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f Επιχειρήσεις τουρισμού που είναι υπόχρε-
ες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

Ισχυρό πλήγμα
Απώλειες ύψους 6,5 δισ. ευρώ κατέγραψαν τα 
ξενοδοχεία της χώρας το 2020, με τον τζίρο 
τους να μειώνεται σε ποσοστό 78% σε σχέ-
ση με το 2019 και να διαμορφώνεται σε μό-
λις 1,83 δισ. ευρώ έναντι 8,36 δισ. ευρώ το 
προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία 
της ετήσιας έρευνας του Ινστιτούτου Τουρι-
στικών Ερευνών και Προβλέψεων. 

Μάλιστα, τα ελληνικά ξενοδοχεία κατέγρα-
ψαν επιπλέον έλλειμμα 900 εκατ. ευρώ λόγω 
ανείσπρακτου τζίρου του 2020 που ανέρχε-
ται στα 278 εκατ. ευρώ, αλλά και της συρρί-
κνωσης κατά 83,3% των προκαταβολών για 
το 2021.

Βάσει της ίδιας έρευνας, το 2020 λειτούρ-
γησε τελικά μόνο το 60% του συνόλου των 
ξενοδοχείων της χώρας, ο αριθμός των οποί-
ων το 2019 ανερχόταν σε 9.971. Η μέση πε-
ρίοδος λειτουργίας των εποχικών ξενοδοχεί-
ων το 2020 συρρικνώθηκε στους 3,2 μήνες 
και των συνεχούς λειτουργίας στους 7 μήνες 
λόγω των έκτακτων συνθηκών που δημιουρ-
γήθηκαν, με τη μέση πληρότητα Ιουλίου-Σε-
πτεμβρίου στο σύνολο του ξενοδοχειακού δυ-
ναμικού να περιορίζεται στο 23,1%.

Μείωση του τζίρου τους κατά 80% σε σχέ-
ση με το 2019 κατέγραψαν και τα ενοικιαζό-
μενα δωμάτια, εκ των οποίων πάνω από το 
30% δεν δύναται πλέον να αντεπεξέλθει στις 
οικονομικές του υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα 
να κινδυνεύει ακόμη και να βάλει λουκέτο.

e.oikonomaki@realnews.gr

Της ΕΥΑΣ Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ

Σ
την ενίσχυση της ρευστότητας των του-
ριστικών καταλυμάτων, τα οποία έχουν 
καταγράψει δυσθεώρητες ζημιές εξαιτί-

ας της υγειονομικής κρίσης, εστιάζει με ένα νέο 
πρόγραμμα, αρχικού προϋπολογισμού περίπου 
400 εκατ. ευρώ, το οικονομικό επιτελείο της κυ-
βέρνησης, λίγες ημέρες πριν από την επίσημη 
επανεκκίνηση ενός εκ των κύριων αναπτυξια-
κών μοχλών της ελληνικής οικονομίας. 

Στην κατεύθυνση αυτή, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες της Realnews, τα υπουργεία Οικο-
νομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Του-
ρισμού διαμορφώνουν το τελικό σχέδιο, βάσει 
του οποίου τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμε-
να δωμάτια θα στηριχθούν κατά το πρώτο δι-
άστημα της επαναλειτουργίας τους. Η ενίσχυ-
ση των τουριστικών καταλυμάτων θα δοθεί με 
τη μορφή κεφαλαίου κίνησης από πόρους του 
νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, στα πρότυπα του αντί-
στοιχου νέου προγράμματος που έχει εξαγγελ-
θεί και πρόκειται να εφαρμοστεί μέσα στον Μά-
ιο για την εστίαση.

Η χρηματοδότηση θα είναι μη επιστρεπτέα 
και θα καλύψει τις δαπάνες που θα πραγματο-
ποιήσουν οι επιχειρηματίες στην πορεία προς 
την επανέναρξη των δραστηριοτήτων τους. «Το 
κεφάλαιο κίνησης συνδέεται άμεσα με τις ανά-
γκες που πρέπει να καλύψει κάθε πληττόμενη 
επιχείρηση για να μπορέσει να λειτουργήσει, 
γι’ αυτό και στόχος μας είναι να “τρέξει” άμε-
σα το συγκεκριμένο πρόγραμμα», επισημαί-
νουν στην «R» πηγές με γνώση επί του θέματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ποσό της 
ενίσχυσης θα αντιστοιχεί στο 5% του τζίρου 
του 2019, ενώ το μέγιστο ποσό ενίσχυσης έχει 
οριστεί στα 400.000 ευρώ ανά ΑΦΜ. Πάντως, 
απαραίτητη προϋπόθεση για ένταξη στη συ-
γκεκριμένη δράση είναι η μείωση του τζίρου 
που κατέγραψε κάθε επιχείρηση το 2020 να εί-
ναι μεγαλύτερη ή ίση του 30% του αντίστοιχου 
τζίρου του 2019.

Οι δικαιούχοι
Πρόθεση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων είναι η ένταξη στο πρόγραμμα όλων 
των τουριστικών καταλυμάτων - μικρών, με-
σαίων και μεγαλύτερων. Στην κατεύθυνση αυ-
τή, με δεδομένο ότι κάποιες μεγάλες -βάσει τζί-
ρου- ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ενδεχομένως 
να εξαιρούνται λόγω των κρατικών ενισχύσε-
ων και της επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ, το υπουρ-
γείο Ανάπτυξης σχεδιάζει τη στήριξή τους με 
πόρους από το εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων.

Την ίδια στιγμή, βέβαια, με δεδομένο ότι πολ-
λές είναι οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη καλύ-
ψει το ποσό των 1,8 εκατ. ευρώ που δικαιού-
νται, στο πλαίσιο των δράσεων στήριξής τους, 
από άλλες κρατικές ενισχύσεις, γεγονός που 
τις αποκλείει από το συγκεκριμένο πρόγραμ-
μα, το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται ένα 
σχέδιο προκειμένου να μπορέσουν τελικά τα 
συγκεκριμένα καταλύματα να είναι επιλέξιμα.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο που έχει θέσει στο 
τραπέζι η κυβέρνηση προβλέπει την επιστρο-
φή από τις επιχειρήσεις του 35% του ποσού 
που εισέπραξαν στο πλαίσιο των τριών πρώ-
των κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής, 
ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα ενίσχυσης 
μέσω κεφαλαίου κίνησης. Οι επιχειρήσεις αυ-
τές, ωστόσο, όπως αναφέρουν οι πληροφορί-
ες, θα χάσουν το δικαίωμα του «κουρέματος» 
30%-50% που προβλέπεται για τις επιστρεπτέ-

Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα για τη στήριξη  
των τουριστικών καταλυμάτων. Στα 400.000 ευρώ  

το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά ΑΦΜ

ες προκαταβολές 1, 2 και 3. Την ίδια στιγμή, υπό διευκρίνιση παραμένει η προϋ-
πόθεση, προκειμένου να ενταχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, να απασχο-
λούσε κατά το 2019 τουλάχιστον έναν εργαζόμενο για 12 μήνες. 

Τα κριτήρια
Τα κριτήρια ένταξης των τουριστικών καταλυμάτων στη συγκεκριμένη δράση 
αναμένεται να είναι αντίστοιχα με εκείνα που έχουν οριστεί για τις επιχειρήσεις 
της εστίασης. 
f Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερη ή ίση του 30%.
f Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζί-
ρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας.
f Συσταθείσες επιχειρήσεις εντός του 2020 μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση.
f Επιχειρήσεις τουρισμού που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνη-
σαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020.

Ζεστό χρήμα  
400 εκατ. ευρώ 
για τον τουρισμό

Η ΓΕΝΙΚΗ γραμματέας Τουριστικής 
Πολιτικής και Ανάπτυξης Βίκυ Λοΐζου 
και ο γενικός γραμματέας Δημοσίων 
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης 
Σκάλκος βάζουν τις τελευταίες πινελιές 
στο σχέδιο στήριξης των επιχειρήσεων 
του τουρισμού με κεφάλαια κίνησης
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 Το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να δημοσιοποιήσει την υπουρ-
γική απόφαση με τους ακριβείς όρους και τις προϋποθέσεις για το πρόγραμ-
μα επιδότησης πάγιων δαπανών, το οποίο αφορά ζημιογόνες επιχειρήσεις με 
μείωση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020. Οι επιχειρήσεις αυτές, μέσω του 
συγκεκριμένου προγράμματος, θα λάβουν ένα «κουπόνι» το οποίο θα αντι-
στοιχεί στο σύνολο των πάγιων δαπανών της επιχείρησης μέσα στο 2020, οι 
οποίες, όμως, δεν καλύφθηκαν από τις ενισχύσεις που δόθηκαν μέσω των επι-
στρεπτέων προκαταβολών. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να απασχολούν τουλά-
χιστον έναν εργαζόμενο, ενώ θα έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν το ποσό της 
ενίσχυσης που θέλουν να κατανείμουν για την πληρωμή φορολογικών οφει-
λών και το ποσό που θέλουν να χρησιμοποιήσουν για την πληρωμή ασφαλι-
στικών οφειλών. Η ενίσχυση θα υπολογιστεί ως ποσοστό των πάγιων δαπα-
νών που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020 και δεν έχουν καλυφθεί από τις 
ενισχύσεις που έχουν δοθεί από το κράτος.

Οι επιχειρήσεις που θα είναι επιλέξιμες θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά 
τα εξής:

f Να ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους.

f Να απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο με εξαρτημένη σχέση ερ-
γασίας πλήρους απασχόλησης.

f Να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τις δηλώσεις Ε3 
για την περίοδο που υποχρεούνται.

f Να παρουσιάζουν ζημιά προ φόρων τουλάχιστον 30%, είτε σε σχέση με τα 
ακαθάριστα έσοδά τους είτε σε σχέση με τα συνολικά έξοδά τους για το 2020.

f Να παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με 
το 2019. Ειδική πρόβλεψη, ωστόσο, θα υπάρχει για τις νέες επιχειρήσεις και 
τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα, δίνοντας έμφαση 
στο κριτήριο της ζημιάς και όχι σε αυτό της πτώσης τζίρου.

Ως πάγιες δαπάνες θα υπολογίζονται οι δαπάνες που κατέβαλε το 2020 η 
επιχείρηση για παροχές σε εργαζομένους, ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπα-
σχολούμενων, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουρ-
γικά έξοδα και για χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα. Ως ενισχύσεις θα 
λαμβάνονται υπόψη οι ενισχύσεις που έλαβε η επιχείρηση μέσα στο 2020, στο 
πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας. Το ποσοστό της ενί-
σχυσης θα διαφοροποιείται με βάση την πτώση του τζίρου, καθώς θα είναι 
υψηλότερο για επιχειρήσεις που είχαν πτώση τζίρου άνω του 60%. Αυτό θα 
προσδιοριστεί αφού ολοκληρωθούν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων, με βάση 
τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος, ο οποίος και υπολογί-
ζεται στα 500 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, θα υπάρχουν και ανώτατα όρια στο ύψος της ενίσχυ-
σης, το οποίο:

f Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% επί των ζημιών προ φό-
ρων για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και το 90% για τις 
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

f Δεν μπορεί να υπερβαίνει την απώλεια τζίρου μεταξύ 
του 2020 και του 2019, με ειδική μέριμνα, όμως, για τις νέ-
ες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που άνοιξαν πρόσφα-
τα υποκατάστημα.

f Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ.
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέ-

σο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

 ΣΤα μεΣα Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσει η κατα-
βολή 130 εκατ. ευρώ σε περίπου 100.000 επιχειρήσεις 
των κλάδων στους οποίους εφαρμόζονται περιοριστι-
κά μέτρα κατά τον Απρίλιο. Οι επιχειρήσεις αυτές απα-
σχολούν έως 50 εργαζομένους και είναι δικαιούχοι αυ-
ξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, χωρίς να ληφθεί 
υπόψη το κριτήριο μείωσης τζίρου.
Η αποζημίωση διαμορφώνεται ως εξής:

f 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 0 έως 
5 εργαζομένους.

f 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχο-
λούν 6 έως 20 εργαζομένους.

f 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις που 
απασχολούν 21 έως 50 εργαζομένους.

Αυτή η αποζημίωση είναι μη επι-
στρεπτέα, είναι αφορολόγητη, ανεκ-
χώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του 
Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκειται σε 

οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφο-
ρά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζε-
ται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορο-

λογική διοίκηση και το Δημό-
σιο εν γένει, τους δή-

μους, τις περιφέρει-
ες, τα ασφαλιστικά 
ταμεία ή τα πιστω-

τικά ιδρύματα.

Πρόγραμμα επιδότησης 
πάγιων δαπανών

Αυξημένη αποζημίωση 
ειδικού σκοπού

ΠΕΝΤΕ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΓΙΑ ΤΉΝ ΥΠΑΓΩΓΉ

130 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
ΓΙΑ 100.000 ΕΠΙχΕΙΡΉσΕΙσ

s.stavropierrakou@realnews.gr

Της ΣίΣΣυΣ Σταυροπίερρακου

Π
όροι άνω των 4 δισ. ευρώ 
θα αρχίσουν να διοχετεύο-
νται σταδιακά στην αγορά τον 

Μάιο και τον Ιούνιο, με στόχο να στη-
ριχθούν οι επιχειρήσεις κατά την επι-
στροφή τους στην κανονικότητα. Σύμ-
φωνα με κυβερνητικά στελέχη, η ενί-
σχυση της πραγματικής οικονομίας ξε-
περνά τα 5 δισ. ευρώ, εάν συνυπολο-
γιστούν η μείωση της προκαταβολής 
φόρου για τις επιχειρήσεις, η απαλλα-
γή από την πληρωμή του ενοικίου και 
οι αναστολές των συμβάσεων εργασί-
ας για τον τρέχοντα μήνα.
Οι ενισχύσεις θα κατευθυνθούν σε 
επιχειρήσεις που έχουν πραγματι-
κά πληγεί και έχουν ανάγκη να στη-
ριχθούν, ώστε να παραμείνουν υγι-
είς μετά την πλήρη απόσυρση των μέ-
τρων. Τα μέτρα θα υλοποιηθούν και 
για άλλους κλάδους της οικονομί-
ας, εκτός από την εστίαση και το λια-
νεμπόριο, που έχουν δεχθεί μεγάλο 
πλήγμα, με βασικό κριτήριο τις απώ-
λειες στον τζίρο. Πέντε είναι τα βασι-
κά εργαλεία που ρίχνει στη μάχη η κυ-
βέρνηση: Το πρόγραμμα επιδότησης 
πάγιων δαπανών, με την ενεργοποίη-
ση πιστωτικού κουπονιού για κάλυψη 
φορολογικών και ασφαλιστικών υπο-
χρεώσεων, η επιπλέον δυνατότητα σε 
επιχειρήσεις να λάβουν ένα πιστωτι-
κό κουπόνι για συμψηφισμό με κάθε 
μορφής νέα φορολογική ή ασφαλιστι-
κή υποχρέωση, αξίας ίσης με το 35% 
των ενισχύσεων που έχουν λάβει από 
τους τρεις πρώτους κύκλους της επι-
στρεπτέας, η αυξημένη αποζημίωση 
ειδικού σκοπού για όσες επιχειρήσεις 
ήταν κλειστές τον Απρίλιο, η χορήγηση 
κεφαλαίου κίνησης μέσω ΕΣΠΑ για 
εστίαση, τουρισμό, παιδότοπους, γυ-
μναστήρια και άλλους κλάδους που 
έμειναν κλειστοί για τουλάχιστον 6 
μήνες, ενώ στο τέλος Μαΐου θα δο-
θούν οι πρώτες δόσεις επιδότησης 
επιχειρηματικών δανείων στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Γέφυρα 2».

Πάνω από 
4 δισ. ευρώ 
για την επανεκκίνηση 
της οικονομίας

Τα νέα «όπλα» που ρίχνει 
στην αγορά τον Μάιο και 
τον Ιούνιο η κυβέρνηση 
και οι χρηματοδοτήσεις
ανά κλάδο
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 Μετά τις αιτήσεις στην πλατφόρ-
μα του υπουργείου Ανάπτυξης, που 
θα πρέπει να υποβάλουν οι ενδιαφε-
ρόμενες επιχειρήσεις, θα αρχίσει να 
εκταμιεύεται στους δικαιούχους η ει-
δική ενίσχυση της εστίασης, ύψους 
330 εκατ. ευρώ, από την οποία υπο-
λογίζεται ότι θα ωφεληθούν περί-
που 35.000 επιχειρήσεις του κλά-
δου. Αντίστοιχη επιδότηση ύψους 
400 εκατ. ευρώ θα δοθεί στον του-
ρισμό. Οσον αφορά την εστίαση, 
περιλαμβάνονται επιχειρήσεις, μι-
κρομεσαίες και μεγάλες, που έχουν 
κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα 
έσοδα της εστίασης. Αφορά και επι-
χειρήσεις franchise, υπό την προϋπό-
θεση πλήρωσης ορισμένων κανονι-
στικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ. Το πο-
σό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 7% 
επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ εστί-
ασης ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα 
έσοδα του 2019. Για τις επιχειρήσεις 
που έχουν συσταθεί εντός του 2019 
ή εντός του 2020, το μέγιστο ποσό 
ενίσχυσης ορίζεται σε 100.000 ευ-
ρώ ανά ΑΦΜ.
Τα κριτήρια ένταξης στη δράση εί-
ναι:

f Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 
σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερη ή 
ίση του 30%.

f Για τις επιχειρήσεις που συστάθη-
καν εντός του 2019 για την πτώση 
του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθ-
μός ημερών λειτουργίας.

f Συσταθείσες εντός του 2020 μπαί-
νουν αυτοδικαίως στη δράση. 

f Επιχειρήσεις εστίασης που ήταν 
σε στάδιο κατασκευής το 2019 και 
ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 
αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες 
εντός του 2020. 

f Επιχειρήσεις εστίασης που είναι 
υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών 
δηλώσεων ΦΠΑ.

 Στά 800 εκάτ. ευρώ ανέρχεται το 
συνολικό ποσό με το οποίο οι περιφέ-
ρειες της χώρας θα ενισχύουν τις μικρές 
επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την 
πανδημία. Η επιχορήγηση, που είναι μη 
επιστρεπτέα και διαμορφώνεται από 
2.000 ευρώ έως και 50.000 ευρώ, ανά-
λογα την περιφέρεια, θα πραγματοποι-
ηθεί μέσω του ΕΣΠΑ. Οι πρώτες εκταμι-
εύσεις έχουν ξεκινήσει, ενώ το μεγαλύ-
τερο μέρος θα διοχετευθεί στην πραγ-
ματική οικονομία το επόμενο διάστη-
μα. Η χρηματοδότηση μέσω των ευ-
ρωπαϊκών κονδυλίων καλύπτει κεφά-
λαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξό-
δων της επιχείρησης το 2019. Τα ποσά 
επί των οποίων υπολογίζεται το ακριβές 
ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από 
το άθροισμα των αγορών εμπορευμά-
των χρήσης, των αγορών πρώτων υλών, 
του συνόλου των δαπανών για παρο-
χή υπηρεσιών, του συνόλου των ενοικί-
ων που καταβλήθηκαν στη χρήση από 
την επιχείρηση, του συνόλου των πα-
ροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών 
που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βι-
ολογικές δραστηριότητες) και διαφό-
ρων λειτουργικών εξόδων.

 Στο τελευτάίο στάδιο βρίσκο-
νται οι διεργασίες μεταξύ των υπουρ-
γείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων προκειμένου 
να οριστικοποιηθεί με δράσεις, αρχι-
κής αξίας 15 εκατ. ευρώ, η ενίσχυση 
έργων Ψηφιακού Μετασχηματισμού 
Επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στο 
Ταμείο Ανασυγκρότησης και μερικώς 
στο νέο ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με πρόσφα-
τες δηλώσεις του υφυπουργού Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης Γιώργου Στύλι-
ου στο συνέδριο «Athens Summit for 
Industry 4.0», επιταχύνονται οι διαδι-
κασίες για την οριστικοποίηση των κρι-
τηρίων ένταξης στις Δράσεις Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού και στις υπηρεσίες 
που θα ενισχυθούν. Προβλέπεται, με-
ταξύ άλλων, να ενισχυθούν οι εφαρ-
μογές ψηφιακής ασφάλειας, ειδικά στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο. Παράλληλα, πό-
ροι θα διατεθούν σε επιχειρήσεις που 
θα μεταφέρουν μέρος ή και το σύνο-
λο των δεδομένων τους σε υπηρεσίες 
υπολογιστικού νέφους (cloud), όπως η 
στροφή σε υπηρεσίες επιχειρησιακών 
πληροφοριακών συστημάτων που πα-
ρέχονται ως υπηρεσία (Outsourcing, 
Software as a Service - SaaS). Εκτιμά-
ται ότι θα προηγηθούν οι μικρές και οι 
μεσαίες εταιρείες που υστερούν ψη-
φιακά, καθώς στις μεγάλες εμπορικές 
και βιομηχανικές επιχειρήσεις υλοποι-
ούνται ήδη μεγάλες επενδύσεις σε συ-
στήματα πληροφορικής.

 επίχείρήΣείΣ που είδαν το 2020 τον τζίρο τους να μειώνεται τουλάχιστον κατά 30% 
έχουν λάβει ενισχύσεις στο πλαίσιο των τριών πρώτων κύκλων επιστρεπτέας προκαταβο-
λής και δικαιούνται «κούρεμα» 50% στο ποσό των κρατικών δανείων. Εναλλακτικά, όμως, οι 
επιχειρήσεις αυτές θα μπορούν να λάβουν ένα πιστωτικό κουπόνι για συμψηφισμό με κάθε 
μορφής νέα φορολογική ή ασφαλιστική υποχρέωση, αξίας ίσης με το 35% των ενισχύσεων 
που έχουν λάβει από τους τρεις πρώτους κύκλους της επιστρεπτέας. Το μέτρο αναμένεται 
να προσφέρει νέα ρευστότητα που θα ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ. Για παράδειγμα, μια επι-
χείρηση που έλαβε ενισχύσεις 20.000 ευρώ μέσα από τους τρεις πρώτους κύκλους επιστρε-
πτέας προκαταβολής και δικαιούται «κούρεμα» στο προς επιστροφή ποσό στα 10.000 ευρώ 
έχει τη δυνατότητα να λάβει πιστωτικό συμψηφισμού φόρων και εισφορών ύψους 7.000 ευ-
ρώ (20.000 Χ 35%). Εάν επιλέξει να λάβει τα 7.000 ευρώ, θα κληθεί να επιστρέψει από τις 
αρχές του 2022, σε 60 μηνιαίες δόσεις, τα 20.000 ευρώ που έλαβε από τους τρεις πρώτους 
κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής. Δηλαδή, η επιχείρηση που θα αποφασίσει να λά-
βει το 35% των ενισχύσεων που εισέπραξε από τις επιστρεπτέες προκαταβολές 1, 2 και 3 θα 
χάσει το «κούρεμα», ύψους 50%, των κρατικών δανείων που έλαβε, αλλά θα έχει εξοφλήσει 
φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Η δυνατότητα λήψης πιστωτικού αφορά επι-
χειρήσεις με εργαζομένους που είχαν όλο το 2020 μείωση τζίρου τουλάχιστον κατά 30% και 
δικαιούνται έκπτωση 50% στους τρεις πρώτους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Εφόσον λάβουν την έξτρα ενίσχυση, θα πρέπει να αποπληρώσουν το 100% της επιστρε-
πτέας των τριών πρώτων κύκλων σε 60 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως 
τις 31 Ιανουαρίου 2022.

 το προγράΜΜά ύψους 500 εκατ. ευρώ θα επιδοτεί τις δόσεις των επιχειρη-
ματικών δανείων και των δανείων που έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες προς τις 
τράπεζες για 8 μήνες, ενώ η πρώτη δόση θα δοθεί στο τέλος του μήνα. Η επιδότη-
ση θα ξεκινά από το 90% της δόσης για τις συνεπείς επιχειρήσεις και θα μειώνεται 
έως και το 70% κατά τη διάρκεια της 8μηνης περιόδου, ενώ για όσες επιχειρήσεις 
είχαν δάνεια σε καθυστέρηση, η επιδότηση θα ξεκινά από το 80% και θα μειώνε-
ται έως και το 60%. Αισθητά μειωμένη θα είναι η επιδότηση για τα επιχειρηματι-
κά δάνεια που έχουν καταγγελθεί από τις τράπεζες, για τα οποία θα ξεκινά από 
το 50% και θα μειώνεται στο 30%. Προϋπόθεση για τις επιχειρήσεις αυτές είναι 
τα δάνειά τους να μην έχουν καταγγελθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Κουπόνι μέσω των επιστρεπτέων
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