Ειςόδθμα, μιςκοί &
επιδόματα

Μζτρα ςτιριξθσ επιχειριςεων και εργαηομζνων
Φορολογικζσ, αςφαλιςτικζσ υποχρεώςεισ &
Ρευςτότθτα & τραπεηικόσ δανειςμόσ
Εργαςιακι ευελιξία
λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ
Διευρυμζνο πλαίςιο χρθματοδότθςθσ, υπό τθ Αναςτολι πλθρωμϊν φορολογικϊν (ΦΠΑ,
μορφι επιςτρεπτζασ προκαταβολισ, με
βεβαιωμζνεσ οφειλζσ ΔΟΤ και δόςεισ
εκτεταμζνο χρονικό ορίηοντα αποπλθρωμισ και ρφκμιςθσ βεβαιωμζνων οφειλϊν) και
περίοδο χάριτοσ, για όλεσ τισ επιχειριςεισ που αςφαλιςτικϊν υποχρεϊςεων για 4 μινεσ ςε
πλιττονται δραςτικά λόγω τθσ εμφάνιςθσ και επιχειριςεισ που διακόπτουν υποχρεωτικά
διάδοςθσ του κορονοϊοφ, ςυνολικοφ φψουσ 1 τθ δραςτθριότθτά τουσ λόγω τθσ διάδοςθσ
δις. ευρϊ.
του κορονοϊοφ.

Κλειςτζσ επιχειριςεισ

Διάκεςθ 1,8 δισ μζςα από το Ευρωπαϊκό
Επενδυτικό Σαμείο.

Δίνεται θ δυνατότθτα, για τισ ίδιεσ
επιχειριςεισ, αναςτολισ των πλθρωμϊν
δόςεων ρυκμίςεων τμθματικισ καταβολισ
βεβαιωμζνων οφειλϊν, κακϊσ και
πλθρωμϊν όλων των ρυκμίςεων προσ τα
αςφαλιςτικά ταμεία.

Αναςτολι πλθρωμϊν χρεολυςίων δανείων ζωσ Άμεςθ
αποπλθρωμι
όλων
των
τον επτζμβριο για ςυνεπείσ επιχειριςεισ
λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων προσ τουσ
πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ, επιςτρζφοντασ
τα ποςά όλων των υπό ζλεγχο υποκζςεων,
φψουσ ζωσ 30.000 ευρϊ.
Χρθματοδότθςθ επιχειριςεων μζςω
εγγυιςεων και Ευρωπαϊκϊν κεφαλαίων: α)
Τλοποίθςθ εγγυοδοτικοφ μθχανιςμοφ ςε
ςυνεννόθςθ με τθν ΕΕ για χορθγιςεισ δανείων
κεφαλαίου κίνθςθσ ςε ΜΜΕ ζωσ 3 δισ. β)
Χοριγθςθ ρευςτότθτασ από τθν Ευρωπαϊκι
Σράπεηα Επενδφςεων (ΕτΕ) για τθ χοριγθςθ
νζων επιχειρθματικϊν δανείων φψουσ 2 δισ. γ)
Δθμιουργία εγγυοδοτικοφ μθχανιςμοφ ςε
ςυνεργαςία με τον όμιλο τθσ ΕτΕ για δάνεια
επενδυτικοφ ςκοποφ ζωσ 500 εκ δ) Αφξθςθ των
πόρων του Σαμείου Επιχειρθματικότθτασ τθσ
Ελλθνικισ Αναπτυξιακισ Σράπεηασ κατά 250 εκ
για τθ χοριγθςθ νζων δανείων ςε επιχειριςεισ
που πλιττονται με επιδότθςθ 100% του
επιτοκίου για δφο χρόνια.

Αναςτολι επιταγϊν κατά 75 θμζρεσ

Ζκπτωςθ 25% ςτισ φορολογικζσ (εκτόσ ΦΠΑ)
και αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ, εφόςον
καταβλθκοφν
ςτθν
προβλεπόμενθ
θμερομθνία, για εργαηόμενουσ κλειςτϊν
επιχειριςεων, κακϊσ και για εταιρίεσ και
ελεφκερουσ επαγγελματίεσ που πλιττονται
από τθν κρίςθ.

Άλλοι παράγοντεσ κόςτουσ (κατά
Δικαιοφχοι & εκτίμθςθ κόςτουσ
κλάδο)
Καταβολι του 60% του μιςκϊματοσ Ζχει αναςταλεί ςτο ςφνολο θ
του επαγγελματικοφ ακινιτου για
λειτουργία 249.474 ιδιωτικϊν
τουσ μινεσ Μάρτιο & Απρίλιο
επιχειριςεων

Ειςόδθμα, μιςκοί &
επιδόματα

Μζτρα ςτιριξθσ επιχειριςεων και εργαηομζνων
Φορολογικζσ, αςφαλιςτικζσ υποχρεώςεισ &
Ρευςτότθτα & τραπεηικόσ δανειςμόσ
Εργαςιακι ευελιξία
λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ
Διευρυμζνο πλαίςιο χρθματοδότθςθσ, υπό τθ Αναςτολι καταβολισ αςφαλιςτικϊν
Δυνατότθτα υπαγωγισ ςε κακεςτϊσ
μορφι επιςτρεπτζασ προκαταβολισ, με
ειςφορϊν μθνόσ Φεβρουαρίου και Μαρτίου, αναςτολισ εργαςίασ των
εκτεταμζνο χρονικό ορίηοντα αποπλθρωμισ και οι οποίεσ κα καταβλθκοφν τζλοσ
εργαηόμενων ςε επιχειριςεισ που
περίοδο χάριτοσ, για όλεσ τισ επιχειριςεισ που επτεμβρίου και Οκτωβρίου αντίςτοιχα, για πλιττονται και μειϊνεται ςθμαντικά ο
πλιττονται δραςτικά λόγω τθσ εμφάνιςθσ και επιχειριςεισ με ςυγκεκριμζνο ΚΑΔ, με
τηίροσ τουσ. Με τθν ολοκλιρωςθ του
διάδοςθσ του κορονοϊοφ, ςυνολικοφ φψουσ 1 υποχρζωςθ διατιρθςθσ των κζςεων
χρόνου τθσ αναςτολισ των
δις. ευρϊ.
εργαςίασ.
ςυμβάςεων εργαςίασ, ο εργοδότθσ
υποχρεοφται να διατθριςει τον ίδιο
αρικμό κζςεων εργαςίασ, για το
ιςόποςο χρονικό διάςτθμα, με εκείνο
που ζκανε χριςθ του μζτρου τθσ
αναςτολισ των ςυμβάςεων εργαςίασ.

επιχειριςεισ
επιχειριςεισ
Ανοιχτζσ
Κλειςτζσ

Διάκεςθ 1,8 δισ μζςα από το Ευρωπαϊκό
Επενδυτικό Σαμείο.

Αναςτολι καταβολισ ρυκμιςμζνων οφειλϊν Πρόβλεψθ λειτουργίασ επιχειριςεων
ςε αςφαλιςτικά ταμεία για 3 μινεσ για όλεσ με προςωπικό αςφαλοφσ λειτουργίασ
τισ επιχειριςεισ που πλιττονται.
με ριτρα διατιρθςθσ των κζςεων
εργαςίασ.

Αναςτολι πλθρωμϊν χρεολυςίων δανείων ζωσ Άμεςθ
αποπλθρωμι
όλων
των Επζκταςθ λειτουργίασ super market &
τον επτζμβριο για ςυνεπείσ επιχειριςεισ
λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων προσ τουσ Φαρμακείων και τισ Κυριακζσ
πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ, επιςτρζφοντασ
τα ποςά όλων των υπό ζλεγχο υποκζςεων,
φψουσ ζωσ 30.000 ευρϊ.

Χρθματοδότθςθ
επιχειριςεων
μζςω
εγγυιςεων και Ευρωπαϊκϊν κεφαλαίων: α)
Τλοποίθςθ εγγυοδοτικοφ μθχανιςμοφ ςε
ςυνεννόθςθ με τθν ΕΕ για χορθγιςεισ δανείων
κεφαλαίου κίνθςθσ ςε ΜΜΕ ζωσ 3 δισ. β)
Χοριγθςθ ρευςτότθτασ από τθν Ευρωπαϊκι
Σράπεηα Επενδφςεων (ΕτΕ) για τθ χοριγθςθ
νζων επιχειρθματικϊν δανείων φψουσ 2 δισ. γ)
Δθμιουργία εγγυοδοτικοφ μθχανιςμοφ ςε
ςυνεργαςία με τον όμιλο τθσ ΕτΕ για δάνεια
επενδυτικοφ ςκοποφ ζωσ 500 εκ δ) Αφξθςθ των
πόρων του Σαμείου Επιχειρθματικότθτασ τθσ
Ελλθνικισ Αναπτυξιακισ Σράπεηασ κατά 250 εκ
για τθ χοριγθςθ νζων δανείων ςε επιχειριςεισ
που πλιττονται με επιδότθςθ 100% του
επιτοκίου για δφο χρόνια.
Αναςτολι επιταγϊν κατά 75 θμζρεσ

Ζκπτωςθ 25% ςτισ φορολογικζσ (εκτόσ ΦΠΑ)
και αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ, εφόςον
καταβλθκοφν ςτθν προβλεπόμενθ
θμερομθνία, για εργαηόμενουσ κλειςτϊν
επιχειριςεων, κακϊσ και για εταιρίεσ και
ελεφκερουσ επαγγελματίεσ που πλιττονται
από τθν κρίςθ.

Άλλοι παράγοντεσ κόςτουσ (κατά
κλάδο)

Δικαιοφχοι & εκτίμθςθ κόςτουσ
Ζχει αναςταλεί
ςτοπρογράμματοσ
ςφνολο θ
166.000
vouchers
λειτουργία 249.474 ιδιωτικϊν
τθλεκατάρτιςθσ
επιχειριςεων

595.395 επιχειριςεισ
επθρεάηονται δραςτικά από τισ
επιπτϊςεισ του κορονοϊοφ

Εργαηόμενοι ςε ανοιχτζσ επιχειριςεισ

επιχειριςεισςε κλειςτζσ επιχειριςεισ
ΚλειςτζσΕργαηόμενοι

Ειςόδθμα, μιςκοί &
επιδόματα
Επίδομα 800 ευρϊ

Ρευςτότθτα & τραπεηικόσ δανειςμόσ
Αναςτολι δόςεων δανείων για 3 μινεσ

Μζτρα ςτιριξθσ επιχειριςεων και εργαηομζνων
Φορολογικζσ, αςφαλιςτικζσ υποχρεώςεισ &
Εργαςιακι ευελιξία
λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ
Κάλυψθ των αςφαλιςτικϊν κρατιςεων από
το κράτοσ.

Μείωςθ ΦΠΑ ςε
αντιςθπτικά, μάςκεσ,
ςαποφνια, από 23% ςε 6%

Άμεςθ αποπλθρωμι όλων των
λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων προσ τουσ
πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ, επιςτρζφοντασ
τα ποςά όλων των υπό ζλεγχο υποκζςεων,
φψουσ ζωσ 30.000 ευρϊ.

Προπλθρωμζνεσ κάρτεσ για
αγορά προϊόντων από super
market αξίασ 90€ για το
διάςτθμα από 11/3/2020
ζωσ 4/5/2020 ωσ
εναλλακτικι χριςθ των
ςχολικϊν γευμάτων

Ζκπτωςθ 25% ςτισ φορολογικζσ (εκτόσ ΦΠΑ)
και αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ, εφόςον
καταβλθκοφν ςτθν προβλεπόμενθ
θμερομθνία, για εργαηόμενουσ κλειςτϊν
επιχειριςεων, κακϊσ και για εταιρίεσ και
ελεφκερουσ επαγγελματίεσ που πλιττονται
από τθν κρίςθ.

Άλλοι παράγοντεσ κόςτουσ (κατά
κλάδο)
Καταβολι του 60% του μιςκϊματοσ
του ακινιτου που ενοικιάηουν και
αφορά ςτθν 1θ κατοικία

Δικαιοφχοι & εκτίμθςθ κόςτουσ
Ζχει αναςταλεί
ςτοκαι
ςφνολο
θ
621.734
μιςκωτοί
231.147
λειτουργίαεπαγγελματίεσ
249.474 ιδιωτικϊν
ελεφκεροι
και
επιχειριςεων
αυτοαπαςχολοφμενοι με
αναςτολι ςφμβαςθσ εργαςίασ
λόγω αναςτολισ λειτουργίασ τθσ
επιχείρθςθσ με κρατικι εντολι με
κόςτοσ περίπου 400 εκ ευρϊ.

100.000 παιδιά

Αναςτολι
πλθρωμϊν
φορολογικϊν
υποχρεϊςεων Μαρτίου για 4 μινεσ για
εργαηόμενουσ που αναςτζλλεται προςωρινά
θ ςφμβαςθ εργαςίασ τουσ λόγω αναςτολισ
λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ με κρατικι
εντολι.
Επίδομα 800 ευρϊ ςε όςουσ Αναςτολι δόςεων δανείων για 3 μινεσ για
τελοφν ςε κακεςτϊσ
όςουσ δικαιοφνται το επίδομα των 800 ευρϊ.
αναςτολισ τθσ ςφμβαςθσ
εργαςίασ τουσ

Κάλυψθ των αςφαλιςτικϊν κρατιςεων από Δυνατότθτα υπαγωγισ ςε κακεςτϊσ
το κράτοσ για όςουσ δικαιοφνται το επίδομα αναςτολισ εργαςίασ των
των 800 ευρϊ.
εργαηόμενων ςε επιχειριςεισ που
πλιττονται και μειϊνεται ςθμαντικά ο
τηίροσ τουσ.

Μείωςθ ΦΠΑ ςε
αντιςθπτικά, μάςκεσ,
ςαποφνια, από 23% ςε 6%

Άμεςθ αποπλθρωμι όλων των
λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων προσ τουσ
πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ, επιςτρζφοντασ
τα ποςά όλων των υπό ζλεγχο υποκζςεων,
φψουσ ζωσ 30.000 ευρϊ.

Προπλθρωμζνεσ κάρτεσ για
αγορά προϊόντων από super
market αξίασ 90€ για το
διάςτθμα από 11/3/2020
ζωσ 4/5/2020 ωσ
εναλλακτικι χριςθ των
ςχολικϊν γευμάτων

Ζκπτωςθ 25% ςτισ φορολογικζσ (εκτόσ ΦΠΑ)
και αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ, εφόςον
καταβλθκοφν
ςτθν
προβλεπόμενθ
θμερομθνία, για εργαηόμενουσ κλειςτϊν
επιχειριςεων, κακϊσ και για εταιρίεσ και
ελεφκερουσ επαγγελματίεσ που πλιττονται
από τθν κρίςθ.

909.794 μιςκωτοί και ελεφκεροι
επαγγελματίεσ ςε επιχειριςεισ
που επθρεάηονται δραςτικά από
τισ επιπτϊςεισ του κορονοϊοφ, με
κόςτοσ περίπου 2 δισ.

Ρθτι απαγόρευςθ απόλυςθσ
εργαηομζνου ςε επιχειριςεισ που ζχει
αναςταλεί θ λειτουργία τουσ κατόπιν
εντολισ δθμόςιασ αρχισ, ενϊ ςε
περίπτωςθ που αυτι λάβει χϊρα κα
κεωρείται άκυρθ.
100.000 παιδιά

Ελεφκεροι επαγγελματίεσ, αυτοαπαςχολοφμενοι και ατομικζσ επιχειριςεισ ζωσ 5
Κλειςτζσ επιχειριςεισ
άτομα (που πλιττονται από τθν κρίςθ)

Ειςόδθμα, μιςκοί &
επιδόματα
Επίδομα 800 ευρϊ (δεν
αφορά επιςτιμονεσ)

Πρόγραμμα τθλεκατάρτιςθσ
100 ωρϊν ελεφκερων
επαγγλματιϊν,
επιςτθμονικοφ κλάδου
(δικθγόροι, γιατροί,
μθχανικοί, οικονομολόγοιλογιςτζσ, εκπαιδευτικοίερευνθτζσ) με voucher αξίασ
600€, Απρίλιοσ-Μαϊοσ

Ρευςτότθτα & τραπεηικόσ δανειςμόσ

Μζτρα ςτιριξθσ επιχειριςεων και εργαηομζνων
Φορολογικζσ, αςφαλιςτικζσ υποχρεώςεισ &
Εργαςιακι ευελιξία
λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ
Αναβάλλονται οι φορολογικζσ υποχρεϊςεισ
πλθρωτζεσ Μαρτίου, για 4 μινεσ

Αναςτζλλεται θ πλθρωμι αςφαλιςτικϊν
ειςφορϊν μθνόσ Φεβρουαρίου και Μαρτίου.
Η Εξόφλθςθ κα γίνει τμθματικά ςε 4
μθνιαίεσ δόςεισ από 1/9/2020

Αναςτολι καταβολισ δόςεων ενεργϊν
ρυκμίςεων με υποχρζωςθ καταβολισ (1/3 –
31/5).
Μείωςθ κατά 25% των τρεχουςϊν
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν ΦεβρουαρίουΜαρτίου
εφόςον
εξοφλθκοφν
ςτθν
προβλεπόμενθ θμερομθνία.
Άμεςθ
αποπλθρωμι
όλων
των
λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων προσ τουσ
πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ, επιςτρζφοντασ
τα ποςά όλων των υπό ζλεγχο υποκζςεων,
φψουσ ζωσ 30.000 ευρϊ.

Άλλοι παράγοντεσ κόςτουσ (κατά
κλάδο)

Δικαιοφχοι & εκτίμθςθ κόςτουσ
Ζχει αναςταλεί ςτο ςφνολο θ
λειτουργία 249.474 ιδιωτικϊν
επιχειριςεων
166.000 vouchers προγράμματοσ
τθλεκατάρτιςθσ

Δθμοςιονομικό Κόςτοσ

Κλειςτζσ επιχειριςεισ

Δθμόςιοσ Τομζασ

Ειςόδθμα, μιςκοί &
επιδόματα

Ρευςτότθτα & τραπεηικόσ δανειςμόσ

Μζτρα ςτιριξθσ επιχειριςεων και εργαηομζνων
Φορολογικζσ, αςφαλιςτικζσ υποχρεώςεισ &
Εργαςιακι ευελιξία
λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ

108.000 εργαηόμενοι ςτα
νοςοκομεία τθσ χϊρασ,
ιατρικό, νοςθλευτικό και
λοιπό
προςωπικό,
οι
εργαηόμενοι ςτο ΕΚΑΒ, οι
εργαηόμενοι ςτο ΕΟΔΤ,
κακϊσ και όςοι υπθρετοφν
ςτθ Γενικι Γραμματεία
Πολιτικισ Προςταςίασ, κα
λάβουν (ζκτακτο) Δϊρο
Πάςχα. Σο κόςτοσ ανζρχεται
ςε 80 εκ.
Προπλθρωμζνεσ κάρτεσ για
αγορά προϊόντων από super
market αξίασ 90€ για το
διάςτθμα από 11/3/2020
ζωσ 4/5/2020 ωσ
εναλλακτικι χριςθ των
ςχολικϊν γευμάτων

Άλλοι παράγοντεσ κόςτουσ (κατά
κλάδο)

Δικαιοφχοι & εκτίμθςθ κόςτουσ
Ζχει αναςταλεί ςτο ςφνολο θ
λειτουργία 249.474 ιδιωτικϊν
επιχειριςεων

100.000 παιδιά

Άδεια Ειδικοφ κοποφ για
δθμοςίουσ υπαλλιλουσ

Ανακεώρθςθ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ 2020, με αφξθςθ τακτικοφ αποκεματικοφ κατά 4 δισ ευρώ.
Σο δθμοςιονομικό κόςτοσ των μζτρων αποηθμίωςθσ ειδικοφ ςκοποφ και κάλυψθσ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν μιςκωτϊν και ελεφκερων επαγγελματιϊν που πλιττονται ξεπερνά τα 3,5 δισ. Επιπλζον κόςτοσ 1,2 δισ
αφορά ςτθν επιςτρεπτζα προκαταβολι για τθν ενίςχυςθ τθσ ρευςτότθτασ επιχειριςεων (1 δισ) , τισ επιπρόςκετεσ δαπάνεσ για τθ δθμόςια υγεία (200 εκ) και το δϊρο Πάςχα για τουσ εργαηόμενουσ ςτα νοςοκομεία
(80 εκ).
Σο ςυνολικό δθμοςιονομικό κόςτοσ ανζρχεται ςε 4,7 δισ, που αντιςτοιχεί ςε 2,5% του ΑΕΠ, υψθλότερο από τον μζςο ευρωπαϊκό όρο 2% του ΑΕΠ.
Αφξθςθ τακτικοφ αποκεματικοφ Τπουργείου Οικονομικϊν κατά 4 δισ ευρϊ με τθν κατάκεςθ ςυμπλθρωματικοφ προχπολογιςμοφ.

