
Πρόσθετα μέτρα για την υποστήριξη των επιχειρηματιών λόγω 

των οικονομικών συνεπειών του κοροναιού. 

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο έλαβε την 7
η
 Απριλίου πρόσθετα μέτρα για την υποστήριξη 

των επιχειρηματιών λόγω των οικονομικών συνεπειών του κοροναιού. Αυτό 

περιλαμβάνει την επιπρόσθετη χρηματοδότηση μέσω του σχήματος Enterprise Finance 

Guarantee (GO scheme) και συγκεκριμένων πιστωτικών επιλογών για τις νεοσύστατες 

επιχειρήσεις και για τις scale-ups επιχειρήσεις. Επιπλέον, περισσότερες εταιρείες θα 

λάβουν ένα εφάπαξ ποσό ως αποζημίωση για τις συνέπειες των μέτρων που έλαβε η 

κυβέρνηση για την καταπολέμηση του ιού από τις 15 Απριλίου 2020. 

Τα κυβερνητικά μέτρα για την υγεία, τα οποία έχουν παραταθεί έως τις 28 Απριλίου 

2020, έχουν άμεσες συνέπειες για τα έσοδα σε ορισμένους ειδικούς τομείς π.χ. εξαιτίας 

του αναγκαστικού κλεισίματος των καταστημάτων και των εκδηλώσεων, την 

απαγόρευση επαγγελμάτων στον τομέα της καλλωπισμού, των ακυρώσεων στον 

τουριστικό κλάδο. 

Από την 27η Μαρτίου, αυτές οι ειδικές ομάδες επιχειρηματιών μπορούν να λάβουν μια 

εφάπαξ αποζημίωση ύψους 4.000 ευρώ μέσω του συστήματος TOGS, με το οποίο 

πληρώνουν τα σταθερά τους έξοδα, όπως το μίσθωμα. Η κυβέρνηση έχει λάβει και άλλα 

μέτρα για τις συνεχιζόμενες δαπάνες προσωπικού, οι οποίες αποτελούν επίσης μέρος του 

πακέτου έκτακτης ανάγκης για την απασχόληση και την οικονομία. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να συμπληρώσει το πρόγραμμα TOGS. Ως 

αποτέλεσμα, διάφορα επαγγέλματα τα οποία δεν μπορούσαν να εγγραφούν στο 

παρελθόν, επειδή δεν είχαν συγκεκριμένο κωδικό στο εμπορικό μητρώο, έχουν τώρα 

πρόσβαση στο σύστημα TOGS. Οι μικρές επιχειρήσεις λιανικής πώλησης στη 

βιομηχανία τροφίμων, υπηρεσίες όπως τα ταξί, οι των οδοντίατροι, οι φυσιοθεραπευτές 

και οι προμηθευτές τροφίμων και ποτών ή (πολιτιστικών) εκδηλώσεων έχουν επίσης 

προστεθεί. 

Οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην απόκτηση τραπεζικών δανείων 

και τραπεζικών εγγυήσεων μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα 

χρηματοδότησης επιχειρηματικών εγγυήσεων (GO scheme). Το Υπουργικό Συμβούλιο 

αποφάσισε να αυξήσει περαιτέρω το ανώτατο όριο εγγύησης στα 10 δις ευρώ (είχε ήδη 

αυξηθεί στις 17 Μαρτίου 2020 από 400 εκατ. Ευρώ σε 1,5 δις ευρώ). Έτσι, το Υπουργείο 

Οικονομικών Υποθέσεων βοηθά τόσο τις ΜΜΕ όσο και τις μεγάλες εταιρείες. Αυτό 

γίνεται με την εγγύηση τραπεζικών δανείων και εγγυήσεων (τουλάχιστον 1,5 εκατ. ευρώ 

- μέγιστο ποσό 50 εκατ. ευρώ ανά εταιρεία). Το μέγιστο ποσοστό εγγύησης αυξάνεται 

τώρα από 50% σε 80% για μεγάλες εταιρείες και σε 90% για ΜΜΕ, υπό την προϋπόθεση 



ότι επηρεάζονται από τον ιό. Το ανώτατο όριο ανά εταιρεία είχε ήδη αυξηθεί προσωρινά 

σε 150 εκατ. ευρώ στις 17 Μαρτίου. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να μειώσει το επιτόκιο για το σύστημα εγγύησης 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων (BMKB) από 3,9% σε 2%. Η μείωση αυτή καθιστά τη 

χρηματοδότηση πιο προσιτή στους επιχειρηματίες. Επιπλέον, ο προϋπολογισμός 

εγγύησης του BMKB θα αυξηθεί από τα 765 εκατ. Ευρώ σε 1,5 δις ευρώ. Αποφασίστηκε 

επίσης ότι οι μη τραπεζικοί χρηματοδότες μπορούν να χρηματοδοτήσουν τους 

υφιστάμενους πελάτες τους στο πλαίσιο του BMKB. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο δίνει επίσης τη δυνατότητα για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, 

και άλλες καινοτόμες εταιρείες που πλήττονται από την κρίση να υποβάλουν αίτηση για 

δάνειο «γεφύρωσης». Αυτές οι εταιρείες συνήθως δεν έχουν καμία τραπεζική σχέση. Ως 

εκ τούτου, κατόπιν αιτήματος του Υπουργικού Συμβουλίου, οι εταιρείες περιφερειακής 

ανάπτυξης (ROMs) θα παράσχουν αυτές τις πιστώσεις. Το Υπουργικό Συμβούλιο θα 

διαθέσει αρχικά 100 εκατ. ευρώ για αυτό το πρόγραμμα που αναμένεται να είναι 

διαθέσιμο την τέταρτη εβδομάδα του Απριλίου. (Σημειώνεται ότι κάθε περιφέρεια 

διαθέτει υπηρεσία περιφερειακής ανάπτυξης οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της 

περιφερειακής και τοπικής οικονομίας). 

Λόγω των οικονομικών συνεπειών από τον ιό, οι επιχειρηματίες μπορούν να υποβάλουν 

αίτηση για να τύχουν έκτακτης οικονομικής στήριξης μέσω μιας ευρείας δέσμης μέτρων 

έκτακτης ανάγκης. Εκτός από τα προαναφερθέντα μέτρα, περιλαμβάνει επίσης το 

προσωρινό σύστημα αποζημίωσης για το μισθολογικό κόστος (NOW) και την πρόσθετη 

στήριξη των αυτοαπασχολούμενων χωρίς εργαζόμενους (TOZO). Οι εταιρείες μπορούν 

επίσης να προσφύγουν στα διάφορα φορολογικά μέτρα που έχουν ληφθεί. 

 

 

 


