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ετά τις διευκολύνσεις και τα προνόμια που δόθηκαν στους εμβολιασμένους, η κυβέρνηση προχωρά σιγάσιγά και στο επόμενο βήμα, που αφορά την
υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, σε μια
προσπάθεια να χτιστεί πιο γρήγορα το τείχος ανοσίας μετά και την εμφάνιση της μετάλλαξης «Δέλτα». Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων έχει στόχο αφενός να προστατέψει τους
ίδιους τους εργαζομένους αλλά και τους πολίτες που έρχονται σε επαφή μαζί τους καθημερινά και αφετέρου να αυξηθούν οι εμβολιασμοί, αφού είναι το μόνο όπλο
απέναντι στον κορωνοϊό.
Πλέον, έχει ανοίξει η πλατφόρμα
για ραντεβού για όλες τις ηλικιακές
ομάδες, ενώ υπάρχει και επάρκεια
εμβολίων. Αυτό σημαίνει πως, μετά
και το «πράσινο φως» από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, η κυβέρνηση μπορεί να ανακοινώσει την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για
συγκεκριμένες ομάδες. Η αρχή θα
γίνει με τους υγειονομικούς (γιατροί
και νοσηλευτές) και τους υπόλοιπους
εργαζομένους σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, τους υπαλλήλους
σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων,
αλλά και όσους φροντίζουν άτομα
με ειδικές ανάγκες.
Βάσει του αρχικού πλάνου, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο, αλλά αυτό δεν
σημαίνει ότι δεν μπορεί να αρχίσει
και νωρίτερα, ανάλογα με τον βαθμό συμμετοχής ή όχι αυτών των ομάδων στον εμβολιασμό.
Σύμφωνα με τις συζητήσεις που
ήδη γίνονται στο κυβερνητικό επιτελείο, μετά τους υγειονομικούς μπορεί να ακολουθήσουν:
f Οι εκπαιδευτικοί και οι δάσκαλοι. Σε καμία περίπτωση, ανάλογα και με την έκβαση της πανδημίας όσον αφορά ένα ενδεχόμενο τέταρτο κύμα, η κυβέρνηση δεν θέλει
να κλείσουν τα σχολεία. Αυτό σημαίνει πως, αν δεν έχει εμβολιαστεί μέχρι τα τέλη Αυγούστου η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών,
τότε μπορεί να γίνει υποχρεωτικός
ο εμβολιασμός τους.
f Οι στρατεύσιμοι που θα μπαίνουν στις εκπαιδευτικές σειρές (ΕΣΣΟ) και των τριών Οπλων από τον
Σεπτέμβριο και μετά. Πρόκειται, κυρίως, για νεαρούς άνδρες, δηλαδή
την ηλικιακή ομάδα στην οποία η
μετάλλαξη «Δέλτα» παρουσιάζει επιθετικότητα. Πάντως, οριστικές αποφάσεις για τους στρατεύσιμους δεν
έχουν ληφθεί ακόμα.
Νωρίτερα, όμως, ο υποχρεωτικός
εμβολιασμός μπορεί να ισχύσει σε
τμήματα και ειδικές μονάδες σε Πυροσβεστική, Αστυνομία και Λιμενικό. Ηδη ο εμβολιασμός είναι υποχρεωτικός στην ΕΜΑΚ, ενώ, μέσα
στην εβδομάδα, το Συμβούλιο της
Επικρατείας απέρριψε προσφυγή υπηρετούντων στο ειδικό σώμα της Πυροσβεστικής.
Οσον αφορά τους εργαζομένους σε καταστήματα εστίασης που θα εξυπηρετούν μόνο
εμβολιασμένους, εάν δεν έχουν εμβολιαστεί
θα υπόκεινται σε συχνούς ελέγχους (μοριακό έλεγχο ή rapid test), ενώ θα τηρούν και τα
αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα. Κάτι που

Ερχονται
οι υποχρεωτικοί
εμβολιασμοί
Ο οδικός χάρτης που επεξεργάζεται η κυβέρνηση
για να επιτευχθεί πιο γρήγορα η ανοσία
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πολιτικη
δεύτερο χρόνο, ανάλογα με την περίπτωση,
να χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών για όσο
διάστημα διαρκεί η πανδημία.
Στην κυβέρνηση και στο υπουργείο Υγείας
μελετούν όλα τα δεδομένα, ενώ κομβικό ρόλο έχει και ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος
Γεραπετρίτης. Αλλωστε, ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού είναι καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου και γνωρίζει τις προϋποθέσεις που ορίζει το Σύνταγμα για τις ρυθμίσεις που θα απαιτηθούν. Σε κάθε περίπτωση, πριν αποφασιστεί ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, η κυβέρνηση θα αναδείξει γι’ ακόμη μία φορά τα θετικά του εμβολιασμού και
θα δώσει χρόνο στους πιο δύσπιστους να το
ξανασκεφτούν.

Μέτρα πίεσης
Ωστόσο είναι ξεκάθαρο πως η καθημερινότητα των ανεμβολίαστων
θα έχει δυσκολίες. Ηδη από τη Δευτέρα οι μετακινήσεις σε νησιά θα
πραγματοποιούνται μόνο με την επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού μοριακού ελέγχου ή rapid test για όσους
δεν έχουν εμβολιαστεί. Αυτό σημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι ταξιδιώτες
δεν θα μπορούν να μετακινηθούν
με self test. Πρόκειται για μια κίνηση που αποσκοπεί να λειτουργήσει
και ως μοχλός πίεσης για τους πολίτες που δεν έχουν εμβολιαστεί, δεδομένου ότι ο έλεγχος συνεπάγεται
και κόστος.
Και αυτή η πίεση προς στους ανεμβολίαστους θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα. Ενδεικτική είναι η παρέμβαση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
Ακη Σκέρτσου στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης μέσα στην εβδομάδα.
«Η οικονομία και η κοινωνία δεν
πρόκειται να ξανακλείσουν για να
προστατευθούν οι ανεμβολίαστοι,
που έχουν καθολική, δωρεάν και
εύκολη πρόσβαση στα εμβόλια. Τα
όποια περιοριστικά μέτρα δημόσιας υγείας θα είναι τοπικού ή σημειακού χαρακτήρα, θα αφορούν μόνο τους ανεμβολίαστους και δεν θα
συνοδεύονται από οικονομική στήριξη», ξεκαθάρισε.

Oι νέοι
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σημαίνει πως πολλοί θα οδηγηθούν, έστω και έμμεσα, στο
να εμβολιαστούν, όπως σημειώνουν άνθρωποι της αγοράς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο στον δημόσιο τομέα όσο
και στον ιδιωτικό δεν προβλέπονται απολύσεις, αλλά θα υπάρχει ένα πλέγμα που θα βάζει προσκόμματα σε όσους δεν εμβολιάζονται. Μεταξύ άλλων, μπορεί να υπάρξουν εσωτερικές μετακινήσεις υπαλλήλων σε τμήματα που δεν έρχονται σε
επαφή με τους πολίτες, να δίνεται άδεια, ενώ, αν χρειαστεί σε

Την ίδια ώρα, αναμένεται να ξεκινήσει και ο εμβολιασμός των νέων
ηλικίας 15-17, καθώς στόχος είναι
και οι μαθητές του λυκείου να προστατευθούν ειδικά από τη μετάλλαξη «Δέλτα». Βέβαια, την έγκριση θα
δώσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, ενώ οι εμβολιαστικές γραμμές μπορεί να ανοίξουν και μέσα
στον Ιούλιο. Ο χρόνος ουσιαστικά
θα κριθεί και από τη συμμετοχή των
νέων ηλικίας 18-25 στο εμβολιαστικό πρόγραμμα.
Να σημειωθεί ότι μετά και τη δωροκάρτα, αξίας 150 ευρώ, που ανακοίνωσε την περασμένη Δευτέρα η
κυβέρνηση, η συμμετοχή των νέων
στο εμβολιαστικό πρόγραμμα αυξήθηκε ακόμα περισσότερο. Πάνω από
180.000 νέοι 18-25 ετών είχαν κάνει την πρώτη δόση ή έχουν κλείσει το πρώτο ραντεβού τους για να εμβολιαστούν μέχρι
και πριν από λίγες ώρες, ενώ αυτή η ηλικιακή ομάδα αφορά 831.000 άτομα. Αυτό σημαίνει ότι περίπου το 25% της συγκεκριμένης
ομάδας έχει ανταποκριθεί στο εμβολιαστικό
πρόγραμμα και, μάλιστα, σε σύντομο χρονικό διάστημα.
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προστά σε ένα νέο σπιράλ αβεβαιότητας βρίσκεται το οικονομικό επιτελείο
της κυβέρνησης, καθώς η μετάλλαξη
«Δέλτα» του κορωνοϊού και οι παρενέργειές της
απειλούν να θέσουν εμπόδια στην επανεκκίνηση της οικονομίας και στην επιστροφή σε δυναμική ανάκαμψη, τη στιγμή που η χώρα έχει
μπει σε τροχιά ολικής επαναφοράς. Κυβερνητικά στελέχη που παρακολουθούν με μεγάλη
προσοχή τις εξελίξεις απεύχονται ένα τέταρτο επιδημικό κύμα και επενδύουν στην αύξηση του αριθμού των εμβολιασμένων, ώστε να
δημιουργηθεί τείχος ανοσίας. «Είτε μαζικοί εμβολιασμοί είτε τέταρτο κύμα από το φθινόπωρο, που θα θέσει σε κίνδυνο την οικονομία της
χώρας», είναι το μήνυμα που εκπέμπουν, επισημαίνοντας ότι δεν είναι υπάρχει κανένα plan
b για την αντιμετώπιση έκτακτων συνθηκών.

Περιορισμένα περιθώρια
Οι δυνατότητες περαιτέρω στήριξης της οικονομίας είναι εκ των πραγμάτων εξαιρετικά περιορισμένες, καθώς ο δημοσιονομικός χώρος
για φέτος έχει σχεδόν εξαντληθεί.
Είναι σαφές ότι δεν υπάρχουν τα οικονομικά περιθώρια για νέες ενέσεις ενίσχυσης, ενώ
επιλογή της κυβέρνησης είναι η στήριξη όσων
έχουν πληγεί μέχρι στιγμής από την πανδημία
μέσω άλλων εργαλείων, όπως είναι η χρημα-
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Θόδωρος Σκυλακάκης

«Θα είναι μεγάλη περιπέτεια
για την οικονομία να κλείσει πάλι»
Στην αποφυγή ενός τέταρτου κύματος της πανδημίας
εστιάζει, στην τοποθέτηση που κάνει μέσω της Realnews, o
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης: «Θα πρέπει να αποφύγουμε με κάθε τρόπο το ενδεχόμενο ενός τέταρτου κύματος πανδημίας και ο καλύτερος τρόπος είναι να επιταχυνθεί το πρόγραμμα εμβολιασμών, να μην
υπάρξει χαλάρωση λόγω του καλοκαιριού και να σπεύσουν
όλοι οι συμπολίτες μας να εμβολιαστούν. Η πανδημία βρίσκεται σε σαφή ύφεση, αλλά δεν μας έχει εγκαταλείψει, οπότε
θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Να εμβολιαστούμε και να
εξακολουθήσουμε να τηρούμε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα
υγειονομικής προστασίας. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση, στο πλαί-

σιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας, των lockdowns και του κλεισίματος της οικονομίας, έδωσε σε επιχειρήσεις και εργαζομένους
περισσότερα από 41 δισ. ευρώ, ένα πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο ελαχιστοποίησε τις
επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης,
αφού συγκράτησε τόσο την ανεργία όσο και το κλείσιμο επιχειρήσεων. Ωστόσο, έχοντας δώσει αυτά
τα χρήματα, θα είναι μεγάλη περιπέτεια για την ελληνική οικονομία να κλείσει και πάλι».

τοδότηση από το ΕΣΠΑ. Στο ενδεχόμενο ενός τέταρτου κύματος και της απόφασης για τοπικά lockdowns, το κράτος δεν θα αντέξει να χρηματοδοτεί κλειστούς κλάδους, αλλά ούτε και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ανακάμψουν.
Το υπουργείο Οικονομικών διαθέτει στη φαρέτρα του ταμειακά διαθέσιμα
ύψους 35 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου τα μισά βρίσκονται στον κοινό
κουμπαρά με τον ESM. Ωστόσο, κεντρική στρατηγική είναι να μη μειωθεί το
ύψος των διαθεσίμων, καθώς εξυπηρετεί την επίτευξη στόχων, όπως η έξοδος
από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας το 2022, αλλά και η αναβάθμιση
της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα το πρώτο
εξάμηνο του 2023. Τα συγκεκριμένα ταμειακά διαθέσιμα αποτελούν το ισχυρότερο διαπραγματευτικό όπλο προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα ο δανει-

κρές επιχειρήσεις, με κόστος 220 εκατ. ευρώ, που
με τη μόχλευση ανέρχονται σε 450 εκατ. ευρώ.
fΕπέκταση του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
έως τον Σεπτέμβριο, με ειδική πρόβλεψη για τους
εποχικά απασχολούμενους, με εκτιμώμενο κόστος 122 εκατ. ευρώ για την εν λόγω περίοδο.
fΕπιδότηση δανείων δανειοληπτών φυσικών
προσώπων μέσω του προγράμματος «Γέφυρα»
και νομικών προσώπων μέσω του «Γέφυρα 2»,
με εκτιμώμενο κόστος περί τα 400 εκατ. ευρώ
για το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

Η «Δέλτα» απειλεί
την πορεία
της οικονομίας
Με προσοχή
παρακολουθούν
στο οικονομικό
επιτελείο την
εξάπλωση της
μετάλλαξης του
κορωνοϊού, ενώ
υπογραμμίζουν
ότι δεν υπάρχει
plan b, παρά μόνο
η επιλογή του
εμβολιασμού. Τι
δηλώνει στην «R»
ο αναπληρωτής
υπουργός
Οικονομικών
Θόδωρος
Σκυλακάκης

σμός του Δημοσίου, μέχρι να αποκτήσει την πολυπόθητη επενδυτική βαθμίδα.
Γι’ αυτόν τον λόγο, η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει την πρόσβαση στις αγορές στο καλό σημείο που βρίσκεται τώρα, χωρίς να στέλνει μηνύματα που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τον στόχο της. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αξιολόγηση της χώρας όσον αφορά το προφίλ ρευστότητας τοποθετείται από τη
Moody’s στο «Α» από «Baa», λόγω της επιλεξιμότητας στο πρόγραμμα PEPP της
ΕΚΤ και των πολύ υψηλών ταμειακών διαθεσίμων της ελληνικής κυβέρνησης.

Μέτρα 4,5 δισ. ευρώ το β’ εξάμηνο
Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση δρομολογεί για το β’ εξάμηνο του έτους παρεμβάσεις ύψους 4,5 δισ. ευρώ, ώστε να στηριχθούν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι
κατά την επιστροφή τους στην κανονικότητα, μετά την «αποσωλήνωση» της
οικονομίας λόγω της υγειονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα:
fΠρόγραμμα επιδότησης πάγιων δαπανών επιχειρήσεων, ύψους 500 εκατ.
ευρώ.
fΠρογράμματα επιδότησης κεφαλαίου κίνησης μέσω του ΕΣΠΑ για την εστίαση, τον τουρισμό, τα γυμναστήρια και τους παιδότοπους, συνολικού ύψους
766 εκατ. ευρώ.
fΝέο εγγυοδοτικό πρόγραμμα, μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, για πολύ μι-

fΕνίσχυση της απασχόλησης μέσω του προγράμματος των 100.000 θέσεων εργασίας, με
ειδική πρόβλεψη για τους εποχικά απασχολούμενους, με εκτιμώμενο κόστος 200 εκατ. ευρώ
για το δεύτερο εξάμηνο του 2021.
fΠρογράμματα κοινωνικού τουρισμού του
υπουργείου Τουρισμού και του ΟΑΕΔ, ύψους
110 εκατ. ευρώ.
fΜείωση προκαταβολής φόρου επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, με κόστος
907 εκατ. ευρώ.
fΑναστολή πληρωμής εισφοράς αλληλεγγύης
για τον ιδιωτικό τομέα, με εκτιμώμενο κόστος
για το επόμενο διάστημα έως τέλη του έτους τα
609 εκατ. ευρώ.
fΜείωση τριών μονάδων ασφαλιστικών εισφορών για τον ιδιωτικό τομέα, με εκτιμώμενο
κόστος για το επόμενο διάστημα έως τέλη του
έτους τα 408 εκατ. ευρώ.

