
3

oikonomiaΤον Μάρτιο οι αιτήσεις

Realmoneywww.real.grκυριακη 21 ΦΕΒρΟυαριΟυ 2021

s.stavropierrakou@realnews.gr

Της ΣίΣΣυΣ Σταυροπίερρακου

Σ
τη στήριξη των επιχειρήσεων που έμει-
ναν κλειστές με κρατική εντολή, όπως 
αυτές της εστίασης και του λιανεμπο-

ρίου, θα επικεντρωθεί ο έβδομος κύκλος της 
επιστρεπτέας προκαταβολής ύψους 1 δισ. ευ-
ρώ, που πρόκειται να ενεργοποιηθεί μετά τις 
15 Μαρτίου, ενώ οι πληρωμές θα πραγματο-
ποιηθούν τον Απρίλιο. 

Η βασική αλλαγή που ετοιμάζεται για την 
έβδομη επιστρεπτέα είναι ότι για τις επιχειρή-
σεις και τους επαγγελματίες που υποβάλλουν 
αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα ληφθεί 
υπόψη η μείωση του τζίρου του α’ τριμήνου 
του 2021. Το γεγονός αυτό οδηγεί αυτόματα 
και σε ένα μίνι «λίφτινγκ» σε παραμέτρους οι 
οποίες θα καθορίσουν και τους δικαιούχους, 
όπως το ποσοστό μείωσης του τζίρου. Οπως 
διευκρινίζουν πηγές του οικονομικού επιτε-
λείου, λόγω της χρονικής επέκτασης της παν-
δημίας η σύγκριση του τζίρου δεν θα γίνει με 
βάση τον τζίρο του 2020, αλλά με αυτόν του 
2019. Ο μόνος προβληματισμός που υπάρχει 
στο υπουργείο Οικονομικών έχει να κάνει με 
το γεγονός ότι το πρώτο lockdown επιβλήθη-
κε το τρίτο δεκαήμερο του περσινού Μαρτί-
ου, οπότε είναι πιθανό να υπάρξει ακόμα μία 
μικρή προσαρμογή. Μετά την υποβολή αιτή-
σεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα διαμορ-
φωθεί ο μαθηματικός τύπος με τον οποίο θα 
υπολογίζεται το ποσό που δικαιούται να λά-
βει ο κάθε ενδιαφερόμενος με βάση τη μεί-
ωση του τζίρου, τον αριθμό των υπαλλήλων 
κ.λπ., ενώ από το ποσό που θα προκύπτει θα 
αφαιρείται το ποσό που τυχόν έλαβε ο επιχει-
ρηματίας από τον έκτο κύκλο της επιστρεπτέ-
ας προκαταβολής.

Ωστόσο δεν αλλάζει ο βασικός στόχος -όπως 
και στον έκτο κύκλο της επιστρεπτέας προκατα-
βολής- που είναι η έμφαση στη στήριξη επαγ-
γελματιών και επιχειρήσεων που παρέμειναν 
κλειστοί με κρατική εντολή. Για αυτό τον λόγο 
τα κατώτατα ποσά, όσον αφορά αυτούς τους 
κλάδους, θα είναι και πάλι αυξημένα, ενώ πο-

σοστό μέχρι και το 50% δεν θα επιστρέφεται, 
όπως άλλωστε ισχύει από τον τέταρτο κύκλο και 
μετά, με την προϋπόθεση της διατήρησης της 
απασχόλησης μέχρι τον Αύγουστο του 2021.

Εκτος κύκλος
Eως αύριο Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου (με 
ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μικρής παράτα-
σης) έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι 
για τον έκτο κύκλο της επιστρεπτέας να υπο-
βάλουν τα απαιτούμενα στοιχεία στη γνωστή 
πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myBusinessSupport, 
ενώ οι πληρωμές αναμένεται να γίνουν στις 
αρχές Μαρτίου. Mέχρι το μεσημέρι της περα-
σμένης Πέμπτης είχαν κατατεθεί 322.500 αι-
τήσεις, με τον εκτιμώμενο αριθμό να προσεγ-
γίζει τις 450.000 αιτήσεις. Ο έκτος κύκλος της 
επιστρεπτέας, με δημοσιονομικό κόστος περί-
που στα 500 εκατ. ευρώ, αφορά την απώλεια 
τζίρου μόνο του Ιανουαρίου 2021. 

Καθώς η ενίσχυση αφορά ένα μήνα, το κα-
τώτατο όριο ενίσχυσης για τους κλάδους που 
δεν παραμένουν κλειστοί με κρατική εντολή 

πρώτους κύκλους θα παρασχεθεί σε εκείνες 
τις επιχειρήσεις που κατέγραψαν σημαντική 
απώλεια εσόδων τους τελευταίους μήνες του 
2020 και εφόσον συνεχίσουν να έχουν μεγά-
λες ζημίες και τους πρώτους μήνες του 2021.

Στους τρεις πρώτους κύκλους της επιστρεπτέ-
ας κριτήριο ένταξης ήταν να ξεπερνά η πτώση 
του τζίρου το 10%, ενώ υπήρχε και πρόβλεψη 
για μη επιστρεπτέο κομμάτι, σε ποσοστό 30%-
40%. Βέβαια, αυτή η πρόβλεψη αφορούσε 
μόνο εκείνους που απασχολούσαν πάνω από 
20 άτομα προσωπικό και όσους είχαν μείωση 
τζίρου πάνω από 70% μετά από ένα χρόνο. 

Σημειώνεται ότι συνολικά στους τρεις πρώ-
τους γύρους δόθηκαν περίπου 3 δισ. ευρώ 
και ενισχύθηκαν με τα φθηνά κρατικά δάνεια 
περί τις 145.000 επιχειρήσεις. Εάν το οικονο-
μικό επιτελείο αποφάσιζε να «κουρέψει» ορι-
ζοντίως κατά 50% το ποσό που δεν πρέπει να 
επιστραφεί, εκείνο θα έφτανε 1,5 δισ. ευρώ 
που με τα σημερινά δεδομένα στην οικονομία 
αποτελεί μεγάλη επιβάρυνση για τον κρατικό 
Προϋπολογισμό.

Τα δύο κλειδιά 
που ανοίγουν 
την έβδομη 
επιστρεπτέα

ανέρχεται στα 500 ευρώ και το μέγιστο ύψος ενίσχυσης στα 
50.000 ευρώ. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες χωρίς εργαζομέ-
νους θα λάβουν από 500 έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με τη μεί-
ωση των εσόδων τους.

Ειδικά για την εστίαση και τους κλάδους που παρέμεναν 
κλειστοί στα τέλη Ιανουαρίου, το κατώτατο ύψος ενίσχυσης 
θα ανέρχεται στα 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις χωρίς εργαζο-
μένους, στα 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 1 έως 5 εργαζο-
μένους, στα 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 6 έως 20 εργαζο-
μένους και στα 8.000 ευρώ για επιχειρήσεις με περισσότερους 
από 20 εργαζομένους. Το 50% της ενίσχυσης δεν επιστρέφε-
ται, υπό τον όρο διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων 
έως την 31η Ιουλίου 2021.

Ανάσα
Eως 50% αναμένεται να φτάνει το ποσοστό που δεν θα επιστρα-
φεί από την κρατική ενίσχυση που δόθηκε για τους τρεις πρώ-
τους κύκλους της επιστρεπτέας. Οι σχετικές ανακοινώσεις ανα-
μένονται τον Μάρτιο, μαζί με τα μέτρα που σχεδιάζει να εφαρ-
μόσει το υπουργείο Οικονομικών για την επόμενη ημέρα, στην 
πορεία προς την επιστροφή στην κανονικότητα της οικονομίας. 
Το σχέδιο προβλέπει να μη γίνεται οριζόντια το «κούρεμα», αλ-
λά βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Η έκπτωση για τους τρεις 

Το νέο πρόγραμμα 
ενίσχυσης, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι συνέπειες 
της υγειονομικής κρίσης, 
θα ανέλθει στο 1 δισ. ευρώ

Ο τζίρος του πρώτου τριμήνου του 
2021 θα κρίνει ποιες επιχειρήσεις 
θα λάβουν ενίσχυση από τον νέο 
γύρο χρηματοδότησης. Η στήριξη θα 
επικεντρωθεί σε εστίαση και λιανεμπόριο. 
Οι πληρωμές θα γίνουν τον Απρίλιο 
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