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Έ

Στην εξειδίκευση των µέτρων που προβλέπονται και που έρχονται προχώρησε το οικονοµικό επιτελείο.
Ποιοι είναι οι τελικοί δικαιούχοι των 800 ευρώ

κπτωση 25% παρέχεται σε όσους επαγγελµατίες, επιχειρηµατίες – εργοδότες επιλέξουν να πληρώσουν στα τέλη Μαρτίου τις φορολογικές ή και

ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις αν και δικαιούνται αναστολή. Η έκπτωση 25% δεν αφορά τον ΦΠΑ. Για όλους τους υπόλοιπους εργοδότες και

επιχειρήσεις που πλήττονται λόγω κορονοϊού (κλειστές µε εντολή κράτους ή στις ΚΑΔ του υπουργείου Οικονοµικών), οι τρέχουσες εισφορές

Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 (που θα πληρώνονταν τέλη Μαρτίου και τέλη Απριλίου) παρατείνονται και µπορούν να καταβληθούν έως 30

Σεπτεµβρίου και 31 Οκτωβρίου αντίστοιχα.

Επίσης παρέχεται 3µηνη παράταση της προθεσµίας καταβολής δόσεων ενεργών ρυθµίσεων εργοδοτών-

επιχειρήσεων οι οποίες ήταν απαιτητές στις 31/3/2020 καθώς και όλων των επόµενων µηνιαίων δόσεων της

κάθε ρύθµισης. Δηλαδή «παγώνουν» οι ρυθµίσεις προς τα Ταµεία µε προοπτική να ξεπαγώσουν από

1η Ιουνίου για όλους όσοι πλήττονται.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης εξειδίκευσε πριν από λίγο τα µέτρα

ανά κατηγορία ωφελούµενων, δηλαδή για εργαζόµενους, επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες. Ειδική

δέσµη µέτρων ανακοινώθηκε για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενους και ατοµικές

επιχειρήσεις που απασχολούν µέχρι 5 εργαζόµενους και εντάσσονται στους ΚΑΔ που έχει ανακοινώσει και θα

ανακοινώσει το υπουργείο Οικονοµικών (κλάδοι που πλήττονται από την επέλαση του κορωνοιού).

Ειδικότερα προβλέπεται πως και οι εν λόγω επαγγελµατίες και εργοδότες θα λάβουν την ειδική αποζηµίωση

των 800 ευρώ. Για τους εργαζόµενούς τους ισχύει ότι και για τους εργαζόµενους των επιχειρήσεων που είναι σε
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ΚΑΔ επειδή πλήττονται (δικαιούνται τα 800 ευρώ εφόσον ανασταλεί η σύµβασή τους, διαφορετικά πληρώνονται

από τον εργοδότη).

Μέτρα προβλέπονται και σε ειδικές περιπτώσεις επιστηµονικών κλάδων (οικονοµολόγοι και λογιστές, µηχανικοί, δικηγόροι, ιατροί, εκπαιδευτικοί και

ερευνητές), οι οποίοι όµως εξαιρούνται από την ειδική αποζηµίωση των 800 ευρώ. Γι αυτή την κατηγορία προβλέπονται άλλα µέτρα όπως  πρόσθετη

παροχή ειδικών επιδοτούµενων προγραµµάτων κατάρτισης και στήριξης για την προσαρµογή στα νέα ψηφιακά δεδοµένα. Για τους εργαζόµενους των

επιχειρήσεων αυτών ισχύει αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και των δόσεων των ενεργών ρυθµίσεων, αλλά και το κίνητρο της

µείωσης κατά 25% των τρεχουσών εισφορών εφόσον εξοφληθούν στη προβλεπόµενη ηµεροµηνία παρά το δικαίωµα αναστολής.

Αναλυτικά ανακοινώθηκαν :

Α. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Για τους εργαζόµενους στους οποίους έχει γίνει προσωρινή αναστολή της σύµβασης εργασίας από τις επιχειρήσεις (δηλαδή µε διοικητική εντολή ή έχουν

κλείσει ή έχουν χαρακτηριστεί πληττόµενες) προβλέπεται:

Η αποζηµίωση των 800 ευρώ, που είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και µη συµψηφιστέα.

Η αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων και των δόσεων ρυθµίσεων φορολογικών οφειλών.

Η πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών τους οφειλών, επί του ονοµαστικού τους µισθού, για 45 ηµέρες.

Η παροχή έκπτωσης 25% επί των βεβαιωµένων οφειλών ΔΟΥ και των δόσεων ρυθµίσεων βεβαιωµένων φορολογικών οφειλών εφόσον καταβληθούν

στην προβλεπόµενη τους ηµεροµηνία

Η αναστολή πληρωµών χρεολυσίων δανείων προς τις τράπεζες για τους συνεπείς δανειολήπτες.
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Β. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
Στις περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελµατιών, αυτοαπασχολούµενων και ατοµικών επιχειρήσεων (που απασχολούν µέχρι 5 εργαζόµενους και είναι

στους ΚΑΔ) προβλέπονται:

(α) Για τους επαγγελµατίες και εργοδότες, επιπρόσθετα, αποζηµίωση 800 ευρώ.

(β) Για τους εργαζόµενους αυτών ισχύει ότι και για τους εργαζόµενους των επιχειρήσεων που είναι σε ΚΑΔ.

Στις ειδικές περιπτώσεις επιστηµονικών κλάδων (οικονοµολόγοι και λογιστές, µηχανικοί, δικηγόροι, ιατροί, εκπαιδευτικοί και ερευνητές),προβλέπονται:

(α) Για τους επαγγελµατίες και εργοδότες ότι και για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί σηµαντικά, µε πρόσθετη παροχή ειδικών επιδοτούµενων

προγραµµάτων κατάρτισης και στήριξης για την προσαρµογή στα νέα ψηφιακά δεδοµένα, ώστε να προωθηθεί και να επεκταθεί η εξ αποστάσεως

επαγγελµατική δραστηριότητα.

(β) Για τους εργαζόµενους αυτών ισχύει ότι και για τους εργαζόµενους των επιχειρήσεων που είναι σε ΚΑΔ.

Η καταβολή του 60% του µισθώµατος της οικίας τους για τους εργαζόµενους στις επιχειρήσεις που το κράτος ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία τους,

από την στιγµή που αυτή είναι α’ κατοικία

Απαγόρευση των απολύσεων και τη ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας ακόµη και στην περίπτωση εφαρµογής της αναστολής της σύµβασης

εργασίας 

Αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, περιόδου απασχόλησης µηνών Φεβρουαρίου και

Μαρτίου 2020. Η εξόφλησή των εισφορών των παραπάνω µηνών θα γίνει τµηµατικά σε 4 µηνιαίες δόσεις αρχής γενοµένης από την 1η Σεπτεµβρίου του

2020.

Αναστολή της καταβολής των δόσεων των ενεργών ρυθµίσεων- ανεξαρτήτως των διατάξεων που τις διέπουν- των οποίων η υποχρέωση καταβολής λήγει

εντός της περιόδου Μαρτίου 2020 έως και 31 Μαΐου του 2020. Οι οφειλές αυτές και οι ρυθµίσεις παγώνουν και θα αρχίσουν να εξοφλούνται από την

1η Ιουνίου 2020.
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Γ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Όπως δήλωσε ο κ. Βρούτσης : «Άρα αυτοί που είναι δικαιούχοι της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ είναι οι εργαζόµενοι που έχουν

µπει σε καθεστώς αναστολής της σύµβασης εργασίας, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενοι που βάσει ΚΑΔ πλήττονται (εκτός

από τις προαναφερόµενες ειδικές περιπτώσεις επιστηµονικών κλάδων) και οι εργαζόµενοι αυτών καθώς και όλοι όσοι έµειναν άνεργοι ή

οικιοθελώς αποχώρησαν από 1η Μαρτίου µέχρι 20 Μαρτίου».

Δ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που πλήττονται, είτε γιατί το κράτος ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία τους είτε γιατί βρίσκονται στην

επικαιροποιηµένη λίστα των ΚΑΔ, προβλέπονται:

α)Παράταση προθεσµίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών µηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 οι οποίες δύναται να καταβληθούν έως

30/9/2020 και έως 31/10/2020 αντίστοιχα.

β)Τρίµηνη παράταση της προθεσµίας καταβολής δόσεων ενεργών ρυθµισµένων εργοδοτών-επιχειρήσεων οι οποίες ήταν απαιτητές στις 31/3/2020 καθώς

και όλων των επόµενων µηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθµισης.

Η µείωση κατά 25% των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου

2020 εφόσον εξοφληθούν στηπροβλεπόµενη ηµεροµηνία.

Παράταση καταβολής τακτικής επιδότησης ανεργίας, καθώς και του επιδόµατος µακροχρονίως ανέργων και του βοηθήµατος ανεργίας σε ελεύθερους

επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενους για 2 µήνες σε όσους το δικαίωµα επιδότησης που έληξε ή θα λήξειτο πρώτο τρίµηνο του 2020.

Αποζηµίωση ύψους 800 ευρώ για όσους έχουν αποχωρήσει οικιοθελώς ή έχουν απολυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020 εφόσον δεν λαµβάνουν επίδοµα

ανεργίας.

Η αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων και δόσεων ρυθµίσεων φορολογικών οφειλών.

Η αναστολή καταβολής ασφαλιστικών υποχρεώσεων και δόσεων ρυθµίσεων ασφαλιστικών οφειλών. Συγκεκριµένα:
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Ε. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Υπογράφτηκαν και αναρτήθηκαν, σήµερα, οι δύο υπουργικές αποφάσεις του υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων µε τις οποίες δίνεται η

δυνατότητα υλοποίησης των πρόσφατων πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας του κορονοϊού στους

εργαζόµενους και τις επιχειρήσεις: Την αποζηµίωση ειδικού σκοπού για τους εργαζοµένους ύψους 800 ευρώ καθώς και την στήριξη εργαζόµενων-

επιχειρήσεων µέσα από την µείωση των µισθωµάτων (κύριας κατοικίας- επαγγελµατικά).

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Βρούτσης : «είναι έτοιµα τα δύο ηλεκτρονικά έντυπα, που αφορούν εργοδότες και εργαζοµένους, τα οποία θα κατατίθενται στις

δύο ειδικές πλατφόρµες που ετοιµάστηκαν σε πολύ γρήγορο χρόνο: Η µία ηλεκτρονική πλατφόρµα θα είναι για τους εργοδότες η οποία θα ανοίξει

σήµερα µέχρι τα µεσάνυχτα και θα βρίσκεται στο Πληροφοριακό Σύστηµα Εργάνη και η ειδική πλατφόρµα για τους

εργαζόµενους supportemployees.yeka.gr θα βρίσκεται στον ιστότοπο της Γενικής Γραµµατείας Εργασίας του Υπουργείου και θα ανοίξει την

επόµενη εβδοµάδα». 

Δείτε και το ρεπορτάζ του OPEN TV

Η παροχή έκπτωσης 25% επί των βεβαιωµένων οφειλών ΔΟΥ, των δόσεων ρυθµίσεων βεβαιωµένων οφειλών (εκτός ΦΠΑ) σε περίπτωση που δεν γίνει

αξιοποίηση της αναστολής και καταβληθούν στα, αρχικώς, προβλεπόµενα χρονικά περιθώρια.

Η αναστολή πληρωµών χρεολυσίων δανείων προς τις τράπεζες για τις συνεπείς επιχειρήσεις.

Η καταβολή του 60% του µισθώµατος του επαγγελµατικού ακινήτου στις επιχειρήσεις που το κράτος ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία τους.

Η δυνατότητα καταβολής του Δώρου Πάσχα προς τους εργαζόµενους επεκτείνεται µέχρι το καλοκαίρι. Αντίθετα ισχύει η υποχρέωση καταβολής του στις

προθεσµίες του ισχύοντα νόµου στις λοιπές επιχειρήσεις.

Η συµµετοχή στο χρηµατοδοτικό σχήµα της επιστρεπτέας προκαταβολής από το κράτος προς τις επιχειρήσεις, µε εκτεταµένο χρονικό ορίζοντα

αποπληρωµής και περίοδο χάριτος.

Η συµµετοχή σε ειδικά χρηµατοδοτικά σχήµατα επιδότησης επιτοκίου ενήµερων επιχειρηµατικών δανείων, εγγυήσεων για χορήγηση δανείων,

επιχειρηµατικών και επενδυτικών δανείων µε επιδότηση επιτοκίου.

Η δυνατότητα αξιοποίησης του καθεστώτος αναστολής της σύµβασης εργασίας για τις επιχειρήσεις στην περίµετρο των ΚΑΔ που θα ανακοινωθούν.

http://supportemployees.yeka.gr/
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Ποιοι δικαιούνται και πώς θα πάρουν το επίδομα των 800 ευρώ

https://www.tvopen.gr/
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