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Το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας αλλάζει τους σχεδιασμούς του οικονομικού επιτελείου. Το Μάιο

Τις επόμενες ημέρες ξεκινά η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε επιχειρήσεις και ελεύθ

Εντός της εβδομάδας «έρχονται» οι ανακοινώσεις για το τι θα ακολουθήσει μετά τις 30
Απριλίου που λήγει το υπάρχον πλαίσιο προστασίας της α΄κατοικίας με τον Χρήστο
Σταϊκούρα να δηλώνει ότι στόχος είναι να περιλαμβάνει και όσους έχουν πληγεί από τον
κορωνοϊό.

Επεκτείνονται τα 800 ευρώ

Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων της
αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ:

* στις επιχειρήσεις και επαγγελματίες που πλήττονται λόγω κορωνοϊού που απασχολούν

1/7

Ποια είναι τα νέα κριτήρια για τα 800 ευρώ – Ενίσχυση επιχειρήσεων
Δευτέρα, 27 Απρίλιος 2020 16:51

έως 20 άτομα

* οι επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εργασιών μετά την 1η-10-2018, δεν απαιτείται τα
ακαθάριστα έσοδά τους να είναι μεγαλύτερα του μηδενός, προκειμένου να ενταχθούν στους
δικαιούχους της αποζημίωσης ειδικού σκοπού αλλά και

* σε 4.000 παραγωγούς λαϊκών αγορών οι οποίοι δεν μπορούσαν να μεταφερθούν σε άλλη
περιφέρεια.

Η διαδικασία των αιτήσεων μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport» (myBus
inessSupport
| ΑΑΔΕ) θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 28 Απριλίου.

Η καταβολή των χρημάτων, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών θα πραγματοποιηθεί
αυτή ή το αργότερο την επόμενη εβδομάδα.
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Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων, με βάση τις εκτιμήσεις του Χρήστου Σταϊκούρα θα
φτάσει τις 600.000.

Επιστρεπτέα προκαταβολή

Θέμα ωρών είναι πλέον ο καθορισμός των τελικών κριτηρίων με βάση τα οποία θα
επιλεγούν οι επιχειρήσεις οι οποίες θα λάβουν την «επιστρεπτέα προκαταβολή» καθώς
στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι όποιες επιχειρήσεις επιλεγούν από τις περίπου
138.000 που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, να δουν τα χρήματα που θα δικαιούνται στους
τραπεζικούς τους λογαριασμούς εντός αυτής ή της επόμενης εβδομάδας.

Σύμφωνα μάλιστα με τον υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη θα υπάρξει και
δεύτερη φάση στην «επιστρεπτέα προκαταβολή» στην οποία η επιλογή των επιχειρήσεων
θα γίνει με βάση τη μείωση του τζίρου τον Απρίλιο και Μάιο.

Τα μέτρα του Μαΐου

Εν αναμονή και των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού για το σταδιακό άνοιγμα της
οικονομίας, το οικονομικό επιτελείο έχει ήδη επεξεργαστεί τα επόμενα βήματα για τη
στήριξη των εργαζομένων των οποίων η σύμβαση θα παραμείνει σε αναστολή, κυρίως όμως
για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων.
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Ειδικότερα για τους εργαζόμενους, ο Χρήστος Σταϊκούρας σημείωσε ότι πολλές
επιχειρήσεις θα ζητήσουν πίσω είτε το σύνολο είτε μέρος του προσωπικού τους.

Για όσους συνεχίσουν να έχουν σύμβαση εργασίας σε αναστολή, το Κράτος θα τους
καταβάλει την οικονομική ενίσχυση ή στην περίπτωση που η σύμβαση παύει σε είναι σε
αναστολή π.χ. μετά τις 15 Μαΐου τότε το Κράτος θα καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό για τις
ημέρες που ήταν σε αναστολή.

Όπως τόνισε ο υπουργός Οικονομικών ήδη επιχειρήσεις έχουν ζητήσει να λάβουν πίσω
20.000 εργαζόμενους.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων με
προγράμματα που ήδη «τρέχουν» αλλά και νέα:

την «επιστρεπτέα προκαταβολή
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την επιδότηση επιτοκίου

την παροχή ρευστότητας μέσω της ΕΤΕπ

την στήριξη της απασχόλησης μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος SURE. Όσον αφορά το
συγκεκριμένο πρόγραμμα, η κυβέρνηση αναμένει τη νομοθέτηση του συγκεκριμένου
προγράμματος καθώς σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής την περασμένη
Πέμπτη θα πρέπει να έχει τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιουνίου.

Με βάση τις εκτιμήσεις του υπουργού Οικονομικών το ποσό που μπορεί να λάβει η Ελλάδα
μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ.

Πετρέλαιο θέρμανσης έως τις 15 Μαΐου

Όπως δήλωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας, εντός της εβδομάδας σε ΠΝΠ θα περιληφθεί ρύθμιση
σύμφωνα με την οποία επεκτείνεται η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης μέχρι
τις 15 Μαΐου.
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Στην τελική ευθεία για την προστασία της α΄ κατοικίας

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το τι θα ακολουθήσει
μετά τις 30 Απριλίου οπότε και λήγει το πλαίσιο προστασίας για την α΄κατοικία.

Οι συζητήσεις με τους θεσμούς στο πλαίσιο της 6ης μεταμνημονιακής αξιολόγησης
βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, εν μέσω διαφωνιών, με την ελληνική πλευρά να επιδιώκει
παράταση του πλαισίου (υπό προϋποθέσεις) ενώ θα προχωρήσει και στη νομοθέτηση του
νέου πτωχευτικού πλαισίου.

«Από τον Ιούλιο του 2019 έχουμε αποδείξει ότι αυτά που έχουμε υποσχεθεί τα έχουμε
πράξει και τα έχουμε πράξει πολλές φορές σε συμφωνία με τους Θεσμούς αλλά και
ορισμένες φορές διαφωνώντας με τους Θεσμούς.

»Για παράδειγμα επιβεβαιώνω ότι υπήρχε διαφωνία στη μείωση του ΕΝΦΙΑ, όπως υπήρχε
διαφωνία και στην επέκταση της προστασίας της α΄ κατοικίας για άλλους τέσσερις μήνες».
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Αυτό το οποίο επεσήμανε ο υπουργός Οικονομικών είναι ότι εντός της εβδομάδας θα
υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις.

«Θα πράξουμε με αίσθημα δικαίου, προφανώς δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα χαμηλότερα,
πιο ευάλωτα εισοδηματικά στρώματα της κοινωνίας αλλά διατηρώντας και την κουλτούρα
των πληρωμών.

»Να βγάλουμε στη σέντρα τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και να προστατεύουμε αυτούς
που δεν μπορούν.

»Στην άσκηση μας προσπαθούμε να βάλουμε κι όλους αυτούς τους πολίτες οι οποίοι έχουν
πληγεί από την τρέχουσα οικονομική κρίση» τόνισε ο υπουργός Οικονομικών.

Πηγή: Ναυτεμπορική
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