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 Σεφχοσ 3ο, Ζτοσ 1ο 
 

Μινυμα προζδρου 
 

Αγαπθτζσ και αγαπθτοί,  
 

Εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ που ζχει πλιξει τθν Ευρϊπθ και τθ χϊρα μασ, χιλιάδεσ 
επιχειριςεισ ζχουν αναγκαςτεί να αναςτείλουν τθ λειτουργία τουσ κι άλλεσ 
καλοφνται να λειτουργιςουν ςε ςυνκικεσ κρίςθσ. Πρόκειται για μια εξαιρετικά 
δφςκολθ πρόκλθςθ και προφανϊσ δεν υπάρχει ζνασ ενιαίοσ τρόποσ διαχείριςθσ τθσ 
κρίςθσ για όλεσ τισ επιχειριςεισ, αφοφ οι ανάγκεσ και οι επιλογζσ 
διαφοροποιοφνται, ανάλογα με το αντικείμενο, τουσ τομείσ λειτουργίασ, τα 
διακζςιμα μζςα. 
 
Η ΠΟΒΑΚΩ από τθν πρϊτθ ςτιγμι εντόπιςε ςειρά κεμάτων που ζχρθηαν άμεςθσ 
λφςθσ, ι ιδιαίτερθ επίβλεψθ και προςοχι και ενθμζρωςε  με επιςτολζσ τα αρμόδια 
υπουργεία.  
 
Ελπίδα όλων είναι ότι αυτι τθ φορά θ πολιτεία, που ζχει λάβει μζτρα που είναι 
προσ τθ ςωςτι κατεφκυνςθ, ωςτόςο κα χρειαςτοφν και άλλα, να αρκεί ςτο φψοσ 
των περιςτάςεων, ϊςτε ζνα ςοβαρό υγειονομικό ηιτθμα να μθν εξελιχκεί ςε νζα 
οικονομικι κρίςθ, με μακροπρόκεςμεσ επιπτϊςεισ για τουσ επιχειρθματίεσ και τουσ  
πολίτεσ. 
 
Η κρίςθ που βιϊνουν ςιμερα κράτθ, πολίτεσ και επιχειριςεισ είναι πρωτοφανισ και 
δυςτυχϊσ θ διάρκεια τθσ δεν μπορεί να προβλεφκεί. Σϊρα είναι θ ςτιγμι που 
οφείλουμε όλοι να δείξουμε ψυχραιμία και νθφαλιότθτα, υπευκυνότθτα και 
αλλθλεγγφθ. 

 
 

Πζτροσ Καλπακίδθσ 
Πρόεδροσ ΠΟΒΑΚΩ  
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ΠΟΒΑΚΩ προσ Γεωργιάδθ: Κλείςτε και τα εργαςτιρια 
αργυροχρυςοχοΐασ 

 

 
 
Σθν ανάγκθ να κλείςουν, εν μζςω τθσ εκρθκτικισ κατάςταςθσ που δθμιουργεί ο 
Covid-19, και τα εργαςτιρια  χρυςοχοΐασ, αργυροχοΐασ, ωρολογοποιίασ και 
ςυναφϊν δραςτθριοτιτων επιςθμαίνει θ Πανελλινια Ομοςπονδία Βιοτεχνϊν 
Αργυροχρυςοχόων Κοςμθματοπωλϊν Ωρολογοπωλϊν με επιςτολι τθσ προσ τον 
υπουργό Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, Άδωνι Γεωργιάδθ.  
 
Όπωσ αναφζρεται ςτθν επιςτολι «εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ που ζχει πλιξει τθν 
Ευρϊπθ και τθ χϊρα μασ και επικυμϊντασ να ςυμβάλουμε ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ, 
προτείνουμε πζραν τθσ επιβλθκείςασ παφςθσ λειτουργίασ των επιχειριςεων του 
κλάδου του τριτογενοφσ τομζα, το μζτρο να επεκτακεί και ςτο δευτερογενι τομζα 
του χϊρου, ιτοι των εργαςτθρίων χρυςοχοΐασ, αργυροχοΐασ και ςυναφϊν 
δραςτθριοτιτων». 
 
«Η παφςθ λειτουργίασ των εν λόγω επιχειριςεων, όπωσ και των καταςτθμάτων, 
που είχε διατυπωκεί με επιςτολι τθσ ΠΟΒΑΚΩ, κα ςυμβάλει ςτον περιοριςμό και 
των μετακινιςεων των εκπροςϊπων του βιοτεχνικοφ κόςμου, που αποτελεί 
ηθτοφμενο ςτθν προςπάκεια για τθν αναχαίτιςθ τθσ εξάπλωςθσ του κορωνοϊοφ» 
καταλιγει θ επιςτολι. 
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Περιφροφρθςθ των επιχειριςεων ελζω κορωνοϊοφηιτθςε θ ΠΟΒΑΚΩ 
 

 
 
Ζγκαιρα τοποκετικθκε θ Πανελλινια  Ομοςπονδία Βιοτεχνϊν Αργυροχρυςοχόων 
Κοςμθματοπωλϊν Ωρολογοπωλϊν (ΠΟΒΑΚΩ) με επιςτολι τθσ προσ τον υπουργό 
Προςταςίασ του Πολίτθ, Μιχάλθ Χρυςοχοΐδθ δίνοντασ μία άλλθ διάςταςθ για τισ 
επιπτϊςεισ του Covid-19 ςτθν αγορά.  
 
Η Ομοςπονδία αντιλαμβανόμενθ τθν κριςιμότθτα τθσ κατάςταςθσ που ζχει 
προκφψει λόγω τθσ εξάπλωςθσ του φονικοφ ιοφ και των προςπακειϊν αναχαίτιςθσ 
του από τθν κυβζρνθςθ ηιτθςε τθ λιψθ μζτρων λόγω τθσ παφςθσ λειτουργίασ τθσ 
αγοράσ. 
 
Όπωσ αναφζρεται ςτθν επιςτολι «θ διαμορφωκείςα κατάςταςθ, εξαιτίασ τθσ 
επικετικισ εξάπλωςθσ του κορωνοϊοφ, μασ ζχει κζςει όλουσ ςε εγριγορςθ. το 
πλαίςιο αυτό και δεδομζνθσ τθσ απόφαςθσ τθσ κυβζρνθςθσ για αναςτολι των 
επιχειριςεων λιανεμπορίου, παρακαλοφμε να λθφκοφν όλα τα απαραίτθτα μζτρα 
φφλαξθσ των κοςμθματοπωλείων και των καταςτθμάτων αργυροχρυςοχοΐασ ανά 
τθν Ελλάδα». 
 
«Η ανθςυχία μασ είναι εφλογθ κακϊσ οι επιχειριςεισ του κλάδου μασ αποτελοφν 
ςθμεία υψθλοφ κινδφνου λεθλαςίασ και κλοπϊν» καταλιγει θ επιςτολι. 
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Η πρόταςθ τθσ ΠΟΒΑΚΩ για τισ μεταχρονολογθμζνεσ επιταγζσ 
 

 
 
Σθν άμεςθ λιψθ μζτρων για τθ διαχείριςθ των επιταγϊν, προκειμζνου να μθν 
αποτελζςουν μια ακόμθ απειλι για τθν αγορά που μοιάηει με θφαίςτειο ζτοιμο να 
εκραγεί, εξαιτίασ τθσ εξάπλωςθσ του κορωνοϊοφ, ηιτθςε, με επιςτολι τθσ προσ τον 
υπουργό Οικονομικϊν, Χριςτο ταϊκοφρα, θ Πανελλινια Ομοςπονδία Βιοτεχνϊν 
Αργυροχρυςοχόων Κοςμθματοπωλϊν Ωρολογοπωλϊν.  
 
Όπωσ αναφζρεται ςτθν επιςτολι τθσ ΠΟΒΑΚΩ «ςτόχοσ όλων μασ είναι να 
παραμείνει ηωντανόσ ο επιχειρθματικόσ κόςμοσ τθσ χϊρασ ςτθ μετά κορωνοϊό 
εποχι».  
 
το πλαίςιο αυτό θ ΠΟΒΑΚΩ προτείνει τα παρακάτω: 
 
- Να υπάρξει δυνατότθτα ςτουσ λιπτεσ επιταγϊν, αν το επικυμοφν, να μθν 
προςζλκουν ςτισ τράπεηεσ για είςπραξθ και πικανι ςφράγιςθ (μετά από 
ενδεχόμενθ ςυμφωνία των δυο ςυμβαλλομζνων), αλλά να τισ κρατιςουν ζωσ και 90 
θμερϊν από τθν αναγραφόμενθ θμερομθνία ζκδοςθσ. Κατά ςυνζπεια να υπάρξει 
παράταςθ 90 θμερϊν τθσ προκεςμίασ προσ εμφάνιςθ για πλθρωμι ι ςφράγιςθ. 
 
- Αν ο κομιςτισ επιταγισ εμφανιςτεί ςτα τραπεηικά καταςτιματα προσ πλθρωμι και 
δεν υπάρχει το αντίςτοιχο ποςό ςτον λογαριαςμό, αυτι να ςφραγίηεται μεν, αλλά 
να παρατείνεται θ προκεςμία καταχϊριςθσ ςτον Σειρεςία για ακόμθ 90 θμζρεσ, αντί 
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για τισ ιςχφουςεσ που ςιμερα είναι 30. Προτείνεται το μοντζλο που ίςχυε και τθν 
περίοδο των capita lcontrols, δθλαδι, θ καταχϊρθςθ ςτον Σειρεςία να γίνεται ςε 
120 θμζρεσ μετά τθ ςφράγιςθ. 
 
- Ο εκδότθσ μιασ ακάλυπτθσ επιταγισ να τφχει χρθματοδότθςθσ από τισ τράπεηεσ 
ίςθ με το 100% του ποςοφ τθσ αξίασ τθσ, με χοριγθςθ δυνατότθτασ υπερανάλθψθσ 
από το λογαριαςμό, από τον οποίο ςφρεται θ επιταγι, με εγγφθςθ του Ελλθνικοφ 
Δθμοςίου και με προνομιακό ςυμβολικό επιτόκιο. Για τον ςκοπό αυτό κα πρζπει να 
υπάρχει ζνα όριο χρθματοδότθςθσ ανά πελάτθ με βάςθ το ςυνικθ κφκλο εργαςιϊν 
τθσ επιχείρθςθσ. 
 
- Αν ο εκδότθσ μιασ μεταχρονολογθμζνθσ επιταγισ δεν αςκιςει το δικαίωμα του 
(όπωσ αυτό κα αποδεικνφεται από ςχετικι βεβαίωςθ τθσ τράπεηασ του εκδότθ), ο 
κομιςτισ τθσ επιταγισ κα πρζπει να δικαιοφται άμεςθσ ζκτακτθσ χρθματοδότθςθσ 
από τθν τράπεηα του, ακόμθ και κακ’ υπζρβαςθ του χρθματοδοτικοφ του ορίου,  
ίςθ με το 100% του ποςοφ τθσ επιταγισ. Η άςκθςθ του παραπάνω δικαιϊματοσ 
του κομιςτι προχποκζτει τθν εκχϊρθςθ ςτθν χρθματοδοτοφςα τράπεηα όλων των  
δικαιωμάτων του επί τθσ επιταγισ. Η χρθματοδότθςθ αυτι κα πρζπει να ζχει τθν 
εγγφθςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου.  
Πριν θ τράπεηα απαιτιςει από τον κομιςτι τθσ επιταγισ τθν αξία αυτισ, κα πρζπει 
να υπάρξει πρόβλεψθ για να ςτραφεί κατά του εκδότθ τθσ επιταγισ και των τυχόν 
οπιςκογράφων τθσ. Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ ο κομιςτισ τθσ επιταγισ κα πρζπει 
να αποδεικνφει τθν αιτία για τθν οποία κατζχει τθν επιταγι, κακϊσ και τθ 
μεταχρονολογθμζνθ ζκδοςθ τθσ. 
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ΠΟΒΑΚΩ: Ζνταξθ φυςικϊν προςϊπων που μετζχουν ςε ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ 
ςτα ευεργετικά μζτρα 

 

 
 

Σθν ζνταξθ των φυςικϊν προςϊπων που μετζχουν και ςε άλλεσ κατθγορίεσ (ΑΕ, ΕΕ, 
ΟΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΚΟΙΝΩΝΙΕ κλπ) ηιτθςε με επιςτολι τθσ. προσ τον υφυπουργό 
Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων Νικόλαο Παπακανάςθ, θ ΠΟΒΑΚΩ. 

φμφωνα με τθν επιςτολι «θ πανδθμία COVID-19 πλιττει τθν παγκόςμια, αλλά και 
τθν εκνικι οικονομία, με άμεςεσ και δραματικζσ ςυνζπειεσ για τισ επιχειριςεισ και 
για τουσ εργαηομζνουσ τουσ. Η ςυντριπτικι πλειονότθτα των ελλθνικϊν 
επιχειριςεων, που μόλισ επιχειροφςαν να ανακάμψουν από τθ μακρόχρονθ 
οικονομικι κρίςθ, καλείται τϊρα να διαχειριςτεί ζνα πρωτοφανζσ φαινόμενο που 
ανατρζπει τα δεδομζνα ςτθν αγορά, ςτθν εργαςία, ςτθν κακθμερινότθτα όλων.                                                          
Σο Τπουργείο Οικονομικϊν, διεφρυνε επανειλθμμζνεσ φορζσ, και μετά από 
παροτρφνςεισ των παραγωγικϊν φορζων, τον κατάλογο των Κωδικϊν Αρικμϊν 
Δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ) των επιχειριςεων που κα ενταχκοφν ςτα μζτρα ςτιριξθσ. 

 Ωςτόςο μζχρι ςιμερα δεν ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτα ευεργετιματα που 
ανακοινϊκθκαν, ελζω τθσ εξάπλωςθσ του κορωνοϊοφ, χιλιάδεσ μικρομεςαίεσ 
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επιχειριςεισ, που πλιττονται εξίςου με τισ ατομικζσ, αλλά ανικουν ςε άλλεσ 
κατθγορίεσ όπωσ ΑΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΕΠΕ, ΚΟΙΝΩΝΙΕ,ΙΚΕ κλπ.  

Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ ο αρικμόσ των παραπάνω επιχειριςεων κάκε άλλο παρά 
αμελθτζοσ είναι και αναντίρρθτα κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν ςτουσ δικαιοφχουσ 
του βοθκιματοσ των 800 ευρϊ οι μζτοχοι τουσ, να αναςταλοφν οι αςφαλιςτικζσ και 
φορολογικζσ οφειλζσ τουσ, να μετατεκοφν χρονικά  οι δόςεισ των ρυκμίςεων τουσ 
προσ τον ΕΦΚΑ και το δθμόςιο κακϊσ και οι οφειλζσ τουσ προσ τισ τράπεηεσ. 
Αναντίρρθτα, κανείσ δεν μπορεί να προβλζψει τθ διάρκεια τθσ πανδθμίασ. 
Ευχόμαςτε όλοι θ υγειονομικι κρίςθ που βιϊνουμε να μπορζςει να αποκλιμακωκεί 
με τισ μικρότερεσ δυνατζσ απϊλειεσ ςε ανκρϊπινεσ ηωζσ. Ωςτόςο, κα πρζπει να 
φροντίςουμε και για τθ μετάκορωνοϊό εποχι, ϊςτε ο αντίκτυποσ να είναι όςο το 
δυνατόν μικρότεροσ για  τθν οικονομία και τθν απαςχόλθςθ και οι επιχειριςεισ να 
μπορζςουν να ορκοποδιςουν».  

Ζνταξθ ΚΑΔ ςτισ ευνοϊκζσ διατάξεισ 

 
 
Επιςτολι προσ τον υπουργό Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, Άδωνι Γεωργιάδθ 
απζςτειλε θ ΠΟΒΑΚΩ ηθτϊντασ ΚΑΔ των επιχειριςεων του κλάδου τθσ 
αργυροχρυςοχοΐασ και ωρολογίου, να ενταχκοφν ςτισ ευεργετικζσ διατάξεισ 
προκειμζνου να αντιμετωπίςουν τθν οικονομικι κρίςθ εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ. 
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«τουσ τετραψιφιουσ ΚΑΔ ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ οι κατθγορίεσ εξαψιφιων και 
οκταψιφιων. τθν περίπτωςθ εξαψιφιων περιλαμβάνονται όλεσ οι κατθγορίεσ 
οκταψιφιων. θμειϊνουμε ότι κάποιοι από τουσ παρακάτω Κωδικοφσ, ζχουν ιδθ 
ενταχκεί» αναφζρεται ςτθν επιςτολι. 
 

ΚΑΔ Κλάδοσ - Περιγραφι Δραςτθριότθτασ 

22.22 Καταςκευι πλαςτικϊν ειδϊν ςυςκευαςίασ 

24.41 Παραγωγι Πολφτιμων Μετάλλων 

25.61 Κατεργαςία και Κάλυψθ Μετάλλων 

32.12 Καταςκευι Κοςμθμάτων & υναφϊν Ειδϊν 

32.13 Καταςκευι Κοςμθμάτων Απομίμθςθσ & υναφϊν Ειδϊν 

38.32.21 Τπθρεςίεσ Ανάκτθςθσ Α’ Τλϊν Πολφτιμων Μετάλλων 

46.12.12.04 Εμπορικοί Αντιπρόςωποι που μεςολαβοφν ςτθν πϊλθςθ χρυςοφ και αργφρου 

46.18.12.13 Εμπορικοί Αντιπρόςωποι που μεςολαβοφν ςτθν πϊλθςθ ρολογίων  

46.18.19.06 Εμπορικοί Αντιπρόςωποι που μεςολαβοφν ςτθν πϊλθςθ κοςμθμάτων 
απομίμθςθσ και ςυναφϊν ειδϊν 

46.18.19.07 Εμπορικοί Αντιπρόςωποι που μεςολαβοφν ςτθν πϊλθςθ νομιςμάτων, 
κοςμθμάτων, πολυτίμων λίκων και ςυναφϊν ειδϊν 

46.48 Χονδρικό Εμπόριο Ρολογίων & Κοςμθμάτων 

46.49.34.05 Χονδρικό Εμπόριο Λουριϊν και Αλυςίδων Ρολογίων κάκε είδουσ και μερϊν τουσ  

46.49.39.05 Χονδρικό Εμπόριο Απομιμιςεων Κοςμθμάτων 

46.62 Χονδρικό Εμπόριο εργαλειομθχανϊν 

46.74.11.02 Χονδρικό Εμπόριο άλλων κλειδαριϊν από βαςικά μζταλλα 

46.74.13 Χονδρικό Εμπόριο εργαλείων χειρόσ 

47.19.10.08 Λιανικό εμπόριο ειδϊν δϊρου γενικά 

47.77 Λιανικό Εμπόριο Ρολογίων & Κοςμθμάτων ςε Εξειδικευμζνα Καταςτιματα 

74.10.19.05 Τπθρεςίεσ χεδιαςτι Κοςμθμάτων και Τπθρεςίεσ Γεμμολογίασ  

76.34.6 Χονδρικό Εμπόριο Μθχανθμάτων Ειδικισ Χριςθσ Π.Δ.Κ.Α.   

95.25 Επιςκευι Ρολογίων & Κοςμθμάτων 

 
 
 

«κ. Τπουργζ, λόγω τθσ ςοβαρότθτασ τθσ κατάςταςθσ, που ζχει προκφψει ςτθν 
αγορά, παρακαλοφμε όςοι από τουσ παραπάνω κωδικοφσ δεν ζχουν ακόμθ 
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ενταχκεί, να ενταχκοφν ςτα μζτρα οικονομικισ ενίςχυςθσ των επιχειριςεων» 
καταλιγει θ επιςτολι. 

Το πακζτο των νζων μζτρων για τον κορωνοϊο 

 

Στιριξθ ςε 800.000 επιχειριςεισ και 700.000 ελεφκερουσ επαγγελματίεσ - Voucher 
600 ευρϊ τον Απρίλιο για τουσ επιςτιμονεσ, από τον Μάιο θ ζνταξθ ςτα 800 ευρϊ 
-  Μζχρι τισ 10 Απριλίου θ ενίςχυςθ ςε 108.000 εργαηομζνουσ ςτο ςφςτθμα 
υγείασ- «Πιςτωτικό» το 25% του ΦΠΑ Απριλίου, αν πλθρωκεί εμπρόκεςμα 
 
Σθν επζκταςθ των μζτρων ςτιριξθσ τθσ οικονομίασ από τισ ςυνζπειεσ τθσ κρίςθσ του 
κορωνοϊοφ ανακοίνωςε το οικονομικό επιτελείο τθσ κυβζρνθςθσ. υνολικά με τα 
μζτρα που ανακοινϊκθκαν για τον μινα Απρίλιο καλφπτονται 1,7 εκατ. μιςκωτοί 
800.000 επιχειριςεισ και 700.000 ελεφκεροι επαγγελματίεσ. 
 
Α. Για τουσ εργαηόμενουσ 

1. Επεκτείνεται ςε πολφ περιςςότερουσ το επίδομα των 800 ευρϊ. υνολικά 
μποροφν να το λάβουν 1,7 εκατομμφρια εργαηόμενοι που καλφπτουν το 81% του 
ςυνόλου των εργαηομζνων ςτον ιδιωτικό τομζα. 

2. Για όςουσ εργαηομζνουσ τίκενται ςε προςωρινι αναςτολι εργαςίασ, θ ενίςχυςθ 
αυτι είναι αφορολόγθτθ ακατάςχετθ και δεν ςυμψθφίηεται με οφειλζσ. 
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3. Παράλλθλα καλφπτονται οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ τουσ επί του 
ονομαςτικοφ τουσ μιςκοφ για 45 μζρεσ ςτουσ εργαηόμενουσ αυτοφσ. Επιπλζον τουσ 
παρζχεται, μεταξφ άλλων, αναςτολι πλθρωμισ βεβαιωμζνων οφειλϊν τουσ προσ 
τθν εφορία για τζςςερισ μινεσ, αλλά και δυνατότθτα ζκπτωςθσ 25% εάν 
καταβλθκοφν εμπρόκεςμα. ε αυτά τα μζτρα εντάςςονται όλοι οι μιςκωτοί ςε 
ςχζςθ εργαςίασ αορίςτου θ οριςμζνου χρόνου, με πλιρθ θ μερικι θ εκ περιτροπισ 
απαςχόλθςθ. 
 
Β. Για τισ επιχειριςεισ 
 
Επεκτείνεται ςε περιςςότερεσ επιχειριςεισ θ λιψθ μζτρων για τθν προςταςία και τθ 
διαφφλαξθ των κζςεων απαςχόλθςθσ. Καλφπτονται περίπου 800.000 επιχειριςεισ 
που ςυνιςτοφν το 76% των νομικϊν προςϊπων.   
 
φμφωνα με τον υπουργό Οικονομικϊν, Χριςτο ταϊκοφρα «οι επιχειριςεισ που 
εξαιροφνται είναι ελάχιςτεσ αφοφ καλφπτονται από τισ ευνοϊκζσ προβλζψεισ τθσ 
πολιτείασ το 86% των Κωδικϊν Αρικμϊν Δραςτθριότθτασ».  
 
Για τισ περιςςότερεσ από αυτζσ τισ επιχειριςεισ, δθλαδι για το 99% αυτϊν που 
εντάςςονται, προβλζπεται μεταξφ άλλων:  
 
- αναςτολι καταβολισ ΦΠΑ και δόςεων βεβαιωμζνων οφειλϊν προσ τθν εφορία, 
για τισ δόςεισ βεβαιωμζνων οφειλϊν ςτθν εφορία μθνόσ Απριλίου 
- ζκπτωςθ 25% εάν επιλζξουν να εξοφλιςουν εμπρόκεςμα τισ οφειλζσ 
- εάν οι πλθρωτζεσ το μινα Απρίλιο υποχρεϊςεισ ΦΠΑ καταβλθκοφν 
εμπρόκεςμα, το 25% του ποςοφ τουσ ςυμψθφίηεται με πάςθσ φφςεωσ 
μελλοντικζσ φορολογικζσ οφειλζσ . 
 
Σονίηεται ότι προχπόκεςθ υπαγωγισ ςτισ ευνοϊκζσ ρυκμίςεισ είναι θ διατιρθςθ των 
υφιςτάμενων κζςεων εργαςίασ.  
 
Γ. Για τουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ 
 
Σο νζο πλαίςιο καλφπτει και 700.000 ελεφκερουσ επαγγελματίεσ 
αυτοαπαςχολοφμενουσ και ιδιοκτιτεσ μικρϊν επιχειριςεων ανεξάρτθτου νομικισ 
μορφισ, που ςυνιςτοφν το 75% του ςυνόλου 4 κεςπίηεται το χρθματοδοτικό ςχιμα 
τθσ επιςτροφισ προκαταβολισ για τθν περαιτζρω ςτιριξθ μικρϊν και 
μικρομεςαίων φψουσ 1 δις. για τθν άμεςθ χρθματοδοτικι ενίςχυςθ επιχειριςεων 
που είναι ςυνολικϊσ ι μερικϊσ επιςτρεπτζα προσ το κράτοσ . Η επιχοριγθςθ γίνεται 
απευκείασ μζςω του TAXIS NET. Οι επιχειριςεισ που ενδιαφζρονται για το ςχιμα 
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αυτό κα πρζπει να εγγραφοφν ςε ειδικι πλατφόρμα τθσ ΑΑΔΕ από 2 ζωσ 10 
Απριλίου. Σο ςχιμα αυτό ζχει ωσ βαςικι ςτόχευςθ τθν ςτιριξθ των επιχειριςεων 
για να ςτθρίξουν τθν απαςχόλθςθ. Οι επιχειριςεισ καταλαμβάνονται από 
απαγόρευςθ απολφςεων από ςιμερα.  
 
- Το δϊρο του Πάςχα κα καταβλθκεί ςτο ςφνολό του. Θα καταβλθκεί από όλεσ τισ 
επιχειριςεισ προσ όλουσ τουσ εργαηομζνουσ. Οι επιχειριςεισ που δεν καλφπτονται 
κα πρζπει να το καταβάλουν ςτθν προκεςμία που προβλζπει ο νόμοσ.  Σο ποςό του 
δϊρου Πάςχα που αντιςτοιχεί για το διάςτθμα αναςτολισ τθσ εργαςιακισ ςχζςθσ 
εργαηομζνου καταβάλλεται από το κράτοσ.  
 
- 108.000 εργαηόμενοι ςε νοςοκομεία και κζντρα υγείασ, οι εργαηόμενοι ςτο ΕΚΑΒ, 
τον ΕΟΔΤκαι τθν ΓΓΠΠ κα λάβουν ζκτακτθ ενίςχυςθ, εκτιμάται μζχρι τισ 10 
Απριλίου. 
 
-  Οι τράπεηεσ κα διευκολφνουν τθν αποπλθρωμι δόςεων ενιμερων δανείων. 
 
- Θα διαμορφωκοφν μζτρα ςτιριξθσ για τον πρωτογενι τομζα. Διατίκενται άμεςα 
από το ΤΠΟΙΚ προσ το υπ. Αγοτικισ Ανάπτυξθσ αρχικά 150 εκατ. ευρϊ για να 
υλοποιθκοφν αυτά τα μζτρα. Θα αξιοποιθκοφν με μζγιςτθ ευελιξία κοινοτικοί πόροι 
του υπ. Αγροτικισ Ανάπτυξθσ.  
 
- Προβλζπεται ςυμπλθρωματικόσ κρατικόσ προχπολογιςμόσ με αφξθςθ των 
πιςτϊςεων του ειδικοφ λογαριαςμοφ του ΤΠΟΙΚ που ζχει δθμιουργθκεί για τισ 
ςυνζπειεσ από τον κορωνοϊό φψουσ 5 δις. ευρϊ. Οι αναςτολζσ φορολογικϊν 
δθλϊςεων ξεπερνοφν τα 2,1 δις. ευρϊ. Η κάλυψθ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν 
διαμορφϊνονται ςτα 1,6 δις. ευρϊ. Η ζκτακτθ οικονομικι ενίςχυςθ μόνο για τουσ 
μινεσ Μάρτιο και Απρίλιο ανζρχεται ςε 1,4 δις.ε υρϊ. Αυτι θ επιβάρυνςθ μαηί με 
τισ πρόςκετεσ δαπάνεσ για τθν υγεία, τθν επιςτρεπτζα προκαταβολι, τθν ενίςχυςθ 
προχπολογιςμοφ για καταβολι δϊρου Πάςχα και τθν ζκτακτθ ενίςχυςθ των 
επιχειριςεων φτάνουν ςτα 6,8 δις. ευρϊ που αντιςτοιχεί ςτο 3% του ΑΕΠ, πολφ 
μεγαλφτερο ποςοςτό από τον ευρωπαϊκό μζςο όρο. Αυτά τα ποςά δεν 
περιλαμβάνουν ενίςχυςθ του παραγωγικοφ ιςτοφ μζςω ΕΠΑ. 
 
«Η ηθμιά ςτθν οικονομία βραχυπρόκεςμα είναι ςθμαντικι αλλά κα είναι παροδικι 
γιατί θ γενεςιουργόσ αιτία δεν είναι οικονομικι» κατζλθξε ο κ. ταϊκοφρασ. 
Από τθν πλευρά του ο υπουργόσ Εργαςίασ Γιάννθσ Βροφτςθσ διευκρίνιςε  ότι για 
τουσ επιςτιμονεσ αποφαςίςτθκε να ενιςχυκοφν με voucher 600 ευρϊ τον Απρίλιο 
και θ ζνταξι τουσ από τον Μάιο ςτθν κατθγορία όλων όςοι κα πάρουν επίδομα 800 
ευρϊ. 
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Αποπλθρωμι επιτοκίων ενιμερων δανείων  
 
«Όλα τα τραπεηικά ςυςτιματα ζχουν δευςμευτεί ότι όςοι ζχουν πλθγεί και είναι 
δικαιοφχοι των 800 ευρϊ, αλλά και οι επιχειριςεισ που πλιττονται από τθν κρίςθ, 
κα ζχουν 3μθνθ αναςτολι αποπλθρωμισ των χρεϊν τουσ» ανζφερε ο υπουργόσ 
Ανάπτυξθσ Άδωνισ Γεωργιάδθσ.   
 
Για τισ μεταχρονολογθμζνεσ επιταγζσ υπενκφμιςε ότι κα υπάρχει παράταςθ 75 
θμερϊν ςτθ λιξθ αποπλθρωμισ παραπζμποντασ ςε λεπτομερζςτερεσ ανακοινϊςεισ 
τισ επόμενεσ θμζρεσ.  
 
«Αυτι τθν κρίςθ κα τθν περάςουμε όλοι μαηί , κα προςχωριςουμε όλοι μαηί και κα 
τθν ξεπεράςουμε όλοι, το κράτοσ κα κάνει ότι μπορεί, ς' αυτι τθ μάχθ 
χρειαηόμαςτε τθν υπευκυνότθτα και τθν ςυνεργαςία όλων» κατζλθξε ςτθν 
τοποκζτθςι του ο κ. Γεωργιάδθσ. 
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Επιμέλεια κειμένων–ρεπορτάζ: Λίνα Τςιρέκα (tsirekalina@yahoo.com) 
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