
ΤΙ ΕΙΠΑΝ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΓΙΑ ΤΑ 800 ΕΥΡΩ 

 

18 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 

Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις που 

πλήττονται, για το διάστημα 15 Μαρτίου – 30 Απριλίου, θα δοθεί στις αρχές Απριλίου 

ενίσχυση 800 ευρώ. 

https://youtu.be/zhOEQBn_0_U?t=121 

http://www.mindev.gov.gr/%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%ad%cf%84%ce%b7

%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%8d-

%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7%cf%82-

%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd/ 

 

 

18 ΜΑΡΤΙΟΥ – NON PAPER ΝΔ (σ.σ.: εσωτερικό σημείωμα μεταξύ στελεχών) 

Πώς θα στηριχθούν ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ατομικές 

επιχειρήσεις σε κλάδους με μεγάλη μείωση του τζίρου τους, λόγω της κρίσης του 

κορονοϊού; 

Καταρχάς, αναβάλλονται όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις, πληρωτέες Μαρτίου, για 4 

μήνες.  

Επιπλέον, για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές 

επιχειρήσεις που πλήττονται (π.χ. δικηγόροι, που πλήττονται από το κλείσιμο των 

δικαστηρίων), για το διάστημα 15 Μαρτίου – 30 Απριλίου, θα δοθεί, στις αρχές Απριλίου, 

ενίσχυση 800 ευρώ. Για την ενίσχυση αυτή ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Επίσης προβλέπεται αναστολή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων 

επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, μηνός Φεβρουαρίου, για 3 μήνες, χωρίς τόκους 

και προσαυξήσεις, για τους κλάδους που πλήττονται. 

 

 

19 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 

Την ενίσχυση των 800 ευρώ θα λάβουν και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και 

αυτοαπασχολούμενοι της χώρας. Και για αυτούς θα ανασταλεί επίσης η υποχρέωση 

καταβολής εισφορών. 

https://youtu.be/a7gYL8X_mTY?t=260 

https://youtu.be/zhOEQBn_0_U?t=121
http://www.mindev.gov.gr/%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%ad%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%8d-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd/
http://www.mindev.gov.gr/%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%ad%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%8d-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd/
http://www.mindev.gov.gr/%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%ad%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%8d-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd/
http://www.mindev.gov.gr/%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%ad%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%8d-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd/
https://youtu.be/a7gYL8X_mTY?t=260


https://twitter.com/PrimeministerGR/status/1240705060335546368 

https://primeminister.gr/2020/03/19/23609 

 

 

19 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ (σ.σ.: αναρτήθηκε στο site της 

Πολιτικής Προστασίας) 

Πώς θα στηριχθούν ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ατομικές 

επιχειρήσεις σε κλάδους με μεγάλη μείωση του τζίρου τους, λόγω της κρίσης του 

κορωνοϊού; 

Καταρχάς, αναβάλλονται όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις, πληρωτέες Μαρτίου, για 4 

μήνες. 

Επιπλέον, για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές 

επιχειρήσεις που πλήττονται (π.χ. δικηγόροι, που πλήττονται από το κλείσιμο των 

δικαστηρίων), για το διάστημα 15 Μαρτίου – 30 Απριλίου, θα δοθεί, στις αρχές Απριλίου, 

ενίσχυση 800 ευρώ. Για την ενίσχυση αυτή ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Επίσης προβλέπεται αναστολή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων 

επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, μηνός Φεβρουαρίου, για 3 μήνες, χωρίς τόκους 

και προσαυξήσεις, για τους κλάδους που πλήττονται. 

https://www.civilprotection.gr/el/22-hrisimes-erotiseis-kai-apantiseis-gia-ola-ta-nea-metra-

kai-tis-rythmiseis-shetika-me-ton-koronoio (ΣΗΜΕΙΟ 12) 

 

 

19 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ 

«Αφού έκλεισαν τα δικαστήρια… οι δικηγόροι θα λάβουν τα800 ευρώ». 

https://youtu.be/6fRtUaXkdV0?t=466 

 

 

20 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ 

Έχοντας διασφαλίσει τον απαραίτητο χρηματοδοτικό και δημοσιονομικό χώρο, με σύνεση 

και ασφάλεια ερχόμαστε να στηρίξουμε, άμεσα, 1.400.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού 

τομέα, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιτηδευματίες, 

επεκτείνοντας την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ. 

Ενίσχυση η οποία είναι ακατάσχετη. 

https://twitter.com/PrimeministerGR/status/1240705060335546368
https://primeminister.gr/2020/03/19/23609
https://www.civilprotection.gr/el/22-hrisimes-erotiseis-kai-apantiseis-gia-ola-ta-nea-metra-kai-tis-rythmiseis-shetika-me-ton-koronoio
https://www.civilprotection.gr/el/22-hrisimes-erotiseis-kai-apantiseis-gia-ola-ta-nea-metra-kai-tis-rythmiseis-shetika-me-ton-koronoio
https://youtu.be/6fRtUaXkdV0?t=466


Συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων που πλήττονται και τελούν σε καθεστώς 

αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, θα είναι δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής 

ενίσχυσης. 

Το ίδιο θα ισχύσει για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και 

επιτηδευματίες που πλήττονται. 

https://youtu.be/T-5gLBbure0?t=77 

https://www.minfin.gr/web/guest/-/d-t-topothetese-tou-ypourgou-oikonomikon-k-

chrestou-staikoura-gia-ten-trite-desme-metron-antimetopises-ton-oikonomikon-

epiptoseon-tou-

koronoiou?inheritRedirect=true&redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fanakoinoseis 

Και η λίστα με τους ΚΑΔ που δόθηκε ταυτόχρονα στη δημοσιότητα: 

https://www.minfin.gr/web/guest/-/ypologizetai-oti-perilambanontai-peri-tis-440-000-

idiotikes-epicheireseis-me-1-ekatommyrio-ergazomenous-kai-meniaio-tziro-peri-ta-6-5-dis-

euro-?inheritRedirect=true&redirect=%2F 

https://youtu.be/T-5gLBbure0?t=77
https://www.minfin.gr/web/guest/-/d-t-topothetese-tou-ypourgou-oikonomikon-k-chrestou-staikoura-gia-ten-trite-desme-metron-antimetopises-ton-oikonomikon-epiptoseon-tou-koronoiou?inheritRedirect=true&redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fanakoinoseis
https://www.minfin.gr/web/guest/-/d-t-topothetese-tou-ypourgou-oikonomikon-k-chrestou-staikoura-gia-ten-trite-desme-metron-antimetopises-ton-oikonomikon-epiptoseon-tou-koronoiou?inheritRedirect=true&redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fanakoinoseis
https://www.minfin.gr/web/guest/-/d-t-topothetese-tou-ypourgou-oikonomikon-k-chrestou-staikoura-gia-ten-trite-desme-metron-antimetopises-ton-oikonomikon-epiptoseon-tou-koronoiou?inheritRedirect=true&redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fanakoinoseis
https://www.minfin.gr/web/guest/-/d-t-topothetese-tou-ypourgou-oikonomikon-k-chrestou-staikoura-gia-ten-trite-desme-metron-antimetopises-ton-oikonomikon-epiptoseon-tou-koronoiou?inheritRedirect=true&redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fanakoinoseis
https://www.minfin.gr/web/guest/-/ypologizetai-oti-perilambanontai-peri-tis-440-000-idiotikes-epicheireseis-me-1-ekatommyrio-ergazomenous-kai-meniaio-tziro-peri-ta-6-5-dis-euro-?inheritRedirect=true&redirect=%2F
https://www.minfin.gr/web/guest/-/ypologizetai-oti-perilambanontai-peri-tis-440-000-idiotikes-epicheireseis-me-1-ekatommyrio-ergazomenous-kai-meniaio-tziro-peri-ta-6-5-dis-euro-?inheritRedirect=true&redirect=%2F
https://www.minfin.gr/web/guest/-/ypologizetai-oti-perilambanontai-peri-tis-440-000-idiotikes-epicheireseis-me-1-ekatommyrio-ergazomenous-kai-meniaio-tziro-peri-ta-6-5-dis-euro-?inheritRedirect=true&redirect=%2F

