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Το κράτος 
θα καλύψει

έως και 
το 90% 

των εξόδων 
της πανδημίας
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Π
ροσκλητήριο στις επιχειρήσεις να δη-
λώσουν τις δαπάνες που πραγματο-
ποίησαν κατά τη διάρκεια του 2020 

θα απευθύνει το υπουργείο Οικονομι-
κών το επόμενο διάστημα, προκειμένου 
εντός του Μαρτίου να ενεργοποιηθεί το 
νέο στοχευμένο εργαλείο που θα δια-
δεχθεί την επιστρεπτέα προκαταβο-
λή. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφο-
ρίες της Realnews, με το νέο μέτρο 
θα στηριχθούν οι επιχειρήσεις που 
έχουν επιβαρυνθεί περισσότερο 
από τις συνέπειες της υγειονομι-
κής κρίσης, με βάση τις απώλειες 
που έχουν υποστεί, αλλά και τον 
όγκο των δαπανών που πραγμα-
τοποίησαν για την κάλυψη των 
άμεσων υποχρεώσεών τους. 
Η κάλυψη των δαπανών μπο-
ρεί να φτάσει στο 70% ή ακό-
μα και στο 90%, ανάλογα με 
το μέγεθος της επιχείρησης.

Στο υπουργείο Οικονομι-
κών έχουν αρχίσει να εξειδι-

κεύουν το νέο καθεστώς ενίσχυσης των επι-
χειρήσεων και βρίσκονται σε τεχνικές συζη-
τήσεις με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής. Το μέτρο θα αφορά επιχειρήσεις 
που έχουν υποστεί μείωση του τζίρου τους 
τουλάχιστον 30%, ενώ θα προβλέπει την κά-
λυψη δαπανών που πραγματοποιήθηκαν το 
2020, όπως είναι οι λογαριασμοί ΔEKO, το 

μισθολογικό κόστος, αλλά και δανειακές 
υποχρεώσεις. 

Μη καλυπτόμενες πάγιες δαπά-
νες θεωρούνται οι πάγιες δαπάνες 
που πραγματοποίησαν οι επιχει-

ρήσεις κατά τη διάρκεια της πε-
ρασμένης χρονιάς που δεν κα-
λύπτονται ούτε από τα κέρδη, 
τα οποία δεν είχαν λόγω της 
κρίσης, ούτε από άλλες πη-
γές, όπως είναι τυχόν ποσά 
που έχουν λάβει από τους 
κύκλους της επιστρεπτέας 
προκαταβολής.

 Σύμφωνα με τον σχε-
διασμό, οι επιχειρήσεις 
και οι επαγγελματίες θα 
κληθούν να δηλώσουν 
σε ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων τις δαπάνες 
που πραγματοποίη-
σαν κατά τη διάρκεια 
του 2020, τον τζίρο 
τους, αλλά και τις κα-

ταθέσεις που έχουν στις 
τράπεζες. 

Αξιολόγηση
Στο υπουργείο Οικονομικών θα αξιολο-

γήσουν τα στοιχεία και θα κρίνουν ποιες επι-
χειρήσεις πρέπει να ενισχυθούν από το νέο 

εργαλείο, ώστε να μείνουν όρθιες και να δι-
ατηρήσουν τις θέσεις εργασίας. Το στοίχημα 
για το οικονομικό επιτελείο είναι να αποζημι-
ωθούν οι επιχειρήσεις που έχουν υποστεί τη 
μεγαλύτερη ζημιά, αλλά διαθέτουν το υπό-
βαθρο και τις προοπτικές, μετά το τέλος της 
υγειονομικής κρίσης, να ανακάμψουν. Eνισχύ-
σεις μπορεί να δοθούν κατ’ εξαίρεση στις πο-
λύ μικρές επιχειρήσεις που ήταν προβλημα-
τικές στα τέλη του 2019, υπό την προϋπόθε-
ση ότι δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικα-
σία αφερεγγυότητας και δεν βρίσκονται σε 
καθεστώς αναδιάρθρωσης. 

Στήριξη διμήνου
Δεδομένης της αβεβαιότητας σε σχέση με την 
εξέλιξη της πανδημίας, το υπουργείο Οικονο-
μικών βρίσκεται σε ετοιμότητα για παράταση 

των υφιστάμενων μέτρων και κάλυψη του κό-
στους τους και για τους πρώτους μήνες του 
2021, προκειμένου να συνεχιστεί η στήριξη 
νοικοκυριών και επιχειρήσεων με μέτρα όπως 
είναι η αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους 
εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις ερ-
γασίας τίθενται σε αναστολή (με παράλλη-
λη πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών εισφο-
ρών επί του ονομαστικού μισθού τους από το 
κράτος), ο μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, η μείω-
ση ενοικίου όχι μόνο για τις κλειστές επιχειρή-

Το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει 
το μέτρο που θα αντικαταστήσει την 
επιστρεπτέα προκαταβολή. Τον Μάρτιο 
όλες οι επιχειρήσεις θα δηλώνουν τι 
πλήρωσαν σε μισθούς, λογαριασμούς 
ΔΕΚΟ και δάνεια, προκειμένου να 
υπολογιστεί το ποσοστό κάλυψής 
τους από το Δημόσιο. Θα αφαιρείται 
η ρευστότητα της επιστρεπτέας και θα 
λαμβάνονται υπ’ όψιν τυχόν καταθέσεις

Το μέτρο της κρατικής 
ενίσχυσης θα αφορά 
επιχειρήσεις που έχουν 
υποστεί μείωση του τζίρου 
τους τουλάχιστον 30%

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και το 
επιτελείο του εξειδικεύουν το νέο καθεστώς ενίσχυσης 
των επιχειρήσεων και βρίσκονται σε τεχνικές συζητήσεις 
με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


