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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ EΡΓΑΙΑ   

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ 

                                                                                                Δελτίο Σύπου 

                                                                               Αθήνα  24-03-2020 

 

 

Διλωςθ Τπ. Εργαςίασ & Κοινωνικϊν Τποκζςεων κ. Γιάννθ Βροφτςθ για τθν 

εξειδίκευςθ των ζκτακτων μζτρων  

 

Η κυβζρνθςθ ενιαία, οργανωμζνα και ςυντονιςμζνα και τα ςυναρμόδια Υπουργεία 

Εργαςίασ, Οικονομικϊν και Ανάπτυξθσ ςυμμετζχουν ενεργά και αποφαςιςτικά για 

τθν γριγορθ και αποτελεςματικι ανακοφφιςθ των εργαηόμενων, των άνεργων, των 

επιχειριςεων που επλιγθςαν από τθν πρωτοφανι πανδθμία του κορονοϊοφ. 

 

Υλοποιοφμε ςταδιακά ζνα ολοκλθρωμζνο δίκτυ προςταςίασ για εργαηόμενουσ και 

επιχειριςεισ με ςκοπό να διαφυλάξουμε πάςθ κυςία τθν κοινωνικι ςυνοχι και να 

κρατιςουμε τθν ελλθνικι οικονομία ηωντανι. Ενωμζνοι όλοι μαηί κα ξεπεράςουμε 

τα δφςκολα που βαςανίηουν τθν Ελλάδα και κα κερδίςουμε ότι χάςαμε.  

 

Η πρόςφατθ δζςμθ μζτρων ςυνοψίηεται ςτα εξισ: 

 

Α. ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ 

 

Για τουσ εργαηόμενουσ ςτουσ οποίουσ ζχει γίνει προςωρινι αναςτολι τθσ 

ςφμβαςθσ εργαςίασ από τισ επιχειριςεισ (δθλαδι με διοικθτικι εντολι ι ζχουν 

κλείςει ι ζχουν χαρακτθριςτεί πλθττόμενεσ) προβλζπεται: 

 

 Η αποηθμίωςθ των 800 ευρϊ, που είναι ακατάςχετθ, αφορολόγθτθ και μθ 

ςυμψθφιςτζα. 

 Η αναςτολι καταβολισ φορολογικϊν υποχρεϊςεων και των δόςεων ρυκμίςεων 

φορολογικϊν οφειλϊν. 

 Η πλιρθσ κάλυψθ των αςφαλιςτικϊν τουσ οφειλϊν, επί του ονομαςτικοφ τουσ 

μιςκοφ, για 45 θμζρεσ. 
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 Η παροχι ζκπτωςθσ 25% επί των βεβαιωμζνων οφειλϊν ΔΟΥ και των δόςεων 

ρυκμίςεων βεβαιωμζνων φορολογικϊν οφειλϊν εφόςον καταβλθκοφν ςτθν 

προβλεπόμενθ τουσ θμερομθνία. 

 Η αναςτολι πλθρωμϊν χρεολυςίων δανείων προσ τισ τράπεηεσ για τουσ ςυνεπείσ 

δανειολιπτεσ. 

 Η καταβολι του 60% του μιςκϊματοσ τθσ οικίασ τουσ για τουσ εργαηόμενουσ ςτισ 

επιχειριςεισ που το κράτοσ ανζςτειλε προςωρινά τθ λειτουργία τουσ, από τθν 

ςτιγμι που αυτι είναι α’ κατοικία. 

 Η διαςφάλιςθ τθσ καταβολισ του Δϊρου Πάςχα για όλουσ τουσ εργαηόμενουσ 

του ιδιωτικοφ τομζα. 

 Η διαςφάλιςθ των εργαςιακϊν δικαιωμάτων, ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ 

εφαρμογισ τθσ αναςτολισ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ τουσ, με τθν απαγόρευςθ των 

απολφςεων και τθ ριτρα διατιρθςθσ των κζςεων εργαςίασ. 

 

 

Β. ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΕΛΕΤΘΕΡΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΕ ΚΑΙ ΑΤΣΟΑΠΑΧΟΛΟΤΜΕΝΟΤ 

 

 Στισ περιπτϊςεισ ελεφκερων επαγγελματιϊν, αυτοαπαςχολοφμενων και 

ατομικϊν επιχειριςεων (που απαςχολοφν μζχρι 5 εργαηόμενουσ και είναι 

ςτουσ ΚΑΔ) προβλζπονται: 

(α) Για τουσ επαγγελματίεσ και εργοδότεσ, επιπρόςκετα, αποηθμίωςθ 800 ευρϊ. 

(β) Για τουσ εργαηόμενουσ αυτϊν ιςχφει ότι και για τουσ εργαηόμενουσ των 

επιχειριςεων που είναι ςε ΚΑΔ. 

 

 Στισ ειδικζσ περιπτϊςεισ επιςτθμονικϊν κλάδων (οικονομολόγοι και 

λογιςτζσ, μθχανικοί, δικθγόροι, ιατροί, εκπαιδευτικοί και ερευνθτζσ), 

προβλζπονται: 

(α) Για τουσ επαγγελματίεσ και εργοδότεσ ότι και για τισ επιχειριςεισ που ζχουν 

πλθγεί ςθμαντικά, με πρόςκετθ παροχι ειδικϊν επιδοτοφμενων προγραμμάτων 

κατάρτιςθσ και ςτιριξθσ για τθν προςαρμογι ςτα νζα ψθφιακά δεδομζνα, ϊςτε να 

προωκθκεί και να επεκτακεί θ εξ αποςτάςεωσ επαγγελματικι δραςτθριότθτα.  

(β) Για τουσ εργαηόμενουσ αυτϊν ιςχφει ότι και για τουσ εργαηόμενουσ των 

επιχειριςεων που είναι ςε ΚΑΔ. 

 

 Αναςτολι καταβολισ των τρεχουςϊν αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν προσ τουσ 

φορείσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, περιόδου απαςχόλθςθσ μθνϊν Φεβρουαρίου 

και Μαρτίου 2020. Η εξόφλθςι των ειςφορϊν των παραπάνω μθνϊν κα 

γίνει τμθματικά ςε 4 μθνιαίεσ δόςεισ αρχισ γενομζνθσ από τθν 1θ 

Σεπτεμβρίου του 2020.  

 Αναςτολι τθσ καταβολισ των δόςεων των ενεργϊν ρυκμίςεων- ανεξαρτιτωσ 

των διατάξεων που τισ διζπουν- των οποίων θ υποχρζωςθ καταβολισ λιγει 
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εντόσ τθσ περιόδου Μαρτίου 2020 ζωσ και 31 Μαΐου του 2020. Οι οφειλζσ 

αυτζσ και οι ρυκμίςεισ παγϊνουν και κα αρχίςουν να εξοφλοφνται από τθν 

1θ Ιουνίου 2020.  

 Η μείωςθ κατά 25% των τρεχουςϊν αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν προσ τουσ 

φορείσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ περιόδου απαςχόλθςθσ Φεβρουαρίου και 

Μαρτίου 2020 εφόςον εξοφλθκοφν ςτθ προβλεπόμενθ θμερομθνία.  

 

 

Γ. ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΑΝΕΡΓΟΤ  

 

 Παράταςθ καταβολισ τακτικισ επιδότθςθσ ανεργίασ, κακϊσ και του 

επιδόματοσ μακροχρονίωσ ανζργων και του βοθκιματοσ ανεργίασ ςε 

ελεφκερουσ επαγγελματίεσ και αυτοαπαςχολοφμενουσ για 2 μινεσ ςε όςουσ 

το δικαίωμα επιδότθςθσ που ζλθξε ι κα λιξει το πρϊτο τρίμθνο του 2020.  

 Αποηθμίωςθ φψουσ 800 ευρϊ για όςουσ ζχουν αποχωριςει οικιοκελϊσ ι 

ζχουν απολυκεί από 1/3/2020 ζωσ 20/3/2020 εφόςον δεν λαμβάνουν 

επίδομα ανεργίασ.  

 

ΤΝΟΨΗ: 

Άρα αυτοί που είναι δικαιοφχοι τθσ αποηθμίωςθσ ειδικοφ ςκοποφ φψουσ 800 

ευρϊ είναι οι εργαηόμενοι που ζχουν μπει ςε κακεςτϊσ αναςτολισ τθσ ςφμβαςθσ 

εργαςίασ, οι ελεφκεροι επαγγελματίεσ και αυτοαπαςχολοφμενοι που βάςει ΚΑΔ 

πλιττονται (εκτόσ από τισ προαναφερόμενεσ ειδικζσ περιπτϊςεισ επιςτθμονικϊν 

κλάδων) και οι εργαηόμενοι αυτϊν κακϊσ και όλοι όςοι ζμειναν άνεργοι ι 

οικιοκελϊσ αποχϊρθςαν από 1θ Μαρτίου μζχρι 20 Μαρτίου.  

 

Δ. ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ  

 

Στισ περιπτϊςεισ των επιχειριςεων που πλιττονται, είτε γιατί το κράτοσ ανζςτειλε 

προςωρινά τθ λειτουργία τουσ είτε γιατί βρίςκονται ςτθν επικαιροποιθμζνθ λίςτα 

των ΚΑΔ, προβλζπονται: 

 Η αναςτολι καταβολισ φορολογικϊν υποχρεϊςεων και δόςεων ρυκμίςεων 

φορολογικϊν οφειλϊν. 

 Η αναςτολι καταβολισ αςφαλιςτικϊν υποχρεϊςεων και δόςεων ρυκμίςεων 

αςφαλιςτικϊν οφειλϊν. Συγκεκριμζνα: 

α)Παράταςθ προκεςμίασ καταβολισ τρεχουςϊν αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν μθνϊν 

Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 οι οποίεσ δφναται να καταβλθκοφν ζωσ 30/9/2020 

και ζωσ 31/10/2020 αντίςτοιχα.  

β)Τρίμθνθ παράταςθ τθσ προκεςμίασ καταβολισ δόςεων ενεργϊν ρυκμιςμζνων 

εργοδοτϊν-επιχειριςεων οι οποίεσ ιταν απαιτθτζσ ςτισ 31/3/2020 κακϊσ και όλων 

των επόμενων μθνιαίων δόςεων τθσ κάκε ρφκμιςθσ.   
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 Η παροχι ζκπτωςθσ 25% επί των βεβαιωμζνων οφειλϊν ΔΟΥ, των δόςεων 

ρυκμίςεων βεβαιωμζνων οφειλϊν (εκτόσ ΦΠΑ) ςε περίπτωςθ που δεν γίνει 

αξιοποίθςθ τθσ αναςτολισ και καταβλθκοφν ςτα, αρχικϊσ, προβλεπόμενα χρονικά 

περικϊρια. 

 Η αναςτολι πλθρωμϊν χρεολυςίων δανείων προσ τισ τράπεηεσ για τισ ςυνεπείσ 

επιχειριςεισ. 

 Η καταβολι του 60% του μιςκϊματοσ του επαγγελματικοφ ακινιτου ςτισ 

επιχειριςεισ που το κράτοσ ανζςτειλε προςωρινά τθ λειτουργία τουσ. 

 Η δυνατότθτα καταβολισ του Δϊρου Πάςχα προσ τουσ εργαηόμενουσ 

επεκτείνεται μζχρι το καλοκαίρι. Αντίκετα ιςχφει θ υποχρζωςθ καταβολισ του ςτισ 

προκεςμίεσ του ιςχφοντα νόμου ςτισ λοιπζσ επιχειριςεισ.  

 Η ςυμμετοχι ςτο χρθματοδοτικό ςχιμα τθσ επιςτρεπτζασ προκαταβολισ από το 

κράτοσ προσ τισ επιχειριςεισ, με εκτεταμζνο χρονικό ορίηοντα αποπλθρωμισ και 

περίοδο χάριτοσ. 

 Η ςυμμετοχι ςε ειδικά χρθματοδοτικά ςχιματα επιδότθςθσ επιτοκίου ενιμερων 

επιχειρθματικϊν δανείων, εγγυιςεων για χοριγθςθ δανείων, επιχειρθματικϊν και 

επενδυτικϊν δανείων με επιδότθςθ επιτοκίου. 

 Η δυνατότθτα αξιοποίθςθσ του κακεςτϊτοσ αναςτολισ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ 

για τισ επιχειριςεισ ςτθν περίμετρο των ΚΑΔ που κα ανακοινωκοφν. 

 

 

Ε. ΕΙΔΙΚΕ ΠΛΑΣΦΟΡΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΗ – ΜΙΘΩΜΑΣΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ  

 

Υπογράφτθκαν και αναρτικθκαν, ςιμερα, οι δφο ιδιαίτερα ςθμαντικζσ υπουργικζσ 

αποφάςεισ του Υπουργείου Εργαςίασ & Κοινωνικϊν Υποκζςεων με τισ οποίεσ 

δίνεται θ δυνατότθτα υλοποίθςθσ των πρόςφατων πρωτοβουλιϊν τθσ κυβζρνθςθσ 

για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ του κορονοϊοφ ςτουσ 

εργαηόμενουσ και τισ επιχειριςεισ: Τθν αποηθμίωςθ ειδικοφ ςκοποφ για τουσ 

εργαηομζνουσ φψουσ 800 ευρϊ κακϊσ και τθν ςτιριξθ εργαηόμενων-επιχειριςεων 

μζςα από τθν μείωςθ των μιςκωμάτων (κφριασ κατοικίασ- επαγγελματικά). 

Παράλλθλα, είναι ζτοιμα τα δφο θλεκτρονικά ζντυπα, που αφοροφν εργοδότεσ και 

εργαηομζνουσ, τα οποία κα κατατίκενται ςτισ δφο ειδικζσ πλατφόρμεσ που 

ετοιμάςτθκαν ςε πολφ γριγορο χρόνο: Η μία θλεκτρονικι πλατφόρμα κα είναι για 

τουσ εργοδότεσ θ οποία κα ανοίξει ςιμερα και κα βρίςκεται ςτο Πλθροφοριακό 

Σφςτθμα Εργάνθ και θ ειδικι πλατφόρμα για τουσ εργαηόμενουσ 

supportemployees.yeka.gr κα βρίςκεται ςτον ιςτότοπο τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Εργαςίασ του Υπουργείου και κα ανοίξει τθν επόμενθ εβδομάδα.   


