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κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής έχει 
μειωθεί, σε συνάρτηση με την πτώση του τζί-
ρου. Και σε αυτά τα μέτρα δεν περιλαμβάνο-
νται οι ενισχύσεις μέσω της μείωσης της προ-
καταβολής φόρου επιχειρήσεων, της επιδό-
τησης τόκων τραπεζικών δανείων, του ΤΕΠΙΧ 
και των εγγυοδοτικών προγραμμάτων κ.ά.  
 Πιστεύετε ότι τελικά θα τα καταφέρουμε να 

μην υπάρξει καθολικό lockdown λόγω της κα-
τάστασης με τον κορωνοϊό; 

Οπως έχει επανειλημμένα τονίσει η κυβέρ-
νηση, δεν εξετάζεται κανένα ενδεχόμενο επι-
βολής lockdown. Η στρατηγική που η κυβέρ-
νηση έχει χαράξει και εφαρμόζει πιστά είναι 
στρατηγική για να μείνουν ανοιχτές η κοινω-
νία και η οικονομία και ταυτοχρόνως να επι-
τευχθεί ανάσχεση της πανδημίας.
 Εχετε δηλώσει πως ο Προϋπολογισμός του 

2022 δεν περιέχει κανένα νέο φόρο. Μειώ-
σεις φόρων έχει;

Πράγματι, ο Προϋπολογισμός όχι μόνο δεν 
περιέχει νέο φόρο, αλλά, αντιθέτως, περιλαμ-
βάνει πρόσθετες μειώσεις φόρων, επιβεβαι-
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Η
ενίσχυση των πολιτών θα συνεχιστεί για όσο απαι-
τηθεί, υποστηρίζει ο υπουργός Οικονομικών Χρή-
στος Σταϊκούρας, όσον αφορά τη στήριξη των νοι-

κοκυριών για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών της 
ενέργειας, προαναγγέλλοντας ότι η ενίσχυση αυτή θα αφο-
ρά και το νέο έτος. O Χρ. Σταϊκούρας αναφέρεται στους φό-
ρους που θα μειωθούν το 2022, ενώ όσον αφορά την πε-
ραιτέρω στήριξη που ζητούν επαγγελματικές ομάδες, όπως 
η εστίαση, λόγω της μείωσης του τζίρου τους, επισημαίνει 
πως η στήριξη δεν σταμάτησε ποτέ.

 H επιδότηση για την αντιμετώπιση της αύξησης των τι-
μών της ενέργειας θα συνεχιστεί και το νέο έτος;

Η κυβέρνηση έχει αποδείξει, από την αρχή της ενεργει-
ακής κρίσης, ότι στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις και 
αυτό θα συνεχίσει να κάνει για όσο χρειαστεί. Σας θυμίζω 
ότι τα μέτρα ενίσχυσης των πολιτών για τις αυξήσεις στην 
αγορά ενέργειας ανέρχονταν, τον Σεπτέμβριο, στα 200 ε-
κατ. ευρώ, διευρύνθηκαν σημαντικά τους επόμενους μή-
νες, ώστε να καλύψουν τις νέες ανάγκες που δημιούργη-
σαν οι διεθνείς εξελίξεις στις τιμές, και πλέον το συνολικό 
ύψος των βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων για τον περι-
ορισμό των επιπτώσεων της αύξησης του πληθωρισμού 
ανέρχεται στο 1,1 δισ. ευρώ. Παρεμβάσεις που περιλαμ-
βάνουν την αύξηση της κρατικής επιδότησης σε λογαρια-
σμούς ηλεκτρικής ενέργειας και παροχής φυσικού αερί-
ου, την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης -με διεύρυν-
ση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων- τον 
διπλασιασμό του ποσού του ελάχιστου εγγυημένου εισο-
δήματος για τον μήνα Δεκέμβριο, τη χορήγηση έκτακτης 
καταβολής μισού μισθού σε υγειονομικούς και εργαζομέ-
νους του ΕΚΑΒ, την παροχή πρόσθετης ενίσχυσης σε χα-
μηλοσυνταξιούχους με προσαύξηση για κάθε προστατευ-
όμενο μέλος, τη χορήγηση πρόσθετου βοηθήματος σε ά-
τομα με αναπηρία, τη δρομολόγηση της επιστροφής του 
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης για 
αγρότες και τη μείωση του ΦΠΑ στις ζωοτροφές. Επιπλέ-
ον, έχουμε λάβει πρωτοβουλίες, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
με στόχο την από κοινού αντιμετώπιση του προβλήματος. 
Η ενίσχυση των πολιτών θα συνεχιστεί για όσο απαιτηθεί.
 Αναφερθήκατε στη στήριξη των χαμηλοσυνταξιού-

χων, των ΑμεΑ και των υγειονομικών με εφάπαξ επίδομα 
τον Δεκέμβριο. Μόνο αυτές τις ομάδες θα ενισχύσετε για 
την αντιμετώπιση του κύματος της ακρίβειας που πλήτ-
τει την αγορά;

Η κυβέρνηση, μέσα από ένα πλέγμα παρεμβάσεων, έχει 
ήδη ενισχύσει και συνεχίζει να ενισχύει όλη την κοινωνία 
- και ιδίως τη μεσαία τάξη και τους πιο ευάλωτους συμπο-
λίτες μας. Κατ’ αρχάς, ενισχύουμε το διαθέσιμο εισόδημα 
όλων των πολιτών, με σειρά μέτρων. Μέσα από μειώσεις 
φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, τη συνέχιση μέτρων 
στήριξης της κοινωνίας -όπως είναι τα προγράμματα «Γέ-
φυρα» για την επιδότηση δόσεων δανείων φυσικών και 
νομικών προσώπων και η επιδότηση μέρους των πάγιων 
δαπανών επιχειρήσεων-, καθώς και με νέες παρεμβάσεις 
ή την επέκταση υφιστάμενων, όπως είναι η επιχορήγηση 
του «πρώτου ενσήμου», η επέκταση του προγράμματος 
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έως το τέλος του 2021, η επέκταση του προ-
γράμματος επιδότησης νέων θέσεων εργασίας και η μεί-
ωση του ποσοστού επιστροφής όλων των επιστρεπτέων 
προκαταβολών, ανάλογα με την πτώση των ακαθάριστων 
εσόδων της επιχείρησης. Αποτέλεσμα των μέτρων στήρι-
ξης είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πο-
λιτών κατά 7,1% το τρίτο τρίμηνο του 2021. Επιπλέον, η 
κρατική επιδότηση για τις αυξήσεις στην ηλεκτρική ενέρ-
γεια καλύπτει όλους τους καταναλωτές στη χαμηλή τάση 
-νοικοκυριά και επιχειρήσεις-, με προσαύξηση για τους δι-
καιούχους Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, ενώ οι επιχει-
ρήσεις με βιομηχανικές χρήσεις χαμηλής και μέσης τάσης, 
καθώς και λοιπές χρήσεις μέσης τάσης, επωφελούνται α-
πό την αναστολή πληρωμής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας 
(ΥΚΩ) για το 5μηνο Νοεμβρίου-Μαρτίου, οι οποίες απο-
τελούν τμήμα του κόστους λειτουργίας τους. Αντιστοίχως, 
η αναστολή της χρέωσης των τελών χρήσης δικτύου για 
τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο αφορά όλους τους 
οικιακούς καταναλωτές φυσικού αερίου. Ακόμη, μετά τη 
διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτη-
ρίων, περίπου το 80% των νοικοκυριών που θα κατανα-
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λώσουν πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο 
και τις άλλες επιδοτούμενες μορφές καυσίμου 
θα είναι επιλέξιμο για το επίδομα θέρμανσης.
 Οι επιχειρηματίες της εστίασης ζητούν, λό-

γω της μείωσης τζίρου μετά και τους περιο-
ρισμούς για τους ανεμβολίαστους, νέα μέτρα 
στήριξης. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο;

Η στήριξη της πολιτείας προς την εστίαση δεν 
σταμάτησε ποτέ. Εδώ και πολλούς μήνες -δη-
λαδή πριν από την πρόσφατη λήψη των προ-
στατευτικών μέτρων που αναφέρατε, αλλά 
και μετά- ο κλάδος λειτουργεί εξακολουθώ-
ντας να καλύπτεται από μέτρα, όπως είναι το 
πρόγραμμα επιδότησης πάγιων δαπανών, το 
πρόγραμμα «Γέφυρα 2», οι ενισχύσεις μέσω 
του ΕΣΠΑ, η μείωση της προκαταβολής φό-
ρου και η μείωση των ασφαλιστικών εισφο-
ρών. Συνολικά, τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, 
η εστίαση έχει ενισχυθεί με μέτρα ύψους ά-
νω των 2,3 δισ. ευρώ. Μόνο από την επιστρε-
πτέα προκαταβολή, 76.750 επιχειρήσεις του 
κλάδου έχουν λάβει 1,1 δισ. ευρώ, ενώ σας 
θυμίζω ότι το ποσοστό επιστροφής όλων των 


