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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

«ΤΑ 11 ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 11 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΤΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» 

 

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, επισημαίνει πως ο συνδυασμός των μέτρων 

στήριξης για το 2021 και η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας θα καθορίσουν, σε μεγάλο 

βαθμό, τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο τελευταίο κυβερνητικό υπουργικό 

συμβούλιο, παρουσιάστηκαν τα 11 μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας 

του κορονοϊού, ύψους 11,6 δις ευρώ, τα οποία έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές του 

2021. Συγκεκριμένα: 

1. Εκκίνηση του 6ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής των 600 εκ. ευρώ, ενώ ήδη 

πιστώθηκαν 1,23 δις ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των 559.691 δικαιούχων του 

5ου κύκλου. Ακολουθεί και ο 7ος κύκλος με περίπου 1 δις ευρώ. 

2. Απαλλαγή κατά 100% από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος για τον Ιανουάριο και 

Φεβρουάριο του 2021 για κλειστές επιχειρήσεις και επέκταση της αναστολής ενοικίων και 

τον Μάρτιο. 

3. Παράταση κατά 75 ημέρες στην προθεσμία πληρωμής των επιταγών που έληξαν έως και τις 

28 Φεβρουαρίου.   

4. Παράταση μέχρι 31/12/2021 στις φορολογικές υποχρεώσεις που είχαν λάβει αρχικά 

αναστολή μέχρι τις 30 Απριλίου 2021. 

5. Παράταση καταβολής δόσεων ρυθμίσεων για τις πληγείσες επιχειρήσεις. 

6. Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μέχρι 31/12/2021 και υπό δημοσίευση είναι 

η ρύθμιση ως και 48 δόσεις. 

7. Καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 400 ευρώ σε αυτοαπασχολούμενους 

επιστήμονες, ενώ ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων. 

8. Η διαδικασία δήλωσης των αναστολών συμβάσεων εργασίας εκ μέρους των εργοδοτών 

τροποποιήθηκε και κατέστη προαναγγελτική. 

9. Έκδοση ΚΥΑ για τον καθορισμό των ειδικών κατηγοριών εργαζομένων που απασχολούνται 

στους κλάδους τουρισμού, πολιτισμού, ανέργων ναυτικών και δικαιούχων αποζημίωσης 

ειδικού σκοπού, τις προϋποθέσεις χορήγησης αποζημίωσης Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, 

το ύψος και τη διαδικασία καταβολής. 

10. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις του Πολιτισμού για ένταξη στην ειδική 

πλατφόρμα που τηρείται στην «ΕΡΓΑΝΗ» για τη λήψη οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή 

κάλυψης θέσεων θεατή/εισιτηρίου για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 

2020. 

11. Προκαταβολές 5,5 δις ευρώ από εθνικούς πόρους για έργα και ενισχύσεις του Ταμείου 

Ανάκαμψης. Έγκριση 500 εκ. ευρώ κρατικών ενισχύσεων από ΕΕ για ΜμΕ και εξασφάλιση 

πιστώσεων 460 εκ. ευρώ για ταμειακές ροές πολύ μικρών επιχειρήσεων έως και 50.000 

ευρώ, μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. 
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