Λευκωσία, 17 Ιουνίου 2020
ΠΡΟΣ:

Όλα τα Μέλη

ΑΠΟ:

Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων

ΘΕΜΑ:

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αγαπητά Μέλη,
Σας παραθέτουμε πιο κάτω συγκεντρωμένα τα 5 Νέα Σχέδια.
1.
2.

3.
4.
5.

Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων
Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων με την Τουριστική Βιομηχανία ή
Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τον Τουρισμό
ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων που συνδέονται με Επιχειρήσεις που τελούν
υπό Υποχρεωτική Πλήρη Αναστολή
Ειδικό Σχέδιο για Επιχειρήσεις Ορισμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων
Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης
Ειδικό Σχέδιο Στήριξής Ανέργων

Σας πληροφορούμε ότι όταν ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες των σχεδίων θα σας
ενημερώσουμε.
Για σκοπούς πλήρους ενημέρωσης σας προτρέπουμε να επισκέφτεστε συνεχώς την
ιστοσελίδα του ΚΕΒΕ https://ccci.org.cy/covid-19/.
Με εκτίμηση,
Αιμίλιος Μιχαήλ,
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.

/ΕΞ

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22889880 F: +357 22665685 E: freedom@ccci.org.cy W: www.ccci.org.cy

Παρέμβαση
του
Υπουργού
Οικονομικών,
κ.
Κωνσταντίνου Πετρίδη στην κοινή συνέντευξη τύπου με
την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, κα Ζέτα Αιμιλιανίδου για την τρίτη φάση
του Προγράμματος Στήριξης της οικονομίας για
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του
κορωνοϊού

Η

απρόσμενη

πανδημία

του

κορωνοϊού

προκάλεσε

ένα

αναπάντεχο υγειονομικό και οικονομικό σοκ σε παγκόσμιο
επίπεδο.
Συγκριτικά με άλλες χώρες η Κύπρος αντιμετώπισε και
αντιμετωπίζει με επιτυχία αυτή την κρίση. Τόσο σε υγειονομικό
όσο

και

σε

οικονομικό

μεθοδικότητα

και

επίπεδο

δράσαμε

αποτελεσματικότητα,

κάτι

έγκαιρα,
που

με

σήμερα

αναγνωρίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σε

επίπεδο

οικονομικής

συντεταγμένα,

με

ένα

διαχείρισης

δράσαμε

ολοκληρωμένο

και

άμεσα

και

συνεκτικό

Πρόγραμμα Στήριξης της Οικονομίας, τριών φάσεων. Το
συνολικό ύψος του Προγράμματος περιλαμβάνει παρεμβάσεις
δημοσιονομικού περιεχομένου που εκτιμώνται περίπου στο
1.2 δις ευρώ, και παρεμβάσεις ενίσχυσης της ρευστότητας
των επιχειρήσεων πέραν του 1.7 δις ευρώ.
Η πρώτη φάση του Προγράμματος, αφορούσε την περίοδο
των

αυστηρών

περιορισμών

διακίνησης

και

λειτουργίας

επιχειρήσεων, δηλαδή την περίοδο Μαρτίου και Απριλίου.
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Αυτή την περίοδο με εμπροσθοβαρείς οριζόντιες παρεμβάσεις,
στηρίξαμε

τα

εισοδήματα

των

εργαζομένων

και

των

επιχειρήσεων σε όλο σχεδόν το εύρος της οικονομικής
δραστηριότητας. Στηρίξαμε επίσης άμεσα τον ζωτικό τομέα της
υγείας.
Συγκεριμένα,

δημιουργήσαμε

ένα

«δίκτυ

κοινωνικής

προστασίας» των εργαζομένων, των ευάλωτων ομάδων του
πληθυσμού, των γονέων, και άλλων ειδικών ομάδων του
πληθυσμού, και λάβαμε και άλλα οριζόντια μέτρα, θέτοντας σε
εφαρμογή τα πιο κάτω σχέδια:
1. Σχέδιο Στήριξης μισθολογικού κόστους για επιχειρήσεις
σε ολική ή μερική αναστολή των εργασιών
2. Σχέδιο Στήριξης εισοδημάτων αυτοτελώς εργαζομένων σε
ολική ή μερική αναστολή εργασιών
3. Χορήγηση επιδόματος «Ειδικής Άδειας» σε γονείς
4. Ειδικό «επίδομα ασθενείας»
5. Επίδομα σε φοιτητές του εξωτερικού
6. Σχέδιο επιδομάτων ανέργων
7. Σχέδιο

Απολαβών

εργαζομένων

απογευματινών

προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας
8. Επέκταση χρονικής περιόδου υποβολής ενστάσεων ΚΑ για
αυτοεργοδοτούμενους
9. Τροποποίηση

του

περί

ρύθμισης

Ληξιπρόθεσμων

Κοινωνικών Εισφορών Νόμου
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10.

Μείωση

της

τιμής

χρέωσης

της

κατανάλωσης

ηλεκτρικού ρεύματος κατά 10% για περίοδο τεσσάρων
μηνών
11.

Λειτουργία Κινητών Συνεργείων για ηλικιωμένους

και ευάλωτα πρόσωπα. Με την ευκαιρία θα θέλαμε θερμά
να ευχαριστήσουμε με την Υπουργό Εργασίας και όλους
τους εθελοντές που μετείχαν στο πρόγραμμα.
12.

Εισαγωγή πλαφόν σε τιμές προϊόντων

13.

Έκτακτο

βοήθημα

στους

εγκλωβισμένους

και

επανεγκαταστηθέντες
14.

Παροχή οικονομικής βοήθειας σε Κύπριους που

βρίσκονταν

στο

εξωτερικό

και

δεν

μπορούσαν

να

επαναπατρισθούν λόγω των μέτρων
15.

Νομοθετική ρύθμιση για την αναβολή εξώσεων.

Παράλληλα,

στηρίξαμε

ουσιαστικά

το

ζωτικό

τομέα

της

δημόσιας υγείας διαθέτοντας επιπλέον 100 εκ. ευρώ για την
υγειονομική διαχείριση της κρίσης, γιατί το πρώτιστο μέλημα
μας ήταν η επάρκεια του συστήματος σε ένα συνολικό πλαίσιο
υγειονομικής διαχείρισης της πανδημίας, ούτως ώστε να
αποφύγουμε την κατάρρευση του συστήματος όπως έγινε σε
άλλες χώρες.
Αυτή η εμπροσθοβαρής στήριξη και ο ορθός σχεδιασμός από
πλευράς Υπουργείου Υγείας, επέτρεψε την ενίσχυση των
μονάδων διαχείρισης ύποπτων περιστατικών, τη διεύρυνση της
δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης, αλλά επέτρεψε και στην
Κύπρο να είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε διενέργεια
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εξετάσεων για COVID19, κάτι το οποίο απεδείχθη καταλυτικό
στην επιτυχή διαχείριση της πανδημίας.
Παράλληλα, αναλογιζόμενοι τον υψηλό ιδιωτικό δανεισμό και
τις δυσμενείς επιπτώσεις της κρίσης στους δανειολήπτες,
λήφθηκαν ειδικά μέτρα όπως:
1. Αναστολή

στις

αποπληρωμές

των

δόσεων

περιλαμβανομένων και των τόκων των νοικοκυριών και
των επιχειρήσεων για δέκα μήνες, καθιστώντας την
Κύπρο τη μόνη χώρα που προχώρησε στο εν λόγω μέτρο
για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα
2. Αναστολή εκποιήσεων ΚΕΔΙΠΕΣ
3. Παράταση προθεσμίας προσκόμισης των δικαιολογητικών
του σχεδίου «Εστία» αλλά και δικαίωμα υποβολής νέων
αιτήσεων.
Όσον αφορά τις επιχειρήσεις λήφθηκαν τόσο φορολογικά όσο
και αλλά πιο γενικής φύσεως μέτρα όπως:
1. Αναστολή της Υποχρέωσης καταβολής ΦΠΑ της περιόδου
Απριλίου – Ιουνίου 2020
2. Μη καταβολή των αυξημένων εισφορών στο ΓΕΣΥ για 3
μήνες, κάτι που ισχύει και για τους εργαζόμενους
3. Διευκολύνσεις στο Σχέδιο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών του
Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων
4. Αναστολή υποβολής φορολογικής δήλωσης εισοδήματος
για εταιρείες, και αυτοεργοδοτούμενους
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5. Επίσπευση εξέτασης αιτήσεων για επιστροφή ΦΠΑ ή
εταιρικού φόρου
6. Διευκολύνσεις στα έργα δημοσίων συμβάσεων
7. Πρόσθετη στήριξη για ανάκαμψη του τουρισμού
8. Μέτρα στήριξης του διαχειριστή των αεροδρομίων για
μετριασμό των επιπτώσεων που προκαλεί η πανδημία
9. Χρηματοδοτήσεις και

άλλα μέτρα

για

ενίσχυση της

Έρευνας και καινοτομίας
10.

Έκτακτη χορηγία στα ΜΜΕ

11.

Αναστολή συμψηφισμού και έκτακτων υποχρεώσεων

στο κράτος
Η δεύτερη φάση του Προγράμματος στήριξης της οικονομίας
αφορούσε την περίοδο της σταδιακής άρσης των περιορισμών
μέχρι και σήμερα. Την περίοδο αυτή, παράλληλα με τα μέτρα
στήριξης

των

εργαζομένων

και

τα

μέτρα

κοινωνικής

προστασίας, λάβαμε και αλλά πολύ σημαντικά μέτρα για την
επανεκκίνηση της οικονομίας και στήριξη των επιχειρήσεων
όπως:
1. Την απευθείας στήριξη των μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων αλλά και αυτοτελώς εργαζομένων με εφάπαξ
ποσό για κάλυψη οφειλών σε ενοίκια ή άλλα λειτουργικά
έξοδα. Η Κύπρος είναι από τις πολύ λίγες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που προχώρησε σε αυτό το μέτρο. Το
επίδομα αναμένεται να καταβληθεί τις αμέσως επόμενες
μέρες, μόλις εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
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2. Σχέδιο επιδότησης των επιτοκίων για νέα επιχειρηματικά
δάνεια.
3. Σχέδιο επιδότησης επιτοκίων για νέα στεγαστικά δάνεια, ένα
κοινωνικό μέτρο προς όφελος κυρίως των νέων ζευγαριών.
4. Φορολογική

επιστροφή

φοροελάφρυνση

για

μείωση

μειωμένης

ενοικίων,

δημοσιονομικής

και

όχι

επίπτωσης

όπως έγινε στις περισσότερες χώρες.
5. Μείωση του ΦΠΑ από 9% σε 5% σε τομείς συναφείς με την
τουριστική βιομηχανία (ξενοδοχεία, εστιατόρια και δημόσιες
μεταφορές)
6. Διαγραφή επιβαρύνσεων που δυνατόν να επιβλήθηκαν από
τη μη έγκαιρη υποβολή φορολογικών δηλώσεων
7. Πρόγραμμα

εγγυήσεων και

vouchers

για στήριξη του

τουρισμού
8. Αποζημίωση στις Κυπριακές Αερογραμμές
9. Μέτρα στήριξης του αγροτικού τομέα
10. Καταβολή

ενισχύσεων

ήσσονος

σημασίας

στην

πατατοκαλλιέργεια
11. Έκτακτη χορηγία σε επαγγελματίες τεχνών και πολιτισμού
12. Επίσπευση της υλοποίησης όλων των αναπτυξιακών
έργων προς ώθηση της ανάκαμψης και της ανάπτυξης.
Την ίδια ώρα, και

προς ενίσχυση της ρευστότητας στην

αγορά, αξιοποιώντας τα εργαλεία που μας προσφέρει η
Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκρίναμε τρία σχέδια ρευστότητας σε
συνεργασία

με

την

Ευρωπαϊκή

Τράπεζα

Επενδύσεων.

Η

Κύπρος κατέστη η πρώτη χώρα που ενέκρινε τη συμμετοχή της
στο

«Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων», ενώ την ίδια ώρα
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αυξήσαμε το ύψος του σχεδίου παραχώρησης κυβερνητικών
εγγυήσεων προς ΕΤΕ κατά 500 εκ, και εγκρίναμε νέο σχέδιο
ρευστότητας για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων
μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου το οποίο
διαχειρίζεται η ΕΤΕ.
Τα τρία αυτά σχέδια αναμένεται να συνεισφέρουν στην αύξηση
ρευστότητας στην αγορά πέραν του 1.7 δις ευρώ.
Σήμερα, ανακοινώνουμε την τρίτη φάση του Προγράμματος
στήριξης της οικονομίας για τους επόμενους 4 μήνες, την
περίοδο

ανάκαμψης

και

ουσιαστικής

επανεκκίνησης

της

οικονομίας.
Αποτελείται από 5 νέα, πιο στοχευμένα σχέδια, τα οποία
καταρτίστηκαν

μετά

από

κοινωνικό

διάλογο

μεταξύ

του

Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
και των κοινωνικών εταίρων, αλλά και προσεκτική μελέτη των
δεδομένων στην αγορά, τα οποία και θα αναλύσει η Υπουργός
Εργασίας, κ. Ζέτα Αιμιλιανίδου.
Τα νέα σχέδια εδράζονται κυρίως σε μια πιο στοχευμένη
συνέχιση των μέτρων στήριξης της απασχόλησης σε τομείς
δραστηριοτήτων που συνεχίζουν να πλήττονται λόγω των
επιπτώσεων της πανδημίας, και η εφαρμογή τους θα διέπεται
από πιο αυστηρό πλαίσιο ελέγχου, ούτως ώστε να αποτραπούν
τυχόν καταχρήσεις.
Μέρος της τρίτης φάσης αποτελεί επίσης η σημερινή
απόφαση

του

Υπουργικού

συμβουλίου

να

εγκρίνει

την
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συνομολόγηση Συμφωνίας Εγγύησης ύψους 38.11 εκ. Ευρώ
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συμμετοχή της Κύπρου στον
μηχανισμό «SURE» το οποίο αποσκοπεί στην προστασία των
θέσεων εργασίας των εργαζομένων που πλήττονται από την
πανδημία.

Όπως

ήδη

αναφέρθηκε,

η

Κυβέρνηση

θα

αξιοποιήσει στον βέλτιστο βαθμό όλα τα εργαλεία τα οποία
παρέχονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Με το συνεκτικό Πρόγραμμα στήριξης της Οικονομίας η
Κυβέρνηση

ουσιαστικά

λειτουργίας

της

σήκωσε

οικονομίας

την

όλο

το

περίοδο

βάρος

της

των

περιορισμών, αλλά και την περίοδο της σταδιακής άρσης
τους.
Συγκεκριμένα, στηρίχθηκαν από τα δημόσια ταμεία
190,000

συμπολίτες

μας,

26,000

επιχειρήσεις

και

22,000 αυτοεργοδοτούμενοι!
Συνολικά, αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο το ύψος επιδότησης
των εισοδημάτων στις τρεις φάσεις του Προγράμματος
Στήριξης αγγίζει τα 500 εκ. Ευρώ. Μια βοήθεια που
οφείλαμε

να

παρέχουμε

για

να

στηριχθεί

το

διαθέσιμο

εισόδημα των εργαζομένων, για να αποφύγουμε τις απολύσεις,
κάνοντας

έτσι

πράξη

την

έννοια

της

κοινωνικής

αλληλεγγύης.
Παράλληλα, αποτρέψαμε τον οικονομικό στραγγαλισμό των
επιχειρήσεων δίνοντας τους το αναγκαίο οξυγόνο για να μην
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χρεοκοπήσουν την κρίσιμη περίοδο αλλά και την περίοδο της
ανάκαμψης.
Αν αναλογιστεί κάποιος το ύψος αλλά και όλο το πλέγμα
των και εύρος των πολιτικών για στήριξη της οικονομίας,
που ανέρχεται στα 3 περίπου δις. ευρώ, αναμφίβολα
είναι

από

τα

μεγαλύτερα

σε

ευρωπαϊκό

επίπεδο

Προγράμματα στήριξης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αλλά και το μεγαλύτερο έκτακτο σχέδιο στήριξης της
οικονομίας το οποίο έχει γίνει στην ποτέ Κύπρο.
Πρόγραμμα το οποίο κατέστη εφικτό, λόγω της σύνεσης με
την

οποία

διαχειριστήκαμε

τα

δημόσια

οικονομικά

τα

περασμένα χρόνια, της προνοητικότητας μας να δανειστούμε
επιτυχώς από τις αγορές υπό δυσμενείς συνθήκες, και της
πλήρους αξιοποίησης των εργαλείων που προσφέρονται σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Από την αρχή η Κυβέρνηση δήλωσε ότι θα σταθεί δίπλα στον
εργαζόμενο και στον Κύπριο επιχειρηματία, εξαντλώντας τη
δημοσιονομική

της

ευελιξία,

αλλά

στο

πλαίσιο

των

δυνατοτήτων της, χωρίς να διακινδυνεύσει δημοσιονομικό
εκτροχιασμό. Με συνέπεια αυτό πράξαμε.
Την επόμενη περίοδο απαιτείται ακόμη περισσότερη σύνεση και
υπευθυνότητα στην οικονομική διαχείριση. Οι δυνατότητες της
κρατικής στήριξης και των δημοσίων οικονομικών δεν είναι
απεριόριστες, ενώ η αβεβαιότητα όσον αφορά την πορεία της
πανδημίας αλλά και τη διεθνή οικονομία είναι ακόμη μεγάλη.
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Το επόμενο διάστημα θα πρέπει να διασφαλίσουμε:
Α)

τη

συνέχιση

της

υγιούς

δημοσιονομικής

διαχείρισης

θωρακίζοντας τις δυνάμεις τις δημόσιας οικονομίας
Β) τη βέλτιστη συμμετοχή στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ιδιαίτερα στο Ταμείο Ανάκαμψης
Γ) Την αναθεώρησης του αναπτυξιακού μας μοντέλου, μια
διαδικασία η οποία ήδη βρίσκεται εν εξελίξει σε συνεργασία με
το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας.
Δ) Την συνέχιση των μεταρρυθμίσεων
Με υπευθυνότητα, ορθολογισμό αλλά και πλήρη σεβασμό
στα

χρήματα

του

φορολογουμένου.

Σε

αυτή

την

προσπάθεια επιζητούμε και τη στήριξη της αντιπολίτευσης,
όπως την είχαμε σε αρκετά νομοθετήματα αλλά και στη
στήριξη

των

συμπληρωματικών

προϋπολογισμών.

Είμαι

σίγουρος ότι με εποικοδομητική διάθεση από όλους, θα
εξεύρουμε

τρόπους

συνεννόησης

και

για

τις οικονομικά

ωφέλιμες για τον τόπο πολιτικές τη δύσκολη περίοδο που
ακολουθεί.
Με αυτό τον τρόπο θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και
συνθήκες για μια ισχυρή ανάκαμψη την επόμενη χρονιά αλλά
και για μια υγιή οικονομία.
Σας ευχαριστώ
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

17 Ιουνίου 2020

ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ
 Στοχευμένα. Για όσους χρειάζονται στήριξη λόγω πανδημίας
 Όροι και Προϋποθέσεις:
• Σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών στις επιχειρήσεις
• Μη απολύσεις εργαζομένων
• Βεβαίωση Εγκεκριμένου Λογιστή
• Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στα Σχέδια
• Το ανεργιακό επίδομα καταβάλλεται στην επιχείρηση
• Συμμετοχή της επιχείρησης μόνο σε ένα σχέδιο, ανάλογα με τα δεδομένα της κάθε
επιχείρησης
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1. Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων
Οποιαδήποτε ξενοδοχειακή μονάδα ή τουριστικό κατάλυμα που ασκεί οικονομική
δραστηριότητα δύναται να ενταχθεί στο Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων
και Τουριστικών Καταλυμάτων.
Η συμμετοχή στο Σχέδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

Περίοδος

Ποσοστό
Ποσοστό Κάλυψης
Μείωσης
Εργοδοτουμένων για
Κύκλου
Επιχειρήσεις που θα
Εργασιών επαναδραστηριοποιηθούν

Ποσοστό Κάλυψης
Εργοδοτουμένων
για Επιχειρήσεις που δεν θα
επαναδραστηριοποιηθούν

Ποσοστό
Μισθολογικής
Επιδότησης

13/6/ – 30/6/2020

πέραν του 40%

90%

80%

60%

1/7/ – 31/7/2020

πέραν του 40%

90%

80%

60%

1/8/ – 31/8/2020

πέραν του 35%

50%

60%

1/9/ –12/10/2020

πέραν του 35%

50%

80% με δυνατότητα αναθεώρησης
μικρότερου ποσοστού
80% με δυνατότητα αναθεώρησης
μικρότερου ποσοστού

60%
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Προϋποθέσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο:
1.

Να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος από την 1η Μαρτίου 2020 μέχρι και την
31η Οκτωβρίου 2020, εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ
προειδοποιήσεως. Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν
εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω διάστημα.

2.

Υποχρέωση των ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών καταλυμάτων που
συμμετέχουν στο Ειδικό Σχέδιο είναι να παρέχουν ελκυστικές προσφορές για
προσέλκυση εσωτερικού τουρισμού σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού. Η
υποχρέωση αυτή θα εξετάζεται από το αρμόδιο Υφυπουργείο Τουρισμού καθ’ όλη τη
διάρκεια ισχύος του Σχεδίου, ανεξάρτητα από την ημερομηνία καταβολής των Ειδικών
Ανεργιακών Επιδομάτων.

3.

Η επιχείρηση θα μπορεί να ενταχθεί στο Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και
Τουριστικών Καταλυμάτων εφόσον υπάρχει Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή, η οποία να
υποστηρίζει τη μείωση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης που θα συμμετέχει στο
Ειδικό Σχέδιο.

4.

Οι Ξενοδοχοϋπάλληλοι οι οποίοι έχουν απολυθεί πριν την 1η Μαρτίου 2020 από τις
ξενοδοχειακές μονάδες και τα τουριστικά καταλύματα θα περιλαμβάνονται στο ποσοστό
κάλυψης εργοδοτουμένων, εάν προσληφθούν κατά την επαναδραστηριοποίηση της
επιχείρησης.
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2. Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών
Δραστηριοτήτων οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από τον Τουρισμό ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων που συνδέονται με
Επιχειρήσεις που τελούν υπό Υποχρεωτική Πλήρη Αναστολή
Το υπό αναφορά Σχέδιο απευθύνεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση:
(α)
συνδέεται με την τουριστική βιομηχανία ή
(β)
ασκεί οικονομική δραστηριότητα που επηρεάζεται άμεσα από τον Τουρισμό ή
(γ)
ασκεί οικονομική δραστηριότητα που συνδέεται με επιχείρηση η οποία τελεί υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή,
σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας ή/ και τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού
Συμβουλίου.
Η συμμετοχή στο Σχέδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:
Περίοδος

13/6/– 30/6/2020

1/7/ – 31/7/2020

1/8/ – 31/8/2020

Ποσοστό
Μείωσης
Κύκλου
Εργασιών

πέραν του
55%
πέραν του
55%
πέραν του
40%

Αριθμός Εργαζομένων της
Επιχείρησης

Ποσοστό Κάλυψης
Εργοδοτουμένων για
Επιχειρήσεις που θα
επαναδραστηριοποιηθούν

Ποσοστό Κάλυψης
Εργοδοτουμένων για
Επιχειρήσεις που δεν θα
επαναδραστηριοποιηθούν

Ποσοστό
Μισθολογικής
Επιδότησης

μέχρι 3 εργαζόμενοι
πέραν των 3 εργαζομένων

100%
60%

80%

60%

μέχρι 3 εργαζόμενοι
πέραν των 3 εργαζομένων

100%
60%

80%

60%

μέχρι 3 εργαζόμενοι
πέραν των 3 εργαζομένων

100%
45%

80%

60%
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Προϋποθέσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο:
1. Να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος από την 1η Μαρτίου 2020
μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2020, εκτός για λόγους που αιτιολογείται
απόλυση άνευ προειδοποιήσεως. Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν
να απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω
διάστημα.
2. Για επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 3 εργοδοτούμενους, θα καταβάλλεται
Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα για όλους.
3. Η επιχείρηση θα θεωρείται συνδεδεμένη με τις οικονομικές δραστηριότητες
που αναφέρονται στο Σχέδιο υπό την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της
επιχείρησης κατά 40% προέρχεται από τις εν λόγω οικονομικές
δραστηριότητες.
4. Η επιχείρηση θα μπορεί να ενταχθεί στο υπό αναφορά Σχέδιο εφόσον υπάρχει
Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή, η οποία να υποστηρίζει τη μείωση του κύκλου
εργασιών της επιχείρησης που θα συμμετέχει στο Ειδικό Σχέδιο, καθώς και τη
σύνδεσή της με τις οικονομικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο εν λόγω
Σχέδιο.
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3. Ειδικό Σχέδιο για Επιχειρήσεις Ορισμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων
Το υπό αναφορά Σχέδιο απευθύνεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση που δεν ασκεί οποιαδήποτε
από τις οικονομικές δραστηριότητες που παρουσιάζονται στον Πίνακα που επισυνάπτεται ως
Παράρτημα Ι.
Η συμμετοχή στο Σχέδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:
Περίοδος

Ποσοστό Μείωσης Αριθμός Εργαζομένων Ποσοστό Κάλυψης
Κύκλου Εργασιών
της Επιχείρησης
Εργοδοτουμένων
μέχρι 3 εργαζόμενοι

13/6 – 30/6/2020

60%
45%
100%

πέραν του 40%

60%

πέραν των 3
εργαζομένων
μέχρι 3 εργαζόμενοι
1/8/ – 31/8/2020

100%

πέραν του 40%
πέραν των 3
εργαζομένων
μέχρι 3 εργαζόμενοι

1/7/ – 31/7/2020

Ποσοστό
Μισθολογικής
Επιδότησης

45%
100%

πέραν του 35%

60%
πέραν των 3
εργαζομένων

40%
7

Προϋποθέσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο:
1. Να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος από την 1η Μαρτίου
2020 μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2020, εκτός για λόγους που
αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως. Νοείται ότι οι
επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζομένους για
οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω διάστημα.
2. Η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης να μην εντάσσεται στις
οικονομικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα 1.
3. Η επιχείρηση θα μπορεί να ενταχθεί στο υπό αναφορά Σχέδιο εφόσον
υπάρχει Έκθεση Εγκεκριμένου Λογιστή, η οποία να υποστηρίζει τη
μείωση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης που θα συμμετέχει στο
Ειδικό Σχέδιο.
4. Για επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 3 εργοδοτούμενους, θα
καταβάλλεται Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα για όλους.

8

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
1. Υπεραγορές
2. Δορυφορικές και άλλες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες
3. Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος
4. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, περιλαμβανομένων των Αδειοδοτημένων Τραπεζικών
Ιδρυμάτων
5. Ιατροί
6. Νοσοκομειακές Δραστηριότητες
7. Γηροκομεία
8. Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων
9. Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων
10. Φαρμακεία
11. Εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών
12. Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
13. Λιανικό εμπόριο (περιλαμβανομένης της πώλησης αυτοκινήτων και άλλων οχημάτων)
14. Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών, ενδυμάτων και υποδημάτων, αρωμάτων και καλλυντικών, χαλιών,
επίπλων και φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης
15. Πρατήρια Πώλησης Καυσίμων
16. Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων (περιλαμβανομένης της πώλησης εξαρτημάτων)
17. Οικοδομική βιομηχανία
18. Συναφείς με την οικοδομική βιομηχανία οικονομικές δραστηριότητες, περιλαμβανομένου και του χονδρικού
εμπορίου που σχετίζεται με την οικοδομική βιομηχανία
19. Κατασκευή έργων, δρόμων, γεφυρών και άλλες κατασκευαστικές δραστηριότητες
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
20. Κατασκευή και προμήθεια εξοπλισμού για οικίες, γραφεία, εργοστάσια και παρόμοια
21. Κτηνιατρικές Δραστηριότητες
22. Οικονομική δραστηριότητα εκπαίδευσης (εκτός Φροντιστήρια, Σχολές Χορού και παρόμοια*)
23. Κομμωτήρια / Κουρεία / Κέντρα Αισθητικής και άλλων Προσωπικών Υπηρεσιών
24. Νομικές, Λογιστικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και άλλες παρόμοιες
25. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες
26. Δραστηριότητες Επιχειρηματικών, Εργοδοτικών, Επαγγελματικών, Συνδικαλιστικών, Θρησκευτικών
Οργανώσεων και συναφείς δραστηριότητες
27. Εμπορικοί αντιπρόσωποι
28. Δραστηριότητες γραφείων τελετών
29. Δραστηριότητες πλυντηρίων κάθε είδους
30. Πρωτογενής τομέας
31. Φυτώρια, εκτός ανθοκομεία
32. Δραστηριότητες προγραμμάτων ηλεκτρονικών συστημάτων και συναφείς δραστηριότητες
(περιλαμβανομένου του χονδρικού εμπορίου)
33. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα
34. Υπηρεσίες σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία
35. Δραστηριότητες καθαρισμού
*τα οποία συμμετείχαν στα Ειδικά Σχέδια και δεν θα λειτουργήσουν τους καλοκαιρινούς μήνες

10

4. Ειδικό Σχέδιο Σχεδίου Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης
Το υπό αναφορά Σχέδιο απευθύνεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση τελεί υπό
υποχρεωτική πλήρη αναστολή, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα Διατάγματα του
Υπουργού Υγείας και τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.
Η συμμετοχή στο Σχέδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:
Περίοδος

13/6/ – 30/6/2020
1/7/ – 31/7/2020
1/8/ – 31/8/2020
13/6/ – 30/6/2020
1/7/ – 31/7/2020
1/8/ – 31/8/2020

Αριθμός
Εργαζομένων της
Επιχείρησης

Ποσοστό Κάλυψης
Εργοδοτουμένων

Ποσοστό
Μισθολογικής
Επιδότησης

Μέχρι 9
εργαζόμενοι

100%

60%

Πέραν των 9
εργαζόμενοι

90%

60%
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Προϋποθέσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο:
1. Η επιχείρηση τελεί υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή με βάση
τα πρόσφατα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας και τις σχετικές
Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου
2. Να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος από την 1η
Μαρτίου 2020 μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2020, εκτός για
λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως.
Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν
εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω
διάστημα.
3. Για επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 9 εργοδοτουμένους, θα
καταβάλλεται Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα για όλους.
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Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Ανέργων
Το υπό αναφορά Σχέδιο απευθύνεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο είναι
εγγεγραμμένο ως κανονικός άνεργος στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
και λάμβανε ανεργιακό επίδομα, για το οποίο έχει εξαντλήσει το δικαίωμα για πληρωμή
είτε τον Ιανουάριο, είτε τον Φεβρουάριο, είτε τον Μάρτιο, είτε τον Απρίλιο 2020, είτε τον
Μάιο 2020, είτε τον Ιούνιο 2020.
Το Ειδικό Επίδομα θα ισούται με ποσό €360 για περίοδο ενός μηνός και δεν παρέχεται
για οποιαδήποτε περίοδο, για την οποία ο άνεργος λαμβάνει ανεργιακό επίδομα,
επίδομα ασθενείας, επίδομα μητρότητας, επίδομα πατρότητας, θεσμοθετημένη σύνταξη
ή οποιοδήποτε επίδομα από τα Ειδικά Σχέδια.
Για Ξενοδοχοϋπαλλήλους, οι οποίοι είχαν απολυθεί πριν την 1η Μαρτίου 2020, θα
θεωρείται η περίοδος της επιδότησης του Ανεργιακού Επιδόματος ή Ειδικού Ανεργιακού
Επιδόματος ως συνεχής απασχόληση για σκοπούς του Σχεδίου Αναστολής Εργασιών που
εφαρμόζεται κατά τους χειμερινούς μήνες.
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Το συνολικό κόστος για την κάλυψη όλων των
σχεδίων
στήριξης
εργαζομένων
και
επιχειρήσεων από τις 16/3/2020 ανέρχεται
περίπου στα 500 εκατομμύρια ευρώ
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Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
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