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Σειίδα 1 από 3 

 
 ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ 

ΠΑΡΙΙ  

Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ  

θαη Δκπνξηθώλ Τπνζέζεσλ 

 

 

Νέα κέηξα ζηήξημεο γαιιηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη εξγαδνκέλσλ ελόςεη επηβνιήο λένπ 

πεξηνξηζκνύ ιόγσ Covid-19  
  

 Σε ζπλέρεηα ηνπ λένπ πεξηνξηζκνύ (confinement) πνπ αλαθνίλσζε ν Γάιινο Πξόεδξνο ηελ 

Τεηάξηε 28 Οθησβξίνπ η.έ., ν Γάιινο Υπνπξγόο Οηθνλνκίαο, Οηθνλνκηθώλ θαη Αλάθακςεο θ. 

Bruno Le Maire παξνπζίαζε, θαηά ηε δηάξθεηα ζπλέληεπμεο ηύπνπ ζηηο 29/10, όια ηα κέηξα πνπ ζα 

ιάβεη ε θπβέξλεζε γηα ηελ εθ λένπ ζηήξημε ησλ γαιιηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

πιήηηνληαη από ην δεύηεξν απηό θύκα πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ. Σπγθεθξηκέλα, ηα κέηξα 

πεξηιακβάλνπλ: 

1. Δπαλελεξγνπνίεζε θαη ελίζρπζε ηνπ Σακείνπ Αιιειεγγύεο  

Σρεηηθά πξνβιέπνληαη νη εμήο πεξηπηώζεηο:  

i. Επηρεηξήζεηο θαη θαηαζηήκαηα πνπ θιείλνπλ ιόγσ ησλ πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ 

(δηνηθεηηθή παύζε ιεηηνπξγίαο): όιεο νη επηρεηξήζεηο κε ιηγόηεξνπο από 50 ππαιιήινπο 

ζα κπνξνύλ λα ιάβνπλ κεληαία απνδεκίσζε έσο 10.000 επξώ αλεμάξηεηα από ηνλ 

ηνκέα δξαζηεξηόηεηαο ή ηε γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε.  

ii. Εηαηξείεο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνύ, ηνπ ζεάκαηνο, ηνπ πνιηηηζκνύ, ηνπ αζιεηηζκνύ 

θαη ζε ζπλαθείο ηνκείο, κε ιηγόηεξνπο από 50 ππαιιήινπο, πνπ παξακέλνπλ αλνηρηέο, 

αιιά έρνπλ απώιεηα θύθινπ εξγαζηώλ ηνπιάρηζηνλ 50%, ζα επσθειεζνύλ επίζεο από 

ηε κεληαία απνδεκίσζε έσο θαη 10.000 επξώ. 

iii. Άιιεο εηαηξείεο, όισλ ησλ ηνκέσλ, κε ιηγόηεξνπο από 50 ππαιιήινπο πνπ παξακέλνπλ 

αλνηρηέο, αιιά πθίζηαληαη απώιεηα άλσ ηνπ 50% ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηνπο, 

δηθαηνύληαη λα ιακβάλνπλ εθ λένπ ηελ ελίζρπζε έσο 1.500 επξώ ην κήλα από ην 

Τακείν Αιιειεγγύεο. 

Τν ζπλνιηθό θόζηνο ηνπ κέηξνπ απηνύ ππνινγίδεηαη ζε 6 δηζ. επξώ γηα έλα κήλα 

πεξηνξηζκνύ. Όιεο νη επηιέμηκεο εηαηξείεο, αλεμάξηεηα από ηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία εκπίπηνπλ, 

ζα είλαη ζε ζέζε λα ιάβνπλ ηελ ελίζρπζε από ηηο αξρέο Δεθεκβξίνπ. Υπνινγίδεηαη όηη ην ηακείν 

αιιειεγγύεο ζα εληζρύζεη ζπλνιηθά 1,6 εθ. επηρεηξήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα απηνύ ηνπ κήλα 

πεξηνξηζκνύ, κε ηηο 600.000 εμ απηώλ λα δηθαηνύληαη ηελ ελίζρπζε ησλ 10.000 επξώ θαη ηηο ινηπέο 

ηελ ελίζρπζε ησλ 1.500 επξώ.  

2. Απαιιαγή από θνηλσληθέο εηζθνξέο θαη αλαβνιή θαηαβνιήο ηνπο 

Καηά ην πξώην θύκα ηεο παλδεκίαο θαη ησλ επαθόινπζσλ πεξηνξηζκώλ, κόλν νη εηαηξείεο 

κε ιηγόηεξνπο από 10 ππαιιήινπο πνπ είραλ ππνζηεί δηνηθεηηθή παύζε ιεηηνπξγίαο ή νη Μηθξν-

Μεζαίεο Επηρεηξήζεηο πνπ αλήθαλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο δξαζηεξηόηεηαο κπνξνύζαλ λα 

επσθειεζνύλ από ηελ απαιιαγή από ηηο θνηλσληθέο εηζθνξέο. 

Ελόςεη ηνπ λένπ πεξηνξηζκνύ, ην κέηξν απηό εληζρύεηαη θαη επεθηείλεηαη πξνθεηκέλνπ λα 

θαιπθζεί πιήξσο ην βάξνο ησλ θνηλσληθώλ επηβαξύλζεσλ γηα επηρεηξεκαηίεο πνπ πιήηηνληαη από 

ηελ θξίζε: 

i. νη εηαηξείεο κε ιηγόηεξνπο από 50 ππαιιήινπο πνπ πθίζηαληαη δηνηθεηηθή παύζε 

ιεηηνπξγίαο απαιιάζζνληαη πιήξσο από ηηο θνηλσληθέο εηζθνξέο. 

ii. νη ΜΜΕπηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνύ, ηνπ ζεάκαηνο, ηνπ πνιηηηζκνύ, ηνπ 

αζιεηηζκνύ πνπ παξακέλνπλ αλνηρηέο αιιά έρνπλ ράζεη ην 50% ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ 
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ηνπο ζα δηθαηνύληαη ηηο ίδηεο εμαηξέζεηο από ηηο θνηλσληθέο εηζθνξέο εξγνδνηώλ θαη 

εξγαδνκέλσλ. 

iii. γηα όινπο ηνπο απηναπαζρνινύκελνπο, νη άκεζεο ρξεώζεηο ζα αλαζηαινύλ απηόκαηα, 

ρσξίο νη ίδηνη λα πξνβνύλ ζε θακία ελέξγεηα. Οη απηναπαζρνινύκελνη πνπ εκπίπηνπλ 

ζηελ ππνρξεσηηθή παύζε ιεηηνπξγίαο επσθεινύληαη από ηηο ζπλνιηθέο εμαηξέζεηο από 

ηηο θνηλσληθέο επηβαξύλζεηο. 

3. Γάλεηα εγγπεκέλα από ην θξάηνο θαη άκεζα δάλεηα από ην θξάηνο 

 Εγγπεκέλα δάλεηα από ην θξάηνο: 

i. Επέθηαζε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηε ρνξήγεζε ηέηνησλ δαλείσλ έσο ηηο 30 Ινπλίνπ 2021, 

αληί γηα ηηο 31 Δεθεκβξίνπ 2020 πνπ ίζρπε κέρξη ηώξα. 

ii. Δπλαηόηεηα απόζβεζεο ηνπ δαλείνπ από έλα έσο θαη πέληε επηπιένλ έηε, κε ηα επηηόθηα 

γηα ηηο ΜΜΕπηρεηξήζεηο λα θπκαίλνληαη κεηαμύ 1% - 2,5%, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θξαηηθήο εγγύεζεο. 

iii. Δπλαηόηεηα λέαο αλαβνιήο απνπιεξσκήο ελόο έηνπο ή ζπλνιηθά δύν εηώλ γηα όζεο 

εηαηξείεο ην επηζπκνύλ. Η Γαιιηθή Οκνζπνλδία Τξαπεδώλ δεζκεύεηαη λα εμεηάζεη κε 

επηείθεηα όια ηα αηηήκαηα αλαβνιήο από εηαηξείεο πνπ ηηο ρξεηάδνληαη.  

iv. Σε ζπλεξγαζία κε ηελ Τξάπεδα ηεο Γαιιίαο, δηαζθαιίδεηαη όηη ηα αηηήκαηα γηα 

πξόζζεηεο αλαβνιέο δελ ζα ζεσξνύληαη σο αδπλακία πιεξσκήο από ηηο εηαηξείεο. 

 Φνξήγεζε άκεζσλ δαλείσλ από ην θξάηνο ζε εηαηξείεο πνπ δελ βξίζθνπλ άιιε 

ρξεκαηνδνηηθή ιύζε. Γηα ην ζθνπό απηό ζα δηαηεζνύλ 500 εθ. επξώ. Απηά ηα θξαηηθά 

δάλεηα κπνξνύλ λα θηάζνπλ έσο θαη 10.000 επξώ γηα εηαηξείεο κε ιηγόηεξνπο από 10 

ππαιιήινπο, θαη έσο 50.000 € γηα εηαηξείεο κε 10 έσο 49 ππαιιήινπο. Γηα εηαηξείεο κε 

πεξηζζόηεξνπο από 50 ππαιιήινπο, ην θξάηνο κπνξεί λα ρνξεγήζεη επηζηξεπηέεο 

πξνθαηαβνιέο έσο ην πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε θύθιν εξγαζηώλ 3 κελώλ. 

4. Κάιπςε κέξνπο ησλ ελνηθίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

Η Κπβέξλεζε ζα πξνβιέςεη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2021 πίζησζε θόξνπ γηα λα 

ελζαξξύλεη ηνπο εθκηζζσηέο λα αθπξώζνπλ κέξνο ησλ ελνηθίσλ πνπ ιακβάλνπλ. Κάζε εθκηζζσηήο 

πνπ ζπκθσλεί λα παξαηηεζεί από ην ελνίθην ηνπιάρηζηνλ ελόο κήλα γηα ην δηάζηεκα Οθησβξίνπ, 

Ννεκβξίνπ θαη Δεθεκβξίνπ 2020, ζα κπνξεί λα επσθειεζεί από κία πίζησζε θόξνπ ύςνπο 30% 

ηνπ πνζνύ ησλ κε θαηαβεβιεκέλσλ ελνηθίσλ. Τν θόζηνο απηνύ ηνπ κέηξνπ εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ 1 

δηζ. επξώ θαη δηθαηνύρνη είλαη νη εηαηξείεο κε ιηγόηεξνπο από 250 ππαιιήινπο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ 

ππνρξεσηηθή παύζε ιεηηνπξγίαο ή αλήθνπλ ζηνλ ηνκέα HORECA. 

5. Γηαηήξεζε ηνπ κεραληζκνύ ηεο κεξηθήο αλεξγίαο 

Ήδε, πξηλ από ηελ αλαθνίλσζε ηνπ λένπ πεξηνξηζκνύ από ηνλ Γάιιν Πξόεδξν, ε 

θπβέξλεζε είρε αλαθνηλώζεη όηη ν κεραληζκόο κεξηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζα δηαηεξεζεί σο έρεη θαη 

δελ ζα ηξνπνπνηεζεί όπσο αλακελόηαλ από 1
εο

 Ννεκβξίνπ. Έηζη, ην θξάηνο ζα ζπλερίζεη έσο ην 

ηέινο ηνπ έηνπο λα απνδεκηώλεη πιήξσο ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ απαζρνινύληαη ζε επηρεηξήζεηο 

πνπ έρνπλ θιείζεη ππνρξεσηηθά ή πνπ πιήηηνληαη ηδηαηηέξσο από ηα κέηξα πεξηνξηζκνύ, ελώ γηα ηηο 

ινηπέο επηρεηξήζεηο ζα εμαθνινπζήζεη λα θαηαβάιεη ην 70% ηνπ αθαζάξηζηνπ κηζζνύ (84% ησλ 

θαζαξώλ απνδνρώλ) ησλ εξγαδνκέλσλ θαη όρη ην 60% (72%) πνπ πξνβιεπόηαλ λα ηζρύζεη. 

6. Τπνζηήξημε ηεο ςεθηνπνίεζεο ησλ εκπόξσλ  

Λήςε κέηξσλ γηα ηελ ππνζηήξημε όισλ ησλ πξσηνβνπιηώλ πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ ελίζρπζε 

ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ, πνπ ζα βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ππνρξεώλνληαη λα θιείζνπλ. Η 

ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ησλ γαιιηθώλ θαηαζηεκάησλ θαη εζηηαηνξίσλ, κέζσ ειεθηξνληθώλ 

παξαγγειηώλ θαη παξαιαβήο ή παξάδνζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ή γεπκάησλ ζηνπο θαηαλαισηέο 
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κπνξεί λα απνθέξεη έζνδα ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο. Η γ/Κπβέξλεζε πξνηξέπεη ηνπο θαηαλαισηέο λα 

πξνηηκήζνπλ ηα γαιιηθά θαηαζηήκαηα γηα ηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο ηνπο.  

 

Σπλνιηθά, ηα λέα απηά κέηξα ζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ ιόγσ ηνπ λένπ πεξηνξηζκνύ πνπ 

επεβιήζε, αληηπξνζσπεύνπλ θόζηνο πνπ εθηηκάηαη ζηα 15 δηζ. επξώ γηα ηνλ κήλα πεξηνξηζκνύ: 

o 6 δηζ. επξώ γηα ην ηακείν αιιειεγγύεο 

o 7 δηζ. επξώ γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ κεραληζκνύ κεξηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

o 1 δηζ. επξώ γηα ηηο απαιιαγέο από εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

o 1 δηζ. επξώ γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ησλ ελνηθίσλ ησλ εηαηξεηώλ 

Σε θάζε πεξίπησζε, ζύκθσλα κε ηνλ Γ/Πξσζππνπξγό θ. Jean Castex, ε θπβέξλεζε 

πξνηίζεηαη λα εγγξάςεη επηπιένλ θνλδύιη 20 δηζ. επξώ ζηνλ 4
ν
 ηξνπνπνηεηηθό πξνϋπνινγηζκό γηα 

ην 2020 πνπ αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη ην επόκελν δηάζηεκα, γηα λα ιεθζνύλ ππόςε όιεο νη 

πηζαλέο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θξίζε έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο. 

 

 


