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Ε
ξτρα οικονοµική ενίσχυση σε έως 
400.000 εργαζοµένους του τουρισµού 
και του επισιτισµού σχεδιάζει, σύµφω-

να µε ασφαλείς πληροφορίες της Realnews, 
να δώσει η κυβέρνηση τον Σεπτέµβριο, προ-
κειµένου να στηρίξει περαιτέρω τον ευρύτερο 
κλάδο, που έχει δεχθεί το µεγαλύτερο πλήγµα 
από την πανδηµία του κορωνοϊού. Το ύψος 
της ενίσχυσης δεν έχει «κλειδώσει», ωστόσο, 
σύµφωνα µ ε τις πληροφορίες της «R», δεν θα 
είναι χαµηλότερο από τα 534 ευρώ που δίδο-
νται ως ειδική αποζηµίωση. Καταβάλλεται προ-
σπάθεια να κινηθεί σε όσο το δυνατόν υψηλό-
τερα επίπεδα, προκειµένου να δώσει µια δυ-
νατή ανάσα ρευστότητας στους εργαζοµένους 
που πλήττονται. 

Η οικονοµική ανάσα στους εκατοντάδες χι-
λιάδες εργαζοµένους του κλάδου θα αφορά 
όσους δεν επαναπροσελήφθησαν ή προσε-
λήφθησαν και οι επιχειρήσεις στις οποίες ερ-
γάζονταν αποφάσισαν να κατεβάσουν ρολά, 
ανεξάρτητα από το αν κάνουν χρήση της ανα-
στολής σύµβασης εργασίας και λαµβάνουν την 
ειδική αποζηµίωση των 534 ευρώ µηνιαίως. 
Οι µόνοι που µε τα σηµερινά δεδοµένα σχε-
διάζεται να εξαιρεθούν από την εισοδηµατική 
ενίσχυση είναι όσοι εργάζονται σε καθεστώς 
είτε πλήρους είτε µερικής απασχόλησης. Από 
τους περίπου 600.000 εργαζοµένους που ερ-
γάζονται στον τουριστικό-επισιτιστικό κλάδο, 
πάνω από τους 300.000 είναι εποχικά απα-
σχολούµενοι. Περίπου 80.000 έχει υπολογι-
στεί ότι δυνητικά είχαν το δικαίωµα επανα-
πρόσληψης και εξ αυτών εκτιµάται ότι δεν θα 
εργαστούν κατά τη φετινή χρονιά περισσότε-
ροι από 20.000 µε 30.000, στην καλύτερη πε-
ρίπτωση, σε όλες τις επιχειρήσεις της χώρας.

Βαρόµετρο
Τρεις παράγοντες θα καθορίσουν το ακριβές 
ύψος της ενίσχυσης, ενώ ταυτόχρονα πρέπει 
και τα υπουργεία Οικονοµικών και Εργασίας 
να σχηµατίσουν σαφή εικόνα έως τα τέλη του 
καλοκαιριού για τη συνολική κατάσταση που 
διαµορφώνεται στον κλάδο µε τη µεγαλύτε-
ρη συνεισφορά στο εγχώριο ΑΕΠ. Συγκεκρι-
µένα το ύψος της παροχής θα εξαρτηθεί από:

 Τον ακριβή αριθµό των εργαζοµένων στον 
κλάδο του τουρισµού-επισιτισµού που άµε-
σα ή έµµεσα βρίσκονται εκτός αγοράς εργα-
σίας και δυνητικά δικαιούνται την ενίσχυση.

 Τα δηµοσιονοµικά δεδοµένα, βάσει των 
οποίων θα καθοριστεί το τελικό ύψος της ενί-
σχυσης.

 Την υγειονοµική εικόνα της χώρας. ∆ηλαδή,  
από το αν υπάρξει έξαρση της πανδηµίας και 
αποφασιστούν τοπικά lockdown, κάτι που θα 
κάνει ακόµα πιο δύσκολη την κατάσταση για 
τους επαγγελµατίες του κλάδου, αλλά και για 
την ελληνική οικονοµία εν γένει.

Τέταρτη επιστρεπτέα
Η ενίσχυση θα ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πα-
κέτο µέτρων για τη στήριξη των δύο κλάδων. 
Σύµφωνα µε πληροφορίες της «R», αυτό 
θα περιλαµβάνει και τέταρτο γύρο επι-
στρεπτέας προκαταβολής, αυτή τη φο-
ρά απολύτως στοχευµένο στον κλά-
δο του τουρισµού και των εποχι-
κών επαγγελµάτων, το οποίο 
εξετάζεται να έχει και γεω-
γραφικά χαρακτηριστι-
κά. ∆ηλαδή, αυτό που 
σκέφτονται οι αρµό-
διες Αρχές είναι να 
ληφθούν υπόψη οι 
απώλειες των τουρι-
στικών εσόδων στις 

Φθινοπωρινό 
επίδοµα 
σε 400.000 
εργαζοµένους

περιφέρειες και στους νοµούς της χώρας, ώστε επιχειρήσεις 
που εδρεύουν σε αυτές τις περιοχές να έχουν ευνοϊκότερα 
κριτήρια ένταξης και να τύχουν υψηλότερων κρατικών δανεί-
ων σε σχέση µε άλλες. ∆εν αποκλείεται να διαµορφωθεί µια 
κλίµακα κρατικών ενισχύσεων, ανάλογα µε το ποσοστό των 
επιχειρήσεων που δεν λειτούργησαν ή υπολειτούργησαν, το 
ποσοστό των εργαζοµένων που δεν επαναπροσελήφθησαν 
ή βρίσκονται σε αναστολή εργασίας, αλλά και τα έσοδα που 
θα µπουν στα ταµεία τους. Επίσης, µελετάται το ενδεχόµε-
νο, ειδικά για τις επιχειρήσεις του κλάδου, να επεκταθεί η πα-
ράταση αναστολής καταβολής των δόσεων κεφαλαίου ή και 

των τοκοχρεολυτικών δόσεων και πέραν της 31ης ∆εκεµ-
βρίου που ισχύει για τα φυσικά και όλα τα νοµικά 
πρόσωπα, όπως αποφάσισε πρόσφατα η Ελληνι-
κή Ενωση Τραπεζών.

Ανεργία
Στο οικονοµικό επιτελείο περιµένουν αύξηση 
του ποσοστού ανεργίας, αν και δεν µπορούν 
ακόµα να εκτιµήσουν σε τι ύψος θα διαµορ-
φωθεί. Γι’ αυτόν τον λόγο προετοιµάζονται µε 
προσεκτικά βήµατα για το νέο πακέτο στήρι-
ξης των εργαζοµένων του τουρισµού, που τη 
φετινή χρονιά θα χάσουν µεγάλο µέρος του ει-
σοδήµατός τους.

Το σχέδιο της κυβέρνησης για οικονοµική ενίσχυση 
του προσωπικού των επιχειρήσεων τουρισµού και 
επισιτισµού που δεν άνοιξαν το καλοκαίρι 

Σύµφωνα µε παράγοντες του υπουργείου 
Οικονοµικών, το µεγάλο στοίχηµα αφορά το 
πόσες από τις εποχικές επιχειρήσεις θα ανοί-
ξουν, πόσες θα αντέξουν µέχρι τη λήξη της του-
ριστικής περιόδου και πόσους εργαζοµένους 
θα απορροφήσουν. «Εχουµε εικόνες ξενοδο-
χείων που άνοιξαν για δύο ηµέρες και έκλει-
σαν. Από την άλλη πλευρά, τώρα αναµένεται 
να γίνει η εκκίνηση για µεγάλο αριθµό ξενοδο-
χειακών µονάδων, οπότε είναι πρόωρο να κά-
νουµε εκτιµήσεις. Μια πρώτη εικόνα θα έχου-
µε στα τέλη του Ιουλίου», αναφέρουν οι ίδιοι 
παράγοντες.

12µηνης λειτουργίας
«Είναι δεδοµένο ότι η στήριξη που υπάρχει από 
το κράτος θα συνεχιστεί και θα διαµορφωθεί 
ανάλογα µε την εξέλιξη των δεδοµένων, υγει-
ονοµικών και οικονοµικών», αναφέρουν στην 
«R» πηγές από το οικονοµικό επιτελείο και επι-
σηµαίνουν ότι παρεµβαίνουν και παίρνουν 
άµεσες αποφάσεις όταν κρίνεται απαραίτητο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, προκειµένου να 
αντιµετωπιστεί το τεράστιο κοινωνικό πρόβλη-
µα µε τους εποχικά εργαζοµένους, αποφασί-
στηκε όσοι απασχολήθηκαν τη θερινή τουρι-
στική περίοδο 2019 σε ξενοδοχειακά και του-
ριστικά καταλύµατα 12µηνης λειτουργίας, µε 
µονοµερή υπεύθυνη δήλωση στην πλατφόρ-
µα, να µπορούν να λάβουν την αποζηµίωση 
των 534 ευρώ, εφόσον δεν έχουν επαναπρο-
σληφθεί και δεν απασχολούνται από τις επιχει-
ρήσεις ή δεν έχουν σύµβαση εξαρτηµένης ερ-
γασίας σε άλλον εργοδότη. 

Αντίστοιχα, οι εργοδότες στα ξενοδοχεία 
12µηνης λειτουργίας που επαναπροσέλαβαν 
εποχικά εργαζοµένους, οι οποίοι είχαν απασχο-
ληθεί τη θερινή τουριστική περίοδο του 2019, 
µπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συµβά-
σεις εργασίας µέρους ή του συνόλου του προ-
σωπικού αυτού, από την ηµεροµηνία επανα-
πρόσληψής τους και µέχρι τις 30 Σεπτεµβρί-
ου. Οι επιχειρήσεις των 12µηνης λειτουργίας 
ξενοδοχείων µπορούν να προβαίνουν σε προ-
σωρινή ανάκληση αναστολής συµβάσεων ερ-
γασίας των εν λόγω εργαζοµένων για κάλυψη 
έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανε-
λαστικών αναγκών µετά την επαναπρόσληψή 
τους. Επίσης, οι επιχειρήσεις µπορούν να κά-
νουν χρήση του προγράµµατος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, 
δηλαδή να υπαγάγουν στον εν λόγω µηχανι-
σµό τους ανωτέρω εργαζοµένους µε συµβά-
σεις πλήρους απασχόλησης, εφόσον έχουν 
προβεί σε επαναπροσλήψεις.
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