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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Πρόεδροσ και το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Συνδζςμου Εργολάβων Θερμοχδραυλικϊν Ν. 

Θεςςαλονίκθσ. Λαμβάνοντασ ςοβαρά υπόψθ τισ πρόςφατεσ εξελίξεισ, ςχετικά με τθν εξάπλωςθ του 

κορωνοϊοφ (COVID-19), κα ικελαν να ςασ ενθμερϊςουν για τα μζτρα ςτιριξθσ, που ιςχφουν μζχρι 

ςτιγμισ, και τα οποία ζχουν ανακοινωκεί από τθν Κυβζρνθςθ, και ςτα οποία ζχει ενταχκεί ο Κ.Α.Δ. του 

επαγγζλματοσ μασ.  

Τα μζτρα ςτιριξθσ είναι αυτά που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω : 

1. Αναςτολι πλθρωμισ Φ.Π.Α.. 

Σε επιχειριςεισ που επλιγθςαν οικονομικά λόγω τθσ εμφάνιςθσ και διάδοςθσ του κορωνοϊοφ 
COVID-19, δφναται να παρατείνεται θ προκεςμία καταβολισ και να αναςτζλλεται θ είςπραξθ οφειλϊν 
που ζχουν βεβαιωκεί από δθλϊςεισ Φ.Π.Α., με ποςό φόρου προσ καταβολι (χρεωςτικζσ). Κατά το 
χρονικό διάςτθμα παράταςθσ τθσ προκεςμίασ καταβολισ και αναςτολισ είςπραξθσ, τα οφειλόμενα 
ποςά δεν επιβαρφνονται με τόκουσ ι προςαυξιςεισ. 

2. Αναςτολι είςπραξθσ βεβαιωμζνων οφειλών και παράταςθ προκεςμίασ καταβολισ δόςεων. 

α) Σε επιχειριςεισ που επλιγθςαν οικονομικά λόγω τθσ εμφάνιςθσ και διάδοςθσ του κορωνοϊοφ 
COVID-19, κακϊσ και ςε μιςκωτοφσ των επιχειριςεων αυτϊν, δφναται να παρατείνεται θ προκεςμία 
καταβολισ και να αναςτζλλονται θ είςπραξθ βεβαιωμζνων οφειλϊν ςτισ Δ.Ο.Υ., ι τα Ελεγκτικά Κζντρα, 
κακϊσ και οι προκεςμίεσ καταβολισ των δόςεων ρυκμίςεων. 

β) Για τισ ωσ άνω επιχειριςεισ και φυςικά πρόςωπα που προςδιορίηονται με τισ αποφάςεισ τθσ 
παρ. 2, εκπίπτει ποςοςτό είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%) των δόςεων των βεβαιωμζνων ςτθ Φορολογικι 
Διοίκθςθ, οφειλϊν τουσ με θμερομθνία καταβολισ από τισ 30 Μαρτίου 2020 ζωσ και τισ 30 Απριλίου 
2020, εφόςον αυτζσ καταβάλλονται εμπρόκεςμα. Σε περίπτωςθ οφειλϊν που τελοφν ςε κακεςτϊσ 
ρφκμιςθσ / διευκόλυνςθσ τμθματικισ καταβολισ, εκπίπτει ποςοςτό εικοςιπζντε τοισ εκατό (25%) του 
ποςοφ τθσ δόςθσ τθσ ρφκμιςθσ. Η ωσ άνω ζκπτωςθ δεν αφορά τισ οφειλζσ Φ.Π.Α. που δεν είναι 
ρυκμιςμζνεσ. 

3. Παράταςθ προκεςμίασ καταβολισ αςφαλιςτικών ειςφορών 

Παρατείνονται οι ειςφορζσ περιόδου απαςχόλθςθσ Φεβρουαρίου, απαιτθτζσ ζωσ 31/03/2020, 
(ζωσ 10/4/2020 με τθν παράταςθ) και Μαρτίου απαιτθτζσ ζωσ 30/04/2020 αντίςτοιχα, κακϊσ και τυχόν 
δόςεισ οφειλισ από ςυμπλθρωματικι εκκακάριςθ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν προθγοφμενων ετϊν, 
απαιτθτϊν εντόσ των ανωτζρω θμερομθνιϊν. 
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• Οι ειςφορζσ αυτζσ εξοφλοφνται τμθματικά ςε 4 ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ, καταβλθτζεσ μζχρι 
τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα κάκε μινα, με προκεςμία καταβολισ τθσ πρϊτθσ δόςθσ ζωσ 30/9/2020. 
Προβλζπεται δθλαδι μια "μίνι ρφκμιςθ" για τθν καταβολι των ειςφορϊν Φεβρουαρίου και Μαρτίου 
ςε 4 δόςεισ, αρχισ γενομζνθσ από τον Σεπτζμβριο και μετά. 

• Σε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ καταβολισ δόςθσ (από 30/09/2020 και μετά) επιβάλλονται τόκοι 
κακυςτζρθςθσ. Εφόςον τθροφνται οι όροι τθσ ρφκμιςθσ χορθγείται αποδεικτικό αςφαλιςτικισ 
ενθμερότθτασ διμθνιαίασ ιςχφοσ. 

• Σε περίπτωςθ ρυκμίςεων αςφαλιςτικϊν οφειλϊν, αναςτζλλεται θ είςπραξθ αυτϊν για 3 
μινεσ. 

Οι ειςφορζσ που κα πλθρωκοφν εντόσ τθσ αρχικισ προκεςμίασ πλθρωμισ ιτοι 10/04/2020 
(για τισ ειςφορζσ του 02/2020) και 30/04/2020 (για τισ ειςφορζσ του 03/2020) κα ζχουν ζκπτωςθ 
25%. 

4. Δάνεια από το κράτοσ; 

Θα δοκοφν υπό τθ μορφι επιςτρεπτζασ προκαταβολισ, με εκτεταμζνο χρονικό ορίηοντα 
αποπλθρωμισ και περίοδο χάριτοσ, για όλεσ τισ επιχειριςεισ που πλιττονται δραςτικά, ςυνολικοφ 
φψουσ 1 δις. ευρϊ. Το φψοσ τθσ διακζςιμθσ χρθματοδότθςθσ κα λαμβάνει υπόψθ τθ μείωςθ του 
τηίρου των επιχειριςεων, κακϊσ και το μιςκολογικό και μθ μιςκολογικό κόςτοσ των εργαηομζνων που 
απαςχολοφν. Προχπόκεςθ λιψθσ αυτισ τθσ χρθματοδότθςθσ είναι, και πάλι, θ διατιρθςθ των 
υφιςτάμενων κζςεων εργαςίασ. 

5. Ζκπτωςθ ενοικίου 40% ςτισ πλθττόμενεσ επιχειριςεισ. 

Επιχειριςεισ για τισ οποίεσ περιλαμβάνεται ο Κφριοσ Κ.Α.Δ. ι ο δευτερεφον εφόςον ςτθν 
διλωςθ 2018, είχε τα μεγαλφτερα ζςοδα δικαιοφται ζκπτωςθ 40% ςτο ενοίκιο επαγγελματικισ ςτζγθσ. 
Ωσ εκ τοφτου καταβάλει το 60% αυτοφ. 

6. Οφειλζσ του Δθμοςίου προσ τουσ ιδιώτεσ 

Η Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων προχωρά ςε άμεςθ αποπλθρωμι όλων των 
λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων προσ τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ, επιςτρζφοντασ τα ποςά όλων 
των υπό ζλεγχο υποκζςεων φψουσ ζωσ 30.000 €. 

7. Επίδομα 800,00€ ςτουσ Ελεφκερουσ Επαγγελματίεσ. 

Όλεσ οι επιχειριςεισ οι οποίεσ πλιττονται ςθμαντικά βάςει τθσ λίςτασ των Κ.Α.Δ. και εφόςον : 

α) Απαςχολοφν ζωσ 5 εργαηομζνουσ.  

β) Δεν ζχουν υποβάλει μθδενικζσ Φ.Π.Α. το τελευταίο εξάμθνο, δικαιοφνται τθν αποηθμίωςθ 
των 800,00€. Η εφαρμογι για τισ αιτιςεισ κα ξεκινιςει ζωσ τισ 15/04/2020. 
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8. Επιχειριςεισ που απαςχολοφν εργαηόμενουσ. 

Μποροφν να κζςουν τισ ςυμβάςεισ των εργαηομζνων ςε αναςτολι εργαςίασ ζτςι ϊςτε να 

λάβουν οι εργαηόμενοι το επίδομα των 800,00€. Άλλα μζτρα μποροφν να χρθςιμοποιιςουν είναι θ 

άδεια ειδικοφ ςκοποφ ι θ περιτροπισ εργαςία. 

Το ςυγκεκριμζνο Δελτίο Τφπου είναι προσ ενθμζρωςθ όλων των ςυναδζλφων, για τα μζτρα τα 

οποία ζχουν ανακοινωκεί ιδθ κατά τθν διάρκεια τθσ κατάςταςθσ τθσ οποίασ διανφουμε, και του 

γεγονότοσ ότι ανακοινϊνονται ςυνεχϊσ νζα μζτρα ενίςχυςθσ τα οποία ςαφϊσ αφοροφν και τον Κλάδο 

μασ, για ακόμα ποιο ζγκαιροι ενθμζρωςθ ςασ το καλό κα ιταν να ενθμερωνόςαςτε τακτικά από τον 

εκάςτοτε λογιςτι τθσ επιχείρθςθσ, ο οποίοσ γνωρίηει καλφτερα τθν φορολογικι κατάςταςθ κάκε 

ενδιαφερόμενου κακϊσ και οποιαδιποτε νζο μζτρο το οποίο μασ αφορά. Κακϊσ και ο Σφνδεςμοσ κα 

ςασ κρατάει ςυνεχϊσ ενιμερουσ. 

  Για οτιδιποτε χρειαςτείτε τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, παραμζνουν ςτθν διάκεςθ 

ςασ. 

Για το Διοικητικό υμβούλιο. 

                                 Ο                                                                                     Ο 
                        ΠΡΟΕΔΡΟ                                                             ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 
 ΑΑ κκ ρρ ιι ββ έέ ςς   ΑΑ νν ττ ίί γγ ρρ αα φφ οο     

  

                     Τσαπαδάς Φώτιος                                     Καράμπελας Ευαγ. Παναγιώτης  


