ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Ειδικό Σχέδιο Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων
Το υπό αναφορά Σχέδιο απευθύνεται σε οποιαδήποτε ξενοδοχειακή μονάδα ή τουριστικό κατάλυμα που ασκεί οικονομική δραστηριότητα σε
οποιαδήποτε Επαρχία της Δημοκρατίας. Η συμμετοχή στο Σχέδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:
Περίοδος

Ποσοστό Μείωσης Κύκλου Εργασιών / Ποσοστό Πληρότητας

πέραν του 40% μείωση του κύκλου εργασιών για την αντίστοιχη χειμερινή περίοδο του
προηγούμενου έτους για επιχειρήσεις που ήταν δραστηριοποιημένες
ή
Νοέμβριος 2020
πληρότητα μικρότερη από
– Μάρτιος 2021
60% για επιχειρήσεις που δεν ήταν δραστηριοποιημένες κατά την αντίστοιχη χειμερινή
περίοδο του προηγούμενου έτους
Το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών / το ποσοστό πληρότητας θα πρέπει να
αφορούν ολόκληρη την υπό αναφορά περίοδο (μηνιαία).

Ποσοστό Κάλυψης
Εργοδοτουμένων
για Επιχειρήσεις
που θα
επαναδραστηριοποιηθούν

Ποσοστό Κάλυψης
Εργοδοτουμένων
για Επιχειρήσεις που
δεν θα
επαναδραστηριοποιηθούν

90%

97%

Ποσοστό
Μισθολογικής
Επιδότησης

60%

Προϋποθέσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο:
•
•

•
•
•

Να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος μέχρι και το τέλος Μαρτίου 2021, εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ
προειδοποιήσεως. Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω
διάστημα.
Ο εργοδότης θα έχει την υποχρέωση καταβολής εισφορών στα Ταμεία για τα οποία έχουν ευθύνη είσπραξης οι Υπηρεσίες Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, 2,8% επί του ύψους του Ειδικού Επιδόματος που θα καταβληθεί για τους εργοδοτούμενους που θα συμμετέχουν στο Σχέδιο.
Στο υπόλοιπο του μισθού που καταβάλλεται από τον εργοδότη για όσους εργάζονται στην επιχείρηση θα καταβάλλονται και οι ανάλογες
εισφορές, ως ίσχυε μέχρι τώρα στα Σχέδια.
Οι επιχειρήσεις (ξενοδοχεία / τουριστικά καταλύματα) που θα λειτουργούν μόνο τα καφεστιατόρια θα θεωρούνται
επαναδραστηριοποιημένες.
Ως Μη Επαναδραστηριοποιημένες Επιχειρήσεις θα θεωρούνται και οι επιχειρήσεις (ξενοδοχεία / τουριστικά καταλύματα) που εκτελούν
εργασίες συντήρησης / επιδιόρθωσης ή άλλες συναφείς εργασίες που δεν μπορούν να θεωρηθούν ως συνήθεις εργασίες στο αντικείμενο
των υπό αναφορά επιχειρήσεων.
Δεν θα περιλαμβάνονται στις ημερομηνίες για τις οποίες υποβάλλονται οι αιτήσεις, οι περίοδοι των πληρωμένων συσσωρευμένων
ημεραργιών και το υπόλοιπο της πληρωμένης ετήσιας άδειας των εργοδοτουμένων.
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2. α. Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων Συνδεόμενων με την Τουριστική Βιομηχανία ή Οικονομικών Δραστηριοτήτων οι οποίες
επηρεάζονται άμεσα από τον Τουρισμό και Τουριστικά Πρακτορεία
β. Ειδικό Σχέδιο Οικονομικών Δραστηριοτήτων Συνδεόμενων με Επιχειρήσεις που τελούν υπό Υποχρεωτική Πλήρη Αναστολή
Το υπό αναφορά Σχέδιο απευθύνεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση συνδέεται με την τουριστική βιομηχανία ή ασκεί οικονομική δραστηριότητα που
επηρεάζεται άμεσα από τον Τουρισμό ή ασκεί οικονομική δραστηριότητα που τελεί υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή, σύμφωνα με τα πιο
πρόσφατα Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας ή/ και τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.
Η συμμετοχή στο Σχέδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:
Περίοδος

Ποσοστό Μείωσης Κύκλου Εργασιών

Νοέμβριος
2020 –
Μάρτιος 2021

Πέραν του 40% μείωση του κύκλου
εργασιών για την αντίστοιχη χειμερινή
περίοδο του προηγούμενου έτους για
επιχειρήσεις που ήταν δραστηριοποιημένες
ή
Σε περίπτωση που δεν ήταν
επαναδραστηριοποιημένες κατά την
αντίστοιχη χειμερινή περίοδο του
προηγούμενου έτους, θα πραγματοποιείται
σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2020 και τον
υπό αναφορά μήνα

Αριθμός
Εργαζομένων
της
Επιχείρησης

Ποσοστό Κάλυψης
Εργοδοτουμένων για
Επιχειρήσεις που θα
επαναδραστηριοποιηθούν

μέχρι 3
εργαζόμενοι

100%

πέραν των 3
εργαζομένων

Ποσοστό Κάλυψης
Εργοδοτουμένων για
Επιχειρήσεις που δεν θα
επαναδραστηριοποιηθούν

Ποσοστό
Μισθολογικής
Επιδότησης

97%

60%

65%
Για τα τουριστικά πρακτορεία, το
ποσοστό κάλυψης από 65% γίνεται
80%

Προϋποθέσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο:
• Να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος μέχρι και το τέλος Μαρτίου 2021, εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ
προειδοποιήσεως. Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω
διάστημα.
• Το ποσό που δύναται να καταβληθεί ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα για περίοδο ενός (1) μηνός, μη περιλαμβανομένης της Κυριακής, δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214 ή να είναι μικρότερο από €360.
• Ο εργοδότης θα έχει την υποχρέωση καταβολής εισφορών στα Ταμεία για τα οποία έχουν ευθύνη είσπραξης οι Υπηρεσίες Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, 10% επί του ύψους του Ειδικού Επιδόματος που θα καταβληθεί για τους εργοδοτούμενους που θα συμμετέχουν στο Σχέδιο.
Στο υπόλοιπο του μισθού που καταβάλλεται από τον εργοδότη για όσους εργάζονται στην επιχείρηση θα καταβάλλονται και οι ανάλογες
εισφορές, ως ίσχυε μέχρι τώρα στα Σχέδια – αυτή η προϋπόθεση αφορά μόνο το Σχέδιο 2α (εκτός από τα τουριστικά πρακτορεία)
• Δεν θα περιλαμβάνονται στις ημερομηνίες για τις οποίες υποβάλλονται οι αιτήσεις, οι περίοδοι των πληρωμένων συσσωρευμένων
ημεραργιών και το υπόλοιπο της πληρωμένης ετήσιας άδειας των εργοδοτουμένων.

2

3. Ειδικό Σχέδιο για Επιχειρήσεις Ορισμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων
Το υπό αναφορά Σχέδιο απευθύνεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση που δεν ασκεί οποιαδήποτε από τις οικονομικές δραστηριότητες που παρουσιάζονται
στον Πίνακα που επισυνάπτεται ως Πίνακας Α.
Η συμμετοχή στο Σχέδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

Περίοδος

Ποσοστό
Μείωσης
Κύκλου Εργασιών

Αριθμός
Εργαζομένων της
Επιχείρησης

Ποσοστό Κάλυψης
Εργοδοτουμένων

Νοέμβριος –
Δεκέμβριος 2020

πέραν του 40%

μέχρι 3 εργαζόμενοι

100%

πέραν των 3
εργαζομένων

50%

Ποσοστό Μισθολογικής
Επιδότησης

60%

Προϋποθέσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο:
•

Να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2020, εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ
προειδοποιήσεως. Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω
διάστημα.

•

Το ποσό που δύναται να καταβληθεί ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα για περίοδο ενός (1) μηνός, μη περιλαμβανομένης της Κυριακής, δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214 ή να είναι μικρότερο από €360.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Υπεραγορές
Δορυφορικές και άλλες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες
Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, περιλαμβανομένων των Αδειοδοτημένων Τραπεζικών Ιδρυμάτων
Ιατροί
Νοσοκομειακές Δραστηριότητες
Γηροκομεία
Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων
Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων
Φαρμακεία
Εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών
Αρτοποιία
Λιανικό εμπόριο (περιλαμβανομένης της πώλησης αυτοκινήτων και άλλων οχημάτων)
Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών, ενδυμάτων και υποδημάτων, αρωμάτων και καλλυντικών, χαλιών, επίπλων και
φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης
Πρατήρια Πώλησης Καυσίμων
Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων (περιλαμβανομένης της πώλησης εξαρτημάτων)
Οικοδομική βιομηχανία
Συναφείς με την οικοδομική βιομηχανία οικονομικές δραστηριότητες, περιλαμβανομένου και του χονδρικού εμπορίου που
σχετίζεται με την οικοδομική βιομηχανία
Κατασκευή έργων, δρόμων, γεφυρών και άλλες κατασκευαστικές δραστηριότητες
Κατασκευή και προμήθεια εξοπλισμού για οικίες, γραφεία, εργοστάσια και παρόμοια
Κτηνιατρικές Δραστηριότητες
Οικονομική δραστηριότητα εκπαίδευσης (εκτός Φροντιστήρια, Σχολές Χορού και παρόμοια)
Κομμωτήρια / Κουρεία / Κέντρα Αισθητικής και άλλων Προσωπικών Υπηρεσιών
Νομικές, Λογιστικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και άλλες παρόμοιες
Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες
Δραστηριότητες Επιχειρηματικών, Εργοδοτικών, Επαγγελματικών, Συνδικαλιστικών, Θρησκευτικών Οργανώσεων και συναφείς δραστηριότητες
Εμπορικοί αντιπρόσωποι
Δραστηριότητες γραφείων τελετών
Δραστηριότητες πλυντηρίων κάθε είδους
Πρωτογενής τομέας
Φυτώρια, εκτός ανθοκομεία
Δραστηριότητες προγραμμάτων ηλεκτρονικών συστημάτων και συναφείς δραστηριότητες (περιλαμβανομένου του χονδρικού
εμπορίου)
Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα
Υπηρεσίες σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία
Δραστηριότητες καθαρισμού
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4. Ειδικό Σχέδιο Σχεδίου Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης ή Επιχειρήσεων που λόγω των μέτρων για την πανδημία
έχουν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 80%.
Το υπό αναφορά Σχέδιο απευθύνεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση τελεί υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα Διατάγματα
του Υπουργού Υγείας και τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ή σε επιχειρήσεις οι οποίες λόγω των μέτρων έχουν μείωση του κύκλου
εργασιών πέραν του 80% κατά την υπό αναφορά περίοδο.
Η συμμετοχή στο Σχέδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:
Περίοδος
Νοέμβριος 2020 – η
ημερομηνία
επέκτασης των
Σχεδίων θα είναι
ανάλογα και με τα
σχετικά Διατάγματα
του Υπουργείου
Υγείας / τις σχετικές
Αποφάσεις του
Υπουργικού
Συμβουλίου)

Αριθμός Εργαζομένων
της Επιχείρησης

Ποσοστό Κάλυψης
Εργοδοτουμένων

Μέχρι 9 εργαζόμενοι

100%

Ποσοστό Μισθολογικής
Επιδότησης

60%
Πέραν των 9
εργαζoμένων

97%

Προϋποθέσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο:
•

Η επιχείρηση τελεί υπό υποχρεωτική πλήρη αναστολή με βάση τα πρόσφατα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας και τις σχετικές Αποφάσεις
του Υπουργικού Συμβουλίου

•

Να μην έχει απολυθεί οποιοσδήποτε υπάλληλος μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2020, εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ
προειδοποιήσεως. Νοείται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απολύουν εργαζομένους για οικονομικούς λόγους κατά το ανωτέρω
διάστημα.
Το ποσό που δύναται να καταβληθεί ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα για περίοδο ενός (1) μηνός, μη περιλαμβανομένης της Κυριακής, δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα €1.214 ή να είναι μικρότερο από €360.

•
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5. Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Ανέργων
Εφαρμογή την 1.11.2020 μέχρι 31.12.2020
Το Σχέδιο απευθύνεται σε:
•

οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένο ως κανονικός άνεργος στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης,

•

λάμβανε ανεργιακό επίδομα, για το οποίο έχει εξαντλήσει το δικαίωμα για πληρωμή είτε τον Ιανουάριο, είτε τον Φεβρουάριο, είτε τον Μάρτιο,
είτε τον Απρίλιο, είτε τον Μάιο, είτε τον Ιούνιο 2020,

•

δεν θα κληθεί για κατάρτιση ή συμμετοχή στα Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (περιλαμβανομένων
των Σχεδίων που υλοποιούνται από την ΑνΑΔ) και

•

βρίσκεται στη Δημοκρατία κατά τον χρόνο εφαρμογής των Ειδικών Σχεδίων.

Το Ειδικό Επίδομα θα ισούται με ποσό €500 για περίοδο ενός μηνός και δεν παρέχεται για οποιαδήποτε περίοδο, για την οποία ο άνεργος λαμβάνει
ανεργιακό επίδομα, επίδομα ασθενείας, επίδομα μητρότητας, επίδομα πατρότητας, θεσμοθετημένη σύνταξη ή οποιοδήποτε επίδομα από τα Ειδικά
Σχέδια.
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6. Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων
Εφαρμογή από 1.11.2020 μέχρι 31.3.2021
Η αίτηση για το εν λόγω Ειδικό Επίδομα υποβάλλεται από αυτοτελώς εργαζομένους:
i.
ii.

οι οποίοι δεν είναι εργοδότες και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε μια από τις ακόλουθες
κατηγορίες επαγγελμάτων /
οι οποίοι είναι εργοδότες, απασχολούν μέχρι 2 εργοδοτούμενους και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών
Ασφαλίσεων σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες επαγγελμάτων:

Περιγραφή Επαγγέλματος
Φωτογράφοι
Ιδιοκτήτες Αυτοκινήτων Ενοικίασης
Συνοδοί και ξεναγοί τουριστών και επισκεπτών (π.χ. σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, πινακοθήκες κ.λπ.)
Οδηγοί ταξί
Οδηγοί Τουριστικών Λεωφορείων
Πλανόδιοι πωλητές τροφίμων
Πλανόδιοι πωλητές εκτός τροφίμων (δεν περιλαμβάνονται πλανόδιοι λαχειοπώλες)
Αυτοτελώς Εργαζόμενοι στα Ξενοδοχεία
Αυτοτελώς Εργαζόμενοι, των οποίων οι επιχειρήσεις τίθενται σε υποχρεωτική, πλήρη αναστολή ή έχουν μείωση του κύκλου εργασιών
πέραν του 80% λόγω των μέτρων για την πανδημία
και
iii.

εφόσον έχουν ή προβλέπουν μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 40% για για την υπό αναφορά περίοδο σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και η μείωση του κύκλου εργασιών τους οφείλεται αποκλειστικά στην κατάσταση που
περιήλθε η επιχείρηση τους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19. Σε περίπτωση που δεν απασχολούνταν ως αυτοτελώς
εργαζόμενοι κατά το προηγούμενο έτος, τότε η σύγκριση θα γίνει με περίοδο που προηγείται της υπό αναφορά περιόδου.

Το εν λόγω Ειδικό Επίδομα (εβδομαδιαίο) θα ισούται με το 60% του ποσού του εβδομαδιαίου ύψους των ασφαλιστέων αποδοχών, βάσει των οποίων
ο δικαιούχος είχε την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το τέταρτο τρίμηνο του 2019.
Το εν λόγω Ειδικό Επίδομα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των €300 και μεγαλύτερο των €900, αν αφορά περίοδο τεσσάρων εβδομάδων.
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