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τουργήσει η αγορά. Από τις τελικές αποφάσεις 
θα κριθεί και το ύψος του ποσού που θα διατε-

θεί, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι 
θα προσεγγίσει τα 400 εκατ. ευρώ. 

Και σε αυτό τον κύκλο δεν θα 
επιστρέφεται το 50% του πο-

σού, υπό την προϋπόθεση 
ότι η επιχείρηση θα δια-
τηρήσει τον αριθμό των 
εργαζομένων για συ-

γκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα ορίζει η 
απόφαση. To υπόλοιπο 50% θα επιστραφεί σε 
60 δόσεις από τον Ιανουάριο του 2022. Οσοι 
αποπληρώσουν σε μία δόση το οφειλόμενο πο-
σό θα έχουν επιπλέον έκπτωση 15%.

 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ
Στο τραπέζι έχει τεθεί και εξετάζεται πρόταση για 
ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης εκδοτών επι-
ταγών, ώστε να καλυφθούν άμεσα όλες οι επιτα-
γές που έχουν «παγώσει» με νομοθετική ρύθμι-
ση. Με το βάρος να έχει μεταφερθεί στους κο-
μιστές των επιταγών, οι οποίοι έχουν πάρει ως 
αντάλλαγμα αναστολή φορολογικών υποχρεώ-
σεων, υπάρχει κίνδυνος για την επανέναρξη λει-
τουργίας των επιχειρήσεων, αφού μπορεί όλοι 
οι εμπλεκόμενοι να ζητούν μετρητά. Σε αυτή τη 
βάση, εξετάζεται η χρηματοδότηση των εκδο-
τών των επιταγών, ώστε να μπορέσουν να απο-
πληρώσουν πιο εύκολα τις επιταγές σε συγκε-
κριμένες δόσεις και βάθος χρόνου. 

Ε
να ευρύ και στοχευμένο σχέδιο στήριξης 
των επιχειρήσεων, προσαρμοσμένο στις 
πραγματικές ανάγκες τους, ύψους 1,5 δισ. 

ευρώ, ετοιμάζεται να θέσει σε εφαρμογή το οι-
κονομικό επιτελείο προκειμένου να βοηθήσει 
τον επιχειρηματικό κόσμο κατά τη μετάβαση 
από το πολύμηνο lockdown σε συνθήκες πλή-
ρους δραστηριότητας. Το πακέτο ενισχύσεων 
θα είναι διαφοροποιημένο σε σχέση με τα μέ-
τρα που έχουν ληφθεί έως τώρα, αφού στόχος 
είναι οι επιχειρήσεις που έμειναν κλειστές για με-
γάλο χρονικό διάστημα να λάβουν τα «πυρομα-
χικά» που θα τις βοηθήσουν αποτελεσματικά να 
σταθούν όρθιες στη μάχη της βιώσιμης επανα-
λειτουργίας τους, σταματώντας να συσσωρεύ-
ουν οικονομικές ζημίες και εκκρεμότητες. Οι νέ-
ες παρεμβάσεις της κυβέρνησης είναι οι εξής: 
f Βασικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις εστίασης 
θα είναι η μη επιστρεπτέα ενίσχυση στο σύνο-

λό της, που θα χορηγηθεί ως κεφάλαιο κίνησης 
από κονδύλια του ΕΣΠΑ στις πληγείσες επιχειρή-
σεις και θα αντιστοιχεί στο 7% του τζίρου που 
έκαναν το 2019, ενώ στο πρόγραμμα θα εντα-
χθούν και οι επιχειρήσεις που ξεκίνησαν να λει-
τουργούν το 2020. 
f Ενα παρόμοιο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί και 
για τις επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού, 
αλλά σε δεύτερο χρόνο. 
f Ταυτόχρονα, θα τεθεί σε εφαρμογή τον Μά-
ιο ένας νέος στοχευμένος κύκλος, ο 8ος κατά σει-
ρά, επιστρεπτέας προκαταβολής. 
f Θα «τρέξει» το πρόγραμμα κάλυψης ενός 
μέρους των πάγιων δαπανών των επιχειρήσε-
ων με τη μορφή ασφαλιστικού και φορολογι-
κού πιστωτικού (voucher). 
f Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο, 
εφόσον εξευρεθούν οι σχετικοί πόροι, να υπάρ-
ξει πρόσθετο πρόγραμμα χρηματοδότησης επι-
χειρήσεων, ώστε να αποπληρώσουν τις επιτα-
γές που έχουν εκδώσει και έχουν «παγώσει». 

Με τη νέα δέσμη παρεμβάσεων, η κυβέρνη-
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ση φιλοδοξεί να κερδίσει το στοίχημα του επόμενου τριμήνου για την οικονομία, στη-
ρίζοντας τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί περισσότερο από τα περιοριστικά μέτρα. 
Με αυτόν τον τρόπο, θα απλώσει δίχτυ προστασίας στις θέσεις εργασίας, καθώς όλα 
τα προγράμματα θα έχουν ρήτρα διασφάλισης της απασχόλησης, ενώ ταυτόχρονα 
θα αποτρέψει τα λουκέτα.

 
 ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 8
Aπόλυτα στοχευμένος θα είναι ο 8ος κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής, καθώς 
στόχος είναι να στηριχθούν οι επιχειρήσεις που θα είναι κλειστές -χωρίς delivery, take 
away και πωλήσεις μέσω e-shop- και τον Απρίλιο (ή το μεγαλύτερο μέρος του μήνα) 
και βεβαίως όσες παραμείνουν κλειστές τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα μέ-
σα στον Μάιο, όπως -για παράδειγμα- τα γυμναστήρια. Θα υπάρξει ειδική μέριμνα 
για τις επιχειρήσεις που ξεκίνησαν να λειτουργούν εν μέσω κρίσης, ενώ στην 8η επι-
στρεπτέα προκαταβολή κριτήριο θα αποτελέσει η πτώση τζίρου για το τετράμηνο Ια-
νουαρίου-Απριλίου 2021. Μια σκέψη είναι άλλα μέτρα στήριξης που έχουν ήδη λη-
φθεί να συνυπολογιστούν και να αφαιρεθούν.

Πρόθεση του οικονομικού επιτελείου είναι ο 8ος κύκλος της επιστρεπτέας να αφορά 
τον μήνα Μάιο, με βάση αναφοράς τη μείωση του τζίρου κατά τη διάρκεια του Απριλί-
ου. Ωστόσο, στο τραπέζι υπάρχει και η πρόταση οι αιτήσεις να γίνουν τον Ιούνιο προ-
κειμένου να υπολογιστεί η πορεία του τζίρου για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. Οι τελι-
κές αποφάσεις θα ληφθούν περί τα τέλη Απριλίου, αφού θα υπάρχει καλύτερη εικόνα 
σχετικά με την πορεία του κορωνοϊού, αλλά και για το πότε είναι πιθανό να επαναλει-

Το πακέτο μέτρων 
για την επανεκκίνηση
Αμεση ρευστότητα στις 
επιχειρήσεις της εστίασης και 
του τουρισμού, ενεργοποίηση 
του προγράμματος 
κάλυψης πάγιων δαπανών, 
8η επιστρεπτέα για τις 
κλειστές εταιρείες και το 
σενάριο χρηματοδότησης 
των επιταγών που έχουν 
«παγώσει»


