
                                                           

                                              

Συνέπειες από την εξάπλωση του κορωνοϊού - Καταγραφή μέτρων στήριξης των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων  

 

Γενική καταγραφή μέτρων ανά Υπουργείο 

Υπουργείο Εργασίας 

• Αναστολή πληρωμής, έως την 30-6-2020, των τρεχουσών ασφαλιστικών 

εισφορών, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης της αναστολής κατόπιν 

σχετικής Υ.Α.. Στη συνέχεια παροχή της δυνατότητας ρύθμισης τους (με 

ξεχωριστή ταυτότητά πληρωμής *) σε πάνω από 24 δόσεις.  

• Αναστολή πληρωμής, έως την 30-6-2020, δόσεων ρυθμίσεων οφειλών προς 

τον ΕΦΚΑ, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης της αναστολής κατόπιν 

σχετικής Υ.Α. - ισόχρονη παράταση των ρυθμίσεων. 

• Πρόγραμμα επιχορήγησης των ασφαλιστικών εισφορών για τη 

διατήρηση/επαναπρόσληψη του προσωπικού. 

• Οριζόντια μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. 

• Για τις περιοχές όπου αποφασίζονται περιορισμοί στην άσκηση 

συγκεκριμένων δραστηριοτήτων βάσει των προβλέψεων της Π.Ν.Π., ισόχρονη 

κάλυψη του μισθολογικού κόστους των εργαζομένων και των αντίστοιχων 

ασφαλιστικών εισφορών από το Δημόσιο. 

• Αναστολή της εφαρμογής του μέτρου της δέσμευσης τραπεζικών 

λογαριασμών από τον ΕΦΚΑ σε περίπτωση παραβίασης όρων ρυθμίσεως. 

 

 

Υπουργείο Οικονομικών  

• Παράταση μέχρι την 30-6-2020 (με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης 

κατόπιν σχετικής Υ.Α.) των προθεσμιών καταβολής των ήδη βεβαιωμένων 

οφειλών και παράλληλα για την ίδια χρονική περίοδο αναστολή πληρωμής 

των οφειλών που θα βεβαιωθούν και θα καταστούν ληξιπρόθεσμες. Μετά την 

30-6-2020 πρόβλεψη της δυνατότητας ρύθμισης των ανωτέρω οφειλών. 

• Αναστολή καταβολής, έως την 30-6-2020, με δυνατότητα περαιτέρω 

παράτασης κατόπιν σχετικής ΥΑ, των δόσεων ρυθμίσεων βεβαιωμένων 

οφειλών - ισόχρονη παράταση των ρυθμίσεων. 

• Ρητή πρόβλεψη για παράταση έως την 30-6-2020 της αναστολής καταβολής 

του ΦΠΑ των τιμολογίων της Thomas Cook (η σχετική προθεσμία λήγει στις 

30-3-2020 σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4638/2019). 



• Μείωση του ΦΠΑ στη διαμονή σε 6%. 

• Μετάπτωση του ΦΠΑ στις εγχώριες μεταφορές στο 13% (από 24% που είναι 

σήμερα).  

• Κατάργηση του φόρου διαμονής. 

• Αναστολή της εφαρμογής του μέτρου της δέσμευσης τραπεζικών 

λογαριασμών από το Δημόσιο σε περίπτωση παραβίασης όρων ρυθμίσεως. 

 

 

 

Υπουργείο Εσωτερικών  

• Αναστολή πληρωμής δόσεων ρυθμίσεων οφειλών προς τους Ο.Τ.Α. έως τις 30-

6-2020, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης κατόπιν σχετικής Υ.Α. - 

ισόχρονη παράταση των ρυθμίσεων.  

 

 

 

Υπουργείο Ανάπτυξης  

• Αναστολή της υποχρέωσης πληρωμής των δόσεων των δανείων έως την 31-

12-2020 και ισόχρονη παράταση του χρόνου αποπληρωμής τους. 

• Χορήγηση δανείων επιδοτούμενων τόκων μέσω των τραπεζών από το ΤΕΠΙΧ 

ΙΙ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (κατά το πρότυπο της αντίστοιχης 

πρωτοβουλίας που αναλήφθηκε στην περίπτωση της πτώχευσης Thomas 

Cook). 

• Επιχορήγηση μέρους της απώλειας εσόδων των επιχειρήσεων μέσω του 

προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (κατά το πρότυπο της ρυθμίσεως της 

παρ.4 του άρθρου 36 του ν.2459/1997). 




