
 

 

 

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ 

ΒΔΡΟΛΙΝΟ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

 

 

 

ΘΔΜΑ: 

    

 

Κςβεπνηηικά μέηπα ζηήπιξηρ ηηρ γεπμανικήρ οικονομίαρ για ηην ανηιμεηώπιζη ηων 

οικονομικών επιπηώζεων ηηρ πανδημίαρ 

  

 

Σε ζπλέρεηα αλσηέξσ ζρεηηθψλ, αλαθνξηθά κε ην ζέκα, παξαζέηνπκε ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί ζε 

νκνζπνλδηαθφ επίπεδν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο ζηε Γεξκαλία. 

1) ηήπιξη ειζοδήμαηορ νοικοκςπιών: 

- Μεληαίν επίδνκα ηέθλσλ έσο θαη € 185/ αλά ηέθλν γηα νηθνγέλεηεο κε ρακειφ εηζφδεκα (ην πνζφ 

ηνπ επηδφκαηνο θαζνξίδεηαη απφ ην εηζφδεκα, ην κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ην θφζηνο ζηέγαζεο) 

- Άπαμ ρνξεγνχκελν νηθνγελεηαθφ κπφλνπο ζηήξημεο € 300/αλά ηέθλν γηα φια ηα λνηθνθπξηά, 

αλεμαξηήησο εηζνδήκαηνο, θαηαβιεηέν ζε δχν δφζεηο 

- Μνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο: αχμεζε  ηνπ αθνξνιφγεηνπ νξίνπ ζην πνζφ ησλ 4.008 € θαη παξνρή 

εηήζηαο βνήζεηαο ζηήξημεο € 240/ αλά παηδί γηα ηα έηε 2020 θαη 2021 

- Μείσζε ησλ ζπληειεζηψλ ΦΠΑ απφ ηελ 1
ε
.07.2020 έσο ηελ  31

ε
.12.2020 σο εμήο: ν θαλνληθφο 

θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο κεηψλεηαη απφ 19% ζε 16%, ν κεησκέλνο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο  π.ρ. 

ζηα ηξφθηκα απφ 7% έσο 5% 

- Μείσζε ηεο εηζθνξάο γηα ηηο ΑΠΔ ζε 6,5 ζελη/ kWh γηα ην 2021 θαη 6,0 ζελη / kWh γηα ην 2022 

(Απηφ ην κέηξν θξίζεθε απαξαίηεην απφ ηελ Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε γηαηί βνεζά ζηε 

ζηαζεξνπνίεζε ησλ ηηκψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, δεδνκέλνπ φηη ε ζπγθεθξηκέλε εηζθνξά 

θηλδπλεχεη λα απμεζεί απφηνκα ην 2021 ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο νηθνλνκηθήο παξαγσγήο θαζψο θαη 

ηεο ζρεηηθήο κείσζεο ηεο ηηκήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην ρξεκαηηζηήξην.) 

- Αλαζηνιή πιεξσκήο αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη εμφδσλ ζηέγεο έσο ηα ηέιε ηνπ 2020 γηα 

φζνπο απψιεζαλ ηελ εξγαζία ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ θχκαηνο ηεο 

παλδεκίαο 

- Κάιπςε ηνπ κηζζνχ πνπ απψιεζαλ φζνη έραζαλ ηελ εξγαζία ηνπο εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο θαη 

απαζρνινχληαλ ζε θαζεζηψο κεξηθήο απαζρφιεζεο κέρξη ην ηέινο ηνπ 2021 σο εμήο: ε 

Οκνζπνλδηαθή Υπεξεζία Απαζρφιεζεο ζα θαιχςεη ην 60 -80% ηεο απψιεηαο κηζζνχ, αλάινγα κε 

ηε δηάξθεηα πνπ ν εξγαδφκελνο απαζρνινχληαλ, πνζνζηφ πνπ κπνξεί λα αλέιζεη ζην 67- 87 % εάλ 

ν εξγαδφκελνο είλαη γνλέαο 

- Πξφγξακκα «Κνηλσληθή Δγγχεζε 2021»- ζέζπηζε αλσηάηνπ νξίνπ 40% ζηελ αχμεζε ησλ 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο κέρξη ην 2021. Δάλ νη νηθνλνκηθέο αλάγθεο ησλ ηακείσλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο είλαη κεγαιχηεξεο, πιεξψλνληαη απφ ηνλ νκνζπνλδηαθφ πξνυπνινγηζκφ. 

 

2) Δνίζσςζη πεςζηόηηηαρ επισειπήζεων: 

- Γεχηεξε Φάζε «Πξνγξάκκαηνο Γεθχξσζεο» γηα ηνπο κήλεο Σεπηέκβξην – Γεθέκβξην 2020: 

Απινπνηεκέλνη φξνη πξφζβαζεο θαη απμεκέλα πνζά ρξεκαηνδφηεζεο ησλ εηαηξεηψλ θαη ησλ 

απηναπαζρνινχκελσλ ησλ νπνίσλ νη δξαζηεξηφηεηεο επιήγεζαλ απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 



 

επηβιήζεθαλ γηα ηνλ κεηξηαζκφ ησλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο. Τα πνζά θαηαβάιινληαη 

θαηφπηλ αίηεζήο ηνπο σο εμήο: 

 Μείσζε ησλ πσιήζεσλ 30% -50% (γηα ηνλ κήλα ρξεκαηνδφηεζεο ζε ζχγθξηζε κε 

ηνλ ίδην κήλα πέξπζη): Τν 40% ησλ επηιέμηκσλ ζηαζεξψλ δαπαλψλ επηζηξέθνληαη σο 

«ελίζρπζε γεθχξσζεο» 

 Μείσζε ησλ πσιήζεσλ 50%- 70% (γηα ηνλ κήλα ρξεκαηνδφηεζεο ζε ζχγθξηζε κε 

ηνλ ίδην κήλα πέξπζη): Τν 60% ησλ επηιέμηκσλ ζηαζεξψλ δαπαλψλ επηζηξέθνληαη σο 

«ελίζρπζε γεθχξσζεο» 

 Μείσζε ησλ πσιήζεσλ πεξηζζφηεξν απφ 70% (γηα ηνλ κήλα ρξεκαηνδφηεζεο ζε 

ζχγθξηζε κε ηνλ ίδην κήλα πέξπζη): Τν 90% ησλ επηιέμηκσλ ζηαζεξψλ δαπαλψλ 

επηζηξέθνληαη σο «ελίζρπζε γεθχξσζεο»  

- Δπέθηαζε δπλαηφηεηαο κεηαθνξάο θνξνινγηθψλ δεκηψλ ζε επφκελν έηνο θαη δπλαηφηεηα 

ρξήζεο ηεο κεηαθνξάο απηήο ζηε θνξνινγηθή δήισζε γηα δχν ρξφληα, π.ρ. κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο ελφο απνζεκαηηθνχ. 

- Δπηδφηεζε γηα ηε κείσζε ηεο εηζθνξάο γηα ηηο ΑΠΔ ζε 6,5 ζελη/ kWh γηα ην 2021 θαη 

6,0 ζελη / kWh γηα ην 2022 (βι. παξαπάλσ ελφηεηα 1) 

- Σηαζεξνπνίεζε ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε κέγηζην πνζνζηφ έσο 40% κέρξη ην 

2021 - πξφγξακκα «Κνηλσληθή Δγγχεζε 2021» (βι. παξαπάλσ ελφηεηα 1) 

- Πξφζβαζε ζε έθηαθηε επηρνξήγεζε (γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ) ζπλνιηθνχ χςνπο € 50 

δηζ. θαη ζε βαζηθή αζθάιεηα ζπλνιηθνχ χςνπο € 7,5 δηζ., θαζψο θαη ζε γξήγνξν δαλεηζκφ γηα 

ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, απηναπαζρνινχκελνπο θαη κηθξνκεζαίεο εηαηξείεο σο εμήο: 

 Απηναπαζρνινχκελνη θαη εηαηξείεο κε έσο 5 ππαιιήινπο, ζα ιάβνπλ κία εθάπαμ 

πιεξσκή σο βνήζεηα έσο θαη 9.000 € γηα 3 κήλεο  

 Απηναπαζρνινχκελνη θαη εηαηξείεο κε έσο θαη 10 ππαιιήινπο, ζα ιάβνπλ κία εθάπαμ 

πιεξσκή έσο 15.000 € γηα 3 κήλεο 

 Πξφζβαζε ζε γξήγνξν δαλεηζκφ κε βειηησκέλνπο πηζησηηθνχο φξνπο θαη θξαηηθή 

εγγπνδνζία (80-100%), κέζσ ηνπ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο KfW 2020 ην νπνίν 

ιεηηνπξγεί απφ ηηο 23 Μαξηίνπ 2020 θαη ε πξψηε θάζε ηνπ νπνίνπ ζπκπιεξψζεθε ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2020. Δπηπιένλ, απφ ηηο 9 Ννεκβξίνπ 2020, νη απηναπαζρνινχκελνη θαη νη 

εηαηξείεο κε έσο θαη 10 ππαιιήινπο ζε θαιέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο κπνξνχλ επίζεο 

λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα ηε δεχηεξε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Τν κέγηζην πνζφ 

δαλείνπ είλαη €300.000  γηα απηναπαζρνινχκελνπο θαη εηαηξείεο κε έσο 10 

ππαιιήινπο, 500.000 επξψ γηα εηαηξείεο κε πεξηζζφηεξνπο απφ 10 θαη έσο 50 

ππαιιήινπο θαη 800.000 επξψ γηα εηαηξείεο κε πεξηζζφηεξνπο απφ 50 ππαιιήινπο, ην 

νπνίν ζε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 25% ηνπ εηήζηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ γηα ην 2019.  

- Βειηησκέλεο επηινγέο απφζβεζεο θαη δεκηνπξγία επελδπηηθψλ πιενλεθηεκάησλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ επελδπηηθά θίλεηξα, νη εηαηξείεο ιακβάλνπλ αθελφο 

πξνζσξηλά βειηησκέλεο επηινγέο απφζβεζεο γηα θηλεηά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ελψ αθεηέξνπ 

κε ηε ιεγφκελε  ππνηίκεζε ππνινίπνπ,  αθαηξείηαη έλα κέξνο ησλ δαπαλψλ γηα 

θνξνινγηθνχο ζθνπνχο γηα ηα θνξνινγηθά έηε 2020 θαη 2021  

- Αλαβνιή ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ γηα αγαζά πνπ εηζάγνληαη απφ ρψξεο εθηφο 

ΔΔ κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ηεο γεξκαληθήο αγνξάο  



 

- Πξφγξακκα «RESTART KULTUR»: παξνρή πεξίπνπ € 1 εθ. ζε  εηαηξείεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ 

θιάδνπ έσο ην ηέινο ηνπ 2021. Τα ρξεκαηνδνηνχκελα πνιηηηζηηθά ηδξχκαηα ζα κπνξέζνπλ 

λα αληιήζνπλ θεθάιαηα χςνπο € 250 εθ. γηα επελδχζεηο ζε πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, € 

450 δηζ. γηα θάιπςε δαπαλψλ πξνζσπηθνχ θαη € 150 εθ. γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

ςεθηνπνίεζεο ζηνλ πνιηηηζκφ. Μεηαμχ άιισλ, ρξεκαηνδνηνχληαη  θνξείο εθκεηάιιεπζεο 

ζπιιφγσλ, δηνξγαλσηέο αηζνπζψλ ζπλαπιηψλ θαη εηαηξείεο ζεάηξνπ.  Δάλ απηά ηα ηδξχκαηα 

ππνζηνχλ απψιεηα εηζνδήκαηνο θαη πξφζζεην θφζηνο σο απνηέιεζκα ηεο θξίζεο, ην νπνίν 

δελ κπνξεί λα αληηζηαζκηζηεί κε ηαθηηθή ζεζκηθή ρξεκαηνδφηεζε, ην σο άλσ πξφγξακκα 

βνήζεηαο ζα επηηξέςεη πξφζζεηε θάιπςε  έσο θαη € 100 εθ. Δπηπιένλ, € 20 

εθ. πξννξίδνληαη γηα ηδησηηθνχο παξφρνπο ξαδηνθψλνπ  σο αληηζηάζκηζε ζην απνιεζζέλ 

δηαθεκηζηηθφ εηζφδεκα.  

- Δηδηθφ πξφγξακκα δαλεηνδφηεζεο αμίαο € 1 δηζ. κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ,  φπσο π.ρ. 

μελψλεο λεφηεηαο, εξγαζηήξηα γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ζρνιηθέο θαηαζθελψζεηο, 

ηδξχκαηα θνηλσληθήο έληαμεο, θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα θ.ά., φπνπ ην θξάηνο θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε αλαιακβάλεη ην  80 % ηνπ θηλδχλνπ αζέηεζεο. Τα δάλεηα ζα ρνξεγεζνχλ κέρξη 

ην ηέινο ηνπ 2020.  

 

3) Δνίζσςζη απαζσόληζηρ και μέηπα κοινωνικήρ ζςνοσήρ 

- Σχκθσλα κε ζηνηρεία ηα νπνία ζπλερψο επηθαηξνπνηνχληαη ζηνλ επίζεκν δηαδηθηπαθφ ηφπν 

ηεο Δπηηξφπνπ ηεο Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο γηα ηε Μεηαλάζηεπζε, ηνπο Πξφζθπγεο θαη 

ηελ Δλζσκάησζε  (https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-

antworten/1731242-1731242?id=01-Intro-en) έρνπλ επηβιεζεί πεξηνξηζκνί ζηελ είζνδν ζηε 

ρψξα, ζηε δεκφζηα ζπκπεξηθνξά (ρξήζε κάζθαο, απαγφξεπζε κεγάισλ εθδειψζεσλ θαηά 

θαλφλα κέρξη ηηο 31  Γεθεκβξίνπ 2020), ελψ αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο εξγαζίαο 

ην Οκνζπνλδηαθφ Υπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Υπνζέζεσλ ελεκεξψλεη ζε 

δηάθνξεο γιψζζεο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ 

εξγνδνηψλ. Σπλνπηηθά ε πξνζηαζία απφ απνιχζεηο ηζρχεη θαη θαηά ηελ παλδεκία ηνπ 

θνξσλντνχ. Δάλ έλαο εξγνδφηεο έρεη δειψζεη απαζρφιεζε κεησκέλνπ σξαξίνπ, ν 

εξγαδφκελνο κπνξεί λα ιάβεη επίδνκα απαζρφιεζεο κεησκέλνπ σξαξίνπ γηα δηάζηεκα έσο 

θαη 24 κήλεο, ην νπνίν κπνξεί λα αλέξρεηαη έσο 87 % ηεο απψιεηαο ηνπ κηζζνχ (βι. 

παξαπάλσ ελφηεηα 1). 

- Δπίδνκα ζηήξημεο ησλ κηζζψλ εξγαζίαο κεξηθήο απαζρφιεζεο ζε εηαηξείεο ησλ νπνίσλ ε 

ιεηηνπξγία αλεζηάιε θαηά ην πξψην ή ην δεχηεξν θχκα ηεο παλδεκίαο πξνθεηκέλνπ λα κε 

ραζνχλ νη ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο 

- Δμαζθάιηζε καζεηείαο εηδηθεπφκελσλ εξγαδνκέλσλ - παξνρή νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ ζε 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ηα ηλζηηηνχηα θαηάξηηζεο πνπ φρη κφλν δελ 

κεηψλνπλ ελ κέζσ ηεο παλδεκίαο, αιιά κάιηζηα επεθηείλνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο, έζησ θαη ςεθηαθά, ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνεγνχκελα ηξία ρξφληα, ζα 

ιακβάλνπλ έλα εθάπαμ κπφλνπο € 2.000 γηα θάζε λέα ζχκβαζε θαηάξηηζεο πνπ ζπλάπηνπλ. 

Τν πξφγξακκα νηθνλνκηθήο ηφλσζεο δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηνπο καζεηέο πνπ 

εγθαηαιείπνπλ ην ζρνιείν λα μεθηλήζνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο θαη γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

λα νινθιεξψζνπλ ζσζηά ηελ ηξέρνπζα εθπαίδεπζή ηνπο.  

- Φνηηεηέο, νη νπνίνη είλαη ζε κεγάιε νηθνλνκηθή δπζρέξεηα, κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε 

γηα ρνξήγεζε κεληαίνπ επηδφκαηνο κέρξη θαη € 500 επξψ γηα έσο ηξεηο κήλεο ζπλνιηθά. 

Δθηφο απηνχ, ππάξρεη ην δάλεην ζπνπδψλ, ην νπνίν έρεη επεθηαζεί θαη γηα αιινδαπνχο 

θνηηεηέο. 

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?id=01-Intro-en
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/service/fragen-und-antworten/1731242-1731242?id=01-Intro-en
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/corona-faqs-gri.pdf;jsessionid=999BBAF45C1E10BCEF9CEC12E233415F?__blob=publicationFile&v=9


 

- Παξνρή ζηήξημεο ζηα θξαηίδηα θαη ζηνπο δήκνπο πξνθεηκέλνπ λα παξακείλνπλ βηψζηκνη, λα 

ζπλερίδνπλ λα πξαγκαηνπνηνχλ έξγα ππνδνκψλ θαη εηδηθά νη δήκνη λα κπνξέζνπλ λα 

ηζνζθειίζνπλ ηελ απψιεηα πεξίπνπ € 12 δηζ. επξψ γηα ην ηξέρνλ έηνο απφ ηε δπλαηφηεηα 

είζπξαμεο ηνπ θφξνπ επηρεηξήζεσλ. Ωο εθ ηνχηνπ ε νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε πξνρψξεζε 

ζηελ απφθαζε θάιπςεο  έσο θαη 75 % ηνπ θφζηνπο γηα ηε ζηέγαζε θαη ηε ζέξκαλζε ζηνπο 

δήκνπο,  ζηε κείσζε ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ ηειεπηαίσλ  ζηα ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο, ζηε ζέζπηζε ελφο νκνζπνλδηαθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα επηηξέπεη 

ζηα θξαηίδηα  λα ρνξεγνχλ επηδνηήζεηο ζε εηαηξείεο  δεκνζίσλ κεηαθνξψλ (ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή ην έρεη ήδε εγθξίλεη), ελψ  ηέινο ζα  δηαηεζνχλ ζηνπο δήκνπο επηπιένλ € 150 

εθ.  γηα αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ην 2020 θαη ην 2021. 

- Δμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο κηθξέο θαη ηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο κεηαλαζηψλ, 

ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο θαη ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο αλαξηψληαη ζπλερψο ζηνλ 

επίζεκν δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, ε νπνία έρεη ζπζηαζεί εηδηθά γηα ηελ 

παξνρή ζηήξημεο ζηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο πνιηηψλ. 

 

Τέινο, ε θξίζε ηεο παλδεκίαο αλέδεημε ζεκαληηθά δεηήκαηα ζηα νπνία ε Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε 

αλακέλεηαη λα δψζεη ηδηαίηεξε έκθαζε ηελ επφκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, δηα κέζσ ηεο 

ρνξήγεζεο θηλήηξσλ αιιά θαη απεπζείαο ρξεκαηηθψλ βνεζεκάησλ, ηφζν ζε νκνζπνλδηαθφ φζν θαη 

επίπεδν θξαηηδίσλ π.ρ. γηα ηελ ελεξγεηαθή κεηάβαζε, ηε ςεθηνπνίεζε, ηε δηαηήξεζε θαη επέθηαζε 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο έξεπλαο θαη ηελ πξφιεςε θξίζεσλ ζηα ζπζηήκαηα πγείαο (ρξεκαηνδφηεζε 

κε πεξίπνπ € 1 δηζ. ηεο πξσηνβνπιίαο CEPI γηα ηελ επέθηαζε ησλ ππαξρφλησλ πξνγξακκάησλ 

αλάπηπμεο εκβνιίσλ θαη πξνψζεζεο πξσηνβνπιηψλ εξεπλεηηθψλ δηθηχσλ). 

 

https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/fileadmin/user_upload/Corona/OnePager/Aktueller_Support_fuer_KMU_Corona_griechisch.pdf
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/fileadmin/user_upload/Corona/OnePager/Aktueller_Support_fuer_KMU_Corona_griechisch.pdf

