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Τι προβλέπει το πρόγραμμα «Γέφυρα 
2», που θα ενεργοποιηθεί τον 
Απρίλιο, για την κρατική επιδότηση 
της μηνιαίας δόσης 150.000 
ελεύθερων επαγγελματιών και 
μικρομεσαίων εταιρειών

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 
Τον επανασχεδιασμό των 
προγραμμάτων κατάρτισης του 
ΟΑΕΔ ετοιμάζει η ηγεσία του 
υπουργείου Εργασίας, με στόχο 
την προσαρμογή τους στις ανάγκες 
στελέχωσης των επιχειρήσεων
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Oλο το σχέδιο
για τα δάνεια

των επιχειρήσεων

Γ
ια τον έβδομο κύκλο της επιστρεπτέας προ-
καταβολής, ύψους 1 δισ. ευρώ, ξεκινά στα-
διακά να ετοιμάζεται το οικονομικό επιτε-

λείο, μετά τη μεγάλη ζήτηση που σημειώνει και ο 
έκτος κύκλος, σημάδι της δίψας για ρευστότητα 
που έχουν όλες οι επιχειρήσεις εν μέσω πανδημί-
ας. Ο έβδομος κύκλος, που θα δίνει ιδιαίτερη βα-
ρύτητα στη στήριξη των επιχειρήσεων που έμει-
ναν κλειστές με κρατική εντολή, όπως είναι αυτές 
της εστίασης και του λιανεμπορίου, θα ενεργοποι-
ηθεί την τρίτη εβδομάδα του Μαρτίου. Η βασική 
αλλαγή που ετοιμάζεται για την έβδομη επιστρε-
πτέα είναι ότι για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελ-
ματίες που υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος 
θα ληφθεί υπόψη η μείωση του τζίρου του α’ τρι-
μήνου του 2021. Παράλληλα, όπως διευκρίνισαν 
πηγές του οικονομικού επιτελείου, λόγω της χρο-
νικής επέκτασης της πανδημίας, η σύγκριση του 
τζίρου δεν θα γίνει με βάση τον τζίρο του 2020, 
αλλά με αυτόν του 2019. Τα κατώτατα ποσά γι’ 
αυτούς τους κλάδους θα είναι και πάλι αυξημέ-

να, ενώ το 50% δεν θα επιστρέφεται, όπως άλλω-
στε ισχύει από τον τέταρτο κύκλο και μετά, με την 
προϋπόθεση της διατήρησης της απασχόλησης 
μέχρι τον Αύγουστο του 2021.

 Οι πληρωμές στους δικαιούχους προγραμματί-
ζεται να πραγματοποιηθούν τον Απρίλιο. 

Την ίδια ώρα, έχει «κλειδώσει» το «κούρεμα» 
έως 50% από την κρατική ενίσχυση που δόθηκε 

για τους τρεις πρώτους κύκλους της επιστρεπτέας 
προκαταβολής. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμέ-
νονται τον Μάρτιο, μαζί με τα μέτρα που σχεδιάζει 
να εφαρμόσει το υπουργείο Οικονομικών για την 
επόμενη ημέρα, στην πορεία προς την επιστροφή 
της οικονομίας στην κανονικότητα. Το σχέδιο προ-
βλέπει να μην είναι οριζόντιο το «κούρεμα», αλλά 
να βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια. 

εστίαση και θα λαμβάνεται υπόψη η απώλεια τζίρου το πρώτο 3μηνο του 2021 

ΟΙ ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ  
ΤΟ «ΦΙΛΕΤΟ» ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ο πρόεδρος του ΟΦΗ, Μιχάλης 
Μπούσης, σε συνεργασία με 
επιχειρηματίες του νησιού, 
κατασκευαστικοί όμιλοι, εταιρείες 
ακινήτων, όπως η Grivalia και 
η Dimand, και ένα ισραηλινό 
επενδυτικό fund ενδιαφέρονται για 
την έκταση που φιλοξενούσε την 
αμερικανική βάση στην περιοχή 
Γούρνες. Ατού η άδεια καζίνο

ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ 
ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Η ελληνική startup bespot 
σκιαγραφεί τις καταναλωτικές 
συνήθειες των πελατών και 
τους συνδέει με τις επιχειρήσεις. 
Τι δηλώνουν στην «R» για τα 
επόμενα βήματα της εταιρείας οι 
τρεις συνιδρυτές της, Κ. Δημητρός, 
Α. Γρίβα και Λ. Γαβαλάς, ο οποίος 
βρίσκεται στην ελληνική λίστα  
του «Forbes» 30 under 30 
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Η χρηματοδότηση, ύψους 1 δισ. ευρώ, θα επικεντρωθεί σε λιανεμπόριο και  σελ. 3
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Τα δύο κλειδιά
που ανοίγουν
την 7η επιστρεπτέα
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