
ΙΤΑΛΙΑ 

Η ANCE αναγκάστηκε να ζητήσει από την ιταλική κυβέρνηση να αναστείλει την 

λειτουργία όλων των εργοταξίων. 

Ως αποτέλεσμα της έκρηξης του Covid-19, η Ιταλική Ομοσπονδία , μέλος της FIEC, ANCE 

ζήτησε από την Ιταλική Κυβέρνηση να επιτρέψει στις κατασκευαστικές εταιρείες να 

αναστείλουν όλες τις εργασίες τους. 

Ο Πρόεδρος της ANCE κ. Gabriele Buia, δήλωσε ότι στην παρούσα κατάσταση οι 

κατασκευαστικές εταιρείες δεν είναι σε θέση να παρέχουν στους εργαζομένους τους τα 

απαιτούμενα μέτρα υγείας και ασφάλειας. Είναι αδύνατο να βρεθεί επαρκής ατομικός 

προστατευτικός εξοπλισμός, να εξασφαλιστεί η μεταφορά, τα γεύματα και η στέγαση των 

εργαζομένων, καθώς και να επιτραπεί η προμήθεια υλικού και η σωστή λειτουργία 

ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων που δεν 

είναι σε θέση να προσεγγίσουν τα εργοτάξια. 

Η ANCE ζητεί επίσης από την Ιταλική Κυβέρνηση: 

• διευκόλυνση της χρήσης «δικτύων κοινωνικής προστασίας» για τους εργαζόμενους του 

κατασκευαστικού τομέα  

• να αναστείλει όλες τις φορολογικές και ασφαλιστικές πληρωμές  

• να δηλώσουν ένα αποτελεσματικό και αυτόματο μορατόριουμ για όλα τα χρέη σε 

συνδυασμό με τις άμεσες πληρωμές για τα εν λειτουργία εργοτάξια, προκειμένου να 

παράσχουν ρευστότητα στις επιχειρήσεις. 

 

ΓΑΛΛΙΑ 

Είμαστε σε πόλεμο ανακοινώθηκε στη Γαλλία. Ο κατασκευαστικός τομέας προτρέπει την 

κυβέρνηση να σταματήσει προσωρινά τα εργοτάξια, με εξαίρεση τις επείγουσες 

παρεμβάσεις επειγόντως. 

Η υγεία και η ασφάλεια των πολτιών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τις εταιρείες 

κτιρίων και δημοσίων έργων. 

Παίρνοντας προστατευτικά μέτρα που δεν εξασφαλίζουν πάντοτε τους εργαζομένους, 

ελλείψει επαρκούς αριθμού προστατευτικών μάσκων, και άλλα, ο κατασκευαστικός κλάδος 

εμφανίζεται αποδιοργανωμένος, με άμεση απειλή για την υγεία και μία παρεξηγημένη 

κατάσταση όπου έχουν αναμειχθεί οι βάσιμες ανησυχίες τόσο των ιδιοκτητών των 

επιχειρήσεων όσο και των εργαζομένων. 

Υπενθυμίζεται ότι ο κατασκευαστικός κλάδος απασχολεί στη Γαλλία πάνω από 2 

εκατομμύρια εργαζομένους σε όλη την εθνική επικράτεια. Είναι συλλογική ευθύνη να 

περιοριστεί  όσο το δυνατόν περισσότερο ο κίνδυνος εξάπλωσης του κορωναϊού και να 

βρεθούν λύσεις σε συνεργασία με την κυβέρνηση για την προστασία της υγείας των 

εργαζομένων και τη διασφάλιση της συνέχισης των επιχειρήσεων σε καλές συνθήκες. 

 

 



ΒΕΛΓΙΟ 

Η Βελγική Κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι όταν αυτό είναι δυνατόν πρέπει να οργανώνεται  

τηλεργασία. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό (εργοτάξια), πρέπει να εφαρμόζεται η κοινωνική 

αποστασιοποίηση (και για τις μεταφορές). Στην περίπτωση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί 

κοινωνική αποστασιοποίηση, οι εταιρείες πρέπει να κλείσουν. Αναμένουμε πολλά 

εργοτάξια να κλείσουν, καθώς η κοινωνική απομάκρυνση δεν είναι σχεδόν συμβατή με τα 

μέτρα ασφαλείας. Ωστόσο, η Ομοσπονδία Κατασκευών ζητά από την ομοσπονδιακή 

κυβέρνηση να θεσπίσει μεταβατικό μέτρο για να επιτρέψει στα εργοτάξια να σταματήσουν 

προοδευτικά. Ζητούν πίσης να αναγνωριστεί το κλείσιμο των εργοταξίων ως "ανωτέρα βία" 

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

Όπως συμβαίνει σε όλες τα Ευρωπαϊκά Κράτη έτσι και Εργοληπτικές Οργανώσεις στην 

Ολλανδία στηρίζουν τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις λόγω της πανδημίας του Covid-19 

κάνοντας ότι καλύτερο μπορούν και ιδιαίτερα προσπαθώντας να πείσουν τις αρχές να 

πάρουν τα κατάλληλα μέτρα τόσο όσον αφορά στις συμβάσεις που τρέχουν όσο και στην 

στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στον κατασκευαστικό τομέα. 

 

ΚΥΠΡΟΣ 

Προτάσεις του ΟΣΕΟΚ για τον τομέα των κατασκευών  

Υπάρχει ανάγκη για  

•  υιοθέτηση ειδικών μέτρων στον τομέα των κατασκευών [όπως αυτά υιοθετούνται στον 

τομέα του τουρισμού (ξενοδοχεία)], τα οποία αντισταθμίζουν την αδυναμία υλοποίησης 

των ήδη ανακοινωθέντων, ή 

• ενσωμάτωση των υπαλλήλων σε ένα σύστημα υποχρεωτικής αναστολής της απασχόλησης 

• εξασφάλιση της ρευστότητας των συμβαλλομένων επιχειρήσεων με πρόσθετη πίστωση 

από τα πιστωτικά ιδρύματα σε περίπτωση καθυστέρησης στην έκδοση ή / και την πληρωμή 

πιστοποιητικών πληρωμών σε δημόσια, ευρύτερα δημόσια και ιδιωτικά έργα 

• Αξιοποίηση των διαθέσιμων αχρησιμοποίητων κονδυλίων από τα Ευρωπαϊκά 

Διαρθρωτικά Ταμεία ή τα Ταμεία Επενδύσεων ή από την αποδέσμευση των 1,3 

δισεκατομμυρίων κεφαλαίων που θα χρησιμοποιήσουν οι συστημικές τράπεζες για να 

βοηθήσουν τις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να επωφεληθούν ή να 

στηρίξουν τον κυπριακό τομέα. 

 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

Σε εθνικό επίπεδο, μέχρι σήμερα δεν έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα για τον κατασκευαστικό 

τομέα. Τα εθνικά μέτρα που έχουν εφαρμοστεί έχουν ως εξής: 

- Κλείσιμο όλων των σχολείων, των ιδρυμάτων τρίτου επιπέδου και των παιδικών σταθμών 

από τις 6 μ.μ. στις 12 Μαρτίου έως τις 29 Μαρτίου (ημερομηνία αναθεώρησης) 

- Όλα τα μπαρ και τα μπαρ πρέπει να κλείσουν μέχρι τις 29 Μαρτίου 

- Έχουν εισαχθεί ορισμένες ενισχύσεις εισοδήματος για όσους έχουν πληγεί από την 

πανδημία  

- Έχουν δημιουργηθεί αρκετές υποστηρίξεις για τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται  



ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

 

Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης προετοιμάζει μια νομική ρύθμιση για την 

αναστολή της υποχρέωσης υποβολής αφερεγγυότητας προκειμένου να προστατευθούν οι 

επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες εξαιτίας της επιδημίας κορώνας. Το 

μοντέλο αυτό προβλέπεται από κανονισμούς που ψηφίστηκαν με την ευκαιρία των 

πλημμυρών 2002, 2013 και 2016 στην Γερμανία. 

Προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι επηρεαζόμενες εταιρείες να καταθέσουν 

αίτηση αφερεγγυότητας απλώς και μόνο επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων δημόσιας 

συνδρομής ή διαπραγματεύσεων χρηματοδότησης ή αναδιάρθρωσης στην παρούσα 

εξαιρετική κατάσταση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εντός της τριετούς υποχρεωτικής 

περιόδου υποβολής αιτήσεων αφερεγγυότητας, προτείνεται να ανασταλεί με κανονιστικό 

κανονισμό για μία περίοδο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Προϋπόθεση για την αναστολή 

είναι ότι ο λόγος της αφερεγγυότητας βασίζεται στις επιπτώσεις της επιδημίας κορώνας και 

ότι υπάρχουν εύλογες προοπτικές αναδιάρθρωσης που βασίζονται σε μια αίτηση δημόσιας 

συνδρομής ή σοβαρής χρηματοδότησης ή αναδιάρθρωσης των διαπραγματεύσεων από ένα 

μέρος που υποχρεούται να υποβάλει αίτηση συνδρομής. Επιπροσθέτως, προτείνεται να 

δοθεί άδεια στο Υπουργείο να παρατείνει το μέτρο το έως τις 31 Μαρτίου 2021. 

 

ΜΕΤΡΑ 

 

Γερμανικό δίχτυ ασφαλείας για την οικονομία 

Η Γερμανική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση λαμβάνει εκτεταμένα μέτρα για τη διασφάλιση της 

ρευστότητας στις εταιρείες και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. 

 

Η δέσμη μέτρων που ανακοινώθηκε στις 13 Μαρτίου 2020 από τον Ομοσπονδιακό Υπουργό 

Οικονομικών κ. Scholz και τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Οικονομικών κ. Altmaier βασίζεται 

σε τέσσερις πυλώνες: 

- Κάνοντας το επίδομα εργασίας μικρής διάρκειας πιο ευέλικτο 

- Φορολογική ενίσχυση ρευστότητας για εταιρείες 

- Ασπίδα προστασίας σε δισεκατομμύρια δολάρια για εταιρείες 

- Ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνοχής 

Ως εκ τούτου, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, σε συντονισμό με τα Ομοσπονδιακά Κράτη, 

σχεδιάζει adhoc φορολογικά μέτρα για τη διασφάλιση της ρευστότητας των εταιρειών. Τα 

μέτρα αυτά βασίζονται σε αποδεδειγμένα μέσα που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί στο 

παρελθόν. 

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ιδίως η αναβολή των οφειλόμενων φορολογικών οφειλών, 

η προσαρμογή (μείωση) των προκαταβολών για φόρο εισοδήματος ή φόρος εταιρειών στην 

κατάσταση των αλλαγμένων κερδών, η παραίτηση των προσαυξήσεων για καθυστερημένες 

πληρωμές σε περίπτωση που οι φόροι δεν καταβληθούν εγκαίρως και προσωρινή 

παραίτηση από μέτρα επιβολής 

 

Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να βοηθήσουν τις εταιρείες να γεφυρώσουν βραχυπρόθεσμα 

σημεία συμφόρησης ρευστότητας και, ως εκ τούτου, αποτελούν σημαντικό στοιχείο της 

συνολικής δέσμης μέτρων. 

Στο πλαίσιο της αναγγελθείσας ασπίδας προστασίας των δισεκατομμυρίων ευρώ για τις 

επιχειρήσεις, η οποία υπερβαίνει κατά πολύ τα μέτρα που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της 



χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης το 2009, θα αναληφθούν απεριόριστες 

δεσμεύσεις για την παροχή βοήθειας, αξιοποιώντας το πλαίσιο βοήθειας της ΕΕ. 

Συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι τα υφιστάμενα προγράμματα παροχής βοήθειας για τη 

ρευστότητα θα επεκταθούν για να διευκολύνουν την πρόσβαση σε φθηνά δάνεια. Στην 

περίπτωση των "KfW-Unternehmerkredit" και του "ERP-Gründerkredit παγκοσμίως", για 

παράδειγμα, πρέπει να αυξηθούν οι δυνατότητες αποδέσμευσης των δανείων κεφαλαίου 

κίνησης προκειμένου να αυξηθεί η προθυμία των τραπεζών της κατοικίας να χορηγούν 

δάνεια ακόμη και στην περίπτωση φτωχότερων αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας. 

Αυτό θα πρέπει να μετριάσει τις οικονομικές δυσκολίες των ΜΜΕ ειδικότερα. Η KfW 

σχεδιάζει επίσης μέτρα για μεγάλες επιχειρήσεις. Για το σκοπό αυτό, το ισχύον πλαίσιο 

εγγύησης της KfW ύψους 460 δισ. Ευρώ θα αυξηθεί κατά 94 δισ. Ευρώ. 

 

Όσον αφορά τις τράπεζες εγγύησης που είναι σημαντικές για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ, 

το μερίδιο κινδύνου της ομοσπονδιακής κυβέρνησης θα αυξηθεί έτσι ώστε οι εγγυητικές 

τράπεζες να μπορούν να αναλάβουν τους αναμενόμενους αλλά δύσκολο να εκτιμήσουν 

κινδύνους. Επιπλέον, η δημιουργία κανόνων για τις αρμοδιότητες των ίδιων των τραπεζών 

θα τους δώσει τη δυνατότητα να λαμβάνουν βραχυπρόθεσμες αποφάσεις σχετικά με τις 

εφαρμογές εγγύησης (ρητές εγγυήσεις). 

Τα μέτρα λεπτομερώς: 

- Αύξηση του ανώτατου ορίου εγγύησης σε 2,5 εκατ. Ευρώ 

- Δημιουργία ατομικής αρμοδιότητας για εγγυήσεις έως 250.000 ευρώ 

- Αύξηση του ορίου πόρων από 35% (ή συναλλαγή 50%) στο 80%. 

- 10% υψηλότερη ομοσπονδιακή αντεγγύηση (στη συνέχεια 49%) και δυνατότητα των κρατών 

να την αυξήσουν κατά 5%. 

Σημαντική για την ταχεία και επιτυχή αξιολόγηση των αιτημάτων υποστήριξης από εταιρείες 

για χρηματοδότηση γεφύρωσης είναι η παρουσίαση ενός εύλογου σχεδίου ρευστότητας που 

να δείχνει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις. 

Επιπλέον, προγραμματίζονται ειδικά προγράμματα για επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν 

προσωρινά σοβαρότερες δυσκολίες χρηματοδότησης λόγω της κρίσης και συνεπώς δεν 

έχουν εύκολη πρόσβαση σε προγράμματα υποστήριξης. Ωστόσο, τα προγράμματα αυτά 

πρέπει πρώτα να κοινοποιηθούν στην Επιτροπή της ΕΕ. Δεν είναι, επομένως, άμεσα 

διαθέσιμα - σε αντίθεση με τα προαναφερθέντα χρηματοδοτικά μέτρα, τα οποία είναι άμεσα 

αποτελεσματικά. 

 

ΓΑΛΛΙΑ  

ΜΕΤΡΑ 

Σε απάντηση στο ξέσπασμα του κοροναϊού Covid-19, η γαλλική κυβέρνηση θέτει σε 

εφαρμογή διαφορετικά μέτρα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων: 

1) Προθεσμίες πληρωμής κοινωνικών και / ή δημοσιονομικών προθεσμιών (URSSAF: δίκτυο 

ιδιωτικών οργανισμών που έχουν ως κύριο καθήκον τη συλλογή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης των εργοδοτών και των εργοδοτών που χρηματοδοτούν τον γενικό λογαριασμό 

του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης της Γαλλίας · φόροι). 

2) Στις πιο δύσκολες καταστάσεις, οι άμεσες φορολογικές εκπτώσεις μπορούν να 

αποφασιστούν βάσει εξατομικευμένης εξέτασης των αιτήσεων. 



3) € 1.500 ενίσχυση για όλες τις μικρές επιχειρήσεις, τους αυτοαπασχολούμενους και τις 

πολύ μικρές επιχειρήσεις μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης. 

4) Η κινητοποίηση του κράτους ύψους 300 δισ. Ευρώ και της Bpifrance για την εξασφάλιση 

τραπεζικών πιστώσεων που ενδέχεται να χρειαστούν οι επιχειρήσεις λόγω της επιδημίας. 

5) Υποστήριξη από το κράτος και τη Banque de France (μεσολάβηση πίστωσης) για 

διαπραγμάτευση με την τράπεζά του αναδιάρθρωσης τραπεζικών δανείων. 

6) Διατήρηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις μέσω του απλουστευμένου και 

ενισχυμένου συστήματος σύντομης εργασίας. 

7) Υποστήριξη για την αντιμετώπιση διαμάχης με πελάτες ή προμηθευτές από τον 

Médiateur des entreprises (Διαμεσολαβητής των γαλλικών εταιρειών). 

8) Η αναγνώριση από το κράτος και τις τοπικές αρχές του Coronavirus ως περίπτωση 

ανωτέρας βίας για τις δημόσιες συμβάσεις τους. Κατά συνέπεια, για όλες τις συμβάσεις 

κρατικών και τοπικών δημοσίων συμβάσεων, οι κυρώσεις για καθυστερήσεις δεν θα 

εφαρμοστούν. 


