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Δελτίο Τύπου 
 

Τοποθέτηση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου 
για το νέο πακέτο μέτρων οικονομικής στήριξης 

 
 
Σε συνέχεια των μέτρων που ανέλυσαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι, θα αναφερθώ με τη 
σειρά μου στη μείωση των μισθωμάτων και στις αναστολές των ρυθμισμένων φορολογικών 
και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. 
 
Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, επεκτάθηκε και για το μήνα Μάρτιο η ρύθμιση που προβλέπει 
την πλήρη απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου για τις επιχειρήσεις που 
παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή. 
 
Άμεσα ωφελούμενοι από αυτό το μέτρο είναι και επιχειρήσεις της εστίασης που 
λειτουργούν με διανομή προϊόντων σε πακέτο και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το 
κατάστημα, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, οι επιχειρήσεις των κλάδων πολιτισμού 
και αθλητισμού, τα γυμναστήρια, οι τουριστικές επιχειρήσεις, όπως ξενοδοχεία, 
καταλύματα και τουριστικά γραφεία, και οι υπηρεσίες μεταφορών. 
 
Για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές θα καταβληθεί 
απευθείας στον τραπεζικό τους λογαριασμό αποζημίωση ίση με το 80% του μισθώματος για 
τα φυσικά πρόσωπα και ίση με το 60% του μισθώματος για τα νομικά πρόσωπα. 
Παράλληλα, για τον Μάρτιο συνεχίζεται για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους 
υπόλοιπους πληττόμενους ΚΑΔ, η υποχρεωτική έκπτωση ενοικίου 40%. 
 
Επιπλέον, για τους εργαζόμενους που η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή, 
δίνεται η δυνατότητα έκπτωσης ενοικίου 40% για την κύρια κατοικία και τη φοιτητική 
κατοικία των εξαρτώμενων μελών αυτών. 
 
Αντιμετωπίσαμε επίσης δύο άλλα ζητήματα που είχαν ανακύψει σχετικά με τα μισθώματα, 
δίνοντας λύσεις. 
 
Αναφέρομαι στο ζήτημα που είχε δημιουργηθεί με τις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις οι οποίες 
έκαναν έναρξη εργασιών μετά τις 20/3/2020. 
Διευκρινίσαμε ότι λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο υπαγωγής στο ευνοϊκό μέτρο των 
μισθωμάτων ο κύριος ΚΑΔ κατά την ημερομηνία έναρξης των εργασιών τους. 
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Το δεύτερο ζήτημα σχετίζεται με τα υποκαταστήματα πληττόμενων επιχειρήσεων. 
 
Με σχετική απόφαση (Α. 1040/2021) προβλέπεται ότι σε υποκατάστημα πληττόμενης 
επιχείρησης στο οποίο επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα, ενώ η έδρα εντάσσεται στις 
πληττόμενες επιχειρήσεις που δικαιούνται υποχρεωτική μείωση μισθώματος κατά 40%, 
τότε η επιχείρηση συνολικά δικαιούται πλήρους απαλλαγής του ενοικίου. 
Σε αυτή την περίπτωση  το υποκατάστημα συμπαρασύρει την έδρα και απαλλάσσεται 100% 
της καταβολής του μισθώματος το σύνολο της επιχείρησης. 
 
Ένα ενδεικτικό παράδειγμα: 
Το κεντρικό κατάστημα της πληττόμενης επιχείρησης με κύρια δραστηριότητα 
«Επεξεργασία τσαγιού και καφέ» που δικαιούται μείωση μισθώματος κατά 40% και το 
υποκατάστημα είναι καφετέρια που έχει κλείσει με κρατική εντολή και δικαιούται 
απαλλαγή κατά 100% της καταβολής του μισθώματος, τότε συνολικά η επιχείρηση  
δικαιούται πλήρη απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του μισθώματος, τόσο για το 
κεντρικό όσο και για το υποκατάστημα. 
 
Προχωρήσαμε, επίσης, στην αναστολή των ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων των επιχειρήσεων στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και 
πλήττονται άμεσα τον μήνα Μάρτιο, όπως ακριβώς ισχύει και για τους προηγούμενους 
μήνες, Ιανουάριο και Φεβρουάριο. 
 
Η δόση, δηλαδή, του Μαρτίου για αυτές τις οφειλές μεταφέρεται στο τέλος της ισχύουσας 
ρύθμισης. 
 
Κυρίες και Κύριοι, 
Η αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας έχει δυναμικά και όχι στατικά 
χαρακτηριστικά. 
Είμαστε σε ένα διαρκή διάλογο με την κοινωνία. 
Σταθμίζουμε όλα τα δεδομένα και με αντικειμενικά και ορθολογικά κριτήρια λάβαμε και θα 
συνεχίσουμε να λαμβάνουμε μέτρα για τη στήριξη αυτών που υφίστανται τις συνέπειες της 
πανδημίας. 


