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Ο κορωνοϊός ανατρέπει όχι απλά την καθημερινότητά αλλά και τη ζωή των
Ελλήνων, με τα μέτρα που ελήφθησαν για τον περιορισμό της νόσου να πλήττουν
και εργασιακά και οικονομικά χιλιάδες πολιτών. Το επίδομα των 800 ευρώ είναι
ένα από τα βοηθήματα που εξήγγειλε η κυβέρνηση.

Μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι θα αντιμετωπίσουν το
επόμενο διάστημα μια νέα πραγματικότητα. Η κυβέρνηση στα μέτρα που λαμβάνει για να
περιοριστούν οι οικονομικές επιπτώσεις και να μην γίνουν απολύσεις από τις πληττόμενες
επιχειρήσεις είναι και η χορήγηση του επιδόματος των 800 ευρώ, για το διάστημα μέχρι 30
Απριλίου, τόσο στους εργαζόμενους των οποίων οι επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική
εντολή όσο και στους εργαζόμενους των οποίων οι επιχειρήσεις παραμένουν ανοιχτές αλλά
έχουν υποστεί δραματική μείωση του τζίρου τους.
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Σε ποιους θα χορηγηθεί το επίδομα των 800 ευρώ λόγω κορωνοϊού

Δικαιούχοι του επιδόματος των 800 ευρώ είναι:

Μισθωτοί των επιχειρήσεων που έκλεισαν με εντολή του κράτους, οι οποίοι υπολογίζονται
σε 500.000.
Σε μισθωτούς επιχειρήσεων των οποίων μειώθηκε ο τζίρος λόγω των επιπτώσεων του
κορωνοϊού και θα τεθούν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης.
Η αναστολή μπορεί να διαρκέσει έως τις 30/4 με δυνατότητα παράτασης ανάλογα με την
εξέλιξη του φαινομένου. Το μέτρο αφορά 1 εκατ. μισθωτούς.
Το επίδομα θα λάβουν ακόμη ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που
πλήττονται.

Διευκρινίσεις για το επίδομα των 800 ευρώ λόγω κορωνοϊού:

Εργαζόμενοι ξενοδοχείων, η λειτουργία των οποίων ανακοινώθηκε προχθες πως σταματάει
έως το τέλος Απριλίου.
Το επίδομα θα το λάβουν τόσο οι πλήρως απασχολούμενοι, όσο και οι απασχολούμενοι με
μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση.
Το επίδομα επίσης θα λάβουν οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν ή εξαναγκάσθηκαν σε
παραίτηση από 1η Μαρτίου μέχρι και 18 Μαρτίου
Οι πολλαπλώς απασχολούμενοι εργαζόμενοι θα λάβουν μία φόρα την αποζημίωση ειδικού
σκοπού ύψους 800 ευρώ.
Για τους ανέργους παρατείνεται για ένα επιπλέον δίμηνο η επιδότηση ανεργίας που έληξε ή
λήγει το πρώτο 3μηνο του 2020.
Το κράτος θα καλύψει τις ασφαλιστικές εισφορές των εν λόγω εργαζομένων
υπολογιζόμενες στο ύψος των αποδοχών των εργαζόμενων.
Ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί για την καταβολή του επιδόματος;

Η αίτηση υπαγωγής στα 800 ευρώ θα πρέπει να υποβληθεί στις ειδικές πλατφόρμες έως τις
31/3/2020. Καταρχήν οι εργοδότες θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο Πληροφοριακό
Σύστημα (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ», με την οποία θα δηλώνουν ότι προχωρούν σε αναστολή
σύμβασης εργασίας για αυτό τον αριθμό των υπαλλήλων. Τα στοιχεία των εργαζομένων
των επιχειρήσεων αυτών θα αντληθούν αυτόματα από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».
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Στη συνέχεια και οι εργαζόμενοι θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική
πλατφόρμα, που θα ανοίξει για το σκοπό αυτό στο υπουργείο Εργασίας. Θα δηλώνουν τα
προσωπικά στοιχεία τους, τα στοιχεία του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού τους
(ΙΒΑΝ), καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, προκειμένου να
συμπεριληφθούν στον ειδικό μηχανισμό στήριξης. Επισημαίνεται ότι θα τηρηθεί η
προστασία προσωπικών δεδομένων.

Αν ο εργοδότης δεν υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην ειδική πλατφόρμα θα εξαιρείται από
τα ευνοϊκά μέτρα αναστολής των υποχρεώσεων πληρωμής.

Επιπλέον οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν στο προσωπικό τους τις νόμιμες
αποδοχές τους μέχρι την ημέρα της υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας των
επιχειρήσεών τους η την υπαγωγή τους στο καθεστώς αναστολής της σύμβασης. Ο
εργοδότης υποχρεούται επίσης στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για το
διάστημα που όφειλε να καταβάλει ο ίδιος τις αποδοχές.

Το δώρο του Πάσχα θα καταβληθεί στο ακέραιο μεταχρονολογημένα μαζί με το δώρο
αδείας για να μην υποστούν ασφυξία οι επιχειρήσεις. Οι εργοδότες που δεν το καταβάλλουν
τη Μεγάλη Τετάρτη δε θα διώκονται ποινικά. Ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης
προέτρεψε τους εργοδότες που έχουν την οικονομική δυνατότητα να καταβάλουν το δώρο
προκειμένου να αφήσουν διαθέσιμους πόρους στην πολιτεία να στηρίξει τους αδύναμους.

Τι δικαιούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις

Για όλους τους αυτοαπασχολούμενους τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές
επιχειρήσεις – φυσικά πρόσωπα – που πλήττονται προβλέπεται αρχές Απριλίου ενίσχυση
ύψους 800 ευρώ για το διάστημα 15 Μαρτίου – 30 Απριλίου. Ταυτόχρονα αναβάλλονται για
4 μήνες όλες οι φορολογικές τους υποχρεώσεις που ήταν πληρωτέες τέλη Μαρτίου. Επίσης
προβλέπεται αναστολή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών και
αυτοαπασχολούμενων, μηνός Φεβρουαρίου, για 3 μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις,
για τους κλάδους που πλήττονται.
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Τι προβλέπεται για το ενοίκιο

Οι επιχειρηματίες που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω της διάδοσης
του κορωνοϊού, μπορούν να καταβάλλουν το 60% του μισθώματος του επαγγελματικού
ακινήτου, σε περίπτωση που το νοικιάζουν, για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Το ίδιο
ισχύει και για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που πλήττονται, εφόσον το ενοίκιο αφορά
την πρώτη κατοικία τους.
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