης μορφής κινητοποιήσεις
ελεύθερων επαγγελματιών ή αυτοαπασχολούμενων, πριν ή μετά την κήρυξή τους.

Προσωπικό ασφαλείας
Με άλλα άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς
λειτουργίας. Επί της ουσίας πρόκειται για ένα
νέο τρόπο οργάνωσης της εργασίας με μια νέα
μορφή εκ περιτροπής εργασίας.

Μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις
εντός του ιδίου ομίλου

Αναλυτικά :

Με άλλο άρθρο προβλέπεται πως ο εργοδότης
του οποίου η επιχειρηματική δραστηριότητα
πλήττεται σημαντικά ή τελεί υπό απαγόρευση
της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του με
βάση τις κείμενες κανονιστικές πράξεις, δύναται να μεταφέρει προσωπικό από επιχείρηση
του ομίλου σε επιχείρηση του ιδίου ομίλου, κατόπιν σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας.

Στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών
μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι
(6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας,
o εργοδότης δύναται, με απόφασή του, να ορίζει
προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης ως εξής:
•

Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται
κατ’ ελάχιστο 2 εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα.

•

Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσσεται σε
αυτόν τουλάχιστον το 50% του προσωπικού
της επιχείρησης.

Κι εδώ η ρήτρα είναι ίδια : Οι επιχειρήσεις του
ομίλου που θα εφαρμόσουν το μέτρο υποχρεούνται να διατηρήσουν, συνολικά, τον ίδιο αριθμό
εργαζομένων που απασχολούνταν πριν από τη
μεταφορά.

Στήριξη των ανέργων
1. Η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων,
του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως
απασχολουμένων-ασφαλισμένων
του ΕΦΚΑ-τ.Ο.Α.Ε.Ε., τ.Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. και του
βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφαλισμένων του
ΕΦΚΑ-τέως ΕΤΑΑ (τ.Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, τ.Τομέας
ΤΣΑΥ, τ.Τομέας Ασφάλισης Νομικών) για όσους
δικαιούχους έληξε ή θα λήξει εντός του πρώτου
τριμήνου έτους 2020, παρατείνεται για δύο μήνες. Ωστόσο αναφέρεται ότι με Κοινή Απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και

Εργοδότης που θα εφαρμόσει αυτόν τον τρόπο
οργάνωσης της εργασίας υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνταν κατά την έναρξη εφαρμογής του.
Στο τέλος κάθε μήνα o εργοδότης υποχρεούται
να δηλώνει την εφαρμογή του ανωτέρω τρόπου
εργασίας σε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό
Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων.
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Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παραταθεί η
διάρκεια των επιδομάτων που λήγουν σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα.

γ) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι έχουν
ασκήσει καθήκοντα ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχώς επί επτά τουλάχιστον έτη μέχρι
και την 15.05.2009.

Μέτρα για στήριξης ελεύθερων
επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και
ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων

■■Όλη

η απόφαση
για τα 800 ευρώ και
την τηλεργασία με
επιπλέον αμοιβή

Με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η
διαδικασία για τη λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες ατομικών
επιχειρήσεων. Ειδικότερα προβλέπονται αναστολή της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, των ληξιπρόθεσμων οφειλών
προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και
των δόσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

Αργυρώ Μαυρούλη
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση που δίνει την δυνατότητα στους εργοδότες να αναστείλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των απασχολούμενων τους
στην επιχείρηση και ταυτόχρονα να ζητήσουν
με επιπλέον αμοιβή τηλεργασία από τους εργαζόμενους προβλέπει δίνει η Κοινή Υπουργική
Απόφαση των υπουργών Εργασίας Γιάννη Βρούτση και Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα.

Ιατροί εργασίας
Για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών του
Κορωνοϊού COVID-19 και την ανάσχεση της μετάδοσής του και ιδίως για την προστασία της
υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και της
δημόσιας υγείας, καθώς και τη διασφάλιση της
απρόσκοπτης παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, με άρση των διοικητικών επιβαρύνσεων
για επιχειρήσεις, υπηρεσίες και ιατρούς θεσπίζονται τα εξής :
•

Οι ιατροί εργασίας μπορούν να ασκούν καθήκοντα εργασίας σε όλες τις περιφέρειες
ιατρικών συλλόγων της χώρας, χωρίς άδεια
των συλλόγων αυτών.

•

Ο ιατρός εργασίας υπάγεται απευθείας στη
διοίκηση της επιχείρησης

•

Καθήκοντα ιατρού εργασίας μπορούν να
ασκούν:

Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις- εργοδότες μπορούν «να συμφωνήσουν με τους εργαζόμενούς
τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους
τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, την παροχή εργασίας με
τηλεργασία, μόνο για πρόσκαιρες ανάγκες της
επιχείρησης». Η τηλεργασία θα πρέπει να δηλωθεί στο ειδικό έντυπο που υπάρχει στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ κα θα πρέπει να είναι
αμειβόμενη αναλογικά σε σχέση με τις μεικτές
αποδοχές του εργαζόμενου.
Με αυτό τον τρόπο ο εργαζόμενους θα λάβει την
αποζημίωση των 800 ευρώ, η οποία ισχύει για
45 ημέρες, και στη συνέχεια ο εργοδότης θα πρέπει να του καταβάλει την επιπλέον αμοιβή του
για την τηλεργασία που προσφέρει στην επιχείρηση. Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, με
αυτό τον τρόπο θα στηριχθούν οι επιχειρήσεις
για να διατηρήσουν τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας, αλλά και οι εργαζόμενοι να συμπληρώσουν το μηνιαίο μισθό τους καθώς καλούνται να
ζήσουν με 800 ευρώ για 45 ημέρες.

α) Οι ιατροί που κατέχουν την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας
β) Οι ιατροί που κατέχουν τίτλο οιασδήποτε ειδικότητας, πλην της Ιατρικής της Εργασίας, και
έχουν ασκήσει, για πρώτη φορά, καθήκοντα
ιατρού εργασίας σε επιχειρήσεις μέχρι και την
15.05.2009
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χείρησης με εντολή δημόσιας αρχής.
Επίσης δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις
που αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους των εργαζομένων τους να προχωρήσουν
για τους υπόλοιπους εργαζόμενους σε ορισμό
προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας ή και μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του
ίδιου ομίλου.

Τι γίνεται με τις συμβάσεις ορισμένου
χρόνου
Την δυνατότητα στους εργοδότες να προχωρούν σε αναστολή της σύμβασης εργασίας και
να απασχολούν παράλληλα προσωπικό με τηλεργασία ή προσωπικό ασφαλείας δίνει η Κοινή Υπουργική Απόφαση που πήρε ΦΕΚ για την
αναστολή των συμβάσεων εργασίας. Παράλληλα ορίζονται οι ΚΑΔ κύριας λαι δευτερεύουσας
δραστηριότητας. Συγκεκριμένα ως «κύρια δραστηριότητα» ορίζεται τετραψήφιος ΚΑΔ υπό τον

Ακόμη οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους έχουν λυθεί, είτε με οικειοθελή αποχώρηση, είτε με καταγγελία εντός
του χρονικού διαστήματος από 1/3/2020 έως
και 20/3/2020 δικαιούνται αποζημίωση ειδικού
σκοπού ακόμη και αν είναι δικαιούχοι του επιδόματος τακτικής ανεργίας.
Εργαζόμενοι και επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με
εντολή δημόσιας αρχής.

οποίον συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες του σε εξαψήφιο και οκταψήφιο ΚΑΔ. Στη
δε περίπτωση που ορίζεται ως κύρια δραστηριότητα εξαψήφιος ΚΑΔ, συμπεριλαμβάνονται και
όλες οι κατηγορίες των αντίστοιχων οκταψήφιών του.
Ως «δευτερεύουσα βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018», ορίζεται ο δευτερογενής ΚΑΔ
επιχείρησης – εργοδότη όπου τα ακαθάριστα
έσοδα ενεργού, κατά την 20/3/2020, όπως αυτά
προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020.
Παράλληλα προβλέπεται η έναρξη των υπεύθυνων δηλώσεων των εργαζομένων από την 1η
Απριλίου με βάση το ΑΦΜ για τους εργαζόμενους που έχει ανασταλεί η λειτουργία της επι60

•

Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων
τελούν σε αναστολή, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η εντολή της δημόσιας αρχής,
για απαγόρευση της επιχειρηματικής τους
δραστηριότητας.

•

Για συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που λήγουν μετά την απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων συνεχίζονται για τον
συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.

•

Άδειες άνευ αποδοχών που έχουν συμφωνηθεί, μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών, των οποίων έχει ανασταλεί
η λειτουργία της επιχείρησής τους αίρονται
αυτοδικαίως από την δημοσίευση της ΚΥΑ.

•

Οι συμβάσεις αυτών των εργαζομένων τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι της
αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ.

•

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που τελούν σε
αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, με εντολή δημόσιας αρχής
απαγορεύεται να προβούν σε μειώσεις προσωπικού και αν γίνουν θα είναι άκυρες.

•

Οι καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας
που πραγματοποιήθηκαν από 18/3/2020 και
εφεξής είναι άκυρες.

•

Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση ερ-

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ Θ Ε Μ Α Τ Α
Την 2/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2

γασίας τελεί σε αναστολή λόγω αναστολής
της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής
λαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού
των 800 ευρώ η οποία καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών, εφόσον
δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη.
•

•

Την 4/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4
Την 5/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5
Την 6/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6
Την 7/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7

Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι απασχολούνταν σε περισσότερους του ενός
εργοδότες, πρέπει να επιλέξουν έναν εργοδότη προκειμένου να γίνουν δικαιούχοι της
αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Την 8/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8
Την 9/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9
Την 10/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0.
Το ανωτέρω χρονικό διάστημα δύναται να παραταθεί.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται
με οποιαδήποτε οφειλή.

•

Στους εν λόγω εργαζόμενους παρέχεται
πλήρης ασφαλιστική κάλυψη για χρονικό
διάστημα 45 ημερών.

•

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες όμως υποχρεούνται να υποβάλλουν ΑΠΔ για τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας
τελούν σε αναστολή.

•

Οι εργαζόμενοι υποβάλλουν υποχρεωτικά
υπεύθυνη δήλωση με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων με εξαρτημένη εργασία
σε Επιχειρήσεις – Εργοδότες των οποίων,
είτε η επιχειρηματική δραστηριότητά τους
έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής»,
οπότε οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος κύριας κατοικίας. Αυτό
ισχύει και για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που πλήττονται βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ.
Η δήλωση υποβάλλεται στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.
yeka.gr). Εκεί δηλώνουν και το αν μισθώνουν κύρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία
του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου,
προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης του
40%.

•

Την 3/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3

•

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες, των οποίων η
επιχειρηματική τους δραστηριότητα έχει
ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, υποχρεούνται να υποβάλλουν από 24/3/2020
έως και 31/3/2020 υπεύθυνη δήλωση με
τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων –
Εργοδοτών των οποίων η επιχειρηματική
δραστηριότητά τους είτε έχει ανασταλεί με
εντολή δημόσιας αρχής οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών
μισθώσεων, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
με την οποία δηλώνουν:

α) την αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας με εντολή δημόσιας αρχής βάσει
ΚΑΔ, οριζόμενες από το Υπουργείο Οικονομικών, όπως ισχύουν κάθε φορά,
β) τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου
ακινήτου, εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με
εντολή δημόσιας αρχής,
γ) τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις
εργασίας τους τελούν σε αναστολή και
δ) τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως
και 20/3/2020, είτε με καταγγελία, είτε με οικειοθελή αποχώρηση.

Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης πραγματοποιείται εντός του χρονικού διαστήματος από 1/4/2020 μέχρι και 10/4/2020, ως
εξής :

•

Την 1/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 1
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από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν
στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020.
νη δήλωση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, από 24/3/2020 έως και 31/3/2020
στους εργαζόμενούς τους, δηλώνοντάς τους
και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης
της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».
•

•

Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες δεν υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση
κηρύσσονται έκπτωτοι από την υπαγωγή
τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων
ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής
καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων
οφειλών προς το Δημόσιο.
Για τους εργαζόμενους των οποίων πάσης φύσεως οφειλές δόσεων ή ρυθμίσεων
ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής
προς στα ασφαλιστικά ταμεία λήγουν την
31/3/2020, η προθεσμία καταβολής τους παρατείνεται για τρεις μήνες, χωρίς τόκους και
προσαυξήσεις.

Εργαζόμενοι και επιχειρήσεις που
πλήττονται βάσει ΚΑΔ κύριας
δραστηριότητας ή δευτερεύουσας όπως
ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών
•

Επιχειρήσεις-εργοδότες, που πλήττονται
σημαντικά βάσει ΚΑΔ δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας, μέρους ή του
συνόλου των εργαζομένων τους, που εργάζονται σε αυτούς κατά την 21/3/2020 και για
συνεχόμενο ανέκκλητο χρονικό διάστημα
45 ημερολογιακών ημερών. Να σημειωθεί
ότι ως «κύρια δραστηριότητα» ορίζεται τετραψήφιος ΚΑΔ υπό τον οποίον συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες του σε
εξαψήφιο και οκταψήφιο ΚΑΔ. Στη δε περίπτωση που ορίζεται ως κύρια δραστηριότητα εξαψήφιος ΚΑΔ, συμπεριλαμβάνονται
και όλες οι κατηγορίες των αντίστοιχων
οκταψήφιών του. Ως «δευτερεύουσα βάσει
των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018», ορίζεται ο δευτερογενής ΚΑΔ επιχείρησης – εργοδότη όπου τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού,
κατά την 20/3/2020, όπως αυτά προκύπτουν
από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος
φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα
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•

Συμβάσεις εργασίας εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που δεν έχουν λήξει μέχρι την 21/3/2020
μπορούν να τίθενται σε αναστολή. Μετά το
διάστημα της αναστολής η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται μετά την ολοκλήρωση
του χρόνου της αναστολής τους.

•

Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους των εργαζομένων τους δύνανται για τους υπόλοιπους εργαζόμενους να κάνουν χρήση των
διατάξεων για ορισμό προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας ή και μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου.

•

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες απαγορεύεται
ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

•

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που κάνουν χρήση της αναστολής συμβάσεων εργασίας είναι υποχρεωμένοι μετά τη λήξη του χρόνου
της αναστολής των συμβάσεων εργασίας
του προσωπικού τους, να διατηρήσουν, για
χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής (δηλαδή για 45 ημέρες), τον ίδιο αριθμό
θέσεων εργασίας, που σημαίνει τους ίδιους
εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας κατά την 21/3/2020. Στην έννοια του
ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες
λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η
σύμβαση εργασίας λήγει μετά τη λήξη της
αναστολής.

•

Το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, μπορεί να εφαρμοστεί από τις επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήττονται μέχρι
ένα μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης,
της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α΄68), δηλαδή από
21/3/2020 μέχρι και την 20/4/2020, προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές
ανάγκες τους στο δυσμενές περιβάλλον που

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ Θ Ε Μ Α Τ Α
δημιουργείται. Να σημειωθεί ότι το διάστημα μπορεί να παραταθεί με υπουργική απόφαση.
•

Εντός του χρονικού διαστήματος του ένα
μήνα οι επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήττονται σημαντικά μπορούν να εφαρμόζουν
το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων.

•

Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή λαμβάνουν ως
έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αποζημίωση
ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ, η οποία καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών
ημερών, εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη.

•

Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε περισσότερες της μιας επιχειρήσεις – εργοδότες, που πλήττονται σημαντικά και τίθενται από περισσότερους
εργοδότες σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους, οι εργαζόμενοι επιλέγουν αποκλειστικά έναν εργοδότη, προκειμένου να
γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού
σκοπού.

•

Για τους εργαζόμενους, επιχειρήσεων –εργοδοτών παρέχεται πλήρης ασφαλιστική
κάλυψη, υπολογιζόμενη επί των ονομαστικών μισθών τους, για χρονικό διάστημα 45
ημερολογιακών ημερών, η οποία καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

•

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να
υποβάλλουν τις ΑΠΔ για τους εργαζόμενους
των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή.

•

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού
μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων
(supportemployees.yeka.gr).
•

Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης, μπορεί να γίνει από την 1/4/2020 μέχρι και την
30/4/2020 και σε κάθε περίπτωση, μετά τη
γνωστοποίηση σε αυτόν, της αναστολής της
σύμβασης εργασίας του.

•

Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων
και του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης
της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο
ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», τα οποία αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», και τα στοιχεία του
προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού
(ΙΒΑΝ).

•

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες, που κάνουν
χρήση της αναστολής συμβάσεων εργασίας υποχρεούνται να υποβάλλουν, από
24/3/2020 έως και 20/4/2020, υπεύθυνη
δήλωση με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά τους είτε έχει
ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής οπότε
είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, είτε πλήττονται
σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το
Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμετώπιση της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία δηλώνουν:

α) ότι πλήττονται σημαντικά,
β) τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις
εργασίας τελούν σε αναστολή,

Οι εργαζόμενοι υποβάλλουν υποχρεωτικά
υπεύθυνη δήλωση με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων με εξαρτημένη εργασία
σε Επιχειρήσεις – Εργοδότες των οποίων,
είτε η επιχειρηματική δραστηριότητά τους
έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής,
οπότε οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος κύριας κατοικίας, είτε
πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ,
για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού»

γ) τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως
και 20/3/2020, είτε με καταγγελία, είτε με οικειοθελή αποχώρηση.
•
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Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται
να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αυθημερόν στους εργαζόμενούς
τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο
ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».
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δικαιούμενης αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

•

•

Για τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην παροχή
της ανωτέρω εργασίας, υποβάλλεται ΑΠΔ και οι
ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο
επιπλέον ποσό καλύπτονται από τον εργοδότη
και αφαιρούνται από την υποχρέωση κάλυψής
τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που πλήττονται σημαντικά, λόγω και
δεν κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας υπάγονται στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής
και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς
το Δημόσιο.

Καταβολή επιπλέον ποσού
Οι επιχειρήσεις - εργοδότες δύνανται να καταβάλλουν στους εργαζόμενούς τους, δικαιούχους της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, επιπλέον ποσό, και σε κάθε περίπτωση μέχρι του ποσού
των μεικτών καταβαλλόμενων αποδοχών τους,
εξ ελευθεριότητας. Για το επιπλέον ποσό αυτό,
υποβάλλεται ΑΠΔ και καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο επιπλέον ποσό αυτό, οι οποίες αφαιρούνται από
την υποχρέωση κάλυψής τους από τον κρατικό
προϋπολογισμό.

Για τους εργαζόμενους των οποίων πάσης φύσεως οφειλές δόσεων ή ρυθμίσεων
ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής
προς στα ασφαλιστικά ταμεία λήγουν την
31/3/2020, η προθεσμία καταβολής τους παρατείνεται για τρεις μήνες, χωρίς τόκους και
προσαυξήσεις.

Τηλεργασία
Εργαζόμενοι με τηλεργασία σε επιχειρήσεις - εργοδότες, που πλήττονται σημαντικά λόγω των
αρνητικών συνεπειών του φαινομένου του κορωνοϊού COVID -19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018 δεν είναι δικαιούχοι
της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Εργαζόμενοι σε ατομικές επιχειρήσεις,
επιστήμονες και ελεύθερους
επαγγελματίες/επιτηδευματίες
Οι εργαζόμενοι με εξαρτημένη εργασία σε ατομικές επιχειρήσεις, σε επιστήμονες-ελεύθερους
επαγγελματίες (γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους/λογιστές, ερευνητές,
εκπαιδευτικούς) και σε ελεύθερους επαγγελματίες/επιτηδευματίες (όπως υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους) είναι δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ως αποζημίωσης ειδικού
σκοπού, εφόσον τεθούν σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους από τους συγκεκριμένους
εργοδότες τους και εφόσον ο Κωδικός Αριθμός δραστηριότητας ΚΑΔ συμπεριλαμβάνεται
στους πληττόμενους κλάδους σύμφωνα με τα
οριζόμενα από το Υπουργείο Οικονομικών.

Κατ‘ εξαίρεση οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που
πλήττονται σημαντικά δύνανται να συμφωνήσουν με τους εργαζόμενούς τους, των οποίων
οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού
σκοπού, την παροχή εργασίας με τηλεργασία,
μόνο για πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης.
Η παρεχόμενη αυτή εργασία, με τηλεργασία,
πρέπει πριν την έναρξη πραγματοποίησης της
να δηλωθεί στο έντυπο ειδικού σκοπού για την
εξ αποστάσεως εργασία που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και να είναι αμειβόμενη από τον εργοδότη
αναλογικά, με βάση τις καταβαλλόμενες μικτές
αποδοχές του εργαζομένου του. Στην περίπτωση που δεν δηλωθεί, ως ανωτέρω, επιβάλλονται
οι ανάλογες κυρώσεις.

Εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας που
έχουν λυθεί
Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που ανεστάλη η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με
εντολή δημόσιας αρχής και των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους έχουν λυθεί, είτε με οικειοθελή αποχώρηση, είτε με καταγγελία εντός

Το ποσό των καταβαλλόμενων αποδοχών για
την εργασία αυτή, μπορεί να φθάνει έως το
ύψος των αποδοχών για την νομίμως παρεχόμενη εργασία τους, αφαιρουμένου του ποσού της
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του χρονικού διαστήματος από 1/3/2020 έως
και 20/3/2020 δικαιούνται αποζημίωση ειδικού
σκοπού ύψους 800 ευρώ όπως ορίζεται παραπάνω εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη. Οι εν λόγω
εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης
ειδικού σκοπού, ανεξάρτητα από το αν είναι δικαιούχοι του επιδόματος τακτικής ανεργίας. Η
αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη,
αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

γοδοτών, που πλήττονται σημαντικά βάσει των
οριζομένων στο άρθρο 1 αυτής, να συμφωνήσουν παροχή εργασίας με τηλεργασία από
εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις
εργασίας τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού,
μόνο για πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης.
Ειδικότερα η κατ’ εξαίρεση συμφωνία για παροχή εργασίας με τηλεργασία για κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών της επιχείρησης, από εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει
τεθεί σε αναστολή κατά τα οριζόμενα στην υποενότητα Α.2 και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, μπορεί να τύχει εφαρμογής
μόνο σε ποσοστό 10%, κατ’ ανώτατο όριο, επί

■■«Φρένο»

στην
καθολική τηλεργασία
από εργαζόμενους με
αναστολή σύμβασης
Αργυρώ Μαυρούλη

Μόνο το 10% των εργαζομένων που βρίσκονται
σε αναστολή σύμβασης εργασίας θα μπορούν
να παρέχουν πρόσκαιρη εργασία στην επιχείρηση μέσω τηλεργασίας, σύμφωνα με την διευκρινιστική εγκύκλιο του υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σε μια προσπάθεια
να περιοριστούν τα φαινόμενα καταστρατήγησης των δικαιωμάτων των εργαζομένων, οι
οποίοι θα λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού
800 ευρώ για 45 ημέρες το υπουργείο Εργασίας
επιχειρεί να βάλει φρένο στην «κρυφή» απασχόληση του συνόλου των εργαζομένων μέσω
τηλεργασίας. Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι
που θα δουλέψουν με τηλεργασία για τις πρόσκαιρες, κι όχι πάγιες και διαρκείς ανάγκες της
επιχείρησης, θα πρέπει να λάβουν επιμίσθιο
που θα συμφωνηθεί με τον εργοδότη τους με
βάση τις μεικτές μηνιαίες αποδοχές τους και να
καταβάλουν αντίστοιχα οι εργοδότες το τμήμα
των ασφαλιστικών εισφορών που αναλογεί για
το επιμίσθιο.

των εργαζομένων της επιχείρησης των οποίων
οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή.
Επιπλέον με την παρούσα εγκύκλιο επισημαίνουμε ότι:
«Το ποσό των καταβαλλόμενων αποδοχών για την
εργασία αυτή, μπορεί να φθάνει έως το ύψος των
αποδοχών για την νομίμως παρεχόμενη εργασία
τους, αφαιρουμένου του ποσού της δικαιούμενης
αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
Για τις αποδοχές που αντιστοιχούν στην παροχή
της ανωτέρω εργασίας, υποβάλλεται ΑΠΔ και οι
ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο
επιπλέον ποσό καλύπτονται από τον εργοδότη
και αφαιρούνται από την υποχρέωση κάλυψής
τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η εγκύκλιος προβλέπει τα εξής:
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 της υποενότητας Α2 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. προβλέπεται κατ’
εξαίρεση η δυνατότητα των επιχειρήσεων ερ-

Στην περίπτωση παρεχόμενης εργασίας, με τηλεργα-
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νίου 2020. Έως τις 30 Ιουνίου ο εργοδότης απαλλάσσεται από την επιβολή διοικητικών ή άλλων
κυρώσεων, δεν ισχύει όμως το ίδιο εάν υπερβεί
την καταληκτική ημερομηνία.

σία ως ανωτέρω, η επιχείρηση-εργοδότης υποχρεούται, πριν την έναρξη πραγματοποίησης της, να τη
δηλώσει στο έντυπο ειδικού σκοπού που τηρείται για
το σκοπό αυτό στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Στην περίπτωση που
δεν δηλωθεί, ως ανωτέρω, επιβάλλονται οι κυρώσεις
του άρθρου 24 του νόμου 3996/2011, όπως ισχύει».

Παράλληλα, σύμφωνα με το νόμο που θα κατατεθεί προβλέπεται ότι για το διάστημα που οι
επιχειρήσεις ανέστειλαν την λειτουργία τους με
κρατική εντολή, ή πάγωσαν τις συμβάσεις των εργαζομένων τους το τμήμα του δώρου του Πάσχα
θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Η κυβέρνηση προχωράει σε αυτή τη ρύθμιση
γιατί με βάση την υπ’ αριθμ. 19040/7.12.1981
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 742, τεύχος Β΄ της
9.12.81) και σε συνδυασμό με την εφαρμογή
εκτάκτων μέτρων που έχουν ως συνέπεια την
αναστολή εργασιακής σχέσης, η προτεινόμενη
διάταξη προβλέπει ρητώς ότι, στην περίπτωση
κατά την οποία, η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις αναφερόμενες στην ίδια διάταξη
Επιχειρήσεις – Εργοδότες, τίθεται σε αναστολή,
και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, έως την
αναστολή της δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους, το επίδομα εορτών
Πάσχα καταβάλλεται μειωμένο, λαμβάνοντας
υπόψη για τον υπολογισμό του το χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης έως την αναστολή
αυτής. Με αυτό τον τρόπο το ποσό του επιδόματος εορτών Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης
καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

τις 30 Ιουνίου η
καταβολή του δώρου
Πάσχα - Το κράτος θα
καταβάλει το ποσό
για το διάστημα που
νέκρωσε η αγορά

■■Έως

Αργυρώ Μαυρούλη
Έως τις 30 Ιουνίου θα πρέπει να καταβάλλουν
το δώρο του Πάσχα οι επιχειρήσεις- εργοδότες
που ανέστειλαν την λειτουργία της επιχείρησης
τους είτε με εντολή δημόσιας αρχής, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από
το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Το δώρο Πάσχα είναι αναλογία ημερομισθίων
από την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους μέχρι 30 Απριλίου επίσης του τρέχοντος έτους. Το
διάστημα αυτό ο εργαζόμενος πληρώνεται τον
μισό μισθό ή 15 ημερομίσθια αν πληρώνεται
με ημερομίσθιο. Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου
δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους
Δώρο Πάσχα. Για τον υπολογισμό του ποσού
του Δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπ’ όψη ο τρόπος
αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται
με ημερομίσθιο ή με μισθό.
Υπενθυμίζεται ότι οι επιχειρήσεις- εργοδότες που
λειτουργούν κανονικά και δεν έχει ανασταλεί η
λειτουργία τους οφείλουν να καταβάλουν κανονικά το δώρο Πάσχα έως την Μεγάλη Τετάρτη.

Ο νόμος θα προβλέπει την καταβολή του δώρου
Πάσχα σε μεταγενέστερο χρόνο από την Μεγάλη Τετάρτη, αλλά όχι αργότερα από την 30η Ιου66
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vlasopoulos@povesa.gr

ΓΙΑΓΤΖΗΣ ΓΕΩΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Βαφείο νημάτων

Ελευθερίου Βενιζέλου 148 Ν. Ιωνία

2102798067

gych58@gmail.com

ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Ηλεκτρολόγος

Σίνα 40 Κολωνάκι

2103612256

gounaris.steve@gmail.com

ΔΑΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

Συνεργείο αυτοκινήτων

Δημοσθένους Ρούσου 13-15

2106915307

ΔΑΜΙΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ηλεκτρολόγος

Κολοκοτρώνη 12 Αγ. Δημήτριος

ΔΕΔΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Συνεργείο αυτοκινήτων

Δόριζα 5 Αθήνα

2106740607

dedes@ath.forthnet.gr

ΔΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Καλτσοποιία

Ιωάν.Ψυχάρη 3, Μεταμόρφωση

2102817520

doukasbros@gmail.com

ΖΑΡΑΒΙΝΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Λιθογραφείο εκτυπώσεις

Μυκάλης 43-45 Κεραμεικός

2103425786

zara84@otenet.gr

ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Αρτοποιείο

ΔΗΜ. ΔΕΔΕ 21, ΑΧΑΡΝΕΣ

2102465697

kaplanis@outlook.com

ΚΑΡΑΜΑΝΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Μηχανουργικές εργασίες – Μηχανουργικά – Ξυλουργικά προϊόντα 26 χιλ. Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας 190.14

2295023000

info@karamaneas.gr

ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ

Βιοτέχνης

Ναυσικάς 14 Π Φάληρο

2109424653

konstantinos.karamichalis@athinea.gr

ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Έπιπλα γραφείου

Ροδάνθης 5, Θέση Λουτρό, Αχαρνές

2102444521

epiplakapaoe@hotmail.com

ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΠΑΥΛΟΥ

Ηλεκτρολόγος

Αριστοτέλους 160Β

2108671555

manoskafkalas@hotmail.com

ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Ηλεκτρολόγος

Γεωργίου Πίνη 60

2299025564

kibezis@gmail.com

ΚΟΚΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Ανελκυστήρες

Νικολάου Ζερβού 47 Καλλιθέα

2109425478

tomkok@gmail.com

ΚΟΎΡΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Κομμωτήριο

Αγ. Μελετίου 85 Αθήνα

2108626720

panoskourtis74@gmail.com

ΛΙΑΜΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ

Ανακλυκλωση

Λάκκα Κάτσαρη Ασ/γος

2109912011

liametis@acsmi.gr

ΛΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Υαλοπίνακες

Λ. Πεντέλης 9 Μελίσια

2108031490

info@lousis.gr

ΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αρτοποιείο

Αδριανουπόλεως 22, Ν.Σμύρνη

2109346278

j.manos@hotmail.com

ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ

Αρτοποιείο

Αχαρνών 135 Αθήνα

2103615691

charilaosmanos1@yahoo.gr

ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ

Αρτοποιείο

Φαιδριάδων 60 Κυψέλη

2108617815

markaki_ntina@hotmail.com

ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Ρεκτιφιέ

Βεροιας 26-28 Περιστέρι

2105910500

georgebirmpas@gmail.com

ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΛΙΑ

Ηλεκτρολόγος

Γ. Παπανδρέου 26 Χαιδάρι

2105321515

mpitsios@gmail.com

ΝΟΥΒΕΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Κάλτσες

Ηρακλείου 352

2102826787

nnouvel@yahoo.com

ΠΑΝΓΚΑΝΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Καλούπια

Ερατούς 11 Δάφνη

2109730834

info@kaloupotexniki.gr

ΠΑΠΑΣΥΝΝΕΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Φανοποιια -Βαφές

Αλαμάνας 35 Ν. Ιωνία

2102794842

aftokinisi@windowslive.com

ΠΑΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ

Ηλεκτρολόγος

Σισμανογλείου 4 Βριλήσια

218045535

patsis.ch@gmail.com

ΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ηλεκτρ. Αυτοκινήτων

Λ. Δημοκρτατίας 212 Αχαρναί

2102381515

george_pavlou@yahoo.com

ΠΙΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Τέντες

I. Φωκά 109 Γαλάτσι

2102130619

info@tentespisinas.gr

ΠΟΤΗΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Φανοποιια -Βαφές

Νικοπόλεως 7 Δάφνη

2109767936

sekapotiris@yahoo.gr

ΡΑΒΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ

Γραφικές τέχνες

Ταύρου 19-21 Ταύρος

2103680878

ravanisp@acsmi.gr

ΡΗΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Πλεκτά Ενδύματα

Φιλαδελφείας 207-209 Αχαρναί 136 71

2102317000

info@rinas.gr

ΡΟΥΣΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΙΩΣΗΦ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αργυροχρυσοχόος

Λέκκα 26 Αθήνα

2103228272

pavlosrousanidis@gmail.com

ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Αρτοποιείο

Μαντζουράκη 2 Αμπ/ποι

2106926286

info@saxinidis.gr

ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Υαλοπίνακες

Εμ. Ροίδη 15 Περιστέρι

2105766408

manolis@sifakisglass.gr

ΤΖΑΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΑΡΙΝΟΥ

Ηλεκτρολόγος

Δημητρίου Τσουρή 9 Σπάτα

2106666428

info@electrodomi.gr

ΤΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Φρένα αυτοκινήτων

Τριδήμα 19 Αθήνα

2105140884

tsiadisfrena@hotmail.com

ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Βότανα

Έβρου 100, Αμπελόκηποι

2107786444

info@finoherbs.gr

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ανελκυστήρες

Φιλ. Εταιρείας 1 Ζεφύρι

2102383137

sot.tsoukalas@gmail.com

ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ

Συνεργείο αυτοκινήτων

Βλαχερνών 9 Υμμητός

2107627500

fragioudakis@autofit.gr

ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μονωτικά

Στ. Γονατά & Θεσπιέων 7 Περιστέρι

2105747474

info@fragoulakis.gr

ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μονωτικά

Στ. Γονατά & Θεσπιέων 7 Περιστέρι

2105747474

info@fragoulakis.gr

ΦΩΤΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Χημικά

Λ. Καραμανλή 213 Αχαρναί

2102460401

info@dalcochem.gr

ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ανελκυστήρες

Δελληγιάννη 72 Μεταμόρφωση

2102856570

info@hasiotis.gr

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ

Φανοποιια -Βαφές

Ανθέων 5 Περιστέρι

2105019051

hatzis@acsmi.gr

ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ταπητοκαθαριστήριο

Ανοιξης 12 Κορωπί

2106021011

stamatis@evgenikos.gr

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ

Κομμώτρια

Κύπρου 2 Βύρωνας

2107668912

theodorou1@hotmail.com

ΡΕΙΖΙΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ταπητοκαθαριστήριο

Β Αντωνιάδου 13 Βύρωνας

2107654000

menelaos.reizidis@gmail.com

ΣΙΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Κατασκευή Κλιματιστικών

-

2109402100

gsigalas@zss.gr

ΤΖΙΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ

Ταπητοκαθαριστήριο

Χαλκίδος 65 Λυκόβρυση

2102810613

tzivas@otenet.gr

-

synergeiodallas@hotmail.gr
afoidamigoy@gmail.com

ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
•

■■Ανταποδοτικές

Υπηρεσίες Β.Ε.Α προς
τα Μέλη

Στα ταμειακά ενήμερα μέλη του Β.Ε.Α., προσφέρεται μια μεγάλη ποικιλία ανταποδοτικών υπηρεσιών, από την χρήση των οποίων
υπερκαλύπτεται το κόστος της ετήσιας
συνδρομής τους προς στο Επιμελητήριο.

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
•

«Επιχειρηματικός Μέντορας» - Δωρεάν παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών,
διάγνωση της κατάστασης της επιχείρησης
- των εμπορικών ευκαιριών που υπάρχουν,
αξιοποίηση του επιχειρηματικού δικτύου
του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου.

•

Δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης και παρεμβάσεων, σε θέματα
νομικού, ασφαλιστικού και αδειοδοτικού
περιεχομένου, από καταξιωμένους ειδικούς
επιστήμονες συνεργάτες του Β.Ε.Α.

Στις υπηρεσίες αυτές, περιλαμβάνονται και οι
κάτωθι:

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ (βασικά οφέλη):
•

Επιτόκιο χρηματοδότησης από 7,90% έως
8,25% (με μηδενικό περιθώριο και για καλή
πιστοληπτική ικανότητα, αρνητικό κατά
0,5% πλέον εισφοράς του ν. 128/75).

•

Δωρεάν πληρωμές υποχρεώσεων: ΙΚΑ, ΦΠΑ,
ΟΑΕΕ, δωρεάν μπλοκ επιταγών, δωρεάν
εξυπηρέτηση μισθοδοσίας, δωρεάν εξυπηρέτηση πληρωμών υπέρ τρίτων, υπηρεσίες
ηλεκτρονικής τραπεζικής, έκδοση χρεωστικών καρτών, κ.λπ.

•

Προετοιμασία φακέλου έναντι χαμηλού
τιμήματος για την κάλυψη επενδυτικού
σχεδίου απαιτούμενου από το ΕΤΕΑΝ.

ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
•

Σεμινάρια τεχνικού ασφαλείας.

Εβδομαδιαία αποστολή ενημερωτικού
ειδησεογραφικού δελτίου (newsletter) με
τις κύριες ειδήσεις οικονομικο-πολιτικού
περιεχομένου και στοχευμένη ενημέρωση
σε περιβαλλοντικά, νομικά, βιοτεχνικά
θέματα, μέσω e-mail.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
•

Το Β.Ε.Α προωθώντας το νέο ,σύγχρονο διεθνώς καταξιωμένο θεσμό της Διαμεσολάβησης επί αστικών και εμπορικών υποθέσεων
– διαφορών ιδιωτών, από το 2012, έχει:

•

συστήσει από κοινού με τον Δικηγορικό
Σύλλογο Αθήνας, την Αστική Μη Κερδοσκοπική «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», το πρώτο στην Αθήνα
Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών.

•

δημιουργήσει εσωτερική υποδομή για διεξαγωγή διαμεσολαβήσεων στην έδρα του,
παρέχει πληροφόρηση και στοιχεία για το
θεσμό και τα οφέλη του (ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Β.Ε.Α).

•

γίνει εταίρος – συνιδρυτής με δημόσιους
και κοινωνικούς φορείς της χώρας, στην
Αστική Εταιρεία «ΟΠΕΜΕΔ», για την προώθηση και προβολή του θεσμού της Διαμεσολάβησης, στην Ελλάδα.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
•

Κάλυψη μέρους του κόστους συμμετοχής
σε εκθέσεις εξωτερικού.

•

Δωρεάν συμμετοχή σε εκδηλώσεις επιχειρηματικής συνεργασίας.

•

Δωρεάν αναζήτηση διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας και σχετικής πληροφόρησης μέσω του δικτύου EUROPEAN
ENTERPRISE NETWORK, (ΕΕΝ), στο οποίο το
Β.Ε.Α. είναι μέλος.

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΗΔΗ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΚΑΙΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ:
•

Πιστοποίηση προέλευσης προϊόντων (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ) – πιστοποίηση οικοτεχνικών ή χειροτεχνικών προϊόντων.

•

Ενίσχυση επιχειρήσεων με εργαλεία προώθησης – πιστοποίησης προϊόντων, πλάνα
Marketing και προβολής.

•

Εμπορικό σήμα επιχειρήσεων (trade mark),
κλαδικές αναλύσεις, σχεδιασμός εμπορικών
ιστοσελίδων (web design).

Μη διστάσετε:
•

Να επισκεφθείτε τα γραφεία μας
Ακαδημίας 18. 				
Ώρες λειτουργίας για το κοινό:
8:00-14.30 (Τετάρτη απόγευμα έως 16:00),

•

Να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:
www.acsmi.gr

•

Να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά ή		
ηλεκτρονικά μαζί μας,			
Τηλ. 210-3680700 				
Email: info@acsmi.gr

Enterprise Europe Network Hellas
Το Δίκτυο για την υποστήριξη των Ελληνικών ΜΜΕ

Το Enterprise Europe Network Hellas
είναι ένα δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς
συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά
ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά
επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς
στο χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Στην Ελλάδα λειτουργεί ένα Εθνικό Δίκτυο
αποτελούμενο από τους ακόλουθους
φορείς-εταίρους:

Το έργο του δικτύου υλοποιείται από μια κοινοπραξία
Οργανισμών, κατανεμημένων σε όλην την επικράτεια,
οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα Καινοτομίας,
Μεταφοράς τεχνολογίας και Διεθνούς συνεργασίας.
Παρεχόμενες υπηρεσίες:
1.

Πληροφόρηση, ανατροφοδότηση και υπηρεσίες
διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας

2.

Υπηρεσίες καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας

3.

Ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο
για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη 		
(7ο Κοινοτικό Πλαίσιο).

•

Αν αναζητάτε επιχειρήσεις του εξωτερικού 		
για συνεργασία

•

Αν θέλετε να ενημερωθείτε για διεθνείς εκθέσεις,
εμπορικές αποστολές και εκδηλώσεις επιχειρηματικής
συνεργασίας

•

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Αθήνα

•

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ /Ίδρυμα Τεχνολογίας και
Έρευνας

•

Αν ενδιαφέρεστε για κοινοτική νομοθεσία, διεθνείς
δημόσιους διαγωνισμούς, πρότυπα , πατέντες κ.ά

•

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας &
Κεντρικής Ελλάδας

•

Αν ενδιαφέρεστε για προκηρύξεις 			
προγραμμάτων της Ε.Ε.

•

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ)

•

Επιμελητήριο Αρκαδίας

•

Επιμελητήριο Ιωαννίνων

•

Επιμελητήριο Καβάλας

•

ΣΕΒ

•

ΣΒΒΕ - Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος

•

Επιμελητήριο Ηρακλείου

•

ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. - Εταιρεία Βιομηχανικής
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και
Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης
και Ποιότητας Α.Ε.

•

ΑΝΚΟ - Αναπτυξιακή Δυτ. Μακεδονίας Α.Ε.

Επικοινωνήστε με την υπηρεσία μας,
τηλ.: 210 3680878
email: sfiraki@acsmi.gr

