
Π
ρο των πυλών βρίσκεται και τρίτος γύ-
ρος επιστρεπτέας προκαταβολής για τις 
επιχειρήσεις, µε αιχµή τον τουρισµό και 

την εστίαση, που έχουν ανάγκη από ρευστότη-
τα προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις δραµα-
τικές επιπτώσεις της πανδηµίας του κορωνοϊού. 
Σύµφωνα µε πληροφορίες της Realnews, φέρε-
ται να έχει εξασφαλιστεί ένα ποσό από 800 εκατ. 
έως 1 δισ. ευρώ για τη νέα επιστρεπτέα, που θα 
εκκινήσει στις αρχές Αυγούστου. Επιδίωξη του 
οικονοµικού επιτελείου είναι οι πόροι που απο-
δεικνύεται ότι δεν αποδίδουν τα αναµενόµενα 
για τη στήριξη των επιχειρήσεων να κατευθυν-
θούν προς τη δεξαµενή αυτού του τύπου των 
κρατικών δανείων. Σε αυτή την κατεύθυνση, το 
ποσό που θα διατεθεί θα προέλθει κυρίως από 
ανακατανοµή πόρων που διατίθενται στο πλαί-
σιο ενίσχυσης των πληγέντων από την πανδηµία 
και θα οριστικοποιηθεί αφού ολοκληρωθούν οι 
πληρωµές του δεύτερου γύρου της επιστρεπτέας 
προκαταβολής, οι οποίες θα ξεκινήσουν το πρώ-
το δεκαήµερο του Ιουλίου. Για παράδειγµα, εν-
δεχοµένως κάποιοι πόροι που διατίθενται αυτή 
τη στιγµή αποκλειστικά από τον κρατικό Προϋ-

πολογισµό για το πρόγραµµα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, που 
µέχρι στιγµής δεν συγκεντρώνει το αναµενόµε-
νο ενδιαφέρον, να διοχετευτούν για τη στήριξη 
των επιχειρήσεων. Στόχος είναι στην τρίτη φά-
ση να υπάρξει πρόβλεψη για περαιτέρω στοχευ-
µένη στήριξη κλάδων που πλήττονται περισσό-
τερο. Ο τρίτος γύρος θα «πατήσει» στις αλλαγές 
που έγιναν στον δεύτερο γύρο και οδήγησαν 

πάνω από 125.000 εταιρείες να υποβάλουν αί-
τηση έως την περασµένη Παρασκευή για δανει-
οδότηση. Το βέβαιο είναι ότι θα υπολογιστεί το 
ύψος του δανείου ως συνάρτηση της µείωσης 
των εσόδων κατά την περίοδο Μαρτίου-Ιουλί-
ου, σε συνδυασµό µε το αν έχει γίνει χρήση ή 
όχι του δικαιώµατος αναστολής των συµβάσε-
ων εργασίας των εργαζοµένων.
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επιστρεπτέας προκαταβολής προς τις επιχειρήσεις τον Αύγουστο

Το σχέδιο του υπουργείου Οικονοµικών για τη χορήγηση 3ης δόσης 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ 
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Με 500 εκατ. ευρώ ενισχύει 
τη ρευστότητά του, µέσω 
έκδοσης οµολόγου, ο ισχυρός 
κατασκευαστικός όµιλος. 
Τα κεφάλαια θα επενδυθούν
στον τοµέα των υποδοµών και 
στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. 
Τα επόµενα βήµατα της στρατηγικής 
του προέδρου και διευθύνοντος 
συµβούλου της επιχείρησης, 
Γιώργου Περιστέρη

Ο ΜΙΛΟΥ «ΚΑΡΦΩΝΕΙ» 
ΣΤΗΝ COSTA NAVARINO
Ο διεθνής Σέρβος 
µπασκετµπολίστας Νίκολα 
Μιλουτίνοφ, ο οποίος µέχρι 
πρότινος αγωνιζόταν στον 
Ολυµπιακό και ετοιµάζει βαλίτσες 
για την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, αγόρασε 
δύο πολυτελείς σουίτες αξίας
1,5 εκατ. ευρώ στο ξενοδοχειακό 
συγκρότηµα της Μεσσηνίας, 
οι βίλες και τα διαµερίσµατα 
του οποίου µαγνητίζουν 
διεθνείς προσωπικότητες
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ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ
Μείωση στον λογαριασμό ηλεκτρισμού των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων έως 10% φέρνει η 
εξίσωση του επαγγελματικού τιμολογίου με αυτό 
των νοικοκυριών, ενώ έρχεται χρονική επέκταση 
του νυχτερινού τιμολογίου. Οι ανακοινώσεις θα 
γίνουν άμεσα από τη διοίκηση της ∆ΕΗ
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Τι θα κερδίσουν από τον Ιούλιο 
μέχρι τον Οκτώβριο 2 εκατομμύρια 
συνταξιούχοι από την απόφαση του 
ΣτΕ, από τις αλλαγές στα ποσοστά 
αναπλήρωσης και από τις παρεμβάσεις 
του υπουργείου Εργασίας

Αυξήσεις και 
αναδρομικά

στους
συνταξιούχους


