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Aναστολή πληρωµής*
φόρων 

για 4 µήνες
εισφορών 
για 3 µήνες

E Ρ ΓΑ Ζ Ο Μ Ε Ν Ο Ι

Α Κ Ι Ν Η Τ Α

E Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ

TA METΡΑ ΓΙΑ 320.000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ 860.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Aποζηµίωση 800 ευρώ

Πληρωµή του 60% του ενοικίου 
(Μάρτιος-Απρίλιος)

Aναστολή πληρωµής φόρων
για 4 µήνες (Μάρτιος-Ιούνιος)

To «κούρεµα» στο ενοίκιο ισχύει και
για την 1η κατοικία

Eπιδότηση ενοικίου για 3 µήνες

To κράτος θα αναλάβει πλήρως την ασφαλιστική κάλυψή τους

Πάγωµα πληρωµής

(εργαζόµενοι εταιρειών που έκλεισαν και όσων µειώνεται ο τζίρος τους,
ελεύθεροι επαγγελµατίες/αυτοαπασχολούµενοι, ατοµικές επιχειρήσεις και όσοι
απολύθηκαν από την 1η Μαρτίου και µετά)

Tα µέτρα αφορούν και τις επιχειρήσεις που δεν έκλεισαν, αλλά έχουν πληγεί

Για εργαζοµένους 

EΛΕΥΘΕΡΟΙ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ,
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ,
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

(κλειστές και πληγείσες)

Αµεση επιστροφή φόρων

Aναστολή πληρωµής

Aπαράβατος όρος 
για τη χρήση 
των µέτρων 

οι µη απολύσεις

Realnews

Για κλειστές εταιρείες

Για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων

Αµεση επιστροφή φόρων έως 30.000 €

φόρων 
για 4 µήνες

εισφορών 
για 3 µήνες

φόρων για 4 µήνες
 (έως 31/6/2020)

εισφορών για 3 µήνες
(Φεβρουάριος-Απρίλιος)

*Η αναστολή πληρωµής φόρων και εισφορών αφορά
  τους εργαζοµένους στις εταιρείες που έκλεισαν

και στην Πολιτική Προστασία. Τα µέτρα δεν εί-
ναι οριζόντια, δεν καλύπτουν δηλαδή το σύνο-
λο των επιχειρήσεων, αλλά είναι απολύτως στο-
χευµένα για όσες είναι κλειστές και όσες τεκµη-
ριώσουν ότι έχουν υποστεί ζηµιά (µείωση τζί-
ρου κ.λπ.) και είναι συνδεδεµένα µε ρήτρα µη 
απόλυσης. Το δώρο Πάσχα στις ιδιωτικές επι-
χειρήσεις θα δοθεί κανονικά και στο ακέραιο.

 
 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
f Aναστέλλονται για τέσσερις µήνες έως και 
31/6/2020 οι φορολογικές υποχρεώσεις που 
λήγουν στο τέλος Μαρτίου για τις κλειστές επι-
χειρήσεις ή για εκείνες που εµφανίζουν σηµα-
ντική µείωση του τζίρου τους.  
f  Αναστέλλονται για τέσσερις µήνες οι φορο-
λογικές υποχρεώσεις Μαρτίου των εργαζοµέ-

ρωνοϊού και αναστέλλεται η σύµβαση εργασί-
ας τους, εφόσον πρόκειται για πρώτη κατοικία. 
f Και για τις δύο περιπτώσεις θα υπάρξει επι-
δότηση ενοικίου.
f Παράλληλα, όµως, για τους ιδιοκτήτες των 
ακινήτων των παραπάνω περιπτώσεων, προ-
βλέπεται η αναστολή πληρωµών των φορολο-
γικών τους υποχρεώσεων για τέσσερις µήνες. Ο 
εκµισθωτής των ακινήτων, δηλαδή εκείνος που 
θα χάσει το 40% των χρηµάτων του ενοικίου, 
αφενός δεν θα φορολογηθεί για το ποσό αυτό, 
αφετέρου θα έχει τη δυνατότητα να µην πληρώ-
σει φόρους ή ρυθµίσεις φόρων για 120 ηµέρες.

 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - ΤΑΜΕΙΑ
f  ∆ιατήρηση του αριθµού των εργαζοµένων 
σε όλες τις επιχειρήσεις που δεν έχει ανασταλεί 
η λειτουργία τους, προκειµένου οι εργοδότες να 
έχουν πρόσβαση στην τρίµηνη αναστολή κα-
ταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των ερ-
γαζοµένων από τον Φεβρουάριο και µετά. Ση-
µειώνεται ότι οι εισφορές για τον µήνα Ιανουά-
ριο πρέπει να καταβληθούν. 
f  Απαγόρευση απόλυσης εργαζοµένου σε 
επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία 
τους, κατόπιν εντολής δηµόσιας Αρχής, καθώς 
σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρούνται άκυρες. 
f  «Αποζηµίωση ειδικού σκοπού» ύψους 800 
ευρώ, για διάστηµα κάλυψης από 15 Μαρτίου 
έως 30 Απριλίου, ως έκτακτη οικονοµική ενίσχυ-
ση σε όλους τους εργαζοµένους επιχειρήσεων 
που είτε ανεστάλη η λειτουργία τους, είτε λει-
τουργούν αλλά έχουν υποστεί µείωση τζίρου. Η 
αποζηµίωση θα δοθεί επίσης και σε ελεύθερους 
επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενους και ατο-
µικές επιχειρήσεις που έκλεισε η εταιρεία τους. 
Το επίδοµα των 800 ευρώ θα δοθεί σε όσους 
απολύθηκαν από την 1η Μαρτίου και µετά.
f Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη των εργαζο-
µένων από το κράτος είτε όσων απασχολούνται  
στις κλειστές εταιρίες είτε όσων απασχολούνται 
στις πληγείσες ανοιχτές.

 
 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 
f Αναστολή πληρωµής των ασφαλιστικών ει-
σφορών ελεύθερων επαγγελµατιών και αυτοα-
πασχολούµενων από τον µήνα Φεβρουάριο για 
τρεις µήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις. Οι 
εισφορές Ιανουαρίου είναι απαραίτητο να εξο-
φληθούν, διαφορετικά θα επιβληθούν τόκοι και 
προσαυξήσεις. 

 ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ
fΑναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφο-
ρών µηνός Φεβρουαρίου, για τρεις µήνες, χω-
ρίς τόκους και προσαυξήσεις σε µισθωτούς επι-
χειρήσεων που πλήττονται. 
f Αναστολή καταβολής ρυθµισµένων οφει-
λών σε ασφαλιστικά ταµεία για τρεις µήνες για 
όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται, είτε είναι 
κλειστές µε κρατική εντολή, είτε έχουν πτώση 
του τζίρου τους.
f Πρόβλεψη λειτουργίας επιχειρήσεων µε προ-
σωπικό ασφαλούς λειτουργίας µε ρήτρα διατή-
ρησης των θέσεων εργασίας. 
f Θέσπιση µέτρων για την απρόσκοπτη παρο-
χή υπηρεσιών ιατρού εργασίας και άρση των 
διοικητικών εµποδίων για επιχειρήσεις, υπηρε-
σίες και ιατρούς.
f Καθιέρωση ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε 
e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕ∆ για τη διευκόλυνση των επι-
χειρήσεων. 

 ΑΝΕΡΓΟΙ 
f Παράταση καταβολής τακτικής επιδότησης 
ανεργίας, καθώς και του επιδόµατος µακροχρο-
νίως ανέργων και του βοηθήµατος ανεργίας σε 
ελεύθερους επαγγελµατίες και αυτοαπασχολού-
µενους για δύο επιπλέον µήνες - για όσους έλη-
γε το δικαίωµα στις 31 Μαρτίου. 

 Η ΕΛΕΥΣΗ της πανδημίας του κορωνοϊού σε παγκόσμιο 
επίπεδο, και στην Ελλάδα, επηρεάζει αναμφίβολα την οι-
κονομία και την αγορά ακίνητης περιουσίας. Ειδικά στην 
ελληνική αγορά, που στηρίζεται στη ζήτηση εξωτερικού, η 
επιρροή είναι σημαντική. Το φρενάρισμα της ελληνικής οι-

κονομίας, παραγωγής και εισοδημάτων, θα εξασθενήσει 
όποια ανάκαμψη της εσωτερικής ζήτησης. Σημαντικό ορι-
ζόντιο πρώτο μέτρο στήριξης της κυβέρνησης, που πρότει-
νε η ΠΟΜΙΔΑ, είναι η αναβολή των αυξήσεων αντικειμενι-
κών τιμών για το 2020, πράξη που θα δεν θα αυξήσει του-
λάχιστον 20 φόρους και τέλη στην ελληνική αγορά ακινή-
των. H μείωση των συντελεστών φορολογίας μισθωμάτων 
είναι επίσης επιβεβλημένη. Επίσης, θετικό μέτρο ανακού-

φισης η νομοθετική μείωση κατά 40% των μι-
σθωμάτων Μαρτίου και Απριλίου των επιχειρή-
σεων που έκλεισαν υποχρεωτικά και των κύρι-
ων κατοικιών των εργαζομένων τους. Τέτοιες 
μειώσεις, μετά τον Απρίλιο, μπορούν να συνε-
χιστούν με συμφωνία ιδιοκτητών - μισθωτών, 
αλλά με παράλληλα μέτρα στήριξης της ιδιο-
κτησίας, όπως:

f Μείωση του τμήματος του συνολικού φό-
ρου ΕΝΦΙΑ που προκύπτει από το ακίνητο για 
το οποίο θα συμφωνηθεί η ολική απαλλαγή μι-
σθώματος.

f Απαλλαγή πληρωμής των αναδρομικών 
στους ΟΤΑ από την ημέρα δήλωσης και όχι 
την αρχή του 2020.

f Αναστολή ή αναβολή για το ίδιο διάστημα 
της υποχρέωσης καταβολής τρεχουσών πά-
σης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων και 
ρυθμίσεων των ιδιοκτητών ακινήτων. 

Προληπτικά µέτρα 
για την αγορά ακινήτων  

 Μάνος Κρανίδης
Πολιτικός µηχανικός 

ΕΜΠ, MSc, CEO KRAMA 
PROPERTY, γραµµατέας Ενη-

µέρωσης ∆.Σ. ΠΟΜΙ∆Α

νονικό συντελεστή ΦΠΑ 24% στον υπερµειω-
µένο συντελεστή 6%.
f Οι φορολογούµενοι θα καταβάλουν τον ΕΝ-
ΦΙΑ του 2020 σύµφωνα µε το υφιστάµενο κα-
θεστώς, χωρίς να υπάρχει καµία ανατροπή. Κα-
τά συνέπεια, δεν θα εφαρµοστεί η νέα µείωση 
του φόρου ακινήτων, αλλά ούτε και οι αλλαγές 
που θα προκαλούσαν οι νέες αντικειµενικές αξί-
ες, οι οποίες αναβάλλονται για το επόµενο έτος.

 
 ΕΝΟΙΚΙΑ 
f  Οι επιχειρήσεις που έκλεισαν θα καταβάλ-
λουν το 60% του ενοικίου του επαγγελµατικού 
ακινήτου, για τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο. 
f Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζοµένους των 
επιχειρήσεων που διακόπτουν υποχρεωτικά τη 
δραστηριότητά τους λόγω της διάδοσης του κο-

νων που οι επιχειρήσεις τους έκλεισαν υποχρε-
ωτικά µε απόφαση του κράτους. Τα φυσικά πρό-
σωπα θα περιληφθούν αναλυτικά στους Κωδι-
κούς Αριθµούς ∆ραστηριότητας. 
f Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρη-
µατική δραστηριότητα και ατοµικές επιχειρή-
σεις που ανέστειλαν υποχρεωτικά την εργασία 
τους ή πλήττονται από την κρίση και θα περι-
ληφθούν στους Κωδικούς Αριθµούς ∆ραστηρι-
ότητας θα έχουν αναστολή για τέσσερις µήνες 
των φορολογικών υποχρεώσεων του Μαρτίου.
f Προϊόντα κατανάλωσης πρώτης γραµµής 
για την καταπολέµηση του κορωνοϊού, όπως 
µάσκες, γάντια, αντισηπτικά διαλύµατα, σα-
πούνι, µαντιλάκια και αιθυλική αλκοόλη, εφό-
σον χρησιµοποιείται για την παραγωγή αντι-
σηπτικών, µετατάσσονται αµέσως από τον κα-


