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υπουργείο Οικονοµικών ζητώντας στήριξη, καθώς η πρωτεύ-
ουσα δεν έχει τουρίστες και οι Αθηναίοι, για λόγους προστα-
σίας, δεν επισκέπτονται το κέντρο, µε αποτέλεσµα τα µα-
γαζιά να φυτοζωούν. 

Η κατάσταση αυτή οδήγησε την ηγεσία του υπουρ-
γείου Οικονοµικών στην αλλαγή του σχεδιασµού του 
προγράµµατος (στο µοντέλο των δύο προηγούµε-
νων κύκλων) και θα υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τις 
εταιρείες εστίασης που εδρεύουν στις συγκεκριµέ-
νες περιοχές. «Οι εν λόγω επιχειρήσεις έχουν υπο-
στεί ισχυρό σοκ από την πανδηµία και αποδεικνύε-
ται από τους τζίρους του Ιουνίου και του Ιουνίου σε 
σχέση µε την περσινή χρονιά. Πρέπει να τις στηρί-
ξουµε, καθώς αποτελούν την καρδιά της οικονοµίας 
της Αθήνας. Πρέπει να επιβιώσουν, έτσι ώστε, παρά 
τη δύσκολη χρονιά, να είναι έτοιµες να µπουν εκ νέ-
ου στην κανονικότητα, όταν αυτή επανέλθει», τονί-
ζει στέλεχος του οικονοµικού επιτελείου. Στο σηµείο 
αυτό να σηµειωθεί ότι αρκετά εστιατόρια και µπαρ 
στο κέντρο της Αθήνας παραµένουν ακόµη και σή-
µερα κλειστά, καθώς το λειτουργικό κόστος είναι δυ-
σβάσταχτο, µε δεδοµένο ότι ο τζίρος πλησιάζει µη-
δενικά επίπεδα. 

Ισχυρό πλήγµα
Η δεύτερη ειδική κατηγορία στην οποία θα δοθεί, όπως 
εξηγούν οι ίδιες πηγές, στήριξη αφορά επιχειρήσεις που 
ανήκουν στους κλάδους των σούπερ µάρκετ αλλά και των 
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ε ιδιαίτερα ήπια κριτήρια και εστια-
σµένη σε πολύ µικρές και µικρές επι-
χειρήσεις είναι σχεδιασµένη, σύµ-

φωνα µε πληροφορίες, η τρίτη φάση ενίσχυ-
σης της ρευστότητας µέσω της επιστρεπτέας 
προκαταβολής. Το πρόγραµµα αφορά επιχει-
ρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περιοχές, 
όπως το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, αλλά και 
σε νησιά, που κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
δύο µηνών δέχθηκαν ισχυρό οικονοµικό πλήγ-
µα από την πανδηµία εξαιτίας της υποτονικής 
τουριστικής κίνησης. Παράλληλα, στο υπουρ-
γείο Οικονοµικών έχουν βάλει στο µικροσκό-
πιο τις εταιρείες που δεν µπόρεσαν να χρηµα-
τοδοτηθούν από τους δύο προηγούµενους κύ-
κλους, µε στόχο τη διεύρυνση των κριτηρίων 
επιλογής και ένταξης όλων των µικρών και πο-
λύ µικρών επιχειρήσεων.

Στο υπουργείο Οικονοµικών και στην Ανε-
ξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων, η οποία δι-
αχειρίζεται την ηλεκτρονική πλατφόρµα υπο-
βολής των αιτήσεων mybusiness, έχουν ήδη 
καταλήξει στα κριτήρια επιλογής των δικαιού-
χων και αµέσως µετά το ∆εκαπενταύγουστο θα 
δηµοσιευτεί η υπουργική απόφαση. Οι πληρω-
µές θα γίνουν τον Σεπτέµβριο, ενώ το συνολι-
κό κονδύλι των χαµηλότοκων κρατικών δανεί-
ων, τα οποία θα πιστώνονται απευθείας στους 
τραπεζικούς λογαριασµούς των δικαιούχων, χω-
ρίς να µεσολαβεί το τραπεζικό σύστηµα, ανέρ-
χεται σε 1 δισ. ευρώ. Οι επιχειρήσεις θα πρέ-
πει να δηλώσουν τον τζίρο τους για τους µή-
νες Ιούνιο και Ιούλιο και, σύµφωνα µε παρά-
γοντες του οικονοµικού επιτελείου, όσο µεγα-
λύτερη είναι η πτώση τζίρου, τόσο υψηλότερη 
θα είναι η κρατική ενίσχυση. Επίσης, σε αντί-
θεση µε τους δύο προηγούµενους κύκλους του 
προγράµµατος, θα µπορούν να χρηµατοδοτη-
θούν ατοµικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζοµέ-
νους και χωρίς ταµειακή µηχανή. Η ανάγκη για 
τον τρίτο γύρο χρηµατοδότησης µέσω του µέ-
τρου της επιστρεπτέας προκαταβολής υπαγο-
ρεύτηκε από την ίδια την αγορά (τις επιχειρή-
σεις), καθώς πρόκειται για το πλέον συµβατό 
«όπλο» ρευστότητας, το οποίο µειώνει τη γρα-
φειοκρατία. Κυρίως, όµως, δεν περνάει µέσα 
από τις τράπεζες, µε συνέπεια τα κριτήρια χρη-
µατοδότησης να είναι πιο ήπια. 

Ειδική κατηγορία
Στο επίκεντρο της στήριξης αναµένεται, σύµ-
φωνα µε τις πληροφορίες, να βρεθούν τα κα-
ταστήµατα εστίασης του ιστορικού κέντρου 
της Αθήνας, τα οποία έχουν υποστεί δραµα-
τική καθίζηση τζίρου από την άρση της καρα-
ντίνας έως και σήµερα. Οι έµποροι και οι επι-
χειρηµατίες του κλάδου της εστίασης στις πλέ-
ον δηµοφιλείς τουριστικές γειτονιές της πρω-
τεύουσας, όπως το Μοναστηράκι, η Πλάκα, το 
Θησείο και το Σύνταγµα, έχουν απευθυνθεί στο 
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φαρµακείων, οι οποίες µολονότι κατέγραψαν 
και συνεχίζουν να καταγράφουν αύξηση τζί-
ρου, δεν κατάφεραν να γεµίσουν τα ταµεία 
τους διότι δραστηριοποιούνται στα νησιά και 
η κερδοφορία τους είναι άµεσα συνδεδεµέ-
νη µε τον τουρισµό. «Σε δηµοφιλή τουριστικά 
νησιά ένα σούπερ µάρκετ περιµένει να δουλέ-
ψει τους καλοκαιρινούς µήνες. Αυτό δεν συνέ-
βη φέτος σε αρκετές περιοχές καθώς η τουρι-
στική κίνηση είναι υποτονική. Πρέπει να υπάρ-
χει ειδική πρόβλεψη και γι’ αυτές τις επιχειρή-
σεις», αναφέρει η ίδια πηγή. 

Στις ειδικές κατηγορίες θα συµπεριληφθούν 
στον τρίτο γύρο της επιστρεπτέας προκαταβο-

λής και τα τουριστικά µαγαζιά που εµπορεύ-
ονται σουβενίρ. Πρόκειται για καταστήµατα 

που βρίσκονται τόσο στο ιστορικό κέντρο 
της Αθήνας όσο και σε όλες τις τουρι-
στικές περιοχές της χώρας, τα οποία 
πραγµατοποιούν σε ετήσια βάση το 
95% του τζίρου τους κατά τη διάρ-
κεια του καλοκαιριού και φέτος δεν 
µπορούν να καλύψουν ούτε καν τα 
έξοδα λειτουργίας τους. Σύµφωνα 
µε το οικονοµικό επιτελείο, στην 
ίδια κατηγορία ανήκει και µια σει-
ρά από συνδεδεµένες µε τον του-
ρισµό επιχειρήσεις, όπως τα κο-
σµηµατοπωλεία, είτε βρίσκονται 
στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας 
είτε στη νησιωτική Ελλάδα. 

Οπως αναφέρουν οι ίδιες πη-
γές, ειδική πρόβλεψη στην επι-
στρεπτέα προκαταβολή θα υπάρ-
χει επίσης και για τα καταστήµατα 
πώλησης ειδών λαϊκής τέχνης, τα 
οποία έχουν δει τον τζίρο τους να 
µηδενίζεται, καθώς η πελατεία τους 
αφορούσε, σύµφωνα µε εκπρόσω-
πους του κλάδου, κυρίως τουρίστες 

από τις ΗΠΑ, την Κίνα, την Ινδία, αλλά 
και από τη Μεγάλη Βρετανία. 
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