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ανώτατοι παράγοντες του υπουργείου Οικονοµικών, «ακό-
µα δεν µπορεί να γίνει ουδεµία πρόβλεψη ούτε για το ακρι-
βές χρονικό διάστηµα που θα γίνει το restart της οικονοµίας 
ούτε για το ποσοστό της ύφεσης, αφού λείπουν βασικές µε-
ταβλητές, όπως η διάρκεια του φαινοµένου και η επάνοδός 
του, αν θα είναι εποχικό ή όχι, τι θα επιφέρει η διεθνής ύφε-
ση για τον εγχώριο τουρισµό, οι εξελίξεις στα τεστ και στις 
θεραπείες που θα αλλάξουν τους όρους».

Οι κινήσεις 
Οι επόµενες, άµεσες µέχρι και τον Ιούνιο, κινήσεις του οικο-
νοµικού επιτελείου θα είναι:

1Eπέκταση της ενίσχυσης των 800 ευρώ και µετά τις πρώτες 
45 ηµέρες που λήγει η πρώτη φάση της καταβολής του 

επιδόµατος. Το µέτρο αφορά δυνητικά ήδη 1,7 εκατ. µισθω-
τούς, δηλαδή οκτώ στους δέκα, όπως και 700.000 επαγγελ-
µατίες και ιδιοκτήτες ατοµικών επιχειρήσεων, δηλαδή επτά 
στους δέκα. Αυτό σηµαίνει ότι θα επιδοτηθούν από το κράτος 
µε 1.600 ευρώ για 3 µήνες. ∆εδοµένου ότι το πρώτο 800άρι 
αφορά την περίοδο περίπου έως τα τέλη Απριλίου και ανά-
λογα µε το πότε ανέστειλε τη λειτουργία του ο κάθε κλάδος, 

το δεύτερο 45ήµερο αναµένεται να καταλαµβάνει κατά κύ-
ριο λόγο τον Μάιο ή να εκτείνεται και στον Ιούνιο. Παράλ-
ληλα, εξετάζεται να δοθεί µια µικρή παράταση για την κα-
ταβολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. 
Ωστόσο, µε δεδοµένη την έλλειψη εσόδων που προκαλείται 
στα κρατικά ταµεία λόγω των αναστολών πληρωµών φόρων 
και εισφορών και την ανάγκη κάλυψης από τα ταµειακά δι-
αθέσιµα της πληρωµής µισθών και συντάξεων, η όποια πα-
ράταση δοθεί θα είναι περιορισµένης διάρκειας.

2Ενίσχυση όλων των εποχικά εργαζοµένων που για διά-
φορους λόγους δεν δικαιούνται επίδοµα ανεργίας. Εκτι-

µάται ότι µόνο στον τουρισµό οι εποχικά εργαζόµενοι ανέρ-
χονται σε περίπου 100.000. Αντίστοιχη µέριµνα θα υπάρξει 
και για τους 470.000 µακροχρόνια ανέργους που δεν λαµ-
βάνουν κανένα βοήθηµα αυτή τη στιγµή και αντιµετωπίζουν 
σοβαρό πρόβληµα επιβίωσης.

3Ενταξη στη λίστα µε τους Κωδικούς Αριθµούς ∆ραστηρι-
ότητας εργαζοµένων που έχουν εξαιρεθεί. Σε αυτή την 

κατηγορία περιλαµβάνονται ωροµίσθιοι που τα στοιχεία τους 
δεν εµφανίζονται στο σύστηµα «Εργάνη», όσοι αµείβονται µε 
εργόσηµο και κλάδοι που µέχρι στιγµής δεν είχαν συµπερι-
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Σ
ε νέα ένεση 7,2 δισ. ευρώ στην οικονο-
µία, µε ορίζοντα τον Ιούνιο, προχωρά η 
κυβέρνηση, αυξάνοντας τη σηµερινή δη-

µοσιονοµική δαπάνη των 6,8 δισ. ευρώ σταδια-
κά στα 14 δισ. ευρώ. Το δηµοσιονοµικό πακέτο 
στήριξης της οικονοµίας θα προβλέπει επέκτα-
ση του υφιστάµενου πλαισίου στήριξης, αλλά 
και διεύρυνσή του µε επιπλέον µέτρα ενίσχυσης 
ευάλωτων κατηγοριών του πληθυσµού όπως:

 Οι µακροχρόνια άνεργοι. Για µεγαλύτερη 
στήριξη των ανέργων είναι πιθανό να αξιοποι-
ηθούν και κονδύλια από το ευρωπαϊκό πρό-
γραµµα διασφάλισης της εργασίας µε την κω-
δική ονοµασία SURE.

 Οι εποχικά εργαζόµενοι, µε αιχµή τους απα-
σχολούµενους στον τουρισµό. 

 Οι φοιτητές, µε µείωση των ενοικίων. 

Ταυτοχρόνως, θα υπάρξουν κάποιες πρώτες 
κινήσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας 
στην κατεύθυνση στήριξης κλάδων που πλήτ-
τονται, όπως ο τουρισµός, οι µεταφορές και ένα 
µεγάλο µέρος της µεταποίησης. Ενα πρόσθετο 
πακέτο µέτρων για την αντιµετώπιση της νέας 
οικονοµικής πραγµατικότητας για τη µετά την 
πανδηµία εποχή θα ανακοινωθεί τον προσεχή 
Σεπτέµβριο, εφόσον τα πράγµατα εξελιχθούν 
σύµφωνα µε το καλό σενάριο που επεξεργά-
ζεται το οικονοµικό επιτελείο. Τότε προγραµ-
µατίζεται να ανακοινωθούν: 

 Μείωση εταιρικού φόρου στο 20%.
 Μείωση εισφορών. 
 Επιτάχυνση των αποσβέσεων για τις επιχει-

ρήσεις για την εξασφάλιση ταχύτερων φορο-
λογικών πιστώσεων για περιουσιακά στοιχεία 
και περισσότερων κερδών για την επιστροφή 
δαπανών σε ορισµένα στάδια της ανάπτυξης 
της εταιρείας.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν στη Realnews 

ληφθεί, όπως για παράδειγµα είναι οι ξεναγοί.

4Πρόσθετη φορολογική ελάφρυνση για όλο 
τον κλάδο του τουρισµού, επιχειρήσεων και 

εργαζοµένων, χωρίς να έχει ληφθεί ακόµα ορι-
στική απόφαση, αφού πρέπει να υπολογιστεί 
το συνολικό κόστος µιας τέτοιας παρέµβασης.

5Παράλληλα, αναµένεται να υπάρξει από-
φαση για µείωση κατά 40% στα ενοίκια 

που καταβάλλουν οι φοιτητές, αντίστοιχη µε 
αυτή που ισχύει για τις επιχειρήσεις και τους 
εργαζοµένους που έχουν πληγεί άµεσα και έµ-
µεσα από την πανδηµία.

6Στον αντίποδα, είναι ειληµµένη η απόφαση 
για µείωση στον ΕΝΦΙΑ που θα καταβάλ-

λουν όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που επιβαρύ-
νονται µε υποχρεωτική µείωση των εισοδηµά-
των τους λόγω των κυβερνητικών αποφάσεων. 
Οι επίσηµες ανακοινώσεις θα περιληφθούν στο 
πακέτο του Σεπτεµβρίου, µαζί µε την έκτακτη 
ρύθµιση οφειλών που θα εφαρµοστεί.

7Στο τραπέζι υπάρχει και πρόταση για να 
λάβουν µια έκτακτη ενίσχυση και άλλοι δη-

µόσιοι λειτουργοί εκτός από το προσωπικό του 
ΕΣΥ και της Πολιτικής Προστασίας, οι οποίοι θα 
λάβουν δώρο Πάσχα. Σύµφωνα µε πληροφο-
ρίες, υπάρχει σκέψη για επίδοµα και στα Σώ-
µατα Ασφαλείας, τα οποία έχουν επιφορτιστεί 
µε τη διασφάλιση εφαρµογής των µέτρων τή-
ρησης της καραντίνας.

Η ηγεσία του υπουργείου Οικονοµικών προετοιµάζεται 
για άνοιγµα των κρατικών παρεµβάσεων µέχρι τον Ιούνιο, 
µε επιδόµατα στους εποχικά εργαζοµένους και
στους µακροχρόνια ανέργους, καθώς και για µειώσεις
φόρων και εισφορών από τον Σεπτέµβριο

Νέα µέτρα στήριξης
ύψους 7,2 δισ. ευρώ
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