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«Η Κρατική ενίσχυση των 800 ευρώ πρέπει να δοθεί σε όλες τις
Επιχειρήσεις µε τους (ΚΑ∆) που σχετίζονται µε Μηχανικούς και την
επαγγελµατική δραστηριότητα τους.»

Στην επιστολή που έστειλα στον ΣΑΤΕ η οποία αναρτήθηκε στις 10/4/2020 είχα επισηµάνει τις
προϋποθέσεις χορήγησης της έκτακτης αποζηµίωσης των 800 ευρώ για τους
αυτοαπασχολούµενους τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, για το
χρονικό διάστηµα 45 ηµερών, αναφέροντας µάλιστα 4 παραδείγµατα στα οποία αποκλείονταν
άδικα από τους επιλέξιµους κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑ∆) οι Μηχανικοί και οι επιχειρήσεις
τους που σχετίζονται µε την επαγγελµατική τους δραστηριότητα, επειδή το υπουργείο
οικονοµικών έθεσε τις εξής προϋποθέσεις :

● Θα πάρουν τα 800 €υρώ έως και 750.000 αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι
επαγγελματίες όπως επίσης και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων.
● Θα εξαιρεθούν μόνο οι επιστήμονες οι οποίοι –προς το παρόν‐ δικαιούνται το
voucher των 600 ευρώ εφόσον λάβουν μέρος στα επιδοτούμενα σεμινάρια τηλε‐
εκπαίδευσης.
● Θα προηγηθεί η έκδοση υπουργικής απόφασης η οποία θα καθορίζει τις
προϋποθέσεις και τα κριτήρια χορήγησης της έκτακτης ενίσχυσης και στους
αυτοαπασχολούμενους.
Επίσης :
● Για τους αυτοαπασχολούμενους, η αποζημίωση των 800 ευρώ θα καλύπτει χρονικό
διάστημα 45 ημερών ενώ η καταβολή θα γίνει μέσα στον Απρίλιο.
● Δικαιούχοι είναι αυτοαπασχολούμενοι και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων κάθε νομικής
μορφής. Θα εξαιρούνται μόνο οι ανώνυμες εταιρείες.
● Θα υπάρχει "κόφτης" με βάση τον αριθμό των εργαζομένων. Δηλαδή, το επίδομα θα
δικαιούνται και οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων μόνο υπό την προϋπόθεση ότι
απασχολούν έως πέντε άτομα προσωπικό.
● Δεν θα καταβληθεί επίδομα 800 ευρώ σε όσους επαγγελματίες ή επιχειρήσεις έχουν
υποβάλλει μηδενική δήλωση ΦΠΑ κατά τους τελευταίους έξι μήνες.
● Σε περίπτωση εταιρίας, καταβάλλεται μοναδική αποζημίωση στον επαγγελματικό
τραπεζικό λογαριασμό του νομικού προσώπου. Δηλαδή, σε μια ομόρρυθμη εταιρεία ή
σε μια ετερόρρυθμη εταιρεία, δεν θα δοθεί το επίδομα των 800 ευρώ για κάθε εταίρο
χωριστά αλλά μια φορά στο όνομα της επιχείρησης ανεξαρτήτως αν η ΟΕ, η ΕΕ και η
ΙΚΕ έχουν περισσότερους από έναν εταίρους ή μετόχους.
Στην συνέχεια και µετά τη δηµοσιότητα του θέµατος, έρχεται το Υπουργείο Οικονοµικών µε
∆ελτίο Τύπου στις 14 Απριλίου 2020 να τροποποιήσει την µία εκ των προϋποθέσεων :

● Θα υπάρχει "κόφτης" με βάση τον αριθμό των εργαζομένων. Δηλαδή, το επίδομα θα
δικαιούνται και οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων μόνο υπό την προϋπόθεση ότι
απασχολούν έως πέντε άτομα προσωπικό.
ως εξής:
« Η δεύτερη παρέµβαση αφορά ρύθµιση, µε την οποία επεκτείνεται το µέτρο της χορήγησης
οικονοµικής ενίσχυσης των 800 ευρώ σε ιδιοκτήτες ατοµικών επιχειρήσεων,
συµπεριλαµβανοµένων των αυτοαπασχολούµενων και των ελεύθερων επαγγελµατιών, καθώς
και σε επιχειρήσεις µε τη µορφή Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και I.K.E., οι οποίες δεν απασχολούν ή
απασχολούν µέχρι και είκοσι (20) εργαζοµένους, έναντι πέντε (5) που προβλέπεται σήµερα.»
Όµως το σωστό και το δίκαιο θα ήταν να απαλειφθούν και οι επόµενες δύο προϋποθέσεις :

● Δεν θα καταβληθεί επίδομα 800 ευρώ σε όσους επαγγελματίες ή επιχειρήσεις έχουν
υποβάλλει μηδενική δήλωση ΦΠΑ κατά τους τελευταίους έξι μήνες.
● Δικαιούχοι είναι αυτοαπασχολούμενοι, και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων κάθε νομικής
μορφής. Θα εξαιρούνται μόνο οι ανώνυμες εταιρείες.
∆ιότι είναι απόλυτα λογικό µία Ατοµική Εργοληπτική Επιχείρηση ή µία Εργοληπτική
Επιχείρηση Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε., I.K.E, ακόµη και Α.Ε., να µην έχει επαγγελµατική δραστηριότητα
άρα µηδενική δήλωση ΦΠΑ τους τελευταίους έξι µήνες επειδή σταµάτησε το έργο όχι µε δική
της υπαιτιότητα ή επειδή καθυστερούν οι διαδικασίες ανάθεσης για µεγάλο χρονικό διάστηµα
ακόµη και άνω του εξαµήνου µε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας αρχής, και παρ΄ όλα ταύτα δεν
εξαιρείται από τον ετήσιο Φόρο Επιτηδεύµατος.
Επίσης πώς είναι δυνατόν να εξαιρούνται οι Ανώνυµες Εταιρείες µήπως θεωρούν τους µετόχους
και εταίρους εκατοµµυριούχους ; υπάρχουν και µικρές Εργοληπτικές Ανώνυµες Εταιρείες όπως
είναι η πλειοψηφία των µελών του ΣΑΤΕ και του συνόλου του κατασκευαστικού κλάδου (πάνω
από 6.000)
Ακόµη άς ληφθεί υπ όψη ότι οι επιχειρήσεις κάθε νοµικής µορφής Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε., I.K.E,
ακόµη και Α.Ε., είναι κλειστές εδώ και ένα µήνα και µε προοπτική να µείνουν κλειστές για πολύ
ακόµα λόγω κορωνοϊού
Επισηµαίνω ότι τα τελευταία 10 χρόνια, για κάθε µικρή Εργοληπτική Επιχείρηση Ο.Ε, Ε.Ε,
Ε.Π.Ε., I.K.E, ακόµη και Α.Ε., η οποία µε πάρα πολλές δυσκολίες αντιµετωπίζει την κρίση σ΄
αυτό το δύσκολο, φτωχό και εχθρικό επιχειρηµατικό περιβάλλον το οποίο περιορίζει κάθε
προσπάθεια επιβίωσης, η οποιαδήποτε οικονοµική βοήθεια θεωρείται φιλί ζωής.
Περιµένουµε την ώρα της ευθύνης της κυβέρνησης και του Υπουργού στα δύσκολα που ζούµε
και στα χειρότερα που έρχονται.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΣΑΤΕ

Μηχανικοί και εργολήπτες σε... νευρική κρίση για
τα µέτρα στήριξης • Παραδείγµατα
09:14, 15/04/2020

Εκτός στήριξης µένει πλήθος µικρών και µεσαίων τεχνικών εταιρειών, ακόµα και στην περίπτωση
που ο κωδικός δραστηριότητας (ΚΑ∆) έχει συµπεριληφθεί στον κατάλογο της κυβέρνησης, όπως
υποστηρίζουν οι µηχανικοί. Οι τελευταίοι λένε, για παράδειγµα, πως από τα µέτρα στήριξης εξαιρούνται
οι ανώνυµες εταιρείες (ΑΕ) ακόµα και εάν είναι µικρότερες σε δραστηριότητα σε πιο δύσκολη θέση από
πολλές Ε.Ε. και Ο.Ε. που επιδοτούνται αν και βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση!
Σε επιστολή του µέλους του ∆.Σ. του ΣΑΤΕ ∆ηµ. Μανδρούκα (εκπροσωπεί τις µικρότερες εταιρείες),
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περίπτωση Ατοµικής Εργοληπτικής Επιχείρησης µε κωδικό δραστηριότητας (ΚΑ∆) 42.99 (Κατασκευή
άλλων έργων πολιτικού µηχανικού π.δ.κ.α.), ενώ ο (ΚΑ∆) έχει συµπεριληφθεί στις νέες λίστες ο
συγκεκριµένος µηχανικός που διατηρεί την παραπάνω ατοµική επιχείρηση δεν λαµβάνει κρατική
ενίσχυση διότι δεν έχει ΚΑ∆ που δικαιούται το voucher των 600 ευρώ, αν λάβει µέρος στα
επιδοτούµενα σεµινάρια τηλε-εκπαίδευσης.
Επίσης ως Ατοµική Εργοληπτική Επιχείρηση ενώ έχει (ΚΑ∆) που δικαιούται το επίδοµα των 800
ευρώ δεν το παίρνει διότι δεν απασχολεί προσωπικό ή κατά τους τελευταίους έξη (6) µήνες υποβάλλει
µηδενική δήλωση ΦΠΑ. Ετσι, «ο συγκεκριµένος µηχανικός δεν ωφελείται του προγράµµατος κρατικής
ενίσχυσης αφού δεν δικαιούται το voucher των 600 ευρώ αλλά δεν θα λάβει ούτε το επίδοµα των 800 ευρώ
και το χειρότερο: δεν του επιτρέπεται ούτε να εργαστεί λόγω κορονοϊού».
Σε ένα άλλο παράδειγµα, σε µία Εργοληπτική Επιχείρηση ΟΕ, ή ΕΕ ή ΙΚΕ µε κωδικό δραστηριότητας
(ΚΑ∆) 43.39 (Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώµατος), ενώ έχει συµπεριληφθεί

στις νέες λίστες των ΚΑ∆, «ο µηχανικός ή µηχανικοί που διατηρούν την παραπάνω Εργοληπτική
Επιχείρηση, εάν απασχολεί προσωπικό άνω των πέντε ατόµων δεν ωφελούνται του προγράµµατος
κρατικής ενίσχυσης αφού δεν δικαιούται το voucher των 600 ευρώ αλλά ούτε και η Εργοληπτική
Επιχείρηση ΟΕ, η ΕΕ η ΙΚΕ θα λάβει το επίδοµα των 800 ευρώ επειδή προσφέρει θέσεις εργασίας σε πάνω
από πέντε εργαζόµενους και για αυτόν τον λόγο τιµωρείται, και το χειρότερο : η επιχείρηση είναι κλειστή
εδώ και ένα µήνα και µε προοπτική να µείνει κλειστή για πολύ ακόµα λόγω κορονοϊού».
Απλήρωτοι από το ∆ηµόσιο
Μια άλλη διάσταση δίνει, µε επιστολή που κοινοποιείται και στον υπουργό Υποδοµών Κ. Καραµανλή, ο
διευθύνων σύµβουλος της τεχνικής εταιρείας Geogenesis ΑΕ Ευγ. Παπαδόπουλος. Όπως γράφει, «οι
κατασκευαστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο τοµέα των δηµοσίων έργων και συνεχίζουν να
παρέχουν εργασίες διαφυλάσσοντας ενεργές θέσεις εργασίας και διατηρώντας ενεργό σηµαντικό µέρος της
οικονοµικής δραστηριότητας, δεν έχουν τη δυνατότητα να εισπράξουν τα οφειλόµενα από τον
αντισυµβαλλόµενο (Ελληνικό ∆ηµόσιο) ∆ηµόσιο), αφού οι υπηρεσίες του ∆ηµόσιου και ευρύτερου
∆ηµόσιου Τοµέα (Περιφέρειες, ∆ήµοι, ΝΠ∆∆, κλπ) υπολειτουργούν και ουσιαστικά απέχουν από τα
καθήκοντά τους να επιβλέπουν, να ελέγχουν , να πιστοποιούν και να πληρώνουν να οφειλόµενα στις
Εταιρείες».
Ο κ. Παπαδόπουλος υπενθυµίζει πως «προκειµένου να πληρωθεί ο Ανάδοχος ενός Έργου πρέπει να διέλθει
από την ατραπό : α) επι τροπών ελέγχων Πρωτοκόλλων Παραλαβής Αφανών Εργασιών, β) µηχανικών
ελέγχου αναλυτικών επιµετρήσεων εργασιών, γ) επιβλεπόντων και προϊσταµένων υπηρεσιών υπογραφής
πιστοποιήσεων, δ) ∆ .Ο. για βεβαιώσεις ΦΠΑ , εκδόσεις φορολογικών ενηµερώσεων, υπηρεσιών για
παρακρατήσεις, ε) διαχειριστικών αρχών, στ) υπηρεσιών Τραπέζης Ελλάδος, ζ ) ταµειακών υπηρεσιών,
κλπ. Η ατραπός αυτή είναι υπό κανονικές συνθήκες δύσβατη. Σε περίοδο πανδηµίας είναι αδιάβατη»
Ταυτόχρονα, γράφει ο κ. Παπαδόπουλος, «η Ελληνική Πολιτεία ουδέν µέτρο λαµβάνει για τη στήριξή τους
(αναστολή υποχρεώσεων προς το ∆ηµόσιο, κλπ). ∆ηλαδή όσοι διαφυλάσσουν θέσεις εργασίας , διατηρούν
ενεργή οικονοµική δράση, δηµιουργούν οικονοµικά και ασφαλιστικά έσοδα για το ∆ηµόσιο και δεν ζητούν
επιδόµατα τιµωρούνται παραδειγµατικά από την Ελληνική Πολιτεία. Η κατασκευαστική εταιρεία ενώ
δεν πληρώνεται καλείται να πληρώσει εντός προθεσµιών που ισχύουν σε οµαλές οικονοµικές συνθήκες».
Τα προβλήµατα δεν αφορούν µόνο τους µικρούς, καθώς και οι µεγάλοι όµιλοι των κατασκευών έχουν
ζητήµατα µε τη λειτουργία όσων εργοταξίων παραµένουν ανοικτά. Προχθές ο ΣΤΕΑΤ, που εκπροσωπεί
τους µεγάλους οµίλους, έστειλε επιστολή στην κυβέρνηση για να βρεθεί τρόπος ώστε να πηγαίνουν στα
εργοτάξια και να επιστρέφουν στα σπίτια τους ή να διανύουν µεγάλες αποστάσεις υπάλληλοι που
εργάζονται ανά την Ελλάδα. Πρόκειται για εργαζόµενους στα εργοτάξια που θα δυσκολευτούν λόγω των
περιορισµών του Πάσχα στις µετακινήσεις µεγάλων αποστάσεων.

Γραφείο Τύπου
•

∆ελτίο Τύπου 14 Απρ 2020

Παρεµβάσεις για τα ενοίκια φοιτητών που σπουδάζουν µακριά από τον τόπο
µόνιµης κατοικίας τους και για την επέκταση του µέτρου της χορήγησης
οικονοµικής ενίσχυσης των 800 ευρώ
Σε δύο σηµαντικές παρεµβάσεις µε κοινωνικό πρόσηµο προχωρά το Υπουργείο Οικονοµικών.
Η πρώτη, αφορά τη ρύθµιση που θα κατατεθεί και θα ψηφιστεί την επόµενη εβδοµάδα, µε την
οποία θεσπίζεται µείωση 40% για τα ενοίκια φοιτητών που σπουδάζουν σε πόλεις και περιοχές
µακριά από τον τόπο της µόνιµης κατοικίας τους.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι φοιτητές να θεωρούνται εξαρτώµενα τέκνα εργαζοµένων που
απασχολούνται σε επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί λόγω των µέτρων για
τον περιορισµό της πανδηµίας ή που εργάζονται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί και έχει
ανασταλεί η σύµβαση εργασίας τους.
Το µέτρο κρίθηκε επιβεβληµένο, προκειµένου να στηριχθούν οι οικογένειες µε εξαρτώµενα
τέκνα που σπουδάζουν µακριά από τον τόπο κατοικίας τους.
Παράλληλα, η Κυβέρνηση εξετάζει τη θέσπιση ευνοϊκών φορολογικών ρυθµίσεων για τους
ιδιοκτήτες ακινήτων, στους οποίους καταβάλλεται µόνο το 60% του µισθώµατος, µε βάση τα
µέτρα που υλοποιεί.
Η δεύτερη παρέµβαση αφορά ρύθµιση, µε την οποία επεκτείνεται το µέτρο της χορήγησης
οικονοµικής ενίσχυσης των 800 ευρώ σε ιδιοκτήτες ατοµικών επιχειρήσεων,
συµπεριλαµβανοµένων των αυτοαπασχολούµενων και των ελεύθερων επαγγελµατιών, καθώς
και σε επιχειρήσεις µε τη µορφή Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και I.K.E., οι οποίες δεν απασχολούν ή
απασχολούν µέχρι και είκοσι (20) εργαζοµένους, έναντι πέντε (5) που προβλέπεται σήµερα.
Η προσπάθεια αντιµετώπισης των δυσµενών συνεπειών της υγειονοµικής κρίσης συνεχίζεται, µε
αίσθηµα δικαίου.

