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ΣΤΑ 6 ΔΙΣ. ΕΥΡΏ εκτιμάται το ιδιωτικό χρέ-
ος που αφορά οφειλές στην εφορία και στα 
ασφαλιστικά ταμεία και έχει «παγώσει» προ-
σωρινά λόγω των μέτρων για την πανδημία. 
Πρόκειται για το νέο κρυφό χρέος στην οι-
κονομία, καθώς αγγίζει το 3,5% του ΑΕΠ και 
υπονομεύει τις προοπτικές ανάπτυξης μετά 
την επιστροφή στην κανονικότητα. Αποτελεί 
πραγματικό πονοκέφαλο για το οικονομικό 
επιτελείο, ενώ βρίσκεται και στο μικροσκό-
πιο των δανειστών, που παρακολουθούν μή-
να με τον μήνα πώς διαμορφώνονται οι ληξι-
πρόθεσμες οφειλές προς εφορία και ΕΦΚΑ, 
όπως και τον αριθμό των τραπεζικών δανεί-
ων που «κοκκινίζουν». Αυτό, άλλωστε, θα εί-
ναι το κεντρικό θέμα που, μαζί με τον πτω-
χευτικό νόμο, θα μονοπωλήσει τις συζητή-
σεις μεταξύ των δύο πλευρών κατά την 9η 
μεταμνημονιακή αξιολόγηση της ελληνικής 
οικονομίας τον Φεβρουάριο του 2021. Τότε 
θα ανοίξει η κυβέρνηση τα χαρτιά της για το 
πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει το ιδιωτικό 
χρέος που δυναμιτίζει τις προοπτικές ανά-
πτυξης και αν μπορεί να υπάρξει συμφωνία 
για νέα «γενναία» ρύθμιση 100-120 δόσεων, 
όπως ζητά η αγορά, ή αν θα παραταθούν οι 
πληρωμές για τις «παγωμένες» δόσεις.
Με τα σημερινά δεδομένα, μέχρι τις 30 
Απριλίου 2021 έχει ανασταλεί η πληρωμή 

των φόρων που δημιουργήθηκαν την 
περίοδο της πρώτης καραντίνας 
από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο για 
τις πληττόμενες επιχειρήσεις, κα-

θώς και ο ΦΠΑ που θα έπρεπε 
να πληρωθεί τον Νοέμβριο για 
τις επιχειρήσεις που υποχρε-
ωτικά ανέστειλαν τη λειτουρ-
γία τους. Με βάση το ισχύον 
πλαίσιο, οι φόροι αυτοί μπο-
ρούν να εξοφληθούν σε 
12 άτοκες δόσεις ή σε 24 
δόσεις με επιτόκιο 2,5% 
από τον Μάιο του 2021 
και μετά. Οι δόσεις ρυθ-
μίσεων τόσο του πρώ-
του όσο και του δεύτε-
ρου lockdown, η πλη-
ρωμή των οποίων έχει 
«παγώσει» έως τα τέ-
λη Απριλίου, θα προ-
στεθούν ως υπερά-
ριθμες στο τέλος 
των αρχικών ρυθ-
μίσεων. Εως τα τέ-
λη Δεκεμβρίου μπο-
ρούν να υποβά-
λουν αιτήσεις για 

επανένταξη στις 100-
120 δόσεις όσοι απώ-

λεσαν δόσεις της ρύθμι-
σης από τον Μάρτιο έως 

και τον Νοέμβριο.
Εως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 θα πρέ-

πει να πληρωθούν, παράλληλα, η έκτη 
δόση του φόρου εισοδήματος, η τέταρτη δό-
ση του ΕΝΦΙΑ, ο ΦΠΑ του Νοεμβρίου για τις 
επιχειρήσεις που είναι ανοιχτές, καθώς και 
η δόση ή οι δόσεις ρυθμίσεων για επιχειρή-
σεις, επαγγελματίες και εργαζομένους επι-
χειρήσεων που δεν ανήκουν στη λίστα των 
ΚΑΔ που ανέστειλαν υποχρεωτικά τη λει-
τουργία τους.

6 ΔΙΣ. ΕΥΡΏ

Σε αναπνευστήρα 
το ιδιωτικό χρέος

Στο υπουργείο Οικονομικών δεν έχουν ορίσει 
ακόμα τα ποσά των ενισχύσεων, καθώς πρώτα 
θα καταλήξουν στα κριτήρια των επιχειρήσε-
ων που θα έχουν δικαίωμα ένταξης στο μέτρο.

 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ 
H επιδότηση, μέσω του ΕΣΠΑ, των τόκων ενή-
μερων επιχειρηματικών δανείων, για όσες επι-
χειρήσεις έχουν πληγεί οικονομικά από τα πε-
ριοριστικά μέτρα της πανδημίας, θα ξεκινή-
σει τον Ιανουάριο. Το μέτρο είχε εφαρμοστεί 
για 3 μήνες και κατά τη διάρκεια του πρώτου 
lockdown και συγκεκριμένα για τις δόσεις 
«πράσινων» επιχειρηματικών δανείων το τρί-
μηνο Απριλίου-Ιουνίου. Θα καλύπτει την πε-
ρίοδο από τις αρχές Νοεμβρίου του 2020 έως 
και τον Απρίλιο του 2021, δηλαδή το κράτος 
θα πληρώσει τους τόκους -ενήμερων τον Φε-
βρουάριο του 2019- επιχειρηματικών δανεί-
ων για 5 μήνες. 

Το μέτρο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 
και θα αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα 
καλύπτονται οι τόκοι όλων των επιχειρηματι-
κών δανείων που έχει συνάψει μία επιχείρη-
ση, αρκεί τα δάνεια αυτά να εξυπηρετούνται 
κανονικά και να μην υπερβαίνει τα 800.000 
ευρώ η συνολική κρατική χρηματοδότηση. 
Οπως και στον πρώτο κύκλο, για τη χορήγηση 
της επιδότησης θα προβλέπεται ρήτρα δια-
τήρησης του ίδιου αριθμού εργαζομένων.

ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΕπ
Σύμφωνα με παράγοντες του οικονομικού 
επιτελείου, τον προσεχή Φεβρουάριο ανα-
μένεται να εκταμιευτούν τα χαμηλότοκα δά-
νεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 
τα οποία η Ελλάδα υπολογίζει σε 3 δισ. ευρώ, 
για την ενίσχυση της ρευστότητας του επι-

χειρηματικού κόσμου. Τον περασμένο Απρίλιο 
αποφασίστηκε η σύσταση του νέου ειδικού τα-
μείου από την ΕΤΕπ, μέσω του οποίου θα διο-
χετευτούν συνολικά 200 δισ. ευρώ στις ευρω-
παϊκές επιχειρήσεις. Eίναι ο ένας από τους τρεις 
πυλώνες του πακέτου των μέτρων, συνολικού 
ύψους 540 δισ. ευρώ, που αποφασίστηκε σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Το νέο ταμείο, σε συνερ-
γασία με τις κατά τόπους τράπεζες και εθνικούς 
οργανισμούς, ανοίγει τον δρόμο ώστε να αυ-
ξηθεί η υποστήριξη προς μικρές και μεσαίες 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. 

Οι συζητήσεις για τη χρήση των δανείων 
είναι σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να υπάρξει 
μια διαδικασία που να είναι λειτουργική και 
να οδηγήσει σε όσο το δυνατό πιο ταχεία και 
μεγαλύτερη μόχλευση από τις εμπορικές τρά-
πεζες που θα αναλάβουν ρόλο στη διανομή 
των δανείων. Oι επιλέξιμες εταιρείες θα πρέ-
πει να κρίνονται βιώσιμες και να πλήττονται 
από την κρίση.

ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΕΣΠΑ - 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Οι περιφέρειες κινούν διαδικασίες για την άμε-
ση ενίσχυση των πληττόμενων μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Πρόκειται για ένα νέο μηχανι-
σμό παροχής ρευστότητας μέσω του ΕΣΠΑ στις 
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που «τρέ-
χει» ήδη σε κάποιες περιφέρειες της χώρας. Δι-
καιούχοι είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλα-
δή εκείνες που απασχολούν λιγότερους από 10 
εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών ή το ετήσιο σύνολο ισολογισμού δεν 
υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ. 

Επίσης, δικαιούχοι είναι μικρές επιχειρή-
σεις με λιγότερους από 50 εργαζομένους, των 
οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το ετή-
σιο σύνολο ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 
10 εκατ. ευρώ.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021 θα είναι ανοιχτό, 
προς υποβολή αιτήσεων, το πρόγραμμα «Επι-
χειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επι-
χειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου για μι-
κρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

Οι μορφές ενίσχυσης που παρέχονται στο 
πλαίσιο του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα 
Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» είναι 
η επιχορήγηση, η επιδότηση χρηματοδοτικής 
μίσθωσης, η επιδότηση κόστους δημιουργού-
μενης απασχόλησης και η φορολογική απαλ-
λαγή. Οι ενισχύσεις της φορολογικής απαλλα-
γής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθω-
σης και της επιδότησης του κόστους της δημι-
ουργούμενης απασχόλησης παρέχονται στο 
100% των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσε-
ων ενίσχυσης.

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΕΣ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
Τόσο ο πέμπτος όσο και ο έκτος κύκλος της 
επιστρεπτέας θα λειτουργήσουν ως ασπίδα 
για τους «μικρούς» και τους ελεύθερους επαγ-
γελματίες. 

Ο έκτος κύκλος, που θα ανοίξει τέλη Φεβρου-
αρίου με αρχές Μαρτίου, θα έχει πιο εξειδικευ-
μένα χαρακτηριστικά και θα εξυπηρετεί κυρί-
ως τις ανάγκες αυτών που έχουν υποστεί με-
γάλο πλήγμα από το υποχρεωτικό κλείσιμο. 

O πέμπτος κύκλος της επιστρεπτέας προκα-
ταβολής θα καλύψει τη μείωση του τζίρου των 
επιχειρήσεων που έχουν αναστείλει τη δραστη-
ριότητά τους με κρατική εντολή ή χαρακτηρί-
ζονται ως πληττόμενες με βάση τη λίστα των 
ΚΑΔ Απριλίου για το τετράμηνο Σεπτεμβρίου-
Δεκεμβρίου. Θα υπάρχει κατώτατο όριο στα 
1.000 ευρώ ως ενίσχυση για τις πληττόμενες 
προσωπικές εταιρείες, χωρίς προσωπικό και 
ταμειακή μηχανή. To 50% της ενίσχυσης θα 
είναι μη επιστρεπτέο.

έως 90%
Σύμφωνα με 
τους κοινοτικούς 
κανόνες, η 
κρατική ενίσχυση 
δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 
70% των μη 
καλυπτόμενων 
πάγιων δαπανών, 
με εξαίρεση 
τις μικρές 
επιχειρήσεις, όπου 
η ενίσχυση μπορεί 
να φτάσει το 90%

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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