
 
      

Μαρκόπουλο, 24 Μαρτίου 2020 
       Αρ. Πρωτ. 86 

            
Προς τα Σωματεία – Μέλη της ΕΟΙ 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Αγαπητά μέλη της ΕΟΙ, 

Τα αθλητικά σωματεία, όπως οι ιππικοί όμιλοι μέλη της ΕΟΙ, έχουν υπαχθεί στην 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 11.03.2020/2020 «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-

19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.» Δυνάμει αυτής της ΠΝΠ, 

προβλέπονται ειδικά οικονομικά μέτρα ενίσχυσης των ομίλων, οι οποίοι υπάγονται 

στον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 9312, και πιο συγκεκριμένα : 
 
1. Αναστολές φόρων και εισφορών: Τα μέτρα αφορούν σε όλες, αυστηρά όμως, τις 
επιχειρήσεις/σωματεία που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται δραστικά λόγω 
της εμφάνισης και διάδοσης του κορoνοϊού. Τα μέτρα είναι οριζόντια, καθώς 
αφορούν όλες τις επιχειρήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας 
(ΚΑΔ), είτε αυτές μένουν ανοικτές είτε λειτουργεί μέρος της δραστηριότητάς τους, 
είτε κλείνουν με κρατική εντολή είτε κλείνουν με δική τους πρωτοβουλία. Δεν 
αφορούν στο σύνολο της οικονομίας. 
 
Οι ΚΑΔ θα οριστούν από το υπουργείο Οικονομικών, με βάση τα ημερήσια στοιχεία 
ηλεκτρονικών συναλλαγών που αυτό διαθέτει, σε συνδυασμό με τις σχετικές 
αποφάσεις που έχουν εκδοθεί για απαγόρευση λειτουργίας συγκεκριμένων 
κλάδων. Η περίοδος εφαρμογής των μέτρων αφορά στον Μάρτιο, και, εάν 
απαιτηθεί, θα δοθεί παράταση. 
 
Για όλες τις επιχειρήσεις των εν λόγω κλάδων αναστέλλονται για 4 μήνες- έως 31 
Ιουλίου- για τις οφειλές Μαρτίου, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις, οι κάτωθι 
πληρωμές: 
*Η καταβολή οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις ΦΠΑ, πληρωτέες 
Μαρτίου. 



*Η καταβολή κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών στις εφορίες ή τα Ελεγκτικά 
Κέντρα. 
*Η καταβολή των δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων 
οφειλών. 
 
Προϋπόθεση αναστολής των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των 
επιχειρήσεων είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. 
 
2. Εργαζόμενοι: Όλοι οι εργαζόμενοι των ομίλων για τους οποίους αναστέλλεται 
προσωρινά η σύμβαση εργασίας τους, λόγω αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης 
με κρατική εντολή, θα λάβουν αποζημίωση στις αρχές Απριλίου, από τον κρατικό 
προϋπολογισμό, ύψους 800 ευρώ.  
Το κράτος καλύπτει πλήρως τα ασφαλιστικά δικαιώματα, συνταξιοδοτικά και 
υγείας, των εργαζομένων και τις ασφαλιστικές τους εισφορές, με βάση το σύνολο 
του ονομαστικού μισθού τους. Παράλληλα, για αυτούς τους εργαζομένους 
αναστέλλεται για 4 μήνες η πληρωμή των φορολογικών υποχρεώσεων Μαρτίου. 
 
3. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ατομικές επιχειρήσεις: Η 
άνω αποζημίωση των 800€ καταβάλλεται και στους ελεύθερους επαγγελματίες, 
αυτοαπασχολούμενους και ατομικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 
χώρο της ιππασίας και των ομίλων που έχουν κλείσει. 
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και τις ατομικές 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ιππασίας που παρουσιάζεται 
δραστική μείωση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κορoνοϊού, αναβάλλονται για 4 μήνες όλες οι φορολογικές 
υποχρεώσεις, πληρωτέες Μαρτίου. 
 
4. Για τους ομίλους που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω 
της διάδοσης του κορoνοϊού, θα προβλεφθεί νομοθετικά ότι θα καταβάλλουν το 
60% του μισθώματος του επαγγελματικού ακινήτου- σε περίπτωση που το 
νοικιάζουν- για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. 
Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζομένους των επιχειρήσεων που διακόπτουν 
υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω της διάδοσης του κορoνοϊού και 
αναστέλλεται η σύμβαση εργασίας τους, εφόσον πρόκειται για α' κατοικία. 
Παράλληλα όμως, για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων των παραπάνω περιπτώσεων, 
προβλέπεται η αναστολή για 4 μήνες των πληρωμών των φορολογικών τους 
υποχρεώσεων και των πληρωμών δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής 
βεβαιωμένων οφειλών. 
 
5. Ο ΕΝΦΙΑ του 2020 θα βασιστεί στο προηγούμενο καθεστώς και οι νέες 
αντικειμενικές αξίες των ακινήτων θα ισχύσουν από την επόμενη χρονιά. 
 
Για τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες υπαγωγής των ανωτέρω νομικών και 
φυσικών προσώπων θα πρέπει να απευθυνθείτε ΑΜΕΣΑ στους λογιστές σας. 
Προσοχή, οι ημερομηνίες τρέχουν ήδη από σήμερα, Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020. 

 
Από την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας 


