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Δ
έσμη επτά στοχευμένων μέτρων προς τις επιχειρήσεις, με 
κεντρικούς άξονες την αποφυγή λουκέτων αλλά και την ενί-
σχυση της απασχόλησης, είτε με διατήρηση των υφιστάμε-

νων θέσεων εργασίας είτε με δημιουργία νέων, προγραμματίζει 
να εφαρμόσει το οικονομικό επιτελείο την άνοιξη, κατά το άνοιγ-
μα της οικονομίας. Τα μέτρα είναι έτοιμα σε μεγάλο βαθμό -τα πέ-
ντε εξ αυτών έχουν «κλειδώσει», ενώ η εφαρμογή των υπόλοιπων 
δύο θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια των lockdowns- και, σύμφωνα 
με τις πληροφορίες της Realnews, αναμένεται να ανακοινωθούν 
με το άνοιγμα της αγοράς. Οπως επισημαίνουν στην «R» στελέ-
χη του οικονομικού επιτελείου, «οι πόροι δεν είναι απεριόριστοι 
και δεν θα δοθούν σε όλους, όπως γίνεται σήμερα, αλλά μόνο σε 
εκείνους που έχουν μεγάλη ανάγκη, για να μείνουν ζωντανοί».

Συγκεκριμένα, πρόκειται για: 

1Την κάλυψη των πάγιων δαπανών, με αιχμή την επιδότηση μι-
σθών που θα είναι το κεντρικό μέτρο στήριξης, ώστε να αυξη-

θεί η πιθανότητα βιωσιμότητας επιχειρήσεων που κινδυνεύουν.

2Το «κούρεμα» των τριών πρώτων κύκλων της επιστρεπτέας 
προκαταβολής.

3Φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα για συγχωνεύσεις επι-
χειρήσεων. 

4Παράταση για 6 μήνες του προγράμματος για τη δημιουρ-
γία 100.000 θέσεων εργασίας, με κάλυψη των 

ασφαλιστικών εισφορών. 

5Ενα ευρύ πρόγραμμα κατάρτισης για 
τους εργαζομένους που βρέθηκαν 

για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ανα-
στολή σύμβασης.

Η εφαρμογή των άλλων δύο 
παρεμβάσεων θα εξαρτηθεί από 
τη διάρκεια των περιοριστικών μέ-
τρων, αλλά και από τον δημοσιο-
νομικό χώρο που θα είναι διαθέσι-
μος. Σε αυτή την κατηγορία περι-
λαμβάνονται:

6Η μείωση της προκαταβο-
λής φόρου για τις επιχειρή-

σεις, με τις πληροφορίες να ανα-
φέρουν ότι αποσύρεται το σε-
νάριο μιας γενικευμένης 

5 + 2 μέτρα
για την επόμενη ημέρα 
της οικονομίας Το σχέδιο στήριξης 

επιχειρήσεων και 
εργαζομένων θα βασίζεται 
στην επιδότηση μισθών και 
σε κίνητρα δημιουργίας 
νέων θέσεων εργασίας. 
Αναλυτικά οι νέες 
παρεμβάσεις που θα 
ανακοινώσει το οικονομικό 
επιτελείο με την άρση του 
lockdown 

μείωσης του συντελεστή φόρου έως και 100%, 
όπως εφαρμόστηκε πέρυσι, και προκρίνεται μια 
χαμηλότερη ποσοστιαία μείωση, πάντα με βά-
ση την πορεία των εσόδων της εταιρείας καθ’ 
όλη τη διάρκεια του 2021. Οι παρεμβάσεις, εάν 
θα δρομολογηθούν τελικά, θα είναι στοχευμέ-
νες στις επιχειρήσεις εκείνες που είδαν το 2020 
μεγάλη πτώση στον τζίρο τους σε σύγκριση με 
το 2019, ωστόσο κατάφεραν να έχουν κέρδη. 

7Υπό εξέταση συνεχίζει να βρίσκεται η παρά-
ταση ή όχι του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, 

η διάρκεια του οποίου σχετίζεται άμεσα με τις 
υγειονομικές εξελίξεις και τα δημοσιονομικά 
περιθώρια.

Η εφαρμογή των μέτρων κατά την επιστρο-
φή σε συνθήκες κανονικότητας, με τα 
σημερινά δεδομένα, θα έχει ως χρο-
νικό ορίζοντα τον Μάιο, στην περί-
πτωση που τα περισσότερα από 
τα υφιστάμενα μέτρα στήριξης 
επεκταθούν πέρα από 
τον Μάρτιο και τον 
Απρίλιο.
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1,8 δισ.
Η προκαταβο-
λή φόρου που 
κατέβαλαν 
το 2020 οι 
επιχειρή-
σεις, μετά 
το «ψαλίδι» 
έως 100%, 
ανήλθε σε 
1,8 δισ. ευρώ 
από 3,34 δισ. 
ευρώ το 2019, 
δηλαδή η 
προκαταβολή 
φόρου μει-
ώθηκε κατά 
περίπου 1,5 
δισ. ευρώ

3 δισ.
συνολικά 
στους τρεις 
πρώτους 
γύρους της 
επιστρεπτέας 
προκαταβο-
λής δόθηκαν 
περίπου 3 
δισ. ευρώ και 
ενισχύθηκαν 
με τα φθηνά 
κρατικά δά-
νεια περίπου 
145.000 
επιχειρήσεις

 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ 
Οι μισθοί των εργαζομένων θα επιδοτούνται, με-
ταξύ άλλων, από το πρόγραμμα κάλυψης πάγι-
ων δαπανών, το οποίο θα ενισχύσει τις επιχειρή-
σεις που υπέστησαν τις μεγαλύτερες ζημίες κα-
τά τη διάρκεια της πανδημίας. Στην περίπτωση, 
ωστόσο, που οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης 
ήταν σε αναστολή σύμβασης και έλαβαν την ει-
δική αποζημίωση, τα ποσά θα αφαιρούνται από 
την τελική επιδότηση της εταιρείας. Η επιδότηση 
θα γίνεται τμηματικά, είτε ανά μήνα είτε ανά τρί-
μηνο. Εκτιμάται ότι οι δικαιούχοι που θα επιδο-
τηθούν ανέρχονται από 120.000 έως 150.000. 
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ζημιογόνες εταιρεί-
ες με μείωση εσόδων από 30% και άνω από τον 
περασμένο Μάρτιο θα μπορούν να ενταχθούν 
στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τα κριτήρια. 

ζομένου και εργοδότη. Υπό εξέταση παραμένει και η επιδότη-
ση ασφαλιστικών εισφορών από 50% έως και 100% ακόμη και 
υπαρχόντων θέσεων απασχόλησης στους τρεις κλάδους που 
επλήγησαν περισσότερο (τουρισμός, εστίαση και λιανεμπό-
ριο), προκειμένου να αποτραπεί νέο κύμα απολύσεων. Ηδη 
στον ΟΑΕΔ, τα περισσότερα προγράμματα που ήταν ανοιχτά 
τροποποιήθηκαν και επιδοτείται το μισθολογικό και μη μισθο-
λογικό κόστος από 75% μέχρι και 100%.

 ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ
Τα υγειονομικά δεδομένα φαίνεται να ανατρέπουν την απόφα-
ση για γενικευμένη επανάληψη της μείωσης της προκαταβολής 
φόρου σε επιχειρήσεις που είχαν κέρδη το 2020. Αυτό που εξε-
τάζεται, εφόσον το επιτρέψει η πανδημία, είναι το «κούρεμα» 
της προκαταβολής να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις επιχειρήσε-
ων που είδαν πέρυσι τον τζίρο τους να μειώνεται πάνω από 
30% και κατάφεραν να εμφανίσουν κέρδη. Σε κάθε περίπτω-

ση, όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Οικονομι-
κών, οι οριστικές αποφάσεις για την «τύχη» της προκα-
ταβολής φόρου θα ληφθούν το καλοκαίρι, όταν θα υπάρ-

χει πιο καθαρή εικόνα στο μέτωπο της πανδημίας, αλλά και 
στο δημοσιονομικό πεδίο.
Η προκαταβολή φόρου που κατέβαλαν το 2020 οι επιχει-

ρήσεις, μετά το «ψαλίδι» έως 100%, ανήλθε σε 1,8 δισ. ευρώ 
από 3,34 δισ. ευρώ το 2019, δηλαδή η προκαταβολή φόρου 
μειώθηκε κατά περίπου 1,5 δισ. ευρώ. Το δημοσιονομικό κό-
στος της μείωσης της προκαταβολής φόρου θα είναι φέτος αι-
σθητά χαμηλότερο σε σχέση με πέρυσι, καθώς το τσουνάμι της 
πανδημίας και τα δύο lockdowns έπληξαν εκατοντάδες χιλιάδες 
επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Μάλιστα, πολλές επιχειρήσεις 
όχι απλώς δεν θα κληθούν να πληρώσουν φόρο για τα αποτε-
λέσματα του 2020, αλλά θα καταγράψουν ζημίες, με αποτέλε-
σμα να μην είναι υπόχρεες καταβολής φόρου αλλά και προ-
καταβολής φόρου. Επί της ουσίας, για το 2021 το κόστος λόγω 
της κατάστασης θα είναι μικρό για τον Προϋπολογισμό, στον 
οποίο ήδη έχουν εγγραφεί χαμηλά έσοδα από τη φορολόγη-
ση των νομικών προσώπων. 

 «ΚΟΥΡΕΜΑ» ΕΩΣ 1,5 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ 
Eως 50% αναμένεται να φτάνει το ποσοστό που δεν θα επιστρα-
φεί από την κρατική ενίσχυση που δόθηκε για τους τρεις πρώ-
τους κύκλους της επιστρεπτέας. Το σχέδιο προβλέπει να μην 
είναι οριζόντιο το «κούρεμα», αλλά να γίνει βάσει συγκεκριμέ-
νων κριτηρίων. Η έκπτωση για τους τρεις πρώτους γύρους θα 
ισχύσει για εκείνες τις επιχειρήσεις που κατέγραψαν σημαντική 
απώλεια εσόδων τους τελευταίους μήνες του 2020 και εφόσον 
συνεχίσουν να έχουν μεγάλες ζημίες και τους πρώτους μήνες 
του 2021. Στους τρεις πρώτους κύκλους της επιστρεπτέας κρι-
τήριο ένταξης ήταν η πτώση του τζίρου να ξεπερνά το 10%, 
ενώ υπήρχε και πρόβλεψη για μη επιστρεπτέο κομμάτι (30%-
40%). Βέβαια, αυτή η πρόβλεψη αφορούσε μόνο εκείνους που 
απασχολούσαν πάνω από 20 άτομα προσωπικό και όσους εί-
χαν μείωση τζίρου πάνω από 70% μετά από ένα χρόνο. Σημει-
ώνεται ότι συνολικά στους τρεις πρώτους γύρους δόθηκαν πε-
ρίπου 3 δισ. ευρώ και ενισχύθηκαν με τα φθηνά κρατικά δά-
νεια περίπου 145.000 επιχειρήσεις. Εάν το οικονομικό επιτελείο 
αποφάσιζε να «κουρέψει» οριζοντίως κατά 50%, το ποσό που 
δεν πρέπει να επιστραφεί θα έφτανε το 1,5 δισ. ευρώ, που με 
τα σημερινά δεδομένα στην οικονομία αποτελεί μεγάλη επιβά-
ρυνση για τον κρατικό Προϋπολογισμό.

 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Φορολογικά αλλά και ασφαλιστικά κίνητρα θα δοθούν σε μι-
κρές-μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα αποφασίσουν να ενώ-
σουν τις δυνάμεις τους και να συγχωνευθούν. Ανάμεσα στα 
κίνητρα περιλαμβάνονται χαμηλός φορολογικός συντελεστής 
για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μείωση των ασφαλιστι-
κών εισφορών και ελκυστικά δανειακά προγράμματα. Και σε 
αυτή την περίπτωση, θα υπάρξει ρήτρα διατήρησης των θέ-
σεων απασχόλησης.

Για τις συγχωνεύσεις ατομικών επιχειρήσεων εξετάζεται η 

Επίσης, θα επιδοτούνται ασφαλιστικές εισφο-
ρές, φόροι, ενοίκια (θα εξαιρείται τυχόν μίσθω-

μα που κάλυψε το κράτος), λογαριασμοί ΔΕΚΟ, 
αποσβέσεις, αμοιβές τρίτων όπως για παράδειγ-
μα σε ένα λογιστή, τέλη κυκλοφορίας, έξοδα συ-
ντήρησης εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέ-
σων, έξοδα λογισμικού. Ωστόσο, για την έντα-
ξη στο πρόγραμμα θα υπάρχουν εισοδηματικά 
και περιουσιακά κριτήρια για κάθε δικαιούχο. Ο 
έλεγχος θα γίνεται και στους τραπεζικούς λογα-
ριασμούς για να διαπιστωθεί αν αυτός που ζη-
τά να επιδοτηθεί έχει δικά του κεφάλαια και δεν 
θέλει να τα χρησιμοποιήσει. Η ενίσχυση δεν θα 
υπερβαίνει το 70% των μη καλυπτόμενων πά-
γιων δαπανών, με εξαίρεση τις μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις, για τις οποίες η ένταση ενί-
σχυσης δεν θα υπερβαίνει το 90% των μη καλυ-
πτόμενων πάγιων δαπανών. 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100.000 
ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Εως το τέλος του 2021 αναμένεται να συνεχιστεί 
το πρόγραμμα επιδότησης 100% των ασφαλι-
στικών εισφορών για τη δημιουργία 100.000 
νέων θέσεων απασχόλησης. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, το ενδια-
φέρον των επιχειρηματιών είναι υποτονικό λό-
γω της πανδημίας του κορωνοϊού, καθώς μέχρι 
σήμερα έχουν εγκριθεί 23.379 αιτήσεις για την 
πρόσληψη ανέργων. Ο μισθός για 6.572 εργα-
ζομένους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα 
των 100.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας 
κυμαίνεται στα 600-650 ευρώ. Οι εργαζόμενοι 
προσλαμβάνονται για 6 μήνες, ενώ, αν θα δια-
τηρηθούν στις θέσεις τους πέραν του εξαμήνου, 
θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία μεταξύ εργα-

δημιουργία νέας μορφής αστικής επιχειρημα-
τικής σύμπραξης, ήτοι μια νέα νομική εταιρική 
μορφή-υβρίδιο, που θα μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί από ατομικές επιχειρήσεις για τις οποί-
ες δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για τη συγ-
χώνευσή τους. Εμφαση, επίσης, θα δοθεί στη 
δημιουργία εξωστρεφών συστάδων επιχειρή-
σεων (clusters) με παροχή κινήτρων, σύσταση 
φορέων αρωγής, καθώς και παροχή συμβου-
λευτικής για τη μεγέθυνση και την εξωστρέφεια 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 
 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Η υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων 
κατάρτισης του εργατικού δυναμικού σε το-
μείς όπως οι ψηφιακές και οι «πράσινες» δεξι-
ότητες αποτελεί βασικό εργαλείο της κυβέρνη-
σης για την αποτροπή αύξησης της ανεργίας. 

Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης για προ-
γράμματα κατάρτισης αναμένεται έως το τέλος 
του 2023 να φτάσουν το 1,1 δισ. ευρώ, εκ των 
οποίων φέτος θα αξιοποιηθούν έως 300 εκατ. 
ευρώ. Σε κατάρτιση σχεδιάζεται να ενταχθούν 
εργαζόμενοι οι συμβάσεις εργασίας των οποί-
ων παραμένουν πολλούς μήνες σε αναστολή 
και προέρχονται από κλάδους όπως ο τουρι-
σμός, η εστίαση και το λιανεμπόριο. Πρόκει-
ται για εργαζομένους που μετά τη λήξη της 
προθεσμίας των αναστολών κινδυνεύουν με 
απόλυση. Μέσω της κατάρτισης, θα καλύπτε-
ται ένα μέρος του μισθού τους, ενώ ο εργοδό-
της θα δεσμεύεται να μην προχωρήσει στην 
απόλυσή τους. Υπό εξέταση παραμένει το σε-
νάριο να ενταχθούν σε προγράμματα κατάρ-
τισης και κάποιοι μακροχρόνια άνεργοι από το 
μητρώο του ΟΑΕΔ. 

 ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ 
Τα δημοσιονομικά δεδομένα θα κρίνουν εάν 
θα διατηρηθεί ο μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. Αν 
υπάρξει δημοσιονομικός χώρος, το πρόγραμ-
μα θα είναι απολύτως στοχευμένο και θα εφαρ-
μοστεί με πολύ αυστηρά κριτήρια σε κλάδους 
που επλήγησαν περισσότερο από την πανδη-
μία, όπως ο τουρισμός και η εστίαση. Με την 
ένταξη στον μηχανισμό, το ωράριο μπορεί να 
μειωθεί έως και 50%, με αντίστοιχη μείωση του 
καθαρού μισθού. Το κράτος καλύπτει το 60% 
του καθαρού μισθού που χάνεται, καθώς και 
το 100% των ασφαλιστικών εισφορών (εργο-
δοτικών και εργατικών) για το τμήμα του μι-
σθού που χάνεται. 

Ο υπΟυργΟς 
Οικονομικών, 

Χρήστος 
ςταϊκούρας


