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Η υγειονοµική κρίση και η οικονοµική - κοινωνική κρίση που ακολουθεί 
µπορεί να αποδειχθεί ιστορική για το µέλλον της συλλογικής ζωής και της 
τύχης των κοινωνιών µας.

•Οφείλουµε να κατανοήσουµε, αλλά και να αντιµετωπίσουµε τις κοινές αιτίες κλιµατικής 
  και υγειονοµικής κρίσης.
•Οφείλουµε να  συνειδητοποιήσουµε ότι η από-εµπορευµατοποίηση βασικών αγαθών είναι 
  πλέον αναγκαιότητα. 
•Οφείλουµε να καταστήσουµε ξεκάθαρο ότι η δηµοκρατία δεν µπορεί να περιοριστεί µε αφορµή 
  οποιαδήποτε κρίση.
•Οφείλουµε να προωθήσουµε την πράσινη µετάβαση της οικονοµίας µας και να αξιοποιήσουµε 
  τις αναπτυξιακές δυνατότητες που αυτή προσφέρει.
•Οφείλουµε να κάνουµε την οικονοµία µας περισσότερο ανθεκτική και να πετύχουµε
  µετασχηµατισµούς που διασφαλίζουν τη δίκαιη κατανοµή του οφέλους της ανάπτυξης.
•Οφείλουµε να οικοδοµήσουµε ένα ισχυρό και αποτελεσµατικό κοινωνικό κράτος, 
  ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας για όλους.

∆ιεκδικούµε µια νέα βιώσιµη και δίκαιη πραγµατικότητα για όλους.
Ο παλιός κόσµος είναι ήδη πίσω µας. Το ζητούµενο δεν είναι να γυρίσουµε 
στην παλιά «κανονικότητα», στην κανονικότητα που οδήγησε σε µια χαµένη 
δεκαετία και που αν δεν προσέξουµε σήµερα, θα οδηγήσει σε µια χαµένη 
γενιά νέων ανθρώπων. 
Ζητούµενο είναι να µιλήσουµε για τη νέα εποχή, για τη µετάβαση σε µια 
βιώσιµη οικονοµία των αναγκών!

Γι’ αυτό:

•Επεξεργαζόµαστε ένα πρόγραµµα µε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα, ένα πρόγραµµα πράσινης  
  µετάβασης και µετασχηµατισµού της χώρας, ένα νέο κοινωνικό συµβόλαιο, για την Ελλάδα της 
  νέας δεκαετίας 2020-2030. 
•Παρουσιάζουµε τώρα ένα πλαίσιο επεξεργασµένων και κοστολογηµένων µέτρων ως απάντηση  
  στις άµεσες και επείγουσες ανάγκες της κοινωνίας και της οικονοµίας, το Μένουµε Όρθιοι ΙΙ, 
  επικαιροποιώντας τα µέτρα που είχαµε ανακοινώσει ήδη από την αρχή της κρίσης. 

Η πρότασή µας είναι πραγµατοποιήσιµη χάρη στην σηµαντική παρακαταθήκη που άφησε η 
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο σε ό,τι αφορά την έξοδο από τa µνηµόνια, αλλά και όσο αφορά το 
«µαξιλάρι ασφαλείας» και τα ταµειακά διαθέσιµα. 

Αναγνωρίζουµε την ιστορική ευθύνη που µας αναλογεί. 
Είµαστε εδώ. 
Προτείνουµε, διεκδικούµε. 

ΜΕΝΟΥΜΕ ΟΡΘΙΟΙ ΙΙ
∆ιάρκεια: οι επόµενοι τέσσερις µήνες, Ιούνιος – Σεπτέµβρης, οι µήνες της επαναφοράς στη 
λειτουργία της οικονοµίας.
Μέγεθος: Πακέτο ∆ηµοσιονοµικής Επέκτασης: 13δις ευρώ.
Οικονοµική Λογική: η ταυτόχρονη ενίσχυση της ζήτησης (δηλαδή του εισοδήµατος των 
εργαζοµένων, των αυτοαπασχολουµένων κλπ και της δυνατότητάς τους να καταναλώνουν) και 
της προσφοράς (στήριξη των επιχειρήσεων και της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών). Μόνο 
µε αυτόν τον τρόπο ωφελούνται ταυτόχρονα εργαζόµενοι και επιχειρήσεις και συγκρατιέται η 
ύφεση, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα γρήγορης ανάκαµψης για όλους.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
•ΓΕΝΝΑΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ, των νοσοκοµείων αλλά και της πρωτοβάθµιας υγείας.

•ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και όχι της αναστολής της: πυρήνας της πρότασής µας είναι η  
  καταβολή των µισθών των εργαζοµένων στο 100% µε κάλυψη µεγάλου µέρους τους από το 
  κράτος, η µη αρνητική µεταβολή των σχέσεων εργασίας και (αυτονόητα) η διατήρηση των 
  θέσεων εργασίας.

•ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Τα µέτρα για την εργασία ωφελούν και τις άµεσα ή έµµεσα 
  πληττόµενες επιχειρήσεις καθώς τις ελαφραίνουν από ένα µεγάλο µέρος του µισθολογικού  
  τους κόστους. Για τα υπόλοιπα κόστη τους στηρίζονται µε το µέτρο της µη επιστρεπτέας 
  ενίσχυσης απευθείας από το κράτος, από τη µείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%, και 
  από δάνεια όπου το κράτος εγγυάται το µεγαλύτερο µέρος τους.

•ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ: ως µόνη λύση ώστε να προστατευτεί µεγάλο µέρος των 
  συµπολιτών µας που δεν θα βρουν δουλειά ή δεν θα έχουν εισόδηµα (εποχικά εργαζόµενοι
  ιδίως στον τουρισµό, εργαζόµενοι στον τοµέα του πολιτισµού, αυτοαπασχολούµενοι, ΑΜΕΑ, κλπ).

•ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: σε ευαίσθητους τοµείς, Τουρισµός, Εστίαση, Πολιτισµός, Μεταφορές. 
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Ενίσχυση και αναβάθµιση του ΕΣΥ

Ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας

Ανάπτυξη ενός δικτύου κοινοτικών υπηρεσιών & Κινητών 
Μονάδων Ψυχικής Υγείας

Μισθολογική αναβάθµιση των γιατρών και του υπόλοιπου 
προσωπικού του ΕΣΥ

«Θωράκιση» των Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Υγείας µε δηµιουργία 
µόνιµου µηχανισµού  επιδηµιολογικής επιτήρησης της πανδηµίας 
και κάθε  επιδηµικής έξαρσης που απειλεί τη ∆ηµόσια Υγεία 

ΥΓΕΙΑ
500εκ.€ για το σύνολο 

των πολιτών της χώρας
ΙΟΥΝΙΟΣ–ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Επιπλέον 500εκ.€
προβλέπεται να αναλωθούν 
τους υπόλοιπους µήνες του 

2020 και το 2021

1δις€

Στις επιχειρήσεις που συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας τους
Πλήρης κάλυψη του µισθολογικού και µη-µισθολογικού κόστους 
από το κράτος

Στις επιχειρήσεις της εστίασης, του τουρισµού και των µεταφορών
Επιδότηση 100% των ασφαλιστικών εισφορών και 40% των 
µισθών από το κράτος, µε υποχρέωση καταβολής του υπόλοιπου 
60% του µισθού από την επιχείρηση

Στις υπόλοιπες πληττόµενες επιχειρήσεις
Επιδότηση 40% των µισθών και ασφαλιστικών εισφορών 
από το κράτος, µε υποχρέωση καταβολής του υπόλοιπου 
60% από την επιχείρηση

ΕΡΓΑΣΙΑ
σε 1,7εκ. εργαζόµενους 

και σε 200.000 επιχειρήσεις 
που επηρεάστηκαν αρνητικά 

από την πανδηµία
ΜΗΝΙΑΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ–ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

3,7δις€

Βασίζεται στις ανάγκες ολόκληρου του νοικοκυριού 

400€ για το πρώτο ενήλικο µέλος
200€ για κάθε πρόσθετο ενήλικο µέλος
100€ για κάθε παιδί

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΑΝΑΓΚΗΣ

σε 4εκ ωφελούµενους 
1,9εκ νοικοκυριά που 

τουλάχιστον ένα µέλος τους 
ανήκει στις παρακάτω οµάδες:

Άνεργοι (επιδοτούµενοι και µη), 
επισφαλώς εργαζόµενοι (µε εργόσηµο, 

µπλοκάκι, εποχικοί κλπ), Αγρότες, ΑΜΕΑ, 
Εργαζόµενοι στον πολιτισµό, πληττόµενοι 

ελεύθεροι επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενοι
ΜΗΝΙΑΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

3,5δις€



3δις€ εφάπαξ µη επιστρεπτέα ενίσχυση σε άµεσα ή έµµεσα 
πληττόµενους αυτοαπασχολούµενους και επιχειρήσεις.
2.000€ ανά εργαζόµενο µε ανώτατο όριο ενίσχυσης της επιχείρησης 
τις 100.000€
2.000€ για αυτοαπασχολούµενους και ατοµικές επιχειρήσεις, που 
έχουν έδρα διαφορετική από την οικία του ιδιοκτήτη

1,5δις€ για τη µόνιµη µείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%

12δις€ ενίσχυση ρευστότητας µέσω Αναπτυξιακής Τράπεζας, 
εµπορικών τραπεζών και άλλων χρηµατοδοτικών εργαλείων

ΕΠΙΧΕΙ�
ΡΗΣΕΙΣ

3δις€
+ 1,5δις€

+ 230εκ.€

700εκ.€ 
για πρόγραµµα εσωτερικού τουρισµού, κατάργηση του τέλους 
διαµονής και επέκταση του µέτρου του µεταφορικού ισοδύναµου

230εκ.€ 
για µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, απο το 24% ή 13% στο 6% 
(εξαιρούνται τα αλκοολούχα)

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΕΣΤΙΑΣΗ

700εκ.€

300εκ.€

300εκ.€ 
ενίσχυση των γεωργών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων 
(πέραν των βασικών προβλέψεων ενίσχυσης του προγράµµατός µας)

ΑΓΡΟΤΙΚΟ
για δράσεις 

στον αγροτικό τοµέα



ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 
ΑΓΑΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΙ∆ΙΑ

1.600€ 
από το εισόδηµα έκτακτης 
ανάγκης

Kανένα έσοδο

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ 2 ΠΑΙ∆ΙΑ 
ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ 
ΝΑ ΒΡΕΙ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ 
ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

3.200€ 
από το εισόδηµα έκτακτης 
ανάγκης

1.000€ 
από πρόγραµµα κοινωνικής 
εργασίας (εξαγγελία αλλά 
χωρίς λεπτοµέρειες 
εφαρµογής)

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ 
ΠΟΥ ∆ΙΑΤΗΡΕΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ Η  ́
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ 
ΜΕ 1 ΠΑΙ∆Ι ΜΕ ΠΕΡΣΙΝΟ 
ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 10.000€

•2.000€ από µη επιστρεπτέα
  ενίσχυση 
•2.800€ από το εισόδηµα
  έκτακτης ανάγκης 
•1.100€ από την µείωση της 
προκαταβολής φόρου στο 50%

Σύνολο: 5.900€

Μείωση 
προκαταβολής φόρου: 
Άγνωστη

Μείωση 
προκαταβολής φόρου: 
Άγνωστη

∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΣ, ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΗ 
ΧΩΡΙΣ ΠΑΙ∆Ι, ΜΕ ΠΕΡΣΙΝΟ 
ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 10.000€

•2.400€ από το εισόδηµα 
έκτακτης ανάγκης 
•1.100€ από την µείωση της 
προκαταβολής φόρου στο 50%

Σύνολο: 3.500€

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΣΕ 
ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΕ 
ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Καµία µείωση του 
εισοδήµατός της και 
προστασία της θέσης και των 
όρων εργασίας της

Μείωση του µισθού του 
κατά 20%

ΕΠΟΧΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 
ΜΕ 2 ΠΑΙ∆ΙΑ

3.200€  
από το εισόδηµα έκτακτης 
ανάγκης

1.920€ 
από επιδόµατα ανεργίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ν.∆.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ν.∆.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ν.∆.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ν.∆.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ν.∆.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ν.∆.



ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ 
ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΜΕ 2 ΠΑΙ∆ΙΑ 
ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΣΙΝΟ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 9.000€

•3.200€ από το εισόδηµα
  έκτακτης ανάγκης
•1.800€ ενίσχυση µε βάση
  µέσο ποσό ανά κτηνοτροφική
  εκµετάλλευση

Σύνολο: 5.000€

720€
ενίσχυση µε βάση µέσο 
εκτιµώµενο ποσό ανά 
κτηνοτροφική εκµετάλλευση

Σύνολο: 720€

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΛΙΑΝΙΚΗΣ/ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ ΜΕ 
4 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ 
ΜΗ∆ΕΝΙΚO ΚΕΡ∆ΟΣ ΤΟ 
2019. 
Η Ι∆ΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΕΙΝΑΙ 
ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΗ ΜΕ 2 ΠΑΙ∆ΙΑ

•3.200€ από το βασικό 
εισόδηµα έκτακτης ανάγκης
•7.680€ κάλυψη του 40% 
του µισθού και των 
ασφαλιστικών εισφορών των 
εργαζοµένων του
•8.000€ µη επιστρεπτέα 
ενίσχυση

Σύνολο: 18.880€
Σύνολο καθαρήςενίσχυσης  
(χωρίς δάνεια): 18.880€

•Καµία στήριξη του εργατικού
  κόστους της επιχείρησης, 
  αφού για όσες ώρες ο 
  εργαζόµενος εργάζεται ο 
  επιχειρηµατίας καλύπτει εξ 
  ολοκλήρου τον µισθό και τις
  ασφαλιστικές εισφορές των 
  εργαζοµένων
•4.000€ επιστρεπτέα 
  προκαταβολή

Σύνολο: 4.000€
Σύνολο καθαρής (χωρίς 
δάνεια) ενίσχυσης: 0€

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕ 10 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ 
12.000€ ΚΕΡ∆Η ΤΟ 2019 
(Ο.Ε.)

•28.500€ κάλυψη 40% του
  µισθού και100% των
  ασφαλιστικών εισφορών 
  των εργαζοµένων
•1.440€ µείωση
  προκαταβολής φόρου 
  στο 50%
•20.000€ µη επιστρεπτέα
  ενίσχυση
•Ενίσχυση ζήτησης λόγω
  µειωµένου ΦΠΑ στο 6%
•Ενίσχυση ζήτησης λόγω 
πακέτου εσωτερικού 
τουρισµού

Σύνολο: 49.940€
Σύνολο καθαρήςενίσχυσης  
(χωρίς δάνεια): 49.940€

•Καµία στήριξη του εργατικού
  κόστους της επιχείρησης, 
  αφού για όσες ώρες ο
  εργαζόµενος εργάζεται ο
  επιχειρηµατίας καλύπτει εξ
  ολοκλήρου τον µισθό και τις
  ασφαλιστικές εισφορές των
  εργαζοµένων
•Μείωση προκαταβολής
  φόρου: Άγνωστη
•Ενίσχυση ζήτησης (αλλά
  µικρότερη) λόγω µειωµένου
  ΦΠΑ για καφέ και
  αναψυκτικά στο 13%
• 8.000€ επιστρεπτέα
   προκαταβολή

Σύνολο: 8.000€
Σύνολο καθαρήςενίσχυσης  
(χωρίς δάνεια): 0€

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ν.∆.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ν.∆.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ν.∆.



“Εµείς πιστεύουµε 
ότι αυτός ο λαός 
µπορεί και πρέπει να 
ζήσει καλύτερα.
Αυτός ο λαός πρέπει 
να µέινει όρθιος.”


