
Ν
έα και πιο ελκυστικά 
κριτήρια καθιερώνο-
νται για τον δεύτερο 

γύρο της επιστρεπτέας προκα-
ταβολής, συνολικού ύψους 1,4 
δισ. ευρώ, ώστε να επωφελη-
θεί µεγαλύτερος αριθµός πλη-
γεισών επιχειρήσεων. Στόχος 
των αλλαγών είναι περισσότε-
ρες επιχειρήσεις, συγκριτικά 
µε τον πρώτο γύρο, να υπο-
βάλουν αίτηση και να εισπράξουν 
το κρατικό δάνειο µε ιδιαίτερα ευ-
νοϊκούς όρους, όπως είναι η έναρξη 
αποπληρωµής του το 2022. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες της 
Realnews, παρά το γεγονός ότι η 
ρήτρα διατήρησης των θέσεων απα-
σχόλησης έως το τέλος Οκτωβρίου 
του τρέχοντος έτους λειτούργησε 
αποτρεπτικά σε µεγάλο αριθµό επι-
χειρήσεων που επέλεξαν να µη συµ-
µετάσχουν γι' αυτόν τον λόγο στον 

πρώτο γύρο, το υπουργείο Οικονο-
µικών θα διατηρήσει τη ρήτρα, ενώ 
εξετάζει να επεκτείνει τη διάρκειά 
της για ορισµένους µήνες ακόµα.

Μία από τις βασικότερες αλλαγές 
είναι ότι οι ατοµικές επιχειρήσεις, 
εφόσον προκύπτει ότι ασκούν πραγ-
µατική δραστηριότητα, θα µπορούν 
να υποβάλουν αίτηση χορήγησης 
του δανείου. Πρόκειται για εµπο-
ρικές επιχειρήσεις οι οποίες υπόκει-
νται σε όλες τις φορολογικές επιβα-

ρύνσεις που ισχύουν και για τα άλ-
λα επιχειρηµατικά σχήµατα, αλλά 
δεν είχαν δυνατότητα πρόσβασης 
στο πρόγραµµα. Επίσης, θα δοθεί 
η δυνατότητα συµµετοχής και στις 
εταιρείες που έλαβαν δάνειο κατά 
τον πρώτο γύρο της επιστρεπτέας 
προκαταβολής, µε την προϋπόθε-
ση ότι και τα νέα στοιχεία που θα 
προκύπτουν για τους µήνες Απρί-
λιο και Μάιο θα επιβεβαιώνουν τη 
µείωση του τζίρου τους. Ωστόσο, 

από το ποσό που θα προκύπτει ότι 
δικαιούνται θα αφαιρείται το ποσό 
που ήδη έχουν λάβει. Βασική προϋ-
πόθεση στον δεύτερο γύρο θα είναι 
η µεταβολή εσόδων για τους µήνες 
Απρίλιο και Μάιο συγκριτικά µε τους 
αντίστοιχους µήνες των τριών τελευ-
ταίων ετών ή κατά το πρώτο τρίµη-
νο της φετινής χρονιάς σε σχέση µε 
τις αντίστοιχες περιόδους των τριών 
τελευταίων ετών για τις εταιρείες µε 
απλογραφικά βιβλία.
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1,4 δισ. ευρώ του δεύτερου κύκλου χρηµατοδότησης από το ∆ηµόσιο

Με πιο ελκυστικούς όρους θα δοθεί στις επιχειρήσεις η ρευστότητα 

«ΤΑ ΜΕΤΡΑ ∆ΕΝ 
ΕΠΑΡΚΟΥΝ»
«Ο τουρισµός πρέπει να στηριχθεί 
µε ένα σχέδιο εµπροσθοβαρές, 
δίκαιο και αναλογικό της ζηµιάς», 
δηλώνει σε συνέντευξή της στην 
«R» η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-
Προοδευτική Συµµαχία και πρώην 
υπουργός Τουρισµού, Ελενα 
Κουντουρά

ΧΤΙΖΕΙ… ΑΓΟΡΑ ΜΕ 
ΠΟΛΥΤΕΛΗ BRANDS
Το VIP ξενοδοχειακό συγκρότηµα 
Costa Navarino, συµφερόντων 
του επιχειρηµατία Αχιλλέα 
Κωνσταντακόπουλου, 
αναπτύσσει παραθαλάσσιο µπλοκ 
καταστηµάτων µε luxury φίρµες, 
προκειµένου να εξυπηρετήσει τις 
ανάγκες των επισκεπτών του. Το 
νέο εγχείρηµα θα ολοκληρωθεί 
το 2021
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ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Τι προβλέπει η πρόταση της 
Αθήνας προς τους δανειστές για την 
εννεάμηνη προστασία 300.000 
δανειοληπτών. Τα εισοδηματικά 
κριτήρια, οι όροι και η κρατική 
επιδότηση της μηνιαίας δόσης
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Τον Ιούνιο ξεκινά η διαδικασία για την 
πώληση των λιμένων Αλεξανδρούπολης 
και Ηγουμενίτσας. Ο επικεφαλής της 
αμερικανικής DFC Ανταμ Μπόελερ και ο 
Εμανουέλε Γκριμάλντι, του φερώνυμου 
ιταλικού ομίλου, δηλώνουν ήδη το «παρών»

Επενδυτικό 
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Οι αλλαγές της 
νέας επιστρεπτέας


