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1,5 δισ.
Προθεσμία μέχρι 
την Παρασκευή 
έχουν οι 
επιχειρήσεις και 
οι επαγγελματίες 
για την υποβολή 
αιτήσεων για τον 
5ο κύκλο της 
επιστρεπτέας 
προκαταβολής με 
προϋπολογισμό 
1,5 δισ. ευρώ, εκ 
των οποίων το 
50% θα είναι μη 
επιστρεπτέο

απαλλαγή
Επιχειρήσεις 
που παραμένουν 
κλειστές με 
κρατική εντολή 
μέχρι τις 11 
Ιανουαρίου 
απαλλάσσονται 
από την 
υποχρέωση 
καταβολής 
ενοικίου. Το 80% 
του μισθώματος 
θα αναλάβει το 
κράτος να το 
πληρώσει στους 
ιδιοκτήτες

Το μεγαλύΤερο μερος (1,6 δισ. ευρώ) 
από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα REACT-EU -το 
οποίο συμφωνήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
τον Ιούλιο του 2020 και αποτελεί έκτακτο πρό-
γραμμα λόγω της πανδημίας- θα διαθέσει το 
πρώτο δίμηνο του έτους το υπουργείο οικο-
νομικών για να στηρίξει ένα μεγάλο μέρος των 
δαπανών για τη στήριξη εργαζομένων, επιχει-
ρήσεων, αλλά και του συστήματος ύγείας. αλ-
λα 3 δισ. ευρώ θα προέλθουν από το έκτακτο 
αποθεματικό του Προϋπολογισμού που χρη-
ματοδοτεί τα μέτρα στήριξης στην οικονομία. 
ςύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, μόνο για 
τα μέτρα του Ιανουαρίου θα απαιτηθεί πο-
σό άνω των 2 δισ. ευρώ, που σημαίνει ότι το 
αποθεματικό θα εξανεμιστεί πολύ γρήγορα 
και θα απαιτηθούν νέες ενέσεις ρευστότητας 
για την κάλυψη των αναγκών της πανδημίας. 

ςημαντική θα εί-
ναι η συμμετο-
χή του REACΤ-
EU, τους πρώ-
τους μήνες του 
έτους, που κα-
λύπτει τις αποζη-
μιώσεις ειδικού 
σκοπού, αλλά 
και μέτρα στή-
ριξης επιχειρή-
σεων. Ταυτόχρο-
να θα δρομολο-
γηθούν επενδύ-
σεις για τη δια-
τήρηση των θέ-
σεων εργασίας, 
μέσω προγραμ-
μάτων μειωμέ-

νου ωραρίου, αλλά και της δημιουργίας θέ-
σεων απασχόλησης για τους νέους, όπως και 
παροχή κεφαλαίων κίνησης και στήριξης για 
επενδύσεις σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 
Η στήριξη αυτή θα είναι διαθέσιμη ανεξαρτή-
τως οικονομικού τομέα, συμπεριλαμβανομέ-
νων των κλάδων του τουρισμού και του πο-
λιτισμού που έχουν πληγεί βαριά.

Tο REACT-EU είναι μια πρόταση της ευ-
ρωπαϊκής επιτροπής για την αντιμετώπιση 
των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημί-
ας, με τη μορφή τροποποίησης του κανονι-
σμού περί κοινών διατάξεων που διέπει την 
περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 της 
πολιτικής συνοχής. ακολουθεί δύο προηγού-
μενες προτάσεις σχετικά με την πολιτική συ-
νοχής, την πρωτοβουλία επενδύσεων για την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού και την πρωτο-
βουλία για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 
Plus, οι οποίες τροποποίησαν τους κανόνες 
για τις περιφερειακές δαπάνες, προκειμένου 
να διευκολυνθεί η ανάκαμψη. οι πρόσθετοι 
πόροι του REACT-EU θα προέλθουν από το 
Ταμείο ανάκαμψης της ευρωπαϊκής ενωσης.

 Eντός του 2021 αναμένεται μία τελευταία 
δόση από το πρόγραμμα SURE, της τάξης 
των 750 εκατ. ευρώ, επί συνόλου 2,75 δισ. 
ευρώ που αναλογούν στην ελλάδα. Η χώρα 
μας έλαβε ήδη τον περασμένο Νοέμβριο τα 
πρώτα 2 δισ. ευρώ, που τα χρησιμοποίησε 
σε μεγάλο βαθμό για το πρόγραμμα ςύΝ-
εργαςΙα και την κάλυψη ασφαλιστικών ει-
σφορών δικαιούχων.

1,6 δισ. ευρώ 
από ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα

REACT-EU

Στη δεξαμενή 
των δαπανών 
του κράτους 
για την 
αντιμετώπιση 
της πανδημίας 
εισρέουν 
σημαντικοί 
κοινοτικοί 
πόροι

σεις και η επιστρεπτέα προκαταβολή. Η κυ-
βέρνηση, έχοντας απλώσει ένα ευρύ «δίχτυ 
προστασίας» πάνω από νοικοκυριά και επιχει-
ρήσεις, προκειμένου οι επιπτώσεις της υγειο-
νομικής κρίσης να είναι οι λιγότερες δυνατές, 
αλλά και αναστρέψιμες, αναπροσαρμόζει τη 
στρατηγική της ανάλογα με τις εξελίξεις, ώστε 
να οχυρώνεται η κοινωνική συνοχή. Σε αυτό 
το πλαίσιο, στο τραπέζι βρίσκεται ένα σχέδιο 
συνεχούς επικαιροποίησης των μέτρων, προ-
κειμένου να στηριχθούν όσοι κινδυνεύουν, 
με ορόσημο τον Απρίλιο, αφού τότε εκτιμά-
ται η υποχώρηση της πανδημίας, άρα και η 
σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων.

Τις επόμενες ημέρες σχεδιάζεται να γίνουν 
αναλυτικές ανακοινώσεις για όλο το πακέτο 
στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων τον 
Ιανουάριο, ενώ και για τον Φεβρουάριο σχε-
διάζονται τα ακόλουθα μέτρα:

1επιστρεπτέα προκαταβολή. Προθεσμία 
μέχρι τις 15 Ιανουαρίου έχουν οι επιχει-

ρήσεις και οι επαγγελματίες για την υποβολή 
αιτήσεων για τον πέμπτο κύκλο της επιστρε-
πτέας προκαταβολής, με προϋπολογισμό 1,5 

δισ. ευρώ, εκ των οποίων και πάλι το 50% θα 
είναι μη επιστρεπτέο. Θα μετρά ο τζίρος της 
περιόδου Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου, θα προ-
βλέπεται και πάλι ελάχιστη ενίσχυση 1.000 ευ-
ρώ για ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά, σε 
αντιδιαστολή με τον τέταρτο κύκλο, πρώτα θα 
υποβληθούν οι αιτήσεις και σε δεύτερο χρόνο 
θα γίνουν οι πληρωμές έως το τέλος Ιανουα-
ρίου. Θα ακολουθήσει ένας τελευταίος έκτος 
γύρος επιστρεπτέας προκαταβολής, με προ-
ϋπολογισμό 700 εκατ. ευρώ.

2«Δώρο» το ενοίκιο. Για το λιανεμπόριο, 
την εστίαση, τον πολιτισμό, τον αθλητι-

σμό, τα γυμναστήρια, τον τουρισμό, τις μετα-
φορές, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, 
τα βιβλιοπωλεία και τις επιχειρήσεις που και την 
ερχόμενη εβδομάδα θα παραμείνουν κλειστές 
με κρατική εντολή, αναστέλλεται πλήρως η κα-
ταβολή του ενοικίου για τον μήνα Ιανουάριο.

3Το 80% του μηνιαίου συμφωνημένου μι-
σθώματος -και όχι επί της απώλειας- θα 

δοθεί στους ιδιοκτήτες από τον κρατικό Προ-
ϋπολογισμό, έτσι ώστε να μην έχουν περαι-
τέρω απώλειες. Με αυτό τον τρόπο επιμερί-

ζεται το κόστος του ενοικίου κατά 80% στο 
κράτος και κατά 20% στον εκμισθωτή. Συνε-
πώς, η επιχείρηση που αξιοποιεί το ακίνητο 
δεν θα πληρώσει ενοίκιο τον Ιανουάριο. Επι-
πλέον, για τα νομικά πρόσωπα που εκμισθώ-
νουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές, θα απο-
ζημιωθεί στους ιδιοκτήτες το 60% του μηνιαί-
ου μισθώματος για τον μήνα Ιανουάριο. Το 
μέτρο αφορά όλες τις επιχειρήσεις που παρα-
μένουν κλειστές με κρατική εντολή μέχρι τις 
11 Ιανουαρίου. Συμπεριλαμβάνονται όλες οι 
επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, ανεξαρτήτως 
εάν λειτουργούν με υπηρεσίες ηλεκτρονικού 
ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ 
οίκον, οι επιχειρήσεις της εστίασης, ανεξαρ-
τήτως εάν λειτουργούν με διανομή προϊόντων 
ή/και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κα-
τάστημα, τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθη-
τικής, οι επιχειρήσεις των κλάδων πολιτισμού 
και αθλητισμού, τα γυμναστήρια και άλλες επι-
χειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατι-
κή εντολή. Επιπλέον, εντάσσονται οι επιχειρή-
σεις του τουρισμού, όπως ξενοδοχεία, κατα-
λύματα και τουριστικά γραφεία, και οι υπηρε-

σίες μεταφορών, καθώς πλήττονται ιδιαίτερα 
από την απαγόρευση των μετακινήσεων από 
νομό σε νομό.  Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 
πληττόμενες επιχειρήσεις που είναι ανοιχτές 
θα δικαιούνται μείωση ενοικίου 40% για τον 
Ιανουάριο, ενώ το ίδιο θα ισχύει και για τους 
εργαζομένους σε αναστολή.

4αναστολή εργασίας. Για το διάστημα κα-
τά το οποίο οι εργαζόμενοι θα βρίσκο-

νται σε αναστολή εργασίας, τον Ιανουάριο, 
θα αποζημιωθούν με το επίδομα των 534 ευ-
ρώ. Η τηλεργασία έχει ήδη παραταθεί έως τις 
31 Ιανουαρίου. H ομπρέλα προστασίας των 
θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, 
μέσω των αναστολών, σχεδιάζεται μέχρι και 
τον Φεβρουάριο. Εως τα τέλη Φεβρουαρίου 
έχει παραταθεί ο μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

5«γέφυρα 2». Η κυβέρνηση αναμένεται 
να ανακοινώσει άμεσα πρόγραμμα κρα-

τικής επιδότησης της μηνιαίας δόσης δανείων 
ελεύθερων επαγγελματιών και μικρών επιχει-
ρήσεων. Το πρόγραμμα θα έχει 9μηνη διάρ-
κεια και αφορά τις επιχειρήσεις με τζίρο (με 
βάση τα στοιχεία του 2019) έως 1 εκατ. ευρώ.


