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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

Στο  Σχέδιο  Νόμου  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  με  τίτλο:  «Εκσυγχρονισμός,

απλοποίηση  και  αναμόρφωση  του  ρυθμιστικού  πλαισίου  των  δημοσίων

συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της

ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές»

ΘΕΜΑ:  «Άμεση  στήριξη  των  επιχειρήσεων  που  έχουν  πληγεί  από  την

επιδημία του κορωνοϊού COVID-19» 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Ο χώρος της μικρής, μικρομεσαίας και μεσαίας επιχειρηματικότητας έπειτα από δέκα

χρόνια μνημονιακών πολιτικών στυγνής λιτότητας δέχτηκε ακόμα ένα χτύπημα από

τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στην οικονομία. Το νέκρωμα της αγοράς

που κρατάει σχεδόν ένα χρόνο ήρθε να μεγεθύνει τα προβλήματα ρευστότητας σε

μικρές, ήδη ευάλωτες επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά που εξαρτώνται από αυτές. Η

κοινωνία μας δεν αντέχει το κλείσιμο των επιχειρήσεων που απέμειναν στα χρόνια

της  κρίσης,  ενώ  η  ραγδαία  αύξηση  της  ανεργίας  αυτοαπασχολούμενων  και

εργαζομένων που αναμένεται να ακολουθήσει στον ιδιωτικό τομέα θα βυθίσει την

χώρα μας σε ακόμα βαθύτερη ύφεση, φτωχοποιώντας περισσότερο συμπολίτες μας

που πασχίζουν να στηρίξουν  τις  οικογένειες  τους.  Τα  μέτρα που έχουν έως τώρα

ανακοινωθεί δεν επαρκούν για να καλύψουν ολόκληρο το φάσμα των προβλημάτων

που αντιμετωπίζει η ελληνική επιχειρηματικότητα. Είναι απαραίτητο οι επιχειρήσεις

να στηριχθούν έμπρακτα ώστε να μπορέσουν όταν δοθεί το πράσινο φως για την

επαναλειτουργία τους να ανοίξουν ξανά και να μην δούμε σωρεία λουκέτων που θα
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αποδιοργανώσει  την  ήδη  επιβαρυμένη  οικονομία  της  χώρας  μας  αλλά  και  θα

οδηγήσει στην απελπισία, τα χρέη και την αβεβαιότητα για το αύριο μια εξαιρετικά

μεγάλη μερίδα των συμπολιτών μας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο ... 

Επιδότηση Επιχειρήσεων για Αγορά/Αποπληρωμή Εμπορευμάτων

1. Με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Οικονομικών  και  Ανάπτυξης  και

Επενδύσεων, όλες οι επιχειρήσεις που δεν θα λάβουν το ποσό των πέντε

χιλιάδων (5000)  ευρώ για  τη  δημιουργία  διαδικτυακού καταστήματος

πώλησης  (e-shop)  και  έχουν   πληγεί  στη  λειτουργία  τους  από  την

επιδημία  του  κορωνοϊού  COVID-19,  θα  λάβουν  ισόποση  επιδότηση,

μέσω ΕΣΠΑ, με στόχο είτε την αποπληρωμή εμπορευμάτων που έχουν

ήδη προμηθευτεί κατά την διάρκεια της πανδημία είτε την προμήθεια

νέων εμπορευμάτων. 

2. Με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Οικονομικών  και  Ανάπτυξης  και

Επενδύσεων καθορίζονται οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις χορήγησης, η

διαδικασία  υποβολής  σχετικής  αίτησης,  τα  απαιτούμενα  στοιχεία,  ο

τρόπος  καταβολής  της  ενίσχυσης,  οι  υποχρεώσεις  των  δικαιούχων,

καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο ...

Ενίσχυση Επιχειρήσεων

Το αρθ. 3 του ν. 4684/2020 τροποποιείται ως εξής:

1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του

κορωνοϊού COVID-19, δύναται να χορηγείται άμεση επιχορήγηση, μη επιστρεπτέα.
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2. Η ενίσχυση χορηγείται  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην C(2020) 1863/19.3.2020

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  "Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων

κρατικής  ενίσχυσης  με  σκοπό  να  στηριχθεί  η  οικονομία  κατά  τη  διάρκεια  της

τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19" και κατόπιν έγκρισης σχετικού καθεστώτος

ενίσχυσης από την Επιτροπή.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων

καθορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις χορήγησης, η

διαδικασία  υποβολής  σχετικής  αίτησης,  τα  απαιτούμενα  στοιχεία,  ο  τρόπος

καταβολής της ενίσχυσης και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων.

4.  Για  τις  ήδη  καταβληθείσες  ενισχύσεις  υπό  τη  μορφή  της  «επιστρεπτέας

προκαταβολής»,  το  Ελληνικό  Δημόσιο,  δια  του  αρμοδίου  Υπουργού  Οικονομικών

δύναται  να μετατρέπει  την  παρεχόμενη ρευστότητα,  δυνάμει  των διατάξεων των:

ΠΝΠ 30.3.2020  (Α’  75),  Α.  1099/2020  (B.  1646/3.5.2020),  ΠΝΠ 11.3.2020  (Α’  55),

Ν.4682/2020 (Α’ 76), Ν. 4684/2020 (Α’ 86) και ΓΔΟΥ 94/3- 5-2020 (ΦΕΚ Β’ 1645), σε

προαίρεση κρατικού μεριδίου σε όσα νομικά πρόσωπα και οντότητες έχουν ενισχυθεί

με  την  μορφή  της  επιστρεπτέας  προκαταβολής  και  της  παροχής  ρευστότητας  με

συγχρηματοδότηση  του  ΠΔΕ.  Η  δυνατότητα  αυτή  παρέχεται  μόνο  όταν  το

ωφελούμενο νομικό πρόσωπο ή οντότητα δεν έχει  την  δυνατότητα αποπληρωμής

κατά  τον  χρόνο  επιστροφής  του  οφειλόμενου  ποσού.  Ειδικότερα  θέματα

καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών

5.  Η  ενίσχυση  είναι  ακατάσχετη,  αφορολόγητη  και  δεν  συμψηφίζεται  με

οποιαδήποτε οφειλή.

Άρθρο ...

 Συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή Επαγγελματικών Δανείων στις

επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19



4

1. Το Δημόσιο συνεισφέρει, για χρονικό διάστημα ενός έτους στις δόσεις για την

αποπληρωμή των πάσης  φύσεως δανείων των νομικών προσώπων που έχουν

πληγεί από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19 για ολόκληρο το 2021 προς

χρηματοδοτικούς φορείς σε ποσοστό 60% τοις εκατό .

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων

καθορίζονται οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις χορήγησης, η διαδικασία υποβολής

σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία, ο τρόπος καταβολής της ενίσχυσης,

οι  υποχρεώσεις  των  δικαιούχων,  καθώς  και  κάθε  άλλη  λεπτομέρεια  για  την

εφαρμογή του παρόντος,.

Άρθρο ...

Φορολογικές και Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις για το έτος 2020

1.  Με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Οικονομικών  και  Εργασίας  και  Κοινωνικών

Υποθέσεων,  όλες  οι  επιχειρήσεις  που  επλήγησαν  στη  λειτουργία  τους  από  την

επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, απαλλάσσονται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή

ειδικής  διάταξης,  από  την  υποχρέωση  καταβολής  των  φορολογικών  και

ασφαλιστικών  υποχρεώσεων,  για  τη  χρονική  περίοδο  από  01.03.2020  έως  και

31.12.2020.

2.  Με  την  απόφαση  της  προηγούμενης  παραγράφου,  καθορίζονται  οι  πληγείσες

επιχειρήσεις,  ανά  κλάδο  και  περιοχή,  τα  κριτήρια  υπαγωγής  επιχειρήσεων  και

εργοδοτών,  καθώς  και  κάθε  άλλη  αναγκαία  λεπτομέρεια  για  την  εφαρμογή  του

παρόντος.

3.  Με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Οικονομικών  και  Εργασίας  και  Κοινωνικών

Υποθέσεων  η  χρονική  περίοδος  ισχύος  των  ανωτέρων  ωφελημάτων  δύναται  να

παρατεθεί  για  όσο  κριθεί  απαραίτητο  και  για  όσο  διαρκεί  η  επιδημία  άρα  και

επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις.
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Άρθρο ...

Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας δόσεων

Για  τις  επιχειρήσεις  που  επλήγησαν  στη  λειτουργία  τους  από  την  επιδημία  του

κορωνοϊού  COVID-19,  παρατείνεται  η  προθεσμία  καταβολής  και  αναστέλλεται  η

είσπραξη  βεβαιωμένων οφειλών  στις  Δ.Ο.Υ  ή  τα  Ελεγκτικά  Κέντρα,  καθώς  και  οι

προθεσμίες  καταβολής  των  δόσεων  ρυθμίσεων  ή  διευκολύνσεων  τμηματικής

καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την χρονική περίοδο από 01.03.2020 έως και

31.12.2020. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα παράτασης και αναστολής οι αντίστοιχες

οφειλές δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις. Το χρονικό διάτημα δύναται

να  παραταθεί  για  όσο  η  επιδημία  του  κορωνοϊού  COVID-19  επιβαρύνει  τις

επιχειρήσεις.

Άρθρο ...

Κατάργηση της προκαταβολής Φόρου Εισοδήματος από επιχειρηματική

δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα και Κατάργηση της

προκαταβολής του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών

οντοτήτων

Καταργούνται τα άρθρα 69 και 71 του νόμου 4172/2013.

Άρθρο ...

Φορολογικοί συντελεστές επιχειρήσεων

1. Οι φορολογικοί συντελεστές επαναπροσδιορίζονται σε 15% για τις μικρές (έως 30

εργαζόμενοι), 20% για τις μεσαίες (μεταξύ 31 και 299 εργαζόμενων) και 29% για τις

μεγάλες.

2. Παράλληλα θεσμοθετούνται  δύο συντελεστές ΦΠΑ, συν μηδενικός συντελεστής

για έντυπα βιβλία, έντυπο τύπο, θέατρα-χορό. Ο ανώτερος συντελεστής στο 15% με

πλαστικό χρήμα (18% με μετρητά), ο κατώτερος στο 6% και 9% αντίστοιχα.
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Άρθρο ...

Εξορθολογισμός υπολογισμού του Ε.Ν.Φ.ΙΑ

Η διάταξη της παρ. 2Α του άρθρου 7 του Ν. 4223/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

« 2Α. Όταν η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας φυσικού προσώπου, η οποία

υπόκειται σε φόρο κατά το άρθρο 4, όπως αυτή προσδιορίζεται με την παρ. 4 του

άρθρου 5, ανέρχεται μέχρι του ποσού των εβδομήντα χιλιάδων (70.000,00) ευρώ , ο

Ε.Ν.Φ.Ι.Α που προκύπτει είναι μηδενικός.

Όταν  η  συνολική  αξία  της  ακίνητης  περιουσίας  φυσικού  προσώπου,  η  οποία

υπόκειται σε φόρο κατά το άρθρο 4, όπως αυτή προσδιορίζεται με την παρ. 4 του

άρθρου 5, ανέρχεται μεταξύ του ποσού των εβδομήντα χιλιάδων (70.000,00) ευρώ

έως του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ που προκύπτει από την

εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 του ν. 4223/2013, ο Ε.Ν.Φ.Ι.Α μειώνεται κατά ποσοστό

είκοσι πέντε τοις εκατό. (25%)

Όταν  η  συνολική  αξίας  της  ακίνητης  περιουσίας  φυσικού  προσώπου,  η  οποία

υπόκειται σε φόρο κατά το άρθρο 4, ανέρχεται μεταξύ του ποσού των πεντακοσίων

χιλιάδων (500.000,00) και του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ όπως αυτή

προσδιορίζεται  με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Νόμου 4223/2013 δεν επέρχεται

καμία  μεταβολή  στο  ύψος  του  φόρου  και  ισχύουν  οι  υπάρχουσες  διατάξεις  του

νόμου.

Όταν  η  συνολική  αξίας  της  ακίνητης  περιουσίας  φυσικού  προσώπου,  η  οποία

υπόκειται σε φόρο κατά το άρθρο 4, όπως αυτή προσδιορίζεται με την παρ. 4 του

άρθρου 5, ανέρχεται άνω του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ

που προκύπτει από την εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 του ν. 4223/2013, ο Ε.Ν.Φ.Ι.Α

αυξάνεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)».
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ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ


