
1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕ
ΤΕΥΧΟΣ 1950 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21 ΜΑΪΟΥ 2020

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1,3,4,5,6,7,9,10 και 11 
Τα μέτρα για την στήριξη και επανεκκίνηση της οικονομίας 
-Κ. Μητσοτάκης: «24 δισ. ευρώ για στήριξη εργασίας, μείω-
ση φόρων, τόνωση επιχειρηματικότητας» 
-Άδ. Γεωργιάδης: Ρευστότητα ύψους 15 δισ. ευρώ στην 
πραγματική οικονομία 
-Χ. Σταϊκούρας: «15 πολιτικές» στην 3η φάση του σχεδίου 
και στην «ανάκαμψη της οικονομίας» 
-Γ. Βρούτσης: Μπαίνουμε στη νέα φάση στήριξης της ελλη-
νικής οικονομίας και κοινωνίας 
- Χ. Θεοχάρης: Σε πρώτο πλάνο τίθεται η ασφάλεια των επι-
σκεπτών της Ελλάδας
Σελ 12
Οι αντιδράσεις κομμάτων αντιπολίτευσης για τα κυβερνη-
τικά  μέτρα  
Σελ 13 
Απολιγνιτοποίηση: Προχωρούν τα 12 μέτρα της κυβέρνησης
Σελ 14 
Ολοκληρώνεται η εισαγωγή φυσικού αερίου στο ελληνικό 
τμήμα του αγωγού ΤΑΡ
Σελ 15 
Το ΚΑΣ ενέκρινε τη μελέτη που βελτιώνει την επισκεψιμό-
τητα των μνημείων στην Ακρόπολη για τα ΑΜΕΑ. Ποιες 
εργασίες προβλέπονται να γίνουν
Σελ 16 
Με τηλεδιασκέψεις οι Επιτροπές Ενστάσεων για το Κτηματολόγιο   
Σελ 17 
EΡΓΟΣΕ: Δημοπράτηση κατασκευής σιδηροδρομικής στά-
σης στο Νέο Παντελεήμονα Πιερίας   
Σελ 18
Ο συντονισμός των δράσεων για την εφαρμογή του προ-
γράμματος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Περι-
φέρειας στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης του Περιφερειάρ-
χη Αττικής με δημάρχους
Σελ 19 
Η κλιματική αλλαγή πρασινίζει την Ανταρκτική (μελέτη)
Σελ 20 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Πράσινο φως» για την εκταμίευση 
της δόσης των 748 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα με την έκτη 
έκθεση αξιολόγησης   
Σελ 21
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας : 8 βασικές οδηγί-
ες για τον κορωνοϊό
Σελ 22
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τε-
χνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών 
για τη θαλάσσια οικονομία
Σελ 2
Προσεχώς
Σελ 23,24
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπο

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Η στήριξη της εργασίας, η μείωση φόρων και η τόνωση επιχει-
ρηματικότητας μέσω της ενίσχυσης της ρευστότητας και της 
μείωσης της φορολογίας, είναι οι τρείς πυλώνες στους οποίους 
θα στηριχτεί το σχέδιο, που θα ανεβάσει το ύψος των παρεμβά-
σεων της κυβέρνησης στα 24 δισεκατομμύρια ευρώ, για την με-
τάβαση «από την αβεβαιότητα του σήμερα στην ασφάλεια του 
αύριο» ανακοίνωσε σήμερα με μήνυμά του προς τους πολίτες, ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης., σύμφωνα με το ΑΠΕ- 
ΜΠΕ. Ο κ. Μητσοτάκης περιγράφοντάς το, έκανε λόγο για ένα 
σχέδιο γέφυρα που θα περάσει από το στάδιο της προστασίας 
της υγείας με στήριξη της οικονομίας, σε αυτό της τόνωσης της 
οικονομίας με διαρκή επιφυλακή στην υγεία, και έστειλε μήνυμα 
αισιοδοξίας λέγοντας ότι θα ακολουθήσει το φθινοπωρινό σχέ-
διο για το πώς θα επανέλθουμε στο δρόμο της ισχυρής ανάπτυ-
ξης «έτσι ώστε το 2021, ένα έτος εμβληματικό για την πατρίδα 
μας, η χώρα να βαδίσει σταθερά προς το αισιόδοξο μέλλον της».
Σε αναλυτική παρουσίαση των μέτρων κατά τομέα ευθύνης 
τους παρουσίασαν κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης 
Τύπου οι υπουργοί Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης,  Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης και Τουρισμού Χάρης 
Θεοχάρης. Ειδικότερα:
-Χρηματοδοτικά εργαλεία που θα δώσουν ρευστότητα ύψους 
15 δισ. ευρώ στην πραγματική οικονομία ενεργοποιεί το 
υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων όπως δήλωσε χθες ο 
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, 
στην κοινή συνέντευξη με τους υπουργούς Οικονομίας, Εργα-
σίας και Τουρισμού, όπου παρουσιάστηκε το συνολικό σχέδιο 
της κυβέρνησης τους επόμενους μήνες για την εργασία, την 
οικονομία και τον τουρισμό
-Ένα νέο πακέτο με «15 πολιτικές» που θα υλοποιούνται από 
τη μεθεπόμενη εβδομάδα και έως τις 30 Οκτωβρίου και αφο-
ρούν στην 3η φάση του σχεδίου και στην «ανάκαμψη της 
οικονομίας», παρουσίασε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος 
Σταϊκούρας. Το νέο πακέτο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη 
μείωση έως 31 Οκτωβρίου του ΦΠΑ σε μεταφορές, καφέ και μη 

αλκοολούχα, τουριστικό πακέτο και κινηματογράφους. Όπως 
είπε ο υπουργός, το συνολικό κόστος των μέτρων που βρίσκο-
νται σε εφαρμογή ή θα υλοποιηθούν διευρύνεται στα περίπου 
14,5 δισ. ευρώ και η προστιθέμενη αξία τους στα 20 δισ. ευρώ. 
Ενώ, με την αξιοποίηση το επόμενο διάστημα των ευρωπαϊκών 
ταμείων (SURE, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ταμείο Ανά-
καμψης κ.ά.) το συνολικό κόστος των μέτρων εκτιμάται ότι θα 
διαμορφωθεί στα 24 δισ. ευρώ.
-«Αφήνουμε πλέον την πρώτη περίοδο της κρίσης και μπαίνου-
με στη νέα φάση στήριξης της ελληνικής οικονομίας και κοινω-
νίας. Εισερχόμαστε πλέον σε ένα νέο περιβάλλον. Επιστρέφουμε 
με πολύ σταθερά, πολύ προσεκτικά και μελετημένα βήματα, 
στην κανονικότητα» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης. Συγκεκρι-
μένα, στο πλαίσιο της εξειδίκευσης του σχεδίου της κυβέρνησης 
που θα εφαρμοστεί για εργασία, οικονομία και τουρισμό, ο κ. 
Βρούτσης υπενθύμισε ότι, κατά την πρώτη χρονική περίοδο της 
κρίσης, λόγω του κορονοϊού, η οποία ξεκίνησε στις 18 Μαρτίου 
και λήγει στις 31 Μαΐου, «κινηθήκαμε σε τρεις βασικούς άξονες:   
Τη στήριξη της εργασίας μέσα από την ειδική ρήτρα διατήρη-
σης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.  Την αποζημίωση και 
στήριξη όλων των εργαζομένων, των οποίων οι επιχειρήσεις 
έκλεισαν με διοικητική εντολή ή χαρακτηρίστηκαν πληττόμενες, 
βάσει Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Την προστα-
σία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων μέσα από την 
πιστή τήρηση των πρωτοκόλλων υγείας και πρόληψης της 
διασποράς του ιού στους εργασιακούς χώρους».
-Σε πρώτο πλάνο τίθεται η ασφάλεια των επισκεπτών της Ελ-
λάδας την επόμενη ημέρα της επανεκκίνησης του τουρισμού. 
Συγκεκριμένα ο υπουργός τουρισμού Χάρης Θεοχάρης στη 
παρουσίαση του σχεδίου Restart Tourism επισήμανε ότι έχει 
καταρτιστεί ένα σχέδιο ενισχυμένης ικανότητας διαχείρισης 
κρούσματος στην Ελλάδα.  
Αναλυτικά στις σελ 3,4,5,6,7,9,10 και 11.

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Κ. Μητσοτάκης: «24 δισ. ευρώ για στήριξη εργασίας, μείωση φόρων, τόνωση 
επιχειρηματικότητας»
Άδ. Γεωργιάδης: Ρευστότητα ύψους 15 δισ. ευρώ στην πραγματική οικονομία
Χ. Σταϊκούρας: «15 πολιτικές» στην 3η φάση του σχεδίου και στην «ανάκαμψη της 
οικονομίας»
Γ. Βρούτσης: Μπαίνουμε στη νέα φάση στήριξης της ελληνικής οικονομίας και 
κοινωνίας
Χ. Θεοχάρης: Σε πρώτο πλάνο τίθεται η ασφάλεια των επισκεπτών της Ελλάδας
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Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Ναυπηγών Μηχανικών Ελ-
λάδος και η εταιρεία UTECO ΑΒΕΕ διοργανώνουν, στις 17 
Ιουνίου 2020 (στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συλλόγου, 
Φίλωνος 28 & Ελευθερίου Βενιζέλου, Πειραιάς)ημερίδα, 
με ώρα προσέλευσης εγγραφής 17:45 και ώρα έναρξης 
18:15. 
Θέματα ημερίδας:
Α. Introduction of UTECO, εισηγητής Θανάσης Αθανασό-
πουλος
Β. Advanced Switchgear – The importance of Circuit 
Breaker Selection, εισηγητής Μανώλης Αντύπας
C. Energy Efficiency on Board with VFD and Automation, 
εισηγητής Μαν. Αντύπας
- SW Cooling Pump Example
- Exhaust Fans Example
D. UTECO Sensors – General Overview, Types & 
Categories, εισηγητής Θαν. Αθανασόπουλος.
- Application cases: Level Sensors (water/fuel), Water 
Ingress 
Detection, Bilge Well sensors
E. Marine Cables Basics and Categories, εισηγητής Θαν. 
Αθανασόπουλος.

Το 5ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, με τίτλο «Η Επό-
μενη Μέρα», θα διεξαχθεί για πρώτη φορά μέσω διαδι-
κτύου, από τις 9 ως τις 12 Ιουνίου 2020. 
 Το Φόρουμ τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου 
της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, η οποία 
θα χαιρετίσει την έναρξη του Φόρουμ. Ο Πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετέχει στο συνέδριο, σε 
μία συζήτηση με τον ιστορικό Niall Ferguson, την Πέμπτη 
11 Ιουνίου στις 17.15 μμ. Ακόμη, θα πάρουν μέρος στο 
Φόρουμ, δεκάδες καλεσμένοι από την Πολιτική, την Οικο-
νομία και τις Επιστήμες.
 Για 4 ημέρες θα προβάλλεται από την πλατφόρμα του 
Φόρουμ το 8ωρο κυρίως πρόγραμμα μαζί με παράλλη-
λες συζητήσεις σε θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, 
στην οικονομική ανάκαμψη, στο μέλλον της εργασίας, 
και στις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι κλάδοι της 
οικονομίας.
 Η πρώτη μέρα των εργασιών είναι αφιερωμένη στην 
Υγεία, με τη συμμετοχή διακεκριμένων προσωπικοτήτων 
και επιστημόνων από τον χώρο της Υγείας. Κατά τη δι-
άρκεια της δεύτερης μέρας οι συζητήσεις θα εστιαστούν 
στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Κοινωνίας και της 
Οικονομίας, και στις μεγάλες Γεωπολιτικές Ανακατατάξεις 
στον κόσμο, την Ευρώπη και στην περιοχή μας στη μετά 
Cοvid-19 εποχή. Η τρίτη μέρα του Φόρουμ θα αφιερωθεί 
στα θέματα που αφορούν την Ανάπτυξη της Ελληνικής 
Οικονομίας και των Επιχειρήσεων. Η τελευταία μέρα, η 

12η Ιουνίου, θα αφιερωθεί σε θέματα Ηγεσίας στον τομέα 
των Επιχειρήσεων και στις εξελίξεις στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη. 
 Το Φόρουμ θα μεταδίδεται ζωντανά από ειδικά διαμορ-
φωμένο στούντιο στο Μέγαρο του Ζαππείου, χωρίς την 
παρουσία κοινού, και το πρόγραμμα του Φόρουμ θα 
εμπλουτίζεται με ζωντανές συνδέσεις από διάφορα ση-
μεία του κόσμου. 
 Σύμβουλοι προγράμματος στο Φόρουμ είναι η Αντιπρο-
σωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο Γραφείο στην Ελλάδα, Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων, η diaNEOsis και ο ΣΦΕΕ.
Η παρακολούθηση του online Φόρουμ είναι ελεύθερη, 
χωρίς χρέωση. Εγγραφές: http://www.delphiforum.gr/
 Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών είναι ένας ανεξάρ-
τητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με διεθνή χαρα-
κτήρα, όπου συναντώνται κάθε χρόνο προσωπικότητες 
κύρους και πρωτοπόροι από την Οικονομία, την Πολιτική 
και την Ακαδημαϊκή κοινότητα. Στόχος του Φόρουμ είναι 
η σκιαγράφηση ενός ρεαλιστικού πλαισίου στόχων και 
δράσεων, η αναζήτηση πολιτικών για την αντιμετώπιση 
των παγκόσμιων προκλήσεων, και η εξεύρεση κατάλλη-
λων λύσεων στα σύνθετα και αλληλεξαρτώμενα ζητή-
ματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, η Νοτιοανατολική 
Ευρώπη και η Ανατολική Μεσόγειος.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ

ONliNe ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ»

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

10 - 12 Ιουλίου 2020

6ο Διεθνές συνέδριο: «Επικοινωνία, πλη-
ροφόρηση, ενημέρωση και εκπαίδευση 
στην ύστερη νεωτερικότητα»
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνι-
κών Επιστημών 

25 - 30 Σεπτεμβρίου 
2020

Επιστημονική εκδήλωση: «Cities on 
Volcanoes 11»(CoV11)
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος 
του ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με το Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου 
Κρήτηςκ.ά. φορείς
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Η στήριξη της εργασίας, η μείωση φόρων και η τόνωση 
επιχειρηματικότητας μέσω της ενίσχυσης της ρευστότητας 
και της μείωσης της φορολογίας, είναι οι τρείς πυλώνες 
στους οποίους θα στηριχτεί το σχέδιο, που θα ανεβάσει το 
ύψος των παρεμβάσεων της κυβέρνησης στα 24 δισεκα-
τομμύρια ευρώ, για την μετάβαση «από την αβεβαιότητα 
του σήμερα στην ασφάλεια του αύριο» ανακοίνωσε σή-
μερα με μήνυμά του προς τους πολίτες, ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης., σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ.
Ο κ. Μητσοτάκης περιγράφοντάς το, έκανε λόγο για ένα 
σχέδιο γέφυρα που θα περάσει από το στάδιο της προ-
στασίας της υγείας με στήριξη της οικονομίας, σε αυτό της 
τόνωσης της οικονομίας με διαρκή επιφυλακή στην υγεία, 
και έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας λέγοντας ότι θα ακολου-
θήσει το φθινοπωρινό σχέδιο για το πώς θα επανέλθουμε 
στο δρόμο της ισχυρής ανάπτυξης «έτσι ώστε το 2021, ένα 
έτος εμβληματικό για την πατρίδα μας, η χώρα να βαδίσει 
σταθερά προς το αισιόδοξο μέλλον της».
Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε συνοπτικά τα μέτρα του 
πακέτου - που, όπως είπε, ανεβάζει το ύψος των παρεμ-
βάσεών μας στα 24 δισ. - για την στήριξη της εργασίας, 
της Οικονομίας και την τόνωση του Τουρισμού -η τουρι-
στική περίοδος ξεκινά στις 15 Ιουνίου- τα οποία θα εξειδι-
κεύουν αναλυτικά από τους αρμόδιους υπουργούς.
Το πρόγραμμα που παρουσίασε ο κ.Μητσοτάκης -όπως 
είπε- ενισχύει την συνοχή της κοινωνίας, προστατεύο-
ντας τις θέσεις απασχόλησης μέσω του προγράμματος 
ΣΥΝΕ-ΕΡΓΑΣΙΑ (που προβλέπει την κάλυψη του μεγαλύ-
τερου μέρους της διαφοράς των αμοιβών στο πλαίσιο 
της χρηματοδότησης της εργασίας για όσους εργάζονται 
λιγότερες ώρες) ανακουφίζει τα νοικοκυριά, μειώνοντας 
τα καθημερινά τους έξοδα, και διευκολύνει τον κόσμο της 
αγοράς, ώστε να κινητοποιηθεί ξανά.
«Με άλλα λόγια, και αυτή η δέσμη μέτρων έχει κοινωνική 
σφραγίδα και αναπτυξιακή υπογραφή. Είναι, όμως, προ-
σαρμοσμένη στις ανάγκες της συγκεκριμένης περιόδου» 
πρόσθεσε.
Έκανε μια σύνοψη των όσων έγιναν έως τώρα από την 
κυβέρνηση και είπε ότι «μέχρι σήμερα, πετύχαμε να περι-
ορίσουμε την εξάπλωση του ιού. Θωρακίσαμε τη δημόσια 
υγεία και περιορίσαμε τις απώλειες. Στηρίξαμε το εισόδη-

μα των πολιτών και κρατήσαμε όρθιες τις επιχειρήσεις 
μας. Κάναμε τη χώρα μας παράδειγμα προς μίμηση στην 
αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, και το καταφέρα-
με όλοι μαζί», ευχαριστώντας τους πολίτες που έμειναν 
«υπεύθυνοι και τώρα, που σταδιακά αίρονται τα περιο-
ριστικά μέτρα».
Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμη ότι ποτέ δεν έκρυψε πως η 
μάχη για την ζωή θα έχει βαρύ οικονομικό αντίκτυπο και 
παρέπεμψε σε άλλες χώρες όπου το κόστος είναι, ήδη, 
τεράστιο: «Οι άνεργοι στην Αμερική ξεπερνούν τα 30 εκα-
τομμύρια. Και στην Ευρώπη καταρρέουν μαζί παραγωγή 
και ζήτηση. Μιλάμε για μία παγκόσμια οικονομική κρίση, 
που όμοιά της δεν έχουμε δει εδώ και τρεις γενιές» είπε και 
πρόσθεσε ότι ειδικά για την Ελλάδα, ο κίνδυνος είναι ίσως 
μεγαλύτερος όχι μόνο γιατί η κρίση πλήττει κομβικούς 
τομείς, όπως ο τουρισμός και η εστίαση, «αλλά και γιατί 
η πανδημία ανέκοψε την πορεία της χώρας σε μία εποχή 
που έμπαινε ορμητικά σε τροχιά ανάπτυξης». 

Κλειδί η ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για την απασχόληση
Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι κλειδί του όλου σχεδιασμού 
είναι το έκτακτο και προσωρινό πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑ-
ΣΙΑ για την απασχόληση, το οποίο είναι η σύμπραξη του 
κράτους και όλων των δυνάμεων της παραγωγής, ώστε 
να μην χαθούν θέσεις εργασίας μέσα σε αυτή τη δύσκολη 
συγκυρία. Υπενθύμισε ότι έως τώρα στην Ελλάδα οι απο-
λύσεις ήταν λιγότερες από όσες καταγράφονται σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και ότι σχεδόν όλοι οι εργαζό-
μενοι και οι επαγγελματίες της χώρας ενισχύθηκαν με τον 
μισθό ειδικού σκοπού, ενώ το κράτος κάλυψε πλήρως τις 
ασφαλιστικές τους εισφορές.
«Το ευνοϊκό αυτό καθεστώς επεκτείνεται όχι μόνο στον 
Μάιο, αλλά και για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο για τους κλά-
δους που έχουν πληγεί περισσότερο» είπε και πρόσθεσε 
αναφερόμενος στη ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ:
«Στο εξής, όμως, η επιδότηση της εργασίας σε αναστολή 
θα συνδυάζεται με τη χρηματοδότηση της πραγματικής 
απασχόλησης».
Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι συνάντησε ξενοδόχους 
που τον ρωτούσαν πώς θα απασχολήσουν όλο το προσω-
πικό τους, όταν φέτος οι πελάτες θα είναι πολύ λιγότεροι 

από όσους συνήθως φιλοξενούν, ενώ τον ίδιο προβλημα-
τισμό έχουν και επαγγελματίες της εστίασης, που ξανανοί-
γουν τη Δευτέρα που μας έρχεται τα μαγαζιά τους ύστερα 
από τρεις μήνες.
«Έχουν δίκιο. Τους άκουσα και τους απαντώ: Οι επιχει-
ρήσεις που είδαν τον τζίρο τους να εξανεμίζεται και τώρα 
αντιμετωπίζουν χαμηλότερη ζήτηση θα μπορούν, έως τα 
τέλη Οκτωβρίου, να προσαρμόζουν ανάλογα και τον χρό-
νο εργασίας των υπαλλήλων τους» είπε και σημείωσε: «Οι 
τελευταίοι, ωστόσο, αν χρειαστεί να δουλέψουν λιγότερο, 
θα εξακολουθήσουν να αμείβονται σχεδόν με τον ίδιο 
μισθό. Και με πλήρως καλυμμένες τις ασφαλιστικές τους 
εισφορές. Με ποιον τρόπο; Γιατί το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡ-
ΓΑΣΙΑ θα καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της διαφοράς 
στην αμοιβή».
Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι όριο ασφαλείας θα παρα-
μένει ο βασικός μισθός, ενώ παρατείνονται και όλα τα επι-
δόματα ανεργίας, ώστε κανείς να μη μείνει απροστάτευτος 
και είπε ότι αυτός ο μηχανισμός ενίσχυσης της απασχό-
λησης απ’ τη μία πλευρά επιτρέπει στις επιχειρήσεις που 
χτυπήθηκαν να ανασάνουν, μειώνοντας το κόστος εργα-
σίας και επιτρέποντάς τους ευελιξία στη διάταξη του προ-
σωπικού τους, ενώ επίσης, θωρακίζει την απασχόληση, 
αποκλείοντας κάθε απόλυση εργαζομένου που μπαίνει σε 
αυτό το πλαίσιο, και προστατεύει τις αποδοχές.
«Στο δίλημμα, συνεπώς, «επίδομα ανεργίας ή ενίσχυση 
εργασίας», επιλέγω την ενίσχυση εργασίας. Είναι η μόνη 
υπεύθυνη και ρεαλιστική απάντηση στα λουκέτα που 
απειλούν, πια, όλες τις οικονομίες» είπε ο πρωθυπουργός 
επισημαίνοντας όμως ότι είναι μια παρέμβαση που έχει 
προσωρινό χαρακτήρα, όπως έγινε σε άλλες χώρες όπως 
η Γερμανία, η Γαλλία και η Αυστρία, με στόχο να ανακό-
ψουν την επίθεση της ανεργίας.
Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε επίσης ότι το πρόγραμμα 
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρό-
γραμμα SURE και σε πρώτη φάση θα κοστίσει 1 δισεκα-
τομμύριο ευρώ, ενώ δεν έχουν συνυπολογιστεί ακόμη 
τα ευρωπαϊκά κεφάλαια που θα λάβει η Ελλάδα από το 
ευρωπαϊκό ταμείο ανάκαμψης. 

Συνέχεια στη σελ. 4

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Κ. Μητσοτάκης: «24 δισ. ευρώ για στήριξη εργασίας, μείωση φόρων, τόνωση επιχειρηματικότητας»
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Συνέχεια από τη σελ. 3

Φορολογική ανάσα-Μείωση ΦΠΑ
Το δεύτερο σκέλος του σχεδίου που παρουσίασε ο κ. Μη-
τσοτάκης αφορά τη φορολογική ανακούφιση πολιτών και 
επιχειρήσεων, ιδίως στον τουρισμό, στις μεταφορές, στην 
εστίαση και στον πολιτισμό.
Έτσι-όπως είπε ο πρωθυπουργός- για τους επόμενους πέ-
ντε μήνες μειώνεται από το 24% στο 13% ο ΦΠΑ σε κάθε 
τύπου εισιτήριο στα μέσα μεταφοράς ώστε όσοι μετακι-
νούνται και πάνε διακοπές το καλοκαίρι να το κάνουν με 
όσο το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση.
Ο κ. Μητσοτάκης ανήγγειλε ότι σύντομα θα ανακοινω-
θούν προγράμματα στήριξης του εσωτερικού τουρισμού, 
για τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας.
«Ταυτόχρονα, μειώνουμε τον ΦΠΑ στα προϊόντα καφέ και 
στα μη αλκοολούχα ποτά. Αλλά και στα εισιτήρια των θε-
ρινών σινεμά. Οι άνθρωποι της τέχνης και του πολιτισμού 
περιλαμβάνονται και αυτοί στο νέο πρόγραμμα. Και θα 
ενισχυθούν περισσότερο με ειδικές πρόνοιες στις εβδομά-
δες που έρχονται. Πρόκειται για τομές που αναζωογονούν 
την κατανάλωση. Τονώνουν την αγοραστική δύναμη. 
Αλλά αυξάνουν και τον τζίρο των επαγγελματιών του 
τουρισμού και της εστίασης.
Γι’ αυτούς παρατείνεται, για όλο το καλοκαίρι, και η μείω-
ση ενοικίου κατά 40%» είπε ο πρωθυπουργός.
Ανήγγειλε επίσης και «γενναία μείωση» της προκαταβολή 
φόρου, την οποία χαρακτήρισε άδικη αφού καλείται κά-
ποιος να προπληρώσει φόρους με βάση τα όποια κέρδη 
είχε τη μία χρονιά, όταν αυτά -ειδικά φέτος- θα είναι πολύ 
λιγότερα. 

Ρευστότητα επιχειρήσεων
Αναφορικά με τον τρίτο πυλώνα του σχεδίου, την ενίσχυ-
ση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, ο πρωθυπουργός 
τόνισε ότι μέσα στον Μάιο δρομολογείται η δεύτερη φάση 
της επιστρεπτέας προκαταβολής, και μάλιστα αυτή επε-
κτείνεται και σε επιχειρήσεις που ίσως δεν πληρούσαν τα 
κριτήρια του πρώτου σταδίου.
Για το πρόγραμμα αυτό -όπως είπε- θα διατεθεί 1 ακόμη 
δισεκατομμύριο, ενώ ενεργοποιείται και το Ταμείο Εγγυο-
δοσίας Επιχειρήσεων, κινητοποιώντας 7 δισεκατομμύρια 
μέσα στο 2020. Κάτι που-όπως είπε ο κ.Μητσοτάκης- θα 
δώσει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα για γρήγορη και 
εύκολη χρηματοδότηση, με το Δημόσιο να εγγυάται έως 
και το 80% των δανείων.
«Και, τέλος, αναστέλλονται έως τον Σεπτέμβριο οι πλη-
ρωμές χρεολυσίων και δόσεων δανείων που έχουν επι-
χειρήσεις συγκεκριμένων κλάδων. Τις λεπτομέρειες θα 
αναλύσουν σε λίγο οι αρμόδιοι Υπουργοί» ανακοίνωσε ο 
πρωθυπουργός.
Σε ότι αφορά την τουριστική περίοδο αυτή ξεκινά στις 15 
Ιουνίου, ημερομηνία από την οποία θα μπορούν να ανοί-
ξουν τα εποχικά ξενοδοχεία, ενώ από 1η Ιουλίου, σταδι-
ακά, θα ξεκινήσουν και οι απευθείας πτήσεις εξωτερικού 
προς τους τουριστικούς μας προορισμούς.
Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι στους επισκέπτες θα γίνονται 
δειγματοληπτικά τεστ και θα τηρούνται τα γενικά υγειονο-
μικά μας πρωτόκολλα, και πρόσθεσε ότι «όπλο μας είναι 
τα διαβατήριο ασφάλειας, αξιοπιστίας και υγείας που έχει 
κερδίσει η χώρα μας. Η μεγάλη της φήμη. Η υγειονομική 
ασπίδα, σε κάθε τόπο φιλοξενίας. Και βέβαια, το μεράκι 
του Έλληνα που πάντα τον εμπνέει ο Ξένιος Δίας».
Επανέλαβε με έμφαση ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης 
είναι να προστατευθούν οι θέσεις εργασίας και να δοθεί 

βοήθεια στους επαγγελματίες του κλάδου να ετοιμάσουν 
την μεγάλη τους αντεπίθεση το 2021.
«Γιατί η υπεράσπιση της απασχόλησης αποτελεί προϋ-
πόθεση για την επιστροφή στην ανάπτυξη. Και η μαζική 
απώλεια θέσεων εργασίας δεν σημαίνει παρά διόγκωση 
των ανισοτήτων» είπε ο πρωθυπουργός.
Καταλήγοντας ο κ. Μητσοτάκης έστειλε ένα μήνυμα αι-
σιοδοξίας λέγοντας ότι «όπως κερδίσαμε τη μάχη της 
υγείας, θα νικήσουμε και στον πόλεμο της οικονομίας» 
αλλά πρόσθεσε ότι «θα πρέπει, όμως, να επιδείξουμε την 
ίδια πειθαρχία, την ίδια προσαρμοστικότητα και την ίδια 
αλληλεγγύη, που προκάλεσαν τον παγκόσμιο θαυμασμό 
για την Ελλάδα».
Σε μια προσωπική αναφορά είπε ότι αποστολή του ιδίου, 
είναι να βλέπει τη μεγάλη εικόνα και να επιμερίζει με όσο 
πιο δίκαιο τρόπο το βάρος της κρίσης, παραδέχθηκε ότι 
είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά, αλλά -όπως είπε- «απο-
δείξαμε, ως λαός, ότι δεν φοβόμαστε τα δύσκολα. Κυρίως, 
δεν φοβόμαστε να αλλάξουμε»
Και ο πρωθυπουργός κατέληξε: «Προσωπικά, νιώθω 
πιο δυνατός, έχοντας αντιμετωπίσει σε λίγους μήνες -και 
σχεδόν παράλληλα- την πρόκληση της οικονομίας, την 
καταιγίδα του μεταναστευτικού και την απειλή μίας πα-
γκόσμιας πανδημίας. Όλα ήταν δύσκολα. Πήγαμε όμως 
καλά. Γι’ αυτό και αισιοδοξώ για την επόμενη μέρα. Γιατί 
ο στόχος μου παραμένει ένας: Η Ελλάδα να διατηρεί το 
δικαίωμά της να αλλάζει και να γίνεται όλο και καλύτερη! 
Στην αρχή της γέφυρας που έχουμε να διασχίσουμε, λοι-
πόν, σας ζητώ να κάνουμε το φετινό καλοκαίρι επίλογο 
της κρίσης και πρόλογο της αναγέννησης. Με αναπτερω-
μένη την υπερηφάνεια και την πίστη στις δυνάμεις μας. Κι 
όπως πάντα, με πυξίδα τον ρεαλισμό και με χάρτη μας το 
μελετημένο σχέδιο».

Τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό της Ιταλίας, 
Τζουζέπε Κόντε είχε το απόγευμα ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι 
δύο πρωθυπουργοί συζήτησαν τις εξελίξεις στο μέτωπο 
της πανδημίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την 
ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στην Ιταλία η εξάπλω-
ση του ιού βρίσκεται σε καθοδική τροχιά.

Ταυτόχρονα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως οι κύριοι 
Μητσοτάκης και Κόντε εξέφρασαν την προσδοκία για σύ-
ντομη αποκατάσταση των συνδέσεων Ελλάδας-Ιταλίας, 
λαμβάνοντας υπόψη πάντα τα επιδημιολογικά δεδομένα. 
Επίσης συμφώνησαν ότι η πρόταση Μέρκελ- Μακρόν για 
το Ταμείο Ανάκαμψης, κινείται στο πλαίσιο της πρωτο-
βουλίας που είχαν αναλάβει και οι ίδιοι με συνυπογραφή 

στο κείμενο για την αναζήτηση κοινής ευρωπαϊκής λύσης 
και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ΕΕ. Επεσήμαναν 
δε ότι η πρόταση αυτή πρέπει να αποτελεί την αφετηρία 
και για την πρόταση που θα καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή.

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Κ. Μητσοτάκης: «24 δισ. ευρώ για στήριξη εργασίας, μείωση φόρων, τόνωση επιχειρηματικότητας»

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ - ΚΟΝΤΕ:
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Ένα νέο πακέτο με «15 πολιτικές» που θα υλοποι-
ούνται από τη μεθεπόμενη εβδομάδα και έως τις 30 
Οκτωβρίου και αφορούν στην 3η φάση του σχεδίου 
και στην «ανάκαμψη της οικονομίας», παρουσίασε ο 
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Το νέο 
πακέτο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη μείωση έως 
31 Οκτωβρίου του ΦΠΑ σε μεταφορές, καφέ και μη αλ-
κοολούχα, τουριστικό πακέτο και κινηματογράφους, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Όπως είπε ο υπουργός, το 
συνολικό κόστος των μέτρων που βρίσκονται σε εφαρ-
μογή ή θα υλοποιηθούν διευρύνεται στα περίπου 14,5 
δισ. ευρώ και η προστιθέμενη αξία τους στα 20 δισ. 
ευρώ. Ενώ, με την αξιοποίηση το επόμενο διάστημα 
των ευρωπαϊκών ταμείων (SURE, Ευρωπαϊκή Τράπε-
ζα Επενδύσεων, Ταμείο Ανάκαμψης κ.ά.) το συνολικό 
κόστος των μέτρων εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 
24 δισ. ευρώ.
Οι 15 πολιτικές έχουν ως εξής:
1. Επεκτείνεται, για ακόμη μεγαλύτερο χρονικό διά-
στημα, το δικαίωμα αναστολής σύμβασης εργασίας 
των εργαζομένων, η αποζημίωση ειδικού σκοπού και 
η κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών τους. Συνεχίζεται η 
δυνατότητα αναστολής σύμβασης εργασίας, σε ποσο-
στό έως 100%, των εργαζομένων στους κλάδους του 
τουρισμού, της εστίασης, των μεταφορών, του πολιτι-
σμού και του αθλητισμού.
2. Δημιουργείται νέος μηχανισμός στήριξης της βρα-
χυχρόνιας απασχόλησης, ώστε να διατηρηθούν θέσεις 
εργασίας και να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα.
3. Παρέχεται επίδομα ανεργίας στους εποχικά απασχο-
λούμενους που δεν θα προσληφθούν την τρέχουσα 
τουριστική περίοδο. Παράλληλα, παρέχεται επιδότηση 
ασφαλιστικών εισφορών για τους εποχικά εργαζόμε-
νους μερικής απασχόλησης.
4. Δίδεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των 
δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς τη φορολογική 
αρχή σε όσες επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές, κα-
θώς και στους κλάδους του τουρισμού, της εστίασης, 
των μεταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού, 
και για τον Ιούνιο. Οι εργαζόμενοι των οποίων οι 
συμβάσεις τελούν σε προσωρινή αναστολή, έχουν το 
δικαίωμα αναστολής των δόσεων βεβαιωμένων οφει-

λών.
5. Επεκτείνεται η δυνατότητα μείωσης ενοικίου κατά 
40% τον Ιούνιο, σε όσες επιχειρήσεις παραμένουν 
κλειστές και στις επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλά-
δους του τουρισμού, της εστίασης, των μεταφορών, 
του πολιτισμού και του αθλητισμού. Επιπλέον, δίνεται 
η ίδια δυνατότητα και σε όσες επιχειρήσεις άνοιξαν 
τον Μάιο, συμπεριλαμβανομένου του λιανικού εμπο-
ρίου. Επιπρόσθετα, στις επιχειρήσεις που ανήκουν 
στους κλάδους του τουρισμού, των μεταφορών, του 
πολιτισμού και του αθλητισμού, δίδεται η δυνατότητα 
μείωσης του ενοικίου και κατά τους μήνες Ιούλιο και 
Αύγουστο.
Τέλος, δικαίωμα μείωσης ενοικίου για την α’ κατοι-
κία τους και τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων 
μελών τους, διατηρούν και όλοι οι εργαζόμενοι των 
οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε καθεστώς 
προσωρινής αναστολής.
6. Για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα σε 
πληττόμενες επιχειρήσεις και εργαζόμενους, αναστέλ-
λονται οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων 
οφειλών. Επίσης, για αυτούς τους ιδιοκτήτες προβλέ-
πεται η δυνατότητα συμψηφισμού μέρους του εισοδή-
ματος που έχασαν, με φορολογικές υποχρεώσεις μετά 
τον Ιούλιο.
7. Χορηγείται 2η «επιστρεπτέα προκαταβολή», με 
βάση την απώλεια τζίρου των μηνών Μαρτίου, Απρι-
λίου και Μαΐου. Το αδιάθετο υπόλοιπο της πρώτης φά-
σης, που μόλις ολοκληρώθηκε, θα προστεθεί στη 2η 
φάση, ώστε το συνολικό ποσό που θα έχει χορηγηθεί 
έως τέλος Ιουνίου, να διαμορφωθεί στα 2 δισ. ευρώ.
8. Προβλέπεται μείωση της προκαταβολής φόρου. Για 
τις επιχειρήσεις που θα εμφανίσουν μείωση τζίρου 
κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο αθροιστικά 
άνω ενός ποσοστού, θα προβλεφθεί μείωση της προ-
καταβολής φόρου που καλούνται να πληρώσουν εντός 
του 2020 για το 2021, κατά ένα ποσοστό. Το ποσοστό 
θα προσδιοριστεί τον Ιούλιο, με βάση τα στοιχεία τζί-
ρου που θα έχουν υποβάλει οι επιχειρήσεις για την 
προηγούμενη περίοδο.
9. Μειώνεται ο ΦΠΑ στις μεταφορές από το 24% στο 
13%, για την περίοδο 1 Ιουνίου- 31 Οκτωβρίου 2020. 

Καλύπτει μεταφορές επιβατών με τρένο, με μετρό και 
τραμ, με αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, με αε-
ροπλάνο, με πλοίο, με συνδυαστικές μεταφορές. Οι 
πολίτες, είπε ο υπουργός, και κυρίως τα πιο αδύναμα 
εισοδηματικά στρώματα, θα ωφεληθούν ιδιαίτερα από 
αυτή την πρόνοια της πολιτείας.
10. Μειώνεται ο ΦΠΑ στον καφέ και στα μη αλκοο-
λούχα ποτά από το 24% στο 13% για την περίοδο 1 
Ιουνίου- 31 Οκτωβρίου 2020.
11. Μειώνεται ο ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο από 
80/20 (80% με 13% και 20% με 24%) σε 90/10 για την 
περίοδο 1 Ιουνίου- 31 Οκτωβρίου 2020.
12. Μειώνεται ο ΦΠΑ στα εισιτήρια των κινηματογρά-
φων από το 24% στο 13% για την περίοδο 1 Ιουνίου- 
31 Οκτωβρίου 2020.
13. Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευ-
νας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχει-
ρήσεων προσαυξημένες κατά 100%, έναντι 30% που 
είναι σήμερα, για δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν 
από την 1η Σεπτεμβρίου.
14. Δημιουργείται Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρή-
σεων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ώστε να υπάρ-
χει ένα συνεκτικό πλαίσιο ανάπτυξης στοχευμένων 
πολιτικών υποστήριξης του οικοσυστήματος. Δίδονται 
κίνητρα σε φυσικά πρόσωπα που εισφέρουν επενδυ-
τικά κεφάλαια για νεοφυείς επιχειρήσεις, με τη μορφή 
εκπτώσεων φόρου επί του ποσού που επενδύεται.
15. Δρομολογείται πρόγραμμα στο οποίο το κράτος θα 
επιδοτεί, για ορισμένο χρονικό διάστημα, σημαντικό 
μέρος των μηνιαίων δόσεων όσων πλήττονται από τις 
συνέπειες του κορoνοϊού και έχουν δάνεια με υποθήκη 
στην πρώτη κατοικία.
Το πρόγραμμα, καλύπτει όλα τα «κόκκινα δάνεια», 
τόσο αυτά που δημιουργήθηκαν πριν το τέλος του 
2018, όσο και αυτά που μεταγενέστερα, έως σήμερα, 
προέκυψαν για τους πολίτες που επλήγησαν από τις 
συνέπειες της υγειονομικής κρίσης. Καλύπτει όμως, 
και τα εξυπηρετούμενα δάνεια των συμπατριωτών μας 
που επλήγησαν από την πανδημία. Παράλληλα, θέτει 
δικλείδες ασφαλείας, ώστε να μην επωφεληθούν της 
επιδότησης οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. 
Συνέχεια στη σελ. 6

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Χ. Σταϊκούρας: «15 πολιτικές» στην 3η φάση του σχεδίου και στην «ανάκαμψη της οικονομίας»
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Συνέχεια από τη σελ. 5
 
Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, με το νέο πρόγραμμα, επιπροσθέτως 
προς την παράταση του υφιστάμενου πλαισίου:
* Ενισχύονται, για πρώτη φορά, οι συνεπείς δανειολήπτες, με εξυπη-
ρετούμενα δάνεια, οι οποίοι έχουν πληγεί από την πανδημία.
* Υποστηρίζεται το σύνολο των δανειοληπτών που επλήγησαν από 
την υγειονομική κρίση, και έχουν «κόκκινο» δάνειο ακόμη και μετά 
το τέλος του 2018.
* Καλλιεργείται η κουλτούρα πληρωμών.
* Περιορίζεται ο κίνδυνος δημιουργίας μιας νέας γενιάς «κόκκινων» 
δανείων.
* Ενισχύεται η κοινωνική συνοχή.
* Καλύπτονται πολλαπλάσιοι δανειολήπτες σε σχέση με το υφιστά-
μενο πλαίσιο. 
Οι τέσσερις φάσεις του συνολικού σχεδιασμού
Ο υπουργός έκανε ειδική αναφορά στις τέσσερις φάσεις του σχεδίου 
για την αντιμετώπιση της κρίσης, και οι οποίες αναλυτικά έχουν ως 
εξής:
Κατά την 1η φάση, η κυβέρνηση προτεραιοποίησε και μερίμνησε 
για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας. 
Για τον σκοπό αυτό ενίσχυσε τον προϋπολογισμό του υπουργείου 
Υγείας, κατά περίπου 275 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, με οριζόντιες και έγκαιρες παρεμβάσεις, άπλωσε ένα 
ευρύ «δίχτυ προστασίας» πάνω από νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
* Προχώρησε σε αναστολές πληρωμής φορολογικών και ασφαλι-
στικών υποχρεώσεων.
* Έδωσε φορολογικά κίνητρα σε εργαζόμενους και εργοδότες.
* Μείωσε τα ενοίκια σε επιχειρήσεις, εργαζόμενους και φοιτητές.
* Προχώρησε στην καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε μι-
σθωτούς, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, στηρίζοντας περισσότερο 
τα πιο αδύναμα οικονομικά στρώματα.
* Χορήγησε επιπλέον επιδόματα ανεργίας και στήριξε μακροχρόνια 
ανέργους.
Συνολικά, ενισχύθηκαν 2.000.000 πολίτες.
Στη 2η φάση, την οποία σήμερα διανύουμε, με το σταδιακό άνοιγμα 
της οικονομικής δραστηριότητας:
* Επεκτείνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής φορολογικών 
και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, σε εργαζόμενους και εργοδότες.
* Επεκτείνεται το δικαίωμα αναστολής σύμβασης εργασίας, την 
αποζημίωση ειδικού σκοπού και την κάλυψη των ασφαλιστικών 
εισφορών.
* Συνεχίζεται η μείωση των ενοικίων στο σύνολο των πληττόμενων 
επιχειρήσεων.
* Ολοκληρώνεται η καταβολή της «επιστρεπτέας προκαταβολής». 
Περισσότερες από 53.000 επιχειρήσεις, κυρίως μικρές και μεσαίες, 

οριστικοποίησαν την αίτησή τους και έως σήμερα σε 34.000 από 
αυτές πιστώθηκαν σημαντικά χρηματικά ποσά στους λογαριασμούς 
τους. Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα πιστωθούν και στις υπόλοιπες.
Παράλληλα, προχωρούν τα εργαλεία της επιδότησης επιτοκίου, του 
κεφαλαίου κίνησης, των εγγυοδοτικών μηχανισμών, της διαμόρ-
φωσης ενός νέου θεσμικού πλαισίου για πιστώσεις σε μικρές επιχει-
ρήσεις, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων.
Στην 3η φάση, από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο, τη φάση της προο-
δευτικής ανάκαμψης της οικονομίας, οι παρεμβάσεις, εδράζονται σε 
τέσσερις πυλώνες:
1. Στη συνέχιση και διεύρυνση των μέτρων στήριξης της απασχό-
λησης.
2. Στη περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων.
3. Στη λήψη στοχευμένων φορολογικών μέτρων.
4. Στην αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.
Τέλος, στην 4η φάση, από το φθινόπωρο, όσο θα σταθεροποιείται 
και θα ανατάσσεται η οικονομία, όπως ανέφερε ο υπουργός, «τόσο 
θα αποκτούμε περισσότερες δυνατότητες να δρομολογήσουμε πο-
λιτικές με πιο μόνιμα χαρακτηριστικά, ώστε η χώρα να συνεχίσει από 
εκεί που ήταν πριν την πανδημία. Συνεκτικές πολιτικές, ενδεικτικά, 
στα πεδία της πράσινης οικονομίας, της εξωστρέφειας, της καινο-
τομίας και τεχνολογίας, που θα εμπεριέχονται στο Στρατηγικό μας 
Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Οικονομίας».

Χρηματοδοτικά εργαλεία που θα δώσουν ρευστότητα ύψους 15 
δισ. ευρώ στην πραγματική οικονομία ενεργοποιεί το υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων όπως δήλωσε χθες ο υπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, στην κοινή συνέντευξη 
με τους υπουργούς Οικονομίας, Εργασίας και Τουρισμού, όπου 
παρουσιάστηκε το συνολικό σχέδιο της κυβέρνησης τους επόμενους 
μήνες για την εργασία, την οικονομία και τον τουρισμό, σύμφωνα με 
το ΑΠΕ- ΜΠΕ.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον υπουργό:
 - έχει ενεργοποιηθεί ήδη το πρόγραμμα της αναπτυξιακής τράπεζας 
ΤΕΠΙΧ ΙΙ μέσω το οποίου θα διατεθούν δάνεια συνολικού ύψους 2 
δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό επανεκκίνησε σήμερα με αυξημένο 
προϋπολογισμό και από τις 12 το μεσημέρι που άνοιξε η πλατφόρ-
μα υποβλήθηκαν 40.000 νέες αιτήσεις για την παροχή δανείου για 
κεφάλαιο κίνησης με 100% επιδότηση επιτοκίου τα πρώτα δύο 
χρόνια.
 - Στις αρχές Ιουνίου θα ενεργοποιηθεί πρόγραμμα συνολικού ύψους 
7 δισ. ευρώ μέσω του οποίου οι τράπεζες θα παρέχουν δάνεια σε 
επιχειρήσεις με εγγυημένο το 80% του κεφαλαίου. Η πρόσκληση για 

τη συμμετοχή των τραπεζών λήγει στις 26 Μαΐου. Όπως είπε χαρα-
κτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης το συγκεκριμένο εργαλείο σχεδιάστηκε 
και υλοποιήθηκε μέσα σε 50 μέρες σε συνεργασία με την ΕΕ ενώ υπό 
άλλες συνθήκες θα χρειαζόντουσαν 7-12 μήνες.
- Έχουν σχεδιαστεί μια σειρά χρηματοδοτικά εργαλεία για τη δα-
νειοδότηση αναπτυξιακών έργων μέσω των οποίων αναμένεται 
να κινητοποιηθούν κεφάλαια 5 δισ. ευρώ. Το συνολικό ύψος των 
κεφαλαίων που διατίθεται από το κράτος για τα συγκεκριμένα εργα-
λεία ανέρχεται σε 1,28 δισ. ευρώ.
Εξάλλου μέσω του αναπτυξιακού νόμου θα χρηματοδοτηθούν με-
γάλες επενδύσεις με επιπλέον κεφάλαια 2,7 δισ. ευρώ πέραν των 2,5 
δισ. ευρώ που έχουν διατεθεί ήδη για μεγάλα έργα.
Όπως είπε ο υπουργός με τον τρόπο αυτό αναμένεται να εγκριθούν 
οι Φάκελοι όλων των επιχειρήσεων που έχουν υποβάλλει αιτήσεις 
και υπολογίζονται σε περίπου 2.000.
Από το Μάρτιο έχουν εγκριθεί 4 έργα ΣΔΙΤ με προϋπολογισμό 350 
εκατ. ευρώ ενώ τον Ιούνιο αναμένεται να γίνει νέα προκήρυξη για 
έργα επιπλέον 1,5 δισ. ευρώ.
Σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία αναμένεται να προω-

θηθούν 40 μεγάλα έργα συνολικού ύψους 6 δισ. ευρώ.
Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα υπάρξει πράγματι μετακύληση 
της ρευστότητας προς την αγορά το υπουργείο δημιουργεί παρατη-
ρητήριο ρευστότητας για να παρακολουθεί την πορεία των δανείων 
από τις τράπεζες προς τις επιχειρήσεις.
Ο κ. Γεωργιάδης προέτρεψε τις τράπεζες και τα στελέχη τους να μην 
εξαντλούν την αυστηρότητας τους στην ενεργοποίηση των χρημα-
τοδοτικών εργαλείων που δημιούργησε το υπουργείο Ανάπτυξης 
για τη στήριξη των επιχειρήσεων και ανακοίνωσε ότι σύντομα θα 
παρουσιαστεί νομοσχέδιο για την διαμόρφωση πλαισίου μικροπι-
στώσεων ώστε με ευέλικτο και γρήγορο τρόπο να έχουν πρόσβαση 
σε κεφάλαιο κίνησης και επιχειρήσεις που πιθανώς να αντιμετωπί-
ζουν οικονομικά προβλήματα.
Κλείνοντας ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την πεποίθηση του ότι θα είναι 
μία δύσκολη χρονιά το 2020 αλλά όπως τα καταφέραμε στην υγει-
ονομική φάση της κρίσης το ίδιο θα καπνού με και στην οικονομική 
φάση.  Συνέχεια στη σελ. 7

Επεκτείνεται και τον μήνα Μάιο η έκπτωση 25% σε εμπρόθεσμα κα-
ταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς την εφορία του 
μηνός Μαΐου 2020. Αυτό προβλέπει τροπολογία του υπουργείου 
Οικονομικών που κατατέθηκε στην Βουλή στο πλαίσιο επικύρωσης 
των ΠΝΠ. H έκπτωση παρέχεται σε επιχειρήσεις που επλήγησαν 
οικονομικά λόγω του κορονοϊού και αφορά στις εμπρόθεσμα κα-
ταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών και δόσεις ρυθμίσεων 
ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών 
στη Φορολογική Διοίκηση με ημερομηνία υποχρέωσης καταβολής 

εντός του μηνός Μαΐου 2020. Εξαιρούνται από την έκπτωση 25% 
οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν 
υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβο-
λής, καθώς και οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών 
ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου.
Επίσης με την τροπολογία:
- Επεκτείνεται και για το μήνα Μάιο η μείωση κατά 40% του μισθώ-
ματος επαγγελματικών μισθώσεων για τις πληττόμενες επιχειρήσεις 
και των μισθώσεων κύριας κατοικίας και μισθώσεων εξαρτημένων 

μελών -φοιτητών για εργαζόμενους πληττόμενων επιχειρήσεων 
που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής εργασίας. Με τη διάταξη 
διευκρινίζεται ότι η έκπτωση του ενοικίου καταλαμβάνει ρητά και 
τις περιπτώσεις όπου μισθωτής δεν είναι ο ίδιος ο εργαζόμενος στις 
επιχειρήσεις, αλλά και ο/η σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου 
συμβίωσης του εργαζομένου.
- Η έκπτωση ενοικίου 40% του ενοικίου εφαρμόζεται για τους μήνες 
Απρίλιο και Μάιο για τους ναυτικούς των οποίων η σύμβαση ναυτο-
λόγησης τελεί σε αναστολή.

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Χ. Σταϊκούρας: «15 πολιτικές» στην 3η φάση του σχεδίου και στην «ανάκαμψη της οικονομίας»

Άδ. Γεωργιάδης: Ρευστότητα ύψους 15 δισ. ευρώ στην πραγματική οικονομία

ΥΠΟΙΚ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 25% ΣΕ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ
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Δύο νέες προσκλήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου 
4399/2016, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, 
υπέγραψε χθες ο υπουργός Ανάπτυξης Επενδύσεων, 
Άδωνις Γεωργιάδης.
Πρόκειται για τα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επιχει-
ρηματικότητα», προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ και 
«Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρή-
σεων», προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά εντός της τρέ-
χουσας βδομάδας και θα διαρκέσει έως τις 31 Ιουλίου.
Σημειώνεται ότι καθώς ένα ευρώ από τον Αναπτυξιακό 
Νόμο μοχλεύει κατά μέσο όρο τρία ευρώ, με τα 500 εκα-
τομμύρια ευρώ υπολογίζεται να δρομολογηθούν επενδύ-
σεις ύψους τουλάχιστον 1,5 δισ. ευρώ.
Αναλυτικά:
Γενική Επιχειρηματικότητα

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος 
ανέρχεται σε 350 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 
140 εκατ. ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδοτήσεις του κόστους 
της δημιουργούμενης απασχόλησης και τα 210 εκατ. 
ευρώ αφορούν φορολογικές απαλλαγές.
Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων
Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγω-
γή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης 
ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:
   α. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ,
   β. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό 
των 250.000 ευρώ,
   γ. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ,
   δ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 
ευρώ.

Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών 
Επιχειρήσεων
Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος 
ανέρχεται σε 150 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 
τα 140 εκατ. ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδοτήσεις του κόστους 
της δημιουργούμενης απασχόλησης, και τα 10 εκατ. ευρώ 
αφορούν φορολογικές απαλλαγές.
Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων
Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγω-
γή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης 
ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:
   α. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ,
   β. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 
ευρώ.

Συνέχεια από τη σελ. 6

Αναλυτικά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η  ανακοίνωση μέτρων 
από τον υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιά-
δη για την επανεκκίνηση της οικονομίας έχει ως εξής: 
«Το 2020 ξεκίνησε ως μία χρονιά που φαινόταν ότι θα έχουμε 
μία σημαντική αύξηση του ακαθαρίστου εθνικού μας προϊό-
ντος. Όλοι οι πρόδρομοι δείκτες, κρατήσεις στον τουρισμό, η 
αύξηση της κατανάλωσης, η μείωση των επιτοκίων δανεισμού 
και γενικά η πορεία της ελληνικής οικονομίας, προοιώνιζαν για 
μία μεγάλη οικονομική επιτυχία το 2020.
Αυτά μέχρι περίπου το τέλος Φεβρουαρίου, όταν και συναντή-
σαμε τον Covid -19. Τότε ολόκληρη η κυβέρνηση και ειδικά το 
υπουργείο Ανάπτυξης έπρεπε να διαχειριστούμε μία πρωτοφα-
νή σε μέγεθος κρίση σε όσο το δυνατόν μικρότερο χρόνο.
Στην πρώτη φάση αυτής της κρίσης αντιμετωπίσαμε τη μεγάλη 
έλλειψη αγαθών υγειονομικού υλικού, αντισηπτικά και στην 
πορεία μάσκες, που αποτελούσαν ξαφνικά το μείζον καταναλω-
τικό αγαθό σε όλο τον πλανήτη.
Θυμίζω, τη μεγάλη ανησυχία που υπήρχε σε όλους για την 
επάρκεια σε αντισηπτικά και στη συνέχεια τη μεγάλη ανησυχία 
για τη μεγάλη αύξηση των τιμών τους.
Το υπουργείο Ανάπτυξης με πολύ μεγάλη ταχύτητα εξασφάλισε 

με ταχείες αδειοδοτήσεις την επάρκεια αυτών των αγαθών και 
με νομοθετικές πρωτοβουλίες και εκτενείς ελέγχους τον έλεγχο 
της κερδοσκοπίας.
Έτσι, σήμερα σχεδόν κανένας πια δεν ρωτά ούτε για τα αντιση-
πτικά, ούτε για τις μάσκες. Ακριβώς γιατί κινηθήκαμε με πάρα 
πολύ μεγάλη ταχύτητα.
Όμως, πέραν του ελέγχου της εσωτερικής αγοράς, της συ-
γκρατήσεως στις αυξήσεις των τιμών και της ομαλής επάρκειας 
των αγαθών, θυμίζω όλα τα μέτρα που λάβαμε για την ομαλή 
λειτουργία των σούπερ μάρκετ, κατά τις πρώτες ημέρες της κα-
ραντίνας, και όλα τα υπόλοιπα μέτρα που με πολύ μεγάλη τάξη 
τηρήθηκαν από τους συμπολίτες μας και θέλω ειλικρινά να τους 
ευχαριστήσω όλους για αυτό.
Ξεκινήσαμε την άμεση δημιουργία εργαλείων τα οποία θα χρει-
αζόμασταν σε αυτή τη φάση που τώρα ξεκινάμε για να μπορέ-
σουμε να βάλουμε μπρος ξανά την οικονομία μας.
Ο κύριος στόχος που έχουμε δεν είναι φυσικά να αποφύγουμε 
την ύφεση, είναι αναπόφευκτη για το έτος 2020, αλλά να μειώ-
σουμε όσο γίνεται περισσότερο το εύρος της και να διατηρήσου-
με ζωντανή την οικονομία μας ώστε το 2021 να είναι ένα έτος 
πολύ μεγάλης ανάκαμψης.
Πραγματικά σε χρόνο ρεκόρ ήμασταν η πρώτη χώρα που έλαβε 
έγκριση από τις ευρωπαϊκές αρχές για τα εγγυοδοτικά εργαλεία 

που σχεδιάσαμε.
Και μπορώ να σας πω με περηφάνια - και ευχαριστώ ιδιαίτερα 
τους συνεργάτες μου για αυτό- πετύχαμε η Αναπτυξιακή Τρά-
πεζα να γίνει ένα πραγματικό εργαλείο ουσιαστικής παροχής 
ρευστότητας για την ελληνική οικονομία.
Σήμερα (σ.σ. χθες), στις 12:00 το μεσημέρι, ξεκίνησε ξανά η 
δυνατότητα των επιχειρήσεων να κάνουν αίτηση στο ταμείο 
ΤΕΠΙΧ ΙΙ για τα δάνεια που δίνει η Αναπτυξιακή Τράπεζα και εξα-
σφαλίζει κεφάλαιο κίνησης με 100% άτοκη χρηματοδότηση τα 
πρώτα δύο χρόνια και μηδενικό επιτόκιο στο 40% του κεφαλαί-
ου της συμμετοχής ΤΕΠΙΧ ΙΙ για την υπόλοιπη διάρκεια.
Από τις 12:00 το μεσημέρι μέχρι τώρα, περισσότερες από 
40.000 επιπλέον επιχειρήσεις μπήκαν για να κάνουν αίτηση 
παροχής ρευστότητας μέσα από αυτό το εργαλείο.
Στο διάστημα που η πλατφόρμα έμεινε κλειστή μετά το πρώτο 
πενθήμερο όταν, κυριολεκτικά, έγινε ανάρπαστο το προϊόν 
αυτό, μπορέσαμε και μεταφέραμε επιπλέον πόρους και έτσι αυ-
ξήσαμε το χρηματοδοτικό αυτό εργαλείο με τη μόχλευση από 
το 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε πλέον των 2 δισεκατομμυρίων 
ευρώ.

Συνέχεια στη σελ. 8

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Ξεκινάνε εντός της εβδομάδας δύο νέες προσκλήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου, προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ

Άδ. Γεωργιάδης: Ρευστότητα ύψους 15 δισ. ευρώ στην πραγματική οικονομία
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Συνέχεια από τη σελ. 7

Παράλληλα, στις 26 Μαΐου λήγει η δεκαπενθήμερη 
προθεσμία της δημόσιας πρόσκλησης προς τις τρά-
πεζες, έτσι ώστε να μπούμε στην τελική ευθεία, μέχρι 
τα τέλη Μαΐου ή αρχές Ιούνιου, για να ξεκινήσει το 
μεγάλο εγγυοδοτικό μας εργαλείο ύψους 2 δισεκα-
τομμυρίων ευρώ, το οποίο με τη συνολική μόχλευση 
ρευστότητας μέσω τραπεζικού συστήματος φτάνει τα 
7 δισεκατομμύρια ευρώ, με εγγυημένο το 80% του 
χαρτοφυλακίου δανείων μικρομεσαίων αλλά και με-
γάλων επιχειρήσεων.
Θέλω εδώ να σταθώ και να σας πω ότι το συγκεκριμένο 
εργαλείο θα έπρεπε με τους συνήθεις ρυθμούς με τους 
οποίους οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες αλλά και οι ελληνι-
κές υπηρεσίες σχεδιάζουν και υλοποιούν ένα εργαλείο 
τέτοιου εύρους, να χρειάζονταν από 7 έως 12 μήνες.
Το σχεδιάσαμε και το υλοποιήσαμε σε λιγότερο από 50 
μέρες και αυτό νομίζω είναι ένα πραγματικό ρεκόρ και 
για το Υπουργείο Ανάπτυξης και για την Ελλάδα αλλά 
θα έλεγα και για την Ευρώπη και μια μεγάλη επιτυχία 
και είμαι πολύ υπερήφανος που μείναμε συνεπείς στις 
ημερομηνίες που είχαμε θέσει.
Παράλληλα, εγκαινιάσαμε και ήδη αρχίζουν και «τρέ-
χουν» διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία:
-Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών για έργα σε 
ενέργεια, κυκλική οικονομία και κρίσιμες υποδομές: με 
αναμενόμενη μόχλευση έως 3 δισεκατομμύρια,
-Δημιουργία πιλοτικού προγράμματος συν-επενδύ-
σεων επιχειρηματικών αγγέλων σε συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, ύψους 30 εκατομμυ-
ρίων ευρώ.
-Δημιουργία project preparation facility για συντο-
νισμό και χρηματοδότηση ωρίμανσης μεγάλων και 
στρατηγικών έργων υποδομής.
-Πρόγραμμα soft financing για νεοφυείς καινοτόμες 
επιχειρήσεις.
-Αύξηση δημόσιας συμμετοχής στο EquiFund.
-Συγχρηματοδότηση (δάνεια) μαζί με πιστωτικά ιδρύ-

ματα σε στρατηγικούς τομείς της ελληνικής οικονομί-
ας.
-Συνεπενδυτικό κεφάλαιο για equity για προσέλκυση 
ξένων θεσμικών επενδυτών με στόχο τη χρηματοδό-
τηση γρήγορα αναπτυσσόμενων ελληνικών επιχειρή-
σεων.
Το σύνολο όλων αυτών των δράσεων, μαζί με την αύ-
ξηση του ΤΕΠΙΧ που ανέφερα προηγουμένως, φτάνει 
στο 1 δις 880 εκατ. ευρώ και με τη μόχλευση θα προ-
σθέσει έως το τέλος του χρόνου άλλα 5 δισεκατομμύ-
ρια ευρώ στην πραγματική οικονομία.
Όλα αυτά είναι χρηματοδοτικά εργαλεία και δράσεις 
που σχεδιάστηκαν από το μήνα Μάρτιο, μέσα στην 
κρίση, με τη συνεργασία των ευρωπαϊκών αρχών και 
της Αναπτυξιακής Τραπέζης ώστε να ανταποκριθούμε 
σε αυτό που σας είπα, στην προσπάθεια να κρατήσου-
με όρθιες τις ελληνικές επιχειρήσεις, όρθιες τις θέσεις 
εργασίας και να είμαστε έτοιμοι για τη μεγάλη ανάκαμ-
ψη που όλοι μαζί θα χτίσουμε το 2021.
Ως προς τις στρατηγικές και τις μεγάλες επενδύσεις, το 
Υπουργείο Ανάπτυξης είχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία 
και θέλω εδώ να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τις ευρωπα-
ϊκές αρχές.
Μόλις πριν από λίγες μέρες λάβαμε έγκριση από τις 
ευρωπαϊκές αρχές πρόσθετης ενίσχυσης των επενδυ-
τικών σχεδίων, ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Για να καταλάβετε τι θα πει αυτό, το σύνολο των 
εγκρίσεων που είχαμε μέχρι σήμερα στον Αναπτυξιακό 
Νόμο ήταν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα, αυξήσαμε 
το περιθώριό μας για φορολογικές απαλλαγές αλλά και 
για ρευστό χρήμα σε επιχειρήσεις που υλοποιούν ανα-
πτυξιακά σχέδια περισσότερο από το 100%.
Βάσει των νέων ορίων που έχουμε στον προηγούμενο 
κύκλο, ο οποίος έληξε και του οποίου τις προτάσεις 
εγκρίνουμε κατά προτεραιότητα, ενώ ήταν να εγκρι-
θούν περίπου 600 επιχειρήσεις με επενδυτικά σχέδια, 
θα εγκριθούν περίπου 2000, δηλαδή σχεδόν όλες όσες 
κατέθεσαν φάκελο με νόμιμα δικαιολογητικά.
Σήμερα, υπέγραψα το νέο κύκλο για τη γενική επιχει-

ρηματικότητα, ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ και την 
επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρή-
σεων, ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ.
Και λόγω των αυξημένων ορίων που ανέφερα προ-
ηγουμένως, ο σημερινός κύκλος θα λήξει τον Ιούλιο 
του 2020 και με τη λήξη του αμέσως θα ξεκινήσει και 
νέος κύκλος με τα ίδια ποσά, έτσι ώστε να δώσουμε 
κίνητρο σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις που θέλουν 
να υλοποιήσουν αναπτυξιακά σχέδια και που όλο αυτό 
το διάστημα η έλλειψη ενδιαφέροντος του κράτους ή 
η έλλειψη φορολογικών κινήτρων ή η έλλειψη δυνα-
τότητας πρόσβασης σε φτηνή χρηματοδότηση, τους 
εμπόδιζε να υλοποιήσουν τώρα τα σχέδιά τους με 
την αρωγή του κράτους και με υπηρεσίες οι οποίες θα 
εγκρίνουν τα σχέδιά τους όσο γίνεται γρηγορότερα.
Μέσα στο πλαίσιο του Covid-19 από τον Μάρτιο μέχρι 
σήμερα, εγκρίναμε σε έργα ΣΔΙΤ τέσσερα 4 νέα έργα 
ύψους 365 εκατομμυρίων, ενώ τον Ιούνιο δημοπρα-
τούνται οκτώ έργα ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων. Στο 
ίδιο χρονικό διάστημα έχουμε ενεργοποιήσει ειδικές 
συνεργασίες με την EIB και την EBRD για τη χρηματο-
δότηση και υποστήριξη έργων ΣΔΙΤ, ώστε οι επιχειρή-
σεις που θα ενταχθούν στα έργα αυτά, να εξασφαλί-
σουν εύκολη και φτηνή χρηματοδότηση.
Επίσης, έχουμε εγκρίσεις νέων στρατηγικών επενδύ-
σεων, ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ, έως το τέλος 
του χρόνου και να πω ότι πρόσφατα εγκρίναμε νέες 
στρατηγικές επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας, ύψους 80 εκατομμύρια ευρώ. Με πολύ υπερη-
φάνεια θα σας το πω, στον ταχύτερο χρόνο που έχει 
γίνει ποτέ στο ελληνικό κράτος. Από την υποβολή της 
αίτησης μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, χρει-
άστηκαν μόλις 16 μέρες, όταν κατά το παρελθόν για το 
ίδιο ακριβώς θέμα, θα περίμενε μία επιχείρηση από 7 
ως 12 μήνες.

Συνέχεια στη σελ. 9

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Άδ. Γεωργιάδης: Ρευστότητα ύψους 15 δισ. ευρώ στην πραγματική οικονομία
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Συνέχεια από τη σελ. 8

Το υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με το υπουρ-
γείο Υποδομών και με άλλα συναρμόδια Υπουργεία 
θέτει σε άμεσο προγραμματισμό 40 μεγάλα έργα συ-
νολικού προϋπολογισμού 6 δισεκατομμυρίων ευρώ, 
τα οποία θα παρουσιαστούν αναλυτικά από τον κάθε 
συναρμόδιο Υπουργό.
Παράλληλα, δημιουργούμε μηχανισμό ωρίμανσης 
των έργων, όπως ακριβώς πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, για να μπορούμε να παρακολουθούμε και την 
ωρίμανση των μελετών κα την πορεία υλοποιήσεων 
των έργων και ταχύτερης απορρόφησης όλων των 
χρηματοδοτικών πόρων που χρειαζόμαστε.
Στο νέο ΕΣΠΑ του 2021 – 2027, το οποίο έχει εμπρο-
σθοβαρή χρηματοδότηση από τις αρχές του νέου χρό-
νου, προστίθενται οι πόροι από το European Recovery 
Fund ώστε με επιπλέον πόρους να χρηματοδοτήσουμε 
τη μεσοπρόθεσμη οικονομική ανάκαμψη της χώρας.
Και φυσικά είναι περιττό να πω ότι στο τρέχον ΕΣΠΑ, 
για το οποίο όπως όλοι θυμάστε είχαμε πολύ χαμηλή 
απορροφητικότητα και υπήρχαν μεγάλες ανησυχίες 
και πολλά δημοσιεύματα και στον εγχώριο και στον δι-
εθνή τύπο, ότι μπορεί η Ελλάδα να έχανε πόρους, κα-
ταφέραμε με τους συνεργάτες μου στο υπουργείο Ανά-
πτυξης να υλοποιήσουμε φέτος λόγω του COVID-19 
τόσα πολλά προγράμματα, ώστε να ξεπεράσουμε όλο 
τον ετήσιο στόχο του 2020 και ν’ αξιοποιήσουμε πό-
ρους και από τα επόμενα χρόνια. Έτσι ώστε όχι μόνο 
δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ένα ευρώ, αλλά αντίθετα 
πολλά έργα θα περάσουν στο επόμενο ΕΣΠΑ έτσι ώστε 
να συνεχιστεί απρόσκοπτα η χρηματοδότησή τους και 
να μην αφήσουμε ούτε ένα ευρώ να λιμνάζει σε αυτές 
τις δύσκολες εποχές που οι επιχειρήσεις χρειάζονται 
πραγματικό χρήμα.
Θέλω να πω όμως και ορισμένα πράγματα για την πο-
ρεία των εγγυοδοτικών εργαλείων και πώς τα χρήματα 
αυτά φτάνουν πράγματι στις επιχειρήσεις.
Η κυβέρνηση δημιουργεί Παρατηρητήριο Ρευστότητας 

το οποίο θα παρακολουθεί - και ήδη έχουμε ξεκινήσει 
πρωτόλεια αλλά θα γίνει με πολύ πιο θεσμικό τρόπο- 
την πορεία που το τραπεζικό σύστημα παρέχει αυτά τα 
δάνεια σε επιχειρήσεις της χώρας, την ταχύτητα και το 
σε ποιες επιχειρήσεις πηγαίνουν τα χρήματα αυτά και 
εφόσον τα έχουν πράγματι ανάγκη για να μπορέσουν 
να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους.
Σέβομαι απόλυτα την ανεξάρτητη λειτουργία των 
τραπεζών. Και ασφαλώς όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι 
οι τράπεζες οφείλουν να έχουν τραπεζικά κριτήρια τα 
οποία θα προστατεύσουν τους καταθέτες και θα προ-
στατεύσουν και τους μετόχους τους.
Όμως αυτή τη στιγμή θέλω να ενθαρρύνω όλα τα τρα-
πεζικά στελέχη και όλες τις διοικήσεις των τραπεζών 
να μην εξαντλούν σήμερα την αυστηρότητά τους ή τη 
γραφειοκρατία τους πάνω σε αυτά τα χρηματοδοτικά 
εργαλεία.
Ήδη, εμείς, με απόφαση της Αναπτυξιακής Τραπέζης, 
μειώσαμε τα αρχικά δικαιολογητικά που προέβλεπαν 
οι νόμοι και οι αποφάσεις μας κάτω από τα μισά για 
να μπορέσουμε να κάνουμε την πρόσβαση των επιχει-
ρήσεων σε αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία πολύ πιο 
εύκολη και πολύ πιο γρήγορη.
Θέλω, λοιπόν, να ενθαρρύνω όλα τα τραπεζικά στελέ-
χη που ξέρω ότι μαζί με εμάς έχουν την ίδια αγωνία 
να μείνουν ζωντανές οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι 
δικοί τους πελάτες και οι δικοί τους φίλοι και οι δικοί 
τους συνεργάτες να καταφέρουν να περάσουν απένα-
ντι από αυτή την κρίση, να μην εξαντλούν σήμερα το 
τυπικό γράμμα του νόμου και της αυστηρότητας αλλά 
με ευέλικτο τρόπο, εκεί που φυσικά γίνεται, να δίνουν 
γρήγορα τα δάνεια γιατί η οικονομία μας έχει άμεση 
ανάγκη παροχής ρευστότητας στο δυνατόν ταχύτερο 
διάστημα ώστε να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας, 
να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν στις 
βραχυχρόνιες υποχρεώσεις τους και να υλοποιήσουν 
όλα τα επενδυτικά σχέδια τα οποία τους ενθαρρύνουμε 
τώρα να κάνουν ταχύτερα παρά ποτέ.
Θέλω επίσης να πω σε πολλές άλλες επιχειρήσεις που 

αγωνιούν για το ότι δεν θα έχουν εύκολη πρόσβαση 
στο τραπεζικό σύστημα λόγω διαρθρωτικών προβλη-
μάτων:
Σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών θα έχου-
με σύντομα σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιό 
μας για τις μικροπιστώσεις έτσι ώστε και άλλες επιχει-
ρήσεις που δεν έχουν την ίδια δυνατότητα με τις περισ-
σότερο οικονομικά υγιείς να αποκτήσουν πρόσβαση 
έστω σε ένα πρώτο κεφάλαιο κίνησης με ευέλικτο και 
γρήγορο τρόπο.
Στόχος μας είναι να μην μείνει καμία επιχείρηση πίσω. 
Στόχος μας είναι να βρούμε λύσεις και για την τελευ-
ταία επιχείρηση που θέλει πράγματι να δώσει τη μάχη 
και που είναι έτοιμη μαζί με εμάς να δώσουμε έναν 
κοινό αγώνα για να μείνει η Ελλάδα όρθια σε αυτό 
το δύσκολο 2020. Θα είμαστε στο πλάι ακόμα και στο 
πρόβλημα του καθενός από εσάς ξεχωριστά.
Θέλω να με πιστέψετε, θα είναι μια δύσκολη χρονιά, 
αλλά όπως η Ελλάδα τα κατάφερε και εξέπληξε τον 
κόσμο στην υγειονομική φάση της κρίσης, το ίδιο 
βαθύτατα πιστεύω ότι η Ελλάδα μας θα μπορέσει να 
καταπλήξει τον κόσμο και στην οικονομική φάση της 
κρίσης.
Αρκεί όλοι να κάνουμε τη δουλειά μας, να έχουμε στο 
μυαλό μας την υπευθυνότητα που αρμόζει σε πολίτες 
σε εποχή κρίσης, να σκεφτόμαστε και τον διπλανό μας, 
να σκεφτόμαστε τον εργαζόμενό μας, να σκεφτόμαστε 
τον εργοδότη μας και όλοι μαζί να πάμε μπροστά για 
να καμαρώσουμε σε λίγους μήνες μια Ελλάδα που θα 
εξέρχεται της κρίσεως περισσότερο δυνατή και που 
θα παίρνει και πάλι δίκαιους επαίνους για όλα όσα θα 
έχουμε πετύχει μαζί.
Το υπουργείο Ανάπτυξης και όλη η κυβέρνηση θα εί-
ναι στο πλάι του όποιου χρειαστεί λύση στο πρόβλημά 
του. Θέλουμε να πάμε μπροστά όλοι μαζί».

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Άδ. Γεωργιάδης: Ρευστότητα ύψους 15 δισ. ευρώ στην πραγματική οικονομία
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«Αφήνουμε πλέον την πρώτη περίοδο της κρίσης και μπαί-
νουμε στη νέα φάση στήριξης της ελληνικής οικονομίας και 
κοινωνίας.
   Εισερχόμαστε πλέον σε ένα νέο περιβάλλον. Επιστρέφουμε 
με πολύ σταθερά, πολύ προσεκτικά και μελετημένα βήματα, 
στην κανονικότητα» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, κατά 
τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τους υπουργούς 
Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Άδωνι Γεωργιάδη και Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη.
   Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εξειδίκευσης του σχεδίου 
της κυβέρνησης που θα εφαρμοστεί για εργασία, οικονομία 
και τουρισμό, ο κ. Βρούτσης υπενθύμισε ότι, κατά την πρώτη 
χρονική περίοδο της κρίσης, λόγω του κορονοϊού, η οποία ξε-
κίνησε στις 18 Μαρτίου και λήγει στις 31 Μαΐου, «κινηθήκαμε 
σε τρεις βασικούς άξονες:
   - Τη στήριξη της εργασίας μέσα από την ειδική ρήτρα διατή-
ρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.
   - Την αποζημίωση και στήριξη όλων των εργαζομένων, 
των οποίων οι επιχειρήσεις έκλεισαν με διοικητική εντολή ή 
χαρακτηρίστηκαν πληττόμενες, βάσει Κωδικών Αριθμών 
Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
   - Την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομέ-
νων μέσα από την πιστή τήρηση των πρωτοκόλλων υγείας 
και πρόληψης της διασποράς του ιού στους εργασιακούς 
χώρους».
   Πλέον, «θα κινηθούμε επάνω σε τρεις βασικούς άξονες:
   - Επέκταση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου στους 
μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο.
   - Μηχανισμός Ενίσχυσης Απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
   - Ενίσχυση εποχικά απασχολουμένων και ανέργων» τόνισε 
ο υπουργός Εργασίας.
   Παράλληλα, ο κ. Βρούτσης υπογράμμισε ότι, μπροστά στο 
πρωτόγνωρο φαινόμενο της πανδημίας του κορονοϊού και 
της υγειονομικής κρίσης, το υπουργείο Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων και, συνολικά, η κυβέρνηση του Κυριάκου 
Μητσοτάκη, από την πρώτη στιγμή, κινήθηκε με ταχύτητα, 
σχέδιο, ευαισθησία και υπευθυνότητα.
   «Δεσμευτήκαμε ότι αυτήν τη δύσκολη κατάσταση θα την 
αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί- Πολιτεία, επιχειρήσεις, εργαζό-
μενοι. Λάβαμε αποφάσεις ταχύτατες και επείγουσες μέσα σε 
ασφυκτικά χρονικά πλαίσια, εφαρμόσαμε έκτακτα, προσω-
ρινά, αλλά απολύτως αναγκαία μέτρα, που αφορούσαν τη 
στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων.
   Με τις επτά Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και τις δε-
κάδες υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους, δημιουργήσαμε 
πέντε δέσμες μέτρων για τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις, 
τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοτελώς απασχολού-
μενους και τους ανέργους.
   Αφουγκραστήκαμε τα αιτήματα μικρών και μεγάλων επαγ-

γελματικών ομάδων και απλώσαμε το δίχτυ προστασίας στο 
σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Στο επίκεντρο όλων των 
δράσεών μας, όλων των πολιτικών μας, ήταν και παραμένει 
ο εργαζόμενος. Γι’ αυτό, κοινός παρανομαστής σε όλες τις 
νομοθετικές μας παρεμβάσεις ήταν η ρήτρα διατήρησης των 
υφιστάμενων θέσεων εργασίας» ανέφερε ο υπουργός Ερ-
γασίας, επισημαίνοντας ότι τα στοιχεία της «ΕΡΓΑΝΗ» για το 
μήνα Μάρτιο και Απρίλιο «μας επιβεβαιώνουν».
   Όπως είπε, «το μήνα Μάρτιο, το ισοζύγιο της «ΕΡΓΑΝΗ» 
έδειξε ότι οι όποιες απολύσεις πραγματοποιήθηκαν, αυτές ση-
μειώθηκαν, μέχρι και τις 18 Μαρτίου, καθώς εκείνη την ημέρα 
εφαρμόστηκαν τα πρώτα μέτρα και, συγκεκριμένα, η ειδική 
ρήτρα διατήρησης υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Μετά τις 
18 Μαρτίου, οι απολύσεις εκμηδενίστηκαν.
   Τα ίδια στοιχεία έδειξε και η «ΕΡΓΑΝΗ» του μήνα Απριλίου. 
Παρά τη δυσμενή δημοσιονομική συγκυρία και το lockdown 
της αγοράς εργασίας, ο μήνας Απρίλιος έκλεισε με θετικό 
ισοζύγιο (+7.205 προσλήψεις), ενώ και για το μήνα Μάιο τα 
στοιχεία της «ΕΡΓΑΝΗ» είναι ενθαρρυντικά, αφού το ισοζύγιο 
είναι θετικό, μέχρι και σήμερα».
   Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, «όλα αυτά τα στοιχεία συντεί-
νουν στα εξής:
   - Από τη μία, συγκρατήσαμε το μεγάλο κύμα απολύσεων, 
που θα μπορούσε να λειτουργήσει αλυσιδωτά για όλους τους 
κλάδους και να επιφέρει πλήρη κατάρρευση της αγοράς εργα-
σίας, κάτι που αποφύγαμε.
   - Από την άλλη, δυστυχώς, δεν δημιουργήθηκαν οι ανα-
μενόμενες θέσεις εργασίας στον τουρισμό και τον επισιτισμό, 
όπως συνέβαινε κάθε χρόνο. Για το άνοιγμα της τουριστικής 
περιόδου, ακολουθήσαμε πιστά τις οδηγίες της επιστημονικής 
κοινότητας, γιατί ήταν συνειδητή επιλογή μας να θέσουμε ως 
προτεραιότητα το πολύτιμο αγαθό της υγείας: την ανθρώπινη 
ζωή. Όμως, αυτές οι αποφάσεις έκαναν την Ελλάδα παγκό-
σμιο υπόδειγμα και, σήμερα, είμαστε έτοιμοι να κόψουμε το 
νήμα της επανεκκίνησης» σχολίασε.
      Οι τρεις άξονες
   Στη συνέχεια, ο υπουργός Εργασίας ανέλυσε τους άξονες, 
που προανέφερε, λέγοντας τα εξής:
   «1ος Άξονας
   Επέκταση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου στους 
μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο.
   Μάιος
   Για το μήνα Μάιο, έχει ήδη επεκταθεί το δικαίωμα αναστολής 
των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων.
   Επιχειρήσεις οι οποίες επαναλειτουργούν, έχουν τη δυνα-
τότητα να διατηρήσουν, μέχρι και το 60% των εργαζομένων 
τους σε αναστολή.
   Ταυτόχρονα, επιχειρήσεις οι οποίες παραμένουν κλειστές, 
καθώς και όλες οι επιχειρήσεις στους κλάδους του τουρισμού, 
της εστίασης, των μεταφορών, της εκπαίδευσης, του πολιτι-

σμού και του αθλητισμού, μπορούν να διατηρούν, μέχρι και 
το 100% των εργαζομένων τους σε αναστολή.
   Οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις παραμένουν σε 
αναστολή, θα λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 
534 ευρώ, κατ΄ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστο-
λής και το κράτος θα καλύψει τις ασφαλιστικές τους εισφορές, 
υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού τους μισθού.
   Επίσης, και το μήνα Μάιο, παρατείνεται η δυνατότητα ανα-
στολής πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών για τους 
εργαζόμενους όλων των πληττόμενων επιχειρήσεων.
   Ιούνιος
   Για το μήνα Ιούνιο, παρατείνεται η δυνατότητα αναστολής 
των συμβάσεων εργασίας σε ποσοστό 100% των εργαζο-
μένων, αποκλειστικά και μόνο για όσες επιχειρήσεις παραμέ-
νουν κλειστές, αλλά και για επιχειρήσεις στους κλάδους του 
τουρισμού, της εστίασης, των μεταφορών, του πολιτισμού 
και του αθλητισμού, που πλήττονται.
   Οι εργαζόμενοι σε αναστολή δικαιούνται αποζημίωση ειδι-
κού σκοπού, ύψους 534 ευρώ, κατ΄ αναλογία των ημερών δι-
άρκειας της αναστολής και πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών 
τους εισφορών επί του ονομαστικού τους μισθού.
   Το μήνα Ιούνιο, παύει να ισχύει η δυνατότητα αναστολής 
πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών για όλες τις επιχειρήσεις.
   Ιούλιος
   Για το μήνα Ιούλιο, θα παραταθεί η δυνατότητα αναστολής 
των συμβάσεων εργασίας σε ποσοστό 100% των εργαζομέ-
νων, αποκλειστικά και μόνο, όμως, για τις επιχειρήσεις στους 
κλάδους του τουρισμού, των μεταφορών, του πολιτισμού και 
του αθλητισμού, που πλήττονται.
   Οι εργαζόμενοι σε αναστολή δικαιούνται αποζημίωση ειδι-
κού σκοπού, ύψους 534 ευρώ, κατ΄ αναλογία των ημερών 
διάρκειας της αναστολής και πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών 
εισφορών επί του ονομαστικού τους μισθού.
2ος Άξονας
   Μηχανισμός Ενίσχυσης Απασχόλησης με τη μορφή οικονο-
μικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
   Μπαίνοντας στη νέα φάση στήριξης της αγοράς εργασίας, 
δημιουργούμε, για πρώτη φορά, έναν μηχανισμό οικονομι-
κής ενίσχυσης των εργαζομένων, οι οποίοι θα επιστρέψουν 
σε ένα εργασιακό περιβάλλον με νέα δεδομένα.
   Οι νέες συνθήκες ενδεχομένως να επηρεάσουν το ωράριο 
και, κατά συνέπεια, το εισόδημα των εργαζομένων. Γι’ αυτό 
και ως Πολιτεία δεν μένουμε αδρανείς. Θα σταθούμε στο 
πλευρό τους και θα αναπληρώσουμε το εισόδημά τους, όπου 
αυτό καταστεί αναγκαίο. Και αυτό θα γίνει, μέσω του μηχανι-
σμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Συνέχεια στη σελ. 11

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Γ. Βρούτσης: Μπαίνουμε στη νέα φάση στήριξης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

11

Συνέχεια από τη σελ. 10
Ο Μηχανισμός Ενίσχυσης Απασχόλησης τίθεται σε ισχύ για τη 
χρονική περίοδο από 1η Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 με 
επέκταση της χρονικής ισχύος του, εάν και εφόσον χρειαστεί.
   Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτόν το μηχανισμό θα έχουν όλες οι 
επιχειρήσεις της χώρας οι οποίες εμφανίζουν μείωση του τζίρου 
τους, τουλάχιστον 20%, κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, 
ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
   Στο μηχανισμό θα συμπεριληφθούν και επιχειρήσεις που λει-
τουργούν για πρώτη φορά και δεν έχουν καταγράψει έσοδα τους 
προηγούμενους μήνες.
   Ο μηχανισμός θα καλύπτει όλους τους υφιστάμενους εργαζόμε-
νους πλήρους απασχόλησης.
   Επίσης, ο μηχανισμός θα αφορά και τις εποχικές επιχειρήσεις. Δι-
καίωμα συμμετοχής θα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι πλήρους απα-
σχόλησης που θα προσληφθούν σε αυτές, μέχρι τον αριθμό των 
εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που διατηρούσαν πέρυσι 
τον αντίστοιχο μήνα.
   Δεν θα επιτρέπεται η μετατροπή της σχέσης εργασίας από μερικής 
σε πλήρους απασχόλησης, προκειμένου να λάβει η επιχείρηση το 
ευεργέτημα της συμμετοχής στο μηχανισμό.
   Το δικαίωμα του εργοδότη να μειώνει το χρόνο εργασίας του 
εργαζομένου πλήρους απασχόλησης έως και 50% θα ασκείται 
υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται το είδος 
της σχέσης εργασίας.
   Η Πολιτεία αναλαμβάνει την υποχρέωση αναπλήρωσης κατά 

60% του εισοδήματος του εργαζομένου για το χρόνο που ο εργα-
ζόμενος δεν θα εργάζεται.
   Επιπλέον, σε περίπτωση που η καθαρή αμοιβή, μετά την ανωτέ-
ρω προσαρμογή, υπολείπεται του κατώτατου μισθού, η διαφορά 
θα καλύπτεται από το κράτος εξ ολοκλήρου.
   Ταυτόχρονα, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να καλύπτει το 
σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου, υπολο-
γιζόμενων επί του αρχικού ονομαστικού μισθού.
   Για όσο διάστημα ο εργαζόμενος βρίσκεται σε καθεστώς μειω-
μένης απασχόλησης, ο εργοδότης απαγορεύεται να προβεί σε κα-
ταγγελία της σύμβασης εργασίας και σε μείωση του ονομαστικού 
μισθού του εργαζομένου.
   Υπενθυμίζεται ότι, από την 1η Ιουνίου 2020, αρχίζει να εφαρ-
μόζεται η μείωση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών για 
τους εργαζόμενους πλήρους απασχόληση κατά 0,90 μονάδες, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 48 του ν. 4670/2020. Η από 1η 
Ιουνίου μείωση των ασφαλιστικών εισφορών θα λειτουργήσει 
ευεργετικά στη διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας, 
αλλά και στην ανακούφιση των επιχειρήσεων, μειώνοντας το μη 
μισθολογικό κόστος.
   3ος Άξονας
   Χορήγηση επιδόματος ανεργίας στους εποχικά απασχολούμε-
νους που δεν θα προσληφθούν την τρέχουσα τουριστική περίοδο 
και κίνητρα επαναπρόσληψής τους.
   Αναλογιζόμενοι τις επιπτώσεις της κρίσης της πανδημίας στον 
κλάδο του τουρισμού, λαμβάνουμε μέτρα προστασίας υπέρ των 

εποχικά εργαζομένων στον κλάδο αυτόν, που πλήττονται σημα-
ντικά.
   Ειδικότερα, χορηγούμε -ως μηνιαία οικονομική ενίσχυση- το 
επίδομα εποχικής ανεργίας έως και το μήνα Σεπτέμβριο του 2020 
στους περίπου 120.000 εποχικά ανέργους.
   Παράλληλα, το κράτος αναλαμβάνει την κάλυψη των εργοδοτι-
κών ασφαλιστικών εισφορών των εποχικά εργαζομένων μερικής 
απασχόλησης.
   Το συγκεκριμένο μέτρο θα λειτουργήσει ως κίνητρο επαναπρό-
σληψης των εποχικά εργαζομένων.
   Επίσης, επεκτείνουμε τα επιδόματα ανεργίας που λήγουν το μήνα 
Μάιο κατά δύο μήνες.
   Τέλος, μειώνουμε τα ελάχιστα απαιτούμενα ημερομίσθια από 
100 σε 50 για τη λήψη του εποχικού επιδόματος το ερχόμενο 
φθινόπωρο».
      Κλείνοντας, ο κ. Βρούτσης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα κοινω-
νικού τουρισμού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυ-
ναμικού (ΟΑΕΔ), για το οποίο θα τριπλασιαστεί ο προϋπολογισμός 
του από 10 σε 30 εκατ. ευρώ.
   «Στόχος μας, ειδικά εφέτος, είναι να ενισχύσουμε, όσο μπορούμε, 
τον εσωτερικό τουρισμό. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας και κατα-
βάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, για να αντιμετωπίσουμε τις 
οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης από την πανδημία. Το σίγουρο 
είναι ότι το 2021 θα κερδίσουμε το χαμένο έδαφος» υποστήριξε ο 
υπουργός Εργασίας.

Το σχέδιο της κυβέρνησης για την επανεκκίνηση του τουρισμού 
ξεδίπλωσε πριν από λίγο ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης 
παίρνοντας τη σκυτάλη από τους υπουργούς, Οικονομίας Χρή-
στου Σταϊκούρα, Εργασίας Γιάννη Βρούτση και Ανάπτυξης Άδωνι 
Γεωργιάδη που λίγο νωρίτερα ανακοίνωσαν τις παρεμβάσεις στο 
μέτωπο της οικονομίας και της εργασίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ.
Ο κ. Θεοχάρης ανακοίνωσε ότι το σχέδιο Restart Tourism, όπως 
κωδικά ονομάζεται, είναι ολοκληρωμένο σαφές και σχεδιασμένο 
για να εξασφαλίσει ασφάλεια σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις.
Η επανεκκίνηση της τουριστικής βιομηχανίας εξελίσσεται σε δυο 
μέτωπα. Η πρώτη αφορά το εγχώριο μέτωπο και το δεύτερο αφο-
ρά το άνοιγμα των συνόρων και την προσέλκυση επισκεπτών από 
το εξωτερικό.
Σε ό,τι αφορά το εγχώριο μέτωπο 25 Μαΐου πλώρη για καλές κρα-
τήσεις βάζει το γιώτιγκ. 1η Ιουνίου ανοίγουν τα ξενοδοχεία 12μη-
νης λειτουργίας, τα κάμπινγκ/ κατασκηνώσεις. Τέλος νωρίτερα 
από ό,τι αρχικά είχε ανακοινωθεί, στις 15 Ιουνίου, ανοίγουν και τα 
εποχικά ξενοδοχεία, προκειμένου να υποδεχθούν τους επισκέπτες 
του εξωτερικού.
Το δεύτερο μέτωπο της επανεκκίνησης της τουριστικής βιομηχα-
νίας αφορά τις ελεύσεις επισκεπτών από το εξωτερικό, με τον κ. Θε-
οχάρη να ανακοινώνει ότι από τις 15 Ιουνίου απελευθερώνονται 
οι πτήσεις προς το Ελευθέριος Βενιζέλος, αλλά από χώρες με καλά 
επιδημιολιογικά κριτήρια, και από 1η Ιουλίου απελευθερώνονται 
οι πτήσεις προς όλα τα αεροδρόμια της χώρας. Χώρες, όπως η 
Γερμανία η Βουλγαρία και άλλες χώρες της Βαλτικής θα αποτε-

λέσουν εφέτος τις αγορές που θα τροφοδοτήσουν με επισκέπτες 
την Ελλάδα.
Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Τουρισμού, οι δυνητικοί 
επισκέπτες της Ελλάδας δεν θα είναι υποχρεωμένοι να πραγματο-
ποιήσουν τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού, ούτε θα μπαίνουν σε 
καραντίνα, ωστόσο θα γίνονται στην Ελλάδα δειγματοληπτικά 
τεστ στους επισκέπτες.
Σε πρώτο πλάνο τίθεται η ασφάλεια των επισκεπτών 
της Ελλάδας
Σε πρώτο πλάνο τίθεται η ασφάλεια των επισκεπτών της Ελλάδας 
την επόμενη ημέρα της επανεκκίνησης του τουρισμού. Συγκεκρι-
μένα ο υπουργός τουρισμού Χάρης Θεοχάρης στη παρουσίαση 
του σχεδίου Restart Tourism επισήμανε ότι έχει καταρτιστεί ένα 
σχέδιο ενισχυμένης ικανότητας διαχείρισης κρούσματος στην 
Ελλάδα.
Ένα σχέδιο που όπως εξήγησε εστιάζει σε δυο άξονες:
Ο πρώτος αφορά την ενίσχυση της υγειονομικής ικανότητας των 
περιοχών, και στο πλαίσιο αυτό θα ορίζεται συνεργαζόμενος για-
τρός με κάθε κατάλυμα ως πρώτο σημείο αξιολόγηση των κρου-
σμάτων. Την ίδια στιγμή το κάθε κατάλυμα θα διαθέτει συντονι-
στή, προκειμένου η συνεργασία του γιατρού με τον συντονιστή να 
βοηθάει στο μέγιστο τη διαχείριση των τυχόν κρουσμάτων που 
θα προκύψουν και την επικοινωνία με την Πολιτική Προστασία.
Ο δεύτερος άξονας αφορά τη διαχείριση των κρουσμάτων, με το 
γιατρό καταλύματος να επιλαμβάνεται σε πρώτο χρόνο και την 
ίδια στιγμή θα υπάρχει μέριμνα για ειδικούς χώρους για καραντί-
να ανά προορισμό και πρόνοια για μεταφορά σε ιατρική δομή αν 

αυτό κριθεί σκόπιμο.
Για τους μικρούς νησιωτικούς προορισμούς -όπως τόνισε ο 
υπουργός- αναπτύχθηκαν ξεχωριστά επιχειρησιακά πλάνα για 
κάθε έναν από αυτούς, δρομολογώντας την τοποθέτηση 20 νέων 
αναλυτών για τεστ και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα 600 κλίνες 
Covid προκειμένου να καλύψουν κάθε πιθανή ανάγκη.
Τουρισμός για όλους
Το σχέδιο του υπουργείου Τουρισμού εστιάζει μεταξύ άλλων στην 
τόνωση του κοινωνικού τουρισμού. Συγκεκριμένα ο υπουργός 
Τουρισμού ανακοίνωσε την ενίσχυση του, ενώ νωρίτερα οι συ-
ναρμόδιοι υπουργοί μίλησαν πιο συγκεκριμένα κάνοντας λόγο για 
τριπλασιασμό της χρηματοδότησης του.
Ο κ. Θεοχάρης ωστόσο ανακοίνωσε στοχευμένη διαφημιστική 
καμπάνια και εστίασε στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους. Το εν 
λόγω πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας του 
κλάδου και της τόνωση της ζήτησης. Είναι προϋπολογισμού 30 
εκατομμυρίων ευρώ, θα περιλαμβάνει ξενοδοχεία και τουριστικά 
γραφεία, θα προβλέπει κατ  ́ελάχιστον 4 διανυκτερεύσεις και θα 
αφορά 250.000 δικαιούχους, όπως είπε.
Στο μεταξύ όσοι επισκέπτες έρχονται στην Ελλάδα, θα κατεβάζουν 
την νέα εφαρμογή του Visit Greece, η οποία θα περιλαμβάνει 
χρήσιμες πληροφορίες και λεπτομέρειες για τους ελληνικούς προ-
ορισμούς. Στο σημείο αυτό ο υπουργός υπογράμμισε ότι κονδύλια 
ύψους 23 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν από τον ΕΟΤ για δρά-
σεις διαφήμισης αλλά και συνδιαφήμισης με Tour Operator’s κλπ.

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Γ. Βρούτσης: Μπαίνουμε στη νέα φάση στήριξης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας

Χ. Θεοχάρης: Χωρίς την υποχρέωση τεστ κορωνοϊού οι ξένοι επισκέπτες
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Σκληρή κριτική για το “περιβόητο σχέδιο” που “εμφάνισε επιτέ-
λους” ο πρωθυπουργός “μετά από δύο μήνες ανυπαρξίας που 
στοίχισαν ακριβά στην ελληνική οικονομία”, ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει ότι το σχέ-
διο του κ. Μητσοτάκη για την επόμενη μέρα “βασίζεται σε 20% 
μειώσεις μισθών στον ιδιωτικό τομέα, εκ περιτροπής εργασίας 
ή αλλιώς απολύσεις για τους εργαζόμενους και ‘ανοσία αγέλης’ 
για τις επιχειρήσεις με σκοπό την επιβίωση των ισχυρών και την 
καταστροφή των μικρομεσαίων».
Για τον ΣΥΡΙΖΑ το σχέδιο αυτό «δεν κάνει τίποτε άλλο δηλαδή 
από το να ανακυκλώνει τις αποτυχημένες συνταγές της περιό-
δου 2010 – 2014 που οδήγησαν την κοινωνία στο χείλος της 
καταστροφής και την οικονομία στα πρόθυρα της χρεοκοπίας».
Ειδικότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι ως προς τις επιχειρήσεις απου-
σιάζει η άμεση ενίσχυση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το ύψος 
της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι «απολύτως ανεπαρκές», 
τα προγράμματα εγγυοδοσίας έτσι όπως εφαρμόζονται από την 
κυβέρνηση «αφήνουν εκτός την συντριπτική πλειοψηφία των 
επιχειρήσεων». Επιπλέον, αναφέρει ότι ανακοινώθηκε μείωση 
προκαταβολής φόρου χωρίς όμως να προσδιοριστεί πόσους 
και ποιους θα αφορά. Επ’ αυτού ο ΣΥΡΙΖΑ υπενθυμίζει ότι στο 
πρόγραμμά του είχε την μείωση της για φυσικά πρόσωπα και 

ατομικές επιχειρήσεις στο 50% και για νομικά πρόσωπα στο 
80% και ότι αυτή η μείωση θα ήταν νόμος του Κράτους από 
1/1/2020 «αν ο κ. Μητσοτάκης δεν είχε επιλέξει άλλο μίγμα 
πολιτικής». Ακόμη, αναφέρει ότι η μείωση του ΦΠΑ που εξήγ-
γειλε, αν δεν υπάρξει τζίρος, δεν θα έχει κανένα νόημα και ότι 
δεν υπήρξε κάποιο συγκεκριμένο μέτρο για την επιδότηση της 
ζήτησης στον τουρισμό.
Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον κ. Μητσοτάκη ότι “επανέλαβε για μια 
ακόμη φορά τα ψέματα σχετικά με τις δήθεν καλές επιδόσεις της 
κυβέρνησής του ως προς την ανάπτυξη». Ωστόσο, τονίζει, «τα 
επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η κυβέρνηση παρέλαβε την οικο-
νομία με ανάπτυξη 2,8% τον Ιούλιο του 2019 και ‘κατάφερε’ να 
την προσγειώσει στο μόλις 1% στο τέλος της χρονιάς, πολύ πριν 
το ξέσπασμα της πανδημίας δηλαδή».
Έντονη κριτική ασκεί και ως προς τα μέτρα για τις εργασιακές 
σχέσεις, σχολιάζοντας ότι “δυστυχώς επιβεβαιώνονται τα 
χειρότερα σενάρια», καθώς «οι εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη 
επιχειρούν να επιβάλλουν την πλήρη διάλυση των εργασιακών 
σχέσεων προσφέροντας απλόχερα ένα καθεστώς ασυδοσίας 
στα χέρια των εργοδοτών». Συγκεκριμένα αναφέρει ότι: “Μονι-
μοποιεί την αναστολή συμβάσεων εργασίας, εξακολουθεί δηλα-
δή να επιδοτεί ουσιαστικά την ανεργία. Ωθεί τους εργαζόμενους 

είτε σε αποδοχή της εκ περιτροπής εργασίας ή σε απόλυση. Προ-
χωρά ουσιαστικά σε μειώσεις μισθών 20% στον ιδιωτικό τομέα 
με πλήρη ευελιξία ως προς τις συμβάσεις και τα ωράρια».
Αντίστοιχα, όσον αφορά στον τουρισμό και την εστίαση, ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ υποστηρίζει πως “τα ελάχιστα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση 
είναι σταγόνα στον ωκεανό», προσθέτοντας ότι για τον πρωτο-
γενή τομέα «δεν ακούστηκε ούτε λέξη».
Σχετικά με το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός μίλησε συνολικά για 
ενισχύσεις 24 δισ., ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει πως “τώρα που εγκατέλει-
ψε την λογική των ‘λεφτόδεντρων’, καλό θα ήταν να ασχοληθεί 
με την αριθμητική που έχει ως βασική αρχή ότι δεν προσθέτουμε 
μήλα με πορτοκάλια».
Τέλος, σχολιάζει πως “πρέπει να συμφωνήσουμε με τον κ. 
Μητσοτάκη ότι με την πανδημία κατέρρευσαν στερεότυπα του 
παρελθόντος», για να προσθέσει ότι «ξέχασε όμως να προσθέσει 
ότι το πρώτο στερεότυπο που κατέρρευσε είναι οι ιδεοληψίες 
περί αυτορύθμισης της αγοράς και δαιμονοποίησης της κρα-
τικής παρέμβασης». «Ιδεοληψίες», καταλήγει, «που από ό,τι 
φαίνεται εξακολουθούν να κυριαρχούν στην κυβέρνησή του με 
καταστροφικές συνέπειες για την ελληνική οικονομία».

Το Κίνημα Αλλαγής σχολίασε τα μέτρα που ανακοίνωσε η 
κυβέρνηση ως ανεπαρκή ανεπεξέργαστα και το χειρότερο με 
στρεβλώσεις που προδίδουν τις βαθιά συντηρητικές λογικές της 
ΝΔ . Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου «η 
Κυβέρνηση υπό την πίεση των προβλημάτων, εξαναγκάστηκε 
να ανακοινώσει με καθυστέρηση, μέτρα στήριξης των επιχει-
ρήσεων, του τουρισμού και της εργασίας», ενώ επισημαίνεται 
ότι κινήθηκε με βάση το ενδιάμεσο πρόγραμμα που το Κίνημα 
Αλλαγής έχει δημοσιοποιήσει εδώ και μήνες για ζωντανή οικο-
νομία - όρθια κοινωνία. 

Το Κίνημα Αλλαγής αναφέρει συγκεκριμένα παραδείγματα για 
τις επικρίσεις του όπως: 
Η επιδότηση εργασίας συνοδεύεται από μείωση αποδοχών (για 
εργαζόμενο των 1000 ευρώ η μείωση είναι 200 ευρώ, 20% του 
μισθού), ενώ συνδέεται με ελαστικές μορφές απασχόλησης.
Η μείωση της προκαταβολής φόρου παραπέμπεται για τον Ιού-
λιο, χωρίς να προσδιορίζεται το ποσοστό της μείωσης.
Οι όροι για τα εγγυημένα δάνεια προς τις επιχειρήσεις, επαφίενται 
στη γνωστή «καλή θέληση» των Τραπεζών.
Αντί της μείωσης του ΦΠΑ σημαντικά και συνολικά σε εστίαση 

και διαμονή , τον μειώνει μόνο στον καφέ και την πορτοκαλάδα.
Το επίδομα ανεργίας στους εποχιακούς εργαζόμενους του του-
ρισμού, στα ξενοδοχεία που δεν θα ανοίξουν διατηρείται μόνο 
μέχρι τον Σεπτέμβριο!
«Όσα για το συνολικό κόστος των δήθεν 24 δισ. ευρώ για όλη 
την περίοδο της πανδημίας, η Κυβέρνηση με μαγικό τρόπο 
αθροίζει παροχές, δάνεια, εγγυήσεις δανείων και αναβολές 
είσπραξης οφειλών. Οικονομικά για κοροϊδία αλλά όλοι καταλα-
βαίνουν», υποστηρίζει το Κίνημα Αλλαγής.

«Μέχρι τώρα η κυβέρνηση ζητούσε θυσίες απ’ το λαό για να μην 
καταρρεύσει το αποδυναμωμένο δημόσιο σύστημα υγείας. Σή-
μερα ζητάει νέες θυσίες από εργαζόμενους κι αυτοαπασχολού-
μενους, με το πρόσχημα της “δίκαιης κατανομής των βαρών”, 
για να στηριχθεί η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων» 
επισημαίνει ανακοίνωση του ΚΚΕ «για το διάγγελμα Μητσοτάκη 
σχετικά με την επανεκκίνηση της Οικονομίας».
«Το περιβόητο κυβερνητικό σχέδιο για τον τουρισμό αρχίζει και 
τελειώνει στη στήριξη των μεγάλων ομίλων του τουρισμού και 
των μεταφορών, θυσιάζοντας την υγεία και τα δικαιώματα των 
εργαζομένων. Αυτό το στόχο έχουν τα μέτρα που ανακοινώθη-
καν, με ουσιαστική ακύρωση των υγειονομικών πρωτοκόλ-
λων, ειδικά στις μεταφορές, με αδρές επιδοτήσεις στο κεφάλαιο 
που θα τις πληρώσει ο λαός και με κατάργηση των συλλογικών 

συμβάσεων» αναφέρει το ΚΚΕ προσθέτοντας «την ίδια στιγμή 
τα μέτρα για τους εργαζόμενους δεν εξασφαλίζουν στοιχειώδη 
επιβίωση, ενώ για όσους καταφέρουν να βρουν δουλειά, προ-
βλέπεται ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία και εντατικοποίηση, που 
θα παραμείνουν και μετά την όποια ανάκαμψη. Το ίδιο ισχύει για 
τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, οι οποίοι - πέρα απ’ 
τα νέα βάρη που γέννησε η κρίση - θα συνεχίσουν να πληρώ-
νουν τους αντιλαϊκούς νόμους που παραμένουν σε ισχύ».
«Το σχέδιο της κυβέρνησης φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη 
χρεοκοπία του μοντέλου της “εξωστρέφειας” που είχαν κάνει 
σημαία τους όλες οι κυβερνήσεις, αναγορεύοντας τον τουρισμό 
σε “ατμομηχανή” της οικονομίας, υπονομεύοντας παράλληλα 
τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας.
Το κράτος και η μεγαλοεργοδοσία, ειδικά στον κλάδο του 

τουρισμού, που πανηγύριζαν για τους υψηλούς ρυθμούς ανά-
πτυξης και κερδοφορίας, πρέπει να διασφαλίσουν ότι κανένας 
εργαζόμενος, άνεργος ή και αυτοαπασχολούμενος δε θα μείνει 
χωρίς αξιοπρεπές εισόδημα. Να καταργηθούν εδώ και τώρα 
οι αντεργατικές ρυθμίσεις των ΠΝΠ. Απαλλαγή και κούρεμα 
χρεών για τα λαϊκά στρώματα» τονίζει η ανακοίνωση του ΚΚΕ 
καταλήγοντας:
«Οι εξελίξεις κάνουν ακόμη πιο αναγκαίο και ρεαλιστικό το δρό-
μο ριζικών αλλαγών στην οικονομία και την κοινωνική οργά-
νωση, που προβάλλει μέσα απ’ την πανδημία και τη χρεοκοπία 
του συστήματος. Πληρώσαμε πολλά, δε θα πληρώσουμε ξανά 
την καπιταλιστική κρίση». 

Συνέχεια στη σελ. 13

ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΚΥβΕΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΣΥΡΙΖΑ: Το σχέδιο Μητσοτάκη είναι 20% μειώσεις μισθών για τους εργαζόμενους και ανοσία αγέλης για τους μικρομεσαίους

Κίνημα Αλλαγής: «Μέτρα καθυστερημένα, ανεπαρκή και συντηρητικά»

ΚΚΕ για διάγγελμα Μητσοτάκη: Εργαζόμενοι και λαός πληρώσαμε πολλά, δε θα πληρώσουμε ξανά την καπιταλιστική κρίση
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Έξι προγράμματα με συνολικό προϋπολογισμό 31,4 
εκατ. ευρώ για δράσεις αειφόρου ενέργειας και κλί-
ματος, προώθησης κυκλικής οικονομίας, ενεργειακές 
κοινότητες, καθώς και ένα πιλοτικό πρόγραμμα χρημα-
τοδότησης επιχειρήσεων με υψηλή εξάρτηση από την 
«αλυσίδα του λιγνίτη», θα προκηρύξει άμεσα το Πράσι-
νο Ταμείο, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξια-
κής Μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών. 
Αυτό ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, μετά από συνάντηση 
με τον περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Κα-
σαπίδη και τους δημάρχους Φλώρινας Βασίλη Γιαννά-
κη, Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτα, Εορδαίας Παναγιώτη 
Πλακεντά και Αμύνταιου Άνθιμο Μπιτάκη, στην οποία 
συμμετείχαν ο υφυπουργός Γεράσιμος Θωμάς και ο 
πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής για τη Δίκαιη 
Μετάβαση Κωστής Μουσουρούλης. 

Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε επίσης στα 12 μέτρα 
που είχε εξαγγείλει κατά την επίσκεψή του στη Δυτική 
Μακεδονία στις αρχές Φεβρουαρίου, κάνοντας ειδική 
μνεία στην δέσμευση για ειδικά φορολογικά/αναπτυξι-
ακά κίνητρα που θα διευκολύνουν τις επενδύσεις στην 
περιοχή. 
Ο κ. Θωμάς επεσήμανε ότι το masterplan της απολιγνι-
τοποίησης θα ολοκληρωθεί ως το τέλος του καλοκαι-
ριού και θα ακολουθήσει διαβούλευση με τις τοπικές 
κοινωνίες για να ολοκληρωθεί έως το τέλος του χρόνου, 
όπως προβλέπει το χρονοδιάγραμμα. 
Από την πλευρά του ο κ. Μουσουρούλης σημείωσε ότι 
η επιλογή των κατάλληλων χρήσεων γης θα γίνει με δε-
δομένα ουσιαστικά και όχι οραματικά, για να εξυπηρε-
τηθεί ο στόχος του μετασχηματισμού του παραγωγικού 
μοντέλου της περιοχής. Ανέλυσε δε, τις πηγές χρημα-
τοδότησης, που είναι ο λιγνιτικός πόρος, οι πόροι του 

Πράσινου Ταμείου, οι επενδύσεις της ΔΕΗ για τις αποκα-
ταστάσεις των ορυχείων, το τρέχον ΕΣΠΑ 2014-2020 και 
ενδεχομένως το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. 
Αναφορικά με τις τηλεθερμάνσεις, επιβεβαιώθηκε ότι για 
τις ήδη λειτουργούσες (Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Αμύνταιο) 
προβλέπεται η τροφοδότησή τους με φυσικό αέριο, 
ενώ στην Φλώρινα θα κατασκευαστεί δίκτυο διανομής 
φυσικού αερίου, που θα καλύπτει, όχι μόνο τις ανάγκες 
θέρμανσης, αλλά και οικιακής χρήσης των κατοίκων της 
περιοχής. 
Όπως επισημάνθηκε, ο ΔΕΣΦΑ δεσμεύθηκε στο νέο 
δεκαετές σχέδιο ανάπτυξής του, να επιταχύνει τις διαδι-
κασίες για την κατασκευή σταθμού εξόδου του αγωγού 
TAP στον Περδίκκα Εορδαίας και η ΔΕΔΑ ανακοίνωσε 
την ένταξη των έργων κατασκευής δικτύων διανομής 
στους ενεργειακούς δήμους.

Συνέχεια από τη σελ. 12

«Όταν ζητάς από το λαό να πληρώνει φόρους, ενώ δεν 
έχει έσοδα, είναι σα να λες σε κάποιον που είναι δια-
σωληνωμένος, να σηκωθεί και να τρέξει. Πολλά λόγια, 
πολλά ‘θα’, πολλές υποσχέσεις με ημερομηνία λήξεως 
τις ερχόμενες εκλογές, δηλαδή το Σεπτέμβριο», σημει-
ώνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, 
Κυριάκος Βελόπουλος αναφερόμενος στο μήνυμα του 

πρωθυπουργού και συνεχίζει:
«Όσο για την επίκληση των μέτρων των άλλων χωρών, 
εάν ρίξει μια ματιά ο ίδιος, θα διαπιστώσει ότι η μείω-
ση του ΦΠΑ από το 24% στο 13% δεν έχει καμία σχέση 
με την Ευρώπη! Το ίδιο ισχύει και την ‘γενναία’ μείωση 
προκαταβολή φόρου, που με τη δειλία όμως που έδειξε 
στο να την ανακοινώσει, μας κάνει να τρέμουμε.
Για τον τουρισμό όχι μόνο δεν είναι κίνητρα τα όσα (ελά-
χιστα) ανήγγειλε, αλλά φοβόμαστε ότι δεν θα ανοίξει 

κανένα ξενοδοχείο.
Απλά ο πρωθυπουργός σήμερα αρκέστηκε στο να μετα-
φέρει τα δυσάρεστα μέτρα που έρχονται μετά το Σεπτέμ-
βριο, δηλαδή μετά τις εκλογές!
Καλούμε την κυβέρνηση, επειδή δεν έχει σχέδιο να 
εφαρμόσει το δικό μας. Το κάνει επιλεκτικά και κρυφά, 
ας το κάνει φανερά και καθολικά», καταλήγει ο πρόε-
δρος της Ελληνικής Λύσης.

«Οι 15 πολιτικές που ανακοινώθηκαν από τον πρω-
θυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τους αρμόδιους 
υπουργούς δημιουργούν εμπιστοσύνη, αισιοδοξία, αλ-
ληλεγγύη και αξιοπιστία στους πολίτες και το επιχειρείν 
για την διαχείριση της κρίσης, την ανάσχεση της ύφεσης 
και την αναστροφή του οικονομικού κλίματος». Αυτό 
δήλωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης.
Αναλυτικά η δήλωση του κ. Κορκίδη έχει ως εξής:
«...Το σχέδιο της κυβέρνησης για την εργασία και την 
οικονομία, σύμφωνα με τους κεντρικούς άξονες που πε-
ριέγραψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επι-
ταχύνει την επανεκκίνηση της αγοράς, προστατεύει την 
εργασία και κινείται στη κατεύθυνση για σταθεροποίηση 
και ανάταξη όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων. 
Στα επόμενα βήματα των μέτρων, συνολικού κόστους 
24 δισ. ευρώ, προτεραιότητα δίνεται στη στήριξη των 

κλάδων που συνθέτουν το οικονομικό πλέγμα του του-
ρισμού, της εστίασης, των μεταφορών, καθώς επίσης 
του πολιτισμού και αθλητισμού. Τα νέα μέτρα ίσως να 
δημιουργούν κάποια ερωτηματικά, ενώ αντίστοιχη 
αντιμετώπιση αναμένουν το εμπόριο, η μεταποίηση και 
οι υπόλοιποι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας.
Σε μία κρίσιμη φάση της προσπάθειας να εξέλθει η χώρα 
της πανδημίας με τις μικρότερες δυνατές απώλειες, οι 15 
πολιτικές που ανακοινώθηκαν δημιουργούν εμπιστοσύ-
νη, αισιοδοξία, αλληλεγγύη και αξιοπιστία στους πολίτες 
και το επιχειρείν για την διαχείριση της κρίσης, την ανά-
σχεση της ύφεσης και την αναστροφή του οικονομικού 
κλίματος. Το κυβερνητικό σχέδιο είναι συνεκτικό και 
γρήγορο, ενώ περιλαμβάνει ένα τετράπτυχο στήριξης 
στην απασχόληση, τη ρευστότητα, την φορολογία και 
το ιδιωτικό χρέος. Η κυβέρνηση ξεδιπλώνει τα μέτρα 
μέχρι τον Οκτώβριο, συνεχίζει να επενδύει στις συνθή-

κες ασφάλειας για τους πολίτες και ανοίγει «ομπρέλα 
προστασίας» για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις.
Όσον αφορά στην επανεκκίνηση των τουριστικών δρα-
στηριοτήτων, το «momentum» που έχει διαμορφωθεί 
σε παγκόσμια κλίμακα, η Ελλάδα φιγουράρει στις πρώ-
τες θέσεις στις συστάσεις που δίνουν οι «tour operators» 
για μέρη με μεγαλύτερη ασφάλεια. Η προβολή της 
χώρας μας από όλα τα μέσα ενημέρωσης παντού στον 
κόσμο, δείχνει ότι όλοι έχουν στραμμένη την προσοχή 
τους στην Ελλάδα. Αυτό μας διαφημίζει με τον καλύτερο 
τρόπο και μας βοηθά να μην χαθεί όλη η φετινή τουρι-
στική σεζόν. Η Ελλάδα είναι μία χώρα, όπως περίτρανα 
αποδείχθηκε, υγειονομικά «θωρακισμένη» και πρέπει να 
αξιοποιήσει όσα επάξια κατάφερε...»

ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΤΑ 12 ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥβΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΚΥβΕΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Σχόλιο του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, για το μήνυμα του πρωθυπουργού

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕβΕΠ β. ΚΟΡΚΙΔΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ:
Η κυβέρνηση ανοίγει «ομπρέλα προστασίας» σε απασχόληση και επιχειρήσεις
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Ξεκίνησε χθες η εισαγωγή φυσικού αερίου και στο τελευ-
ταίο τμήμα του αγωγού TAP στην Ελλάδα, από τις Σέρρες 
έως την Ιεροπηγή Καστοριάς και τα ελληνο-αλβανικά 
σύνορα, στο πλαίσιο της δοκιμαστικής λειτουργίας του 
έργου. 
Η εισαγωγή αερίου και στα 550 χλμ. του ελληνικού τμή-
ματος του αγωγού, ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2019, συ-
νιστά σημαντικό ορόσημο στο δρόμο για την ολοκλήρω-
ση του έργου. Κατά τη διαδικασία της δοκιμής ελέγχεται 

ότι η υποδομή είναι ασφαλής και έτοιμη για λειτουργία, 
σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα. 
Η Κοινοπραξία κατασκευής του έργου τονίζει ακόμη ότι 
είναι απαραίτητη η συμβολή και συνεργασία όλων όσων 
δραστηριοποιούνται ή πραγματοποιούν εργασίες κοντά 
στον αγωγό ΤΑΡ. Για αυτό, όσοι σχεδιάζουν εργασίες πλη-
σίον του αγωγού και/ή των εγκαταστάσεών του, παρα-
καλούνται να ακολουθούν τις σχετικές Οδηγίες ασφαλείας 
που είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του ΤΑΡ. 

Επίσης, ο ΤΑΡ έχει θεσπίσει τη Γραμμή Επικοινωνίας 
και Αναφορών 213 010 4500 (αστική χρέωση, Δευτέ-
ρα-Παρασκευή, 09:00-17:00) στην οποία μπορούν να 
απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι πριν ξεκινήσουν εργα-
σίες πλησίον του αγωγού, καθώς και τις 24ωρες Γραμμές 
Έκτακτης Ανάγκης 210 555 0040 (αστική χρέωση) ή 800 
118 1881 (κλήσεις μόνο από σταθερά, χωρίς χρέωση) για 
έκτακτα περιστατικά.

Το Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε τις προσφυγές των εται-
ρειών Nord Stream AG και Nord Stream 2AG κατά της 
Οδηγίας που επιβάλλει του κανόνες του Τρίτου Ενεργει-
ακού πακέτου της ΕΕ σε αγωγούς φυσικού αερίου, που 
αναπτύσσονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώ-
ρες, αναφέρεται στο δελτίο τύπου του Δικαστηρίου της ΕΕ 
που κοινοποιήθηκε σήμερα 20 Μαΐου.
Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι προσφυγές των διαχει-
ριστριών εταιρειών των αγωγών φυσικού αερίου Nord 
Stream και Nord Stream 2 δεν γίνονται αποδεκτές ώστε 
να εξετασθούν κατ’ ουσίαν. Κατά την άποψη του δικαστη-
ρίου οι διαχειριστές και των δύο αγωγών φυσικού αερίου 
δεν έχουν άμεση σχέση με την Οδηγία για το φυσικό αέριο 
της Ε.Ε.
Το δικαστήριο αποφάσισε ότι οι διαχειρίστριες εταιρεί-

ες των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream και Nord 
Stream 2, δεν έχουν άμεση σχέση με την Οδηγία αυτή. Η 
εν λόγω οδηγία, την οποία αμφισβητούν οι διαχειρίστρι-
ες εταιρείες, τέθηκε σε ισχύ στις 23 Μαΐου του 2019 και 
έπρεπε να ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία έως τις 
24 Φεβρουαρίου του 2020. Η Οδηγία υποχρεώνει τις δι-
αχειρίστριες εταιρείες να μοιραστούν το ιδιοκτησιακό κα-
θεστώς που σχετίζεται με δραστηριότητες μεταφοράς, να 
υιοθετήσουν ένα σύστημα πρόσβασης χωρίς διακρίσεις 
σε τρίτα πρόσωπα στα συστήματα μεταφοράς και διανο-
μής στην βάση των τιμών που είχαν καθορισθεί.
Στο μεταξύ η Ομοσπονδιακή αρχή ενεργειακών δικτυών 
της Γερμανίας αποφάσισε να αποδεσμεύσει τον αγωγό 
φυσικού αερίου Nord Stream από την ισχύ της Οδηγίας 
για το φυσικό αέριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επι-

κράτεια της χώρας για μια περίοδο 20 ετών, αναφέρεται 
στην ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας του αγω-
γού, Nord Stream AG
Το σχετικό αίτημα προς την αρχή είχε υποβληθεί στις 19 
Δεκεμβρίου του 2019.
«Σε αντιστοιχία με το αίτημα, η αποδέσμευση από τον συ-
γκεκριμένο κανόνα (της Οδηγίας) εφαρμόζεται για το τμή-
μα του αγωγού, που βρίσκεται στο έδαφος της Γερμανίας 
(περιλαμβανομένων και χωρικών υδάτων της Γερμανίας) 
και πρωταρχικά ισχύει για διάστημα 20 ετών, αναδρομικά 
από την στιγμή που τέθηκε σε ισχύ ο τροποποιηθείς Νόμος 
για την ενεργειακή βιομηχανίας της ΟΔΓ της 12ης Δεκεμ-
βρίου του 2019», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Πηγές: Deutche Welle (Russian) , TASS

Τον Σεπτέμβριο του 2021 θα δοθεί σε χρήση το νέο διυλι-
στήριο νερού στον Άγιο Ιωάννη Σερρών, το οποίο θα εξυ-
πηρετήσει το 60% των αναγκών υδροδότησης της πόλης 
των Σερρών. Το έργο, ύψους 5.885.000 ευρώ που χρη-
ματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους μέσω της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας, περιλαμβάνει την υποδομή 
υδροληψίας, αντλιοστάσιο, μονάδες επεξεργασίας νερού, 
μονάδα επεξεργασίας νερών έκπλυσης, κέντρο ελέγχου 
της εγκατάστασης και λοιπές κτιριακές εγκαταστάσεις.
Το διυλιστήριο θα επεξεργάζεται 12.000 κυβικά μέτρα 

νερού την ημέρα ή 600 κ.μ. πόσιμου νερού την ώρα. Η 
υδροληψία θα γίνεται από την κοίτη του ρέματος μετά το 
μικρό φράγμα της λίμνης του Αγίου Ιωάννη. Από τη μονά-
δα φίλτρανσης θα διοχετεύεται νερό υψηλών προδιαγρα-
φών δυο βαθμίδων. Επίσης, προβλέφθηκε να εγκαταστα-
θούν σε καίρια σημεία του έργου τοπικοί σταθμοί ελέγχου.
Η θεμελίωση του έργου έγινε σήμερα, παρουσία του Πε-
ριφερειάρχη, Απόστολου Τζιτζικώστα, του αντιπεριφε-
ρειάρχη Σερρών Παναγιώτη Σπυρόπουλου, του Δημάρ-
χου Σερρών Αλέξανδρου Χρυσάφη και του Προέδρου της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σερρών 
Αλέξανδρου Χαλκιόπουλου. Ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε, 
μεταξύ άλλων, ότι με το έργο αλλά και με τον νέο κεντρικό 
αγωγό ύδρευσης μήκους τριών χιλιομέτρων, που επίσης 
χρηματοδοτεί η Περιφέρεια με 1,4 εκ. ευρώ, διασφαλίζο-
νται οι πιο σύγχρονες υποδομές ύδρευσης, που θα εξυπη-
ρετήσουν για τις επόμενες τουλάχιστον έξι δεκαετίες την 
πόλη των Σερρών.

«Οι λόγοι για την συγχώνευση της Fiat Chrysler και της 
Peugeot PSA είναι ισχυρότεροι από ποτέ», δήλωσε o ένας 
εκ των ισχυρών ανδρών της FCA, Τζόν Ελκαν, καθώς η 
πανδημία του κορωνοϊού έχει δημιουργήσει νέες ανάγκες 

και προκλήσεις στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters οι προπαρασκευ-
αστικές εργασίες για τη συγχώνευση προχωρούν όπως 
έχουν προβλεφθεί. Άλλωστε είναι γνωστό ότι η FCA και 

η PSA συμφώνησαν να δημιουργήσουν την τέταρτη με-
γαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο με μια συμ-
φωνία που αναμένεται να κλείσει το πρώτο τρίμηνο του 
επόμενου έτους.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΑΡ

TO ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ NORD STReAM 
Κατά της Οδηγίας για το φυσικό αέριο της ΕΕ

TΟΝ ΣΕΠΤΕΜβΡΙΟ ΤΟΥ 2021 ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΠΟΤΕ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ FCA ΚΑΙ PSA ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΖΟΝ ΕΛΚΑΝ
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Η μελέτη για τη βελτίωση της επισκεψιμότητας των μνημείων, 
στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, για τα άτομα με δυσκολία στην 
κίνηση, απασχόλησε χθες το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβού-
λιο (ΚΑΣ), το οποίο και γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την 
εφαρμογή της.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή το υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, «η αρχαία χωρική συγκρότηση της Ακρόπολης 
δεν είναι εύκολα αντιληπτή στον σημερινό επισκέπτη, ο οποίος 
εκλαμβάνει το σύνολο ως μια ανώμαλη και δύσβατη πλατεία 
με μαρμάρινα αρχιτεκτονικά αριστουργήματα, που περιέργως 
το κάτω μέρος τους είναι άτεχνο και ευτελές με συχνά έκδηλα 
συμπτώματα καλπάζουσας φθοράς. Λιγότεροι είναι εκείνοι που 
αντιλαμβάνονται ότι το ευτελές μέρος ήταν αφανές και καλά 
προστατευμένο μέσα σε τεχνητές εδαφικές διαμορφώσεις, 
ανταποκρινόμενες σε μια πανάρχαια μνημειακής κλίμακας 
λειτουργική οργάνωση μεγάλης ιστορικής, αρχαιολογικής και 
αισθητικής αξίας», προσθέτει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ. Και 
εξηγεί ότι «προβλέπεται ακόμη η δημιουργία νέων διαδρομών 
και η επίστρωση των υφιστάμενων, η δημιουργία πλατωμάτων 
για την καλύτερη θέαση των μνημείων, ενώ θα προστατευτούν 
τα ίδια τα μνημεία, στα σημεία που φέρουν λαξεύματα και αρ-
χαιολογικά τεκμήρια».
«Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΚΑΣ», συνεχίζει η ανακοί-
νωση του ΥΠΠΟΑ, «οι νέες διαδρομές θα αναπτυχθούν σε ευ-

θείες και τεθλασμένες γραμμές, ενώ θα αποφευχθούν καμπύλες 
κατά το σχεδιασμό. Τόσο οι διάδρομοι των επισκεπτών όσο 
και τα πλατώματα θα πρέπει να διαστρωθούν με το ίδιο υλικό. 
Η χρωματική διαφοροποίηση θα αξιοποιείται μόνο για τη δή-
λωση των αρχαίων οδεύσεων. Ως εκ τούτου, θα διακρίνεται 
χρωματικά μόνον η οδός Παναθηναίων (δηλαδή το τμήμα της 
διαδρομής από τα Προπύλαια έως τη ΒΑ γωνία του Παρθενώ-
να) και αργότερα η βόρεια οδός, ενώ όλα τα πλατώματα και 
οι συμβατικές διαδρομές θα αποδίδονται, με άλλη απόχρωση 
υλικού. Επίσης, θα επισημανθούν με διαφοροποίηση υλικού ή 
χρώματος τα όρια σημαντικών -αλλά αθέατων μέχρι στιγμής- 
κτισμάτων επί του βράχου. Προτείνεται να διατηρηθεί και η 
δυνατότητα κίνησης αμαξιδίων ΑΜΕΑ και στην περιοχή νοτίως 
του Παρθενώνα».
Οι νέες διαστρωματώσεις θα φέρουν μέσο πάχος 8 εκατοστών, 
ενώ θα επιλεγούν υλικά, με μεγάλη αντοχή, συμβατά με τα μνη-
μεία. Η τελική επιλογή θα γίνει μετά από αξιολόγηση δοκιμαστι-
κών εφαρμογών επί τόπου, τονίζει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, 
σύμφωνα με την οποία οι κατηγορίες των εργασιών που περι-
λαμβάνονται στην παρούσα μελέτη είναι επιγραμματικά οι εξής:
• Αφαίρεση σαθρών, καθαρισμός
• Επισκευή και επίστρωση υφιστάμενων διαδρομών, από σκυ-
ρόδεμα
• Κατασκευή νέων διαδρόμων κίνησης και η επίστρωσή τους με 

αρχιτεκτονικό σκυρόδεμα
• Επιστρώσεις περιοχών με υδατοπερατό σκυρόδεμα ή άλλο 
μαλακό υλικό
• Βελτίωση επιφάνειας πλατωμάτων με γαρμπίλι
«Η τεκμηρίωση των αρχαιολογικών πληροφοριών της μελέτης 
θα ακολουθήσει τα σχέδια των Stevens και Κορρέ, ενώ θα τη-
ρηθούν τα οριζοντιογραφικά και υψομετρικά δεδομένα ώστε 
το αποτέλεσμα να μπορεί να ενταχθεί αρμονικά στη μελλοντική 
επέκταση του έργου. Η σχετική μελέτη εκπονήθηκε με χορηγία 
του Ιδρύματος Ωνάση στο πλαίσιο του συνολικού χορηγικού 
προγράμματος που αφορά την αναβάθμιση των προσφερο-
μένων υπηρεσιών στην Ακρόπολη των Αθηνών», προστίθεται 
στην ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.
Μετά το πέρας της σχετικής συνεδρίασης η υπουργός Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη δήλωσε, σύμφωνα με 
το ΥΠΠΟΑ: «Όταν ολοκληρωθεί το έργο, η εμπειρία της επίσκε-
ψης στον Ιερό Βράχο, όχι μόνο για τα άτομα με δυσκολία στην 
κίνηση, αλλά και για το ευρύ κοινό θα είναι διαφορετική. Θα 
υποδέχονται τους επισκέπτες ομαλές ανθεκτικές και σταθερές 
επιφάνειες, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και ασφαλή κίνη-
ση, ενώ τα αμαξίδια θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα και 
όχι γραμμικά. Έτσι θα γίνεται αντιληπτός ο ελεύθερος, κατά την 
αρχαιότητα, χώρος».

Τη μέθοδο απόσπασης-μεταφοράς και επανατοποθέτησης για 
το εύρημα των «Δεσμωτών», στην περιοχή Εσπλανάδα του 
Φαλήρου, ενέκρινε χθες το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο 
(ΚΑΣ). Όπως ενημερώνει με ανακοίνωσή του το υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, «την μελέτη ζήτησε το ΚΑΣ με την 
γνωμοδότησή του της 3ης Φεβρουαρίου 2020, όταν επανεξέτα-
σε το θέμα της προσωρινής απόσπασης του ευρήματος και της 
επανατοποθέτησής του στην ίδια ακριβώς θέση μετά την εξυγί-
ανση του εδάφους. Την αναπομπή του θέματος στο ΚΑΣ είχε ζη-
τήσει η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη 
τον περασμένο Ιανουάριο, καθώς η απόφαση που ελήφθη το 
2016, προέκρινε τη διατήρηση κατά χώρα, με ενέργειες που θα 
διασφάλιζαν το εύρημα. Οι ενέργειες δεν έγιναν ποτέ, με αποτέ-
λεσμα, σημαντικό μέρος του ευρήματος να έχει χαθεί».
   Όπως υπενθυμίζει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, «το εύρημα 
των Δεσμωτών του Φαλήρου αφορά σε ομαδική ταφή 78 
ανθρώπινων σκελετών που εντοπίστηκε τον Μάρτιο του 2016 
στο πλαίσιο σωστικής ανασκαφής. Η εκτέλεση των Δεσμωτών, 
σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, έγινε επί τόπου και τα άτο-
μα ετάφησαν αλυσοδεμένα μεταξύ τους σε τρεις συστάδες. Η 
πρώτη σειρά αποτελείται από δύο ομάδες δεσμωτών, η μία στη 
συνέχεια της άλλης. Στην πρώτη ομάδα, η στάση του σώματος 
διαφέρει και οι σκελετοί φέρουν ακόμα τα μεταλλικά δεσμά τους, 

ενώ τα άτομα της δεύτερης ομάδας εναποτέθησαν στο σημείο 
δεμένα πισθάγκωνα χωρίς ωστόσο να φέρουν μεταλλικά δε-
σμά. Χωρίς μεταλλικά δεσμά σώζονται και οι δεσμώτες της δεύ-
τερης συστάδας, ενώ στην τρίτη συστάδα οι σκελετοί φέρουν 
σιδηρά δεσμά στους καρπούς των χεριών τους. Το εύρημα χρο-
νολογείται στην ταραχώδη περίοδο του β΄μισού του 7ου αι. π.Χ.
   «Σύμφωνα με την υποβληθείσα και εγκριθείσα μελέτη, προκρί-
θηκε η μεθοδολογία προσωρινής απόσπασης του ευρήματος 
και μεταφοράς του σε κοντινή θέση. Θα ακολουθήσουν εργασί-
ες εξυγίανσης του εδάφους και υγρομόνωσης, προκειμένου το 
εύρημα να επανέλθει και να διατηρηθεί ασφαλώς στην αρχική 
του θέση», προσθέτει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ. «Προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η ορθότητα της προτεινόμενης λύσης απόσπα-
σης και μεταφοράς, και για λόγους προστασίας του ευρήματος, 
θα προηγηθεί πειραματική απόσπαση τμήματος παρακειμένου 
εδάφους. Στη συνέχεια το εύρημα θα διασφαλιστεί με μεταλλι-
κό προκατασκευασμένο χωροδικτύωμα ακαμπτοποίησης, θα 
επενδυθεί περιμετρικά, με επιφάνειες από κόντρα πλακέ και θα 
καλυφθεί ταυτόχρονα με ελαφριά προκατασκευασμένη στέγη, 
μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών για την 
επανατοποθέτηση του στην αρχική του θέση», εξηγεί η ίδια 
ανακοίνωση.
   «Σύμφωνα με τη μελέτη», συνεχίζει η ανακοίνωση του ΥΠ-

ΠΟΑ, «προβλέπεται η κατασκευή κελύφους προστασίας επί 
του εδάφους που πρόκειται να εξυγιανθεί. Το εν λόγω κέλυφος 
προορίζεται για να δεχθεί το εύρημα αμέσως μετά την επανα-
τοποθέτησή του στην αρχική του θέση, εξασφαλίζοντας τις 
κατάλληλες συνθήκες διατήρησής του. Οι εργασίες κατασκευής 
του θα γίνουν μετά την απομάκρυνση του ευρήματος, ενώ τμή-
ματα αυτού προβλέπεται να προκατασκευαστούν στον χώρο 
(οροφή, δάπεδα κλπ) προκειμένου να τοποθετηθούν άμεσα και 
χωρίς καμία καθυστέρηση».
   «Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του κελύφους συνδέεται άρ-
ρηκτα με το κτιριολογικό πρόγραμμα που έχουν επεξεργαστεί 
η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και οι αρμόδιες 
Διευθύνσεις του ΥΠΠΟΑ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πρόκει-
ται να εισαχθεί προς έγκριση στο ΚΑΣ το προσεχές διάστημα, 
μέχρι να ολοκληρωθούν, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, οι 
εργασίες της πειραματικής απόσπασης τμήματος εδάφους και 
διαμόρφωσης του εργοταξίου. Στο διάστημα αυτό θα δοθούν 
οι τελικές κατευθύνσεις ως προς την κατασκευή του κελύφους. 
Για την ανάδειξη του ευρήματος και την κατασκευή του προ-
στατευτικού κελύφους η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού 
κ. Λίνα Μενδώνη έχει αιτηθεί την επαναφορά της δωρεάς του 
Ιδρύματος Στ. Νιάρχος», καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.

ΤΟ ΚΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΥ βΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ
Ποιες εργασίες προβλέπονται να γίνουν

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΣ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΥΡΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΕΣΜΩΤΩΝ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
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Μέσω τηλεδιασκέψεων και χωρίς τη φυσική παρουσία των 
πολιτών θα συγκαλούνται πλέον οι Επιτροπές Ενστάσεων για 
υποθέσεις κτηματογράφησης, ύστερα από σχετική διάταξη 
του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σημειώνει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως έγινε γνωστό, η ισχύς της συγκεκριμένης διάταξης εί-
ναι έως και τις 15 Ιουλίου 2020 και ο στόχος είναι η συνεχής, 

απρόσκοπτη εξέταση των ενστάσεων των ενδιαφερομένων 
για ζητήματα κτηματογράφησης των ακινήτων τους.
Σύμφωνα με το Κτηματολόγιο, με τη σύγκληση των Επιτρο-
πών Ενστάσεων μέσω τηλεδιάσκεψης δεν απαιτείται πλέον η 
φυσική παρουσία των πολιτών και των τεχνικών συμβούλων 
και δικηγόρων τους, αποφεύγεται ο συγχρωτισμός, αίρεται 
οιοσδήποτε γεωγραφικός περιορισμός για την εξέταση των 

υποθέσεων κτηματογράφησης, ενώ εκσυγχρονίζεται και επι-
ταχύνεται όλη η διαδικασία.
Σημειώνεται, ότι μετά την παρέλευση της εν λόγω καταλη-
κτικής ημερομηνίας, το ΥΠΕΝ εξετάζει το ενδεχόμενο, αυτή 
η ηλεκτρονική δυνατότητα της τηλεδιάσκεψης στις Επιτροπές 
Ενστάσεων, να αποκτήσει και ένα μόνιμο, εναλλακτικό τρόπο 
σύγκλησής τους.

«Φτιάχνουμε ένα παρατηρητήριο ρευστότητας για τον ρυθμό 
εκταμίευσης των εργαλείων που δίνονται από τις τράπεζες 
στις επιχειρήσεις». Αυτό ανέφερε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο 
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης σε 
συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open.
   Όπως είπε ο υπουργός «αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι να 
φτιάχνουμε χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά τα χρήματα αυτά 
να φτάνουν στις επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη και μπορούν 
να έχουν αυτά τα χρήματα στα χέρια τους».
   Σε ό,τι αφορά στα νέα μέτρα που θα ανακοινωθούν σήμερα, 
ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε: «Ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί 

στην εξειδίκευση των μέτρων για εστίαση, τουρισμό, ρευστό-
τητα στην οικονομία και την επανεκκίνησή της. Διότι η Ελλάδα 
πρέπει να κερδίσει το δεύτερο μεγάλο στοίχημα. Όπως πήγαμε 
καλά στο υγειονομικό σκέλος της κρίσης, να πάμε καλά και στο 
οικονομικό σκέλος. Προφανώς το οικονομικό σκέλος είναι πιο 
δύσκολο γιατί η Ελλάδα έχει κάποιες διαρθρωτικές αδυναμίες 
στην παρούσα κρίση. Μεγάλη η μερίδα του τουρισμού στην 
οικονομία μας, μεγάλη η μερίδα της εστίασης, υψηλό δημόσιο 
χρέος, πράγματα που κάνουν δυσκολότερη την επανεκκίνη-
ση της οικονομίας μας και δημιουργούν συνθήκες μεγάλης 
ύφεσης. Πρέπει να δουλέψουμε συντονισμένα και ψύχραιμα 

για να έχουμε το καλό σενάριο μιας μονοψήφιας ύφεσης παρά 
το δυσμενές σενάριο μίας διψήφιας. Θα δούμε...».
   Για τις επιχειρήσεις, που θα είναι κλειστές με κρατική εντολή 
ξεκαθάρισε ότι «θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το βοήθημα».
   Υπενθύμισε ότι από τις 12:00 λειτουργεί η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα ΤΕΠΙΧ ΙΙ η οποία θα μείνει για πέντε μέρες ανοιχτή 
ενώ σε ό,τι αφορά στο εγγυοδοτικό ταμείο, το οποίο θα ξεκι-
νήσει το προσεχές διάστημα, είπε πως έχουν συμπεριληφθεί 
και οι μεγάλες επιχειρήσεις. «Δύο δισ. ευρώ θα δοθούν για 
τις μεγάλες επιχειρήσεις και 5 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις».

«Προχωράμε μέσα στον επόμενο μήνα σε αυξήσεις των 
υπερ-εκπτώσεων δαπανών για τις επιχειρήσεις που επενδύουν 
σε Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D). Από 30% υπερτριπλασιάζουμε 
το ποσοστό». Αυτό –σύμφωνα με το ΑΠΕ- αναφέρει ο υφυ-
πουργός Έρευνας και Καινοτομίας Χρίστος Δήμας σε ανάρτησή 
στο Twitter σχετικά με όσα είπε σε συνέντευξή του στον τηλε-

οπτικό σταθμό BestTvKalamata. Στη συνέντευξή του ο υφυ-
πουργός είπε ότι η κυβέρνηση έχει θέσει ως στρατηγική προτε-
ραιότητα από την πρώτη στιγμή την επένδυση στην έρευνα «για 
αυτό το λόγο προχωράμε μέσα στον επόμενο μήνα σε αυξήσεις 
των υπερ-εκπτώσεων δαπανών έρευνας και ανάπτυξης για τις 
επιχειρήσεις που επενδύουν σε αυτή την κατεύθυνση. Από 30% 

υπερδιπλασιάζουμε αυτό το ποσοστό. Αυτό θεωρούμε πως θα 
δώσει ουσιαστική ώθηση στην καινοτομία, στις επιχειρήσεις 
που επενδύουν σε αυτούς τους τομείς και θα δημιουργήσει καλά 
αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τους επιστήμονές μας που ανα-
ζητούσαν μια θέση στο εξωτερικό».

«Πράσινο φως» στο σχέδιο «Ειδικού Προεδρικού Διατάγματος 
καθορισμού υψών εντός οριοθετημένης περιοχής που περιβάλλει 
την Ακρόπολη και ειδικότερα εντός της περιοχής Μακρυγιάννη/
Κουκάκι» έδωσαν προχθές ομόφωνα τα μέλη του Κεντρικού Αρ-

χαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ).
Σύμφωνα με το σχέδιο, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα ύψη των 
κτιρίων γύρω από την Ακρόπολη ορίζονται στα 21 μέτρα και στα 
24 μέτρα για ένα τμήμα της Λεωφόρου Συγγρού. Στις ταράτσες 

τους δεν θα μπορούν να κατασκευάζονται κολυμβητικες δεξαμε-
νές, αλλά θα επιτρέπονται βοηθητικές κατασκευές (π.χ. απόληξη 
κλιμακοστασίου),το εμβαδό των οποίων δεν θα μπορεί να υπερ-
βαίνει τα 35 τ.μ., καθώς και φυτεύσεις σε επιπλέον ύψος 1 μέτρου. 

Σειρά έργων στους τομείς του ηλεκτρισμού και του φυσικού αε-
ρίου εξασφάλισε η ΤΕΡΝΑ, θυγατρική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το 
τελευταίο διάστημα, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση η εταιρεία, τα έργα 
αυτά είναι:
- Φωτοβολταϊκό της εταιρείας «ΔΕΗ Ανανεώσιμες» στο Δήμο 
Εορδαίας Κοζάνης, ισχύος 14,99 μεγαβάτ, που θα κατασκευα-
στεί σε απαλλοτριωμένες από τη ΔΕΗ εκτάσεις. Ο προϋπολογι-
σμός του έργου προσεγγίζει τα 15 εκατ. ευρώ.
- Η μίσθωση φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών ισχύος 
23 MW για τον ΑΗΣ Αθερινόλακκου, για την κάλυψη φορτίων 

θερινής αιχμής του 2020 στην Κρήτη. Το τίμημα της μίσθωσης 
θα ανέλθει στα 2,7 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του 
δικαιώματος προαίρεσης για το Σεπτέμβριο.
- Η ΤΕΡΝΑ αναδείχθηκε προτιμητέος υποψήφιος EPC κατα-
σκευαστής στον διαγωνισμό του ΔΕΣΦΑ για το σταθμό φόρ-
τωσης βυτιοφόρων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη νήσο 
Ρεβυθούσα. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 5,2 εκατ. και 
αποτελεί το πρώτο στάδιο υλοποίησης του εθνικού σχεδίου για 
τροφοδοσία και διάδοση του φυσικού αερίου σε καταναλωτές 
και περιοχές όπου δεν υπάρχει υφιστάμενο δίκτυο, όπως νησιά, 
Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος και ορεινές περιοχές της χώρας.

- Τέλος η ΤΕΡΝΑ, σε κοινοπραξία με τη SIEMENS αναδείχθηκε 
ανάδοχος στον διαγωνισμό της Αριάδνη Interconnection για 
τους σταθμούς μετατροπής και έναν Υποσταθμό για την Ηλε-
κτρική Διασύνδεση Κρήτης - Αττικής». Ο συνολικός προϋπολο-
γισμός του έργου ανέρχεται σε 459,1 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 
445 εκατ. ευρώ αφορούν στην κατασκευή των σταθμών μετα-
τροπής και τα 14,1 εκατ. ευρώ στη συντήρησή τους. 

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Σημαντικό, τα χρήματα από τα εργαλεία που δημιουργούμε να φτάνουν στις επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη  

ΧΡ. ΔΗΜΑΣ: ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΑΥΞΗΣΕΙΣ 
Των υπερ-εκπτώσεων δαπανών για τις επιχειρήσεις που επενδύουν σε Έρευνα και Ανάπτυξη

ΤΟ ΚΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΨΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΞ  ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΝΕΛΑβΕ Η ΤΕΡΝΑ 
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Ξεκίνησε η ανοικτή διαδικασία δημοπράτησης του έργου «Κατα-
σκευή Σιδηροδρομικής Στάσης στο Νέο Παντελεήμονα Πιερίας 
(Α.Δ. 752) από την ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Πρόκειται 
για έργο προϋπολογισμού 1.465.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) που 
χρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικό-
τερα από το Ταμείο Συνοχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 
- 2020».
Σε ό,τι αφορά στο φυσικό αντικείμενο του έργου, αυτό περιλαμ-
βάνει την κατασκευή:
-δύο αποβαθρών εκατέρωθεν των υφισταμένων σιδηροδρομι-

κών γραμμών υψηλών ταχυτήτων(ΣΓΥΤ), μήκους 150 μέτρων 
και πλάτους 4 μέτρων η κάθε μία
- ενός κλιμακοστασίου με ανελκυστήρα, πασαλοτοίχου αντιστή-
ριξης γαιών μήκους 30 μέτρων στην άνω πλευρά της ΣΓΥΤ απο-
βάθρας, καθώς και
- δύο μεταλλικών στεγάστρων επί των αποβαθρών, μήκους 35 
μέτρων το καθένα.
Επιπλέον, στις εργασίες περιλαμβάνεται η διαμόρφωση περι-
βάλλοντος χώρου παρά τις παράπλευρες οδούς στον χώρο της 
σιδηροδρομικής στάσης, η διαχείριση και απομάκρυνση των 
ομβρίων υδάτων, ο ηλεκτροφωτισμός αποβαθρών και περι-

βάλλοντος χώρου, η ηλεκτρική προστασία παρακείμενων των 
σιδηροδρομικών γραμμών μεταλλικών κατασκευών λόγω ηλε-
κτροκίνησης, καθώς και τα προσωρινά και μόνιμα μέτρα ασφα-
λείας εργαζομένων και κοινού. Η διαδικασία υποβολής προσφο-
ρών και επιλογής του αναδόχου υλοποιείται μέσω του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 
Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους 
ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.prometheus.
gov.gr του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. έως τις 26/06/2020 και ώρα Ελλάδος 11:00 
π.μ., ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγισή τους θα πραγματοποιηθεί 
στις 2/7/2020 και ώρα Ελλάδος 11:00 π.μ. 

Η επόμενη μέρα για τον Δήμο Σαρωνικού είναι πραγματικότητα, 
μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτη-
μάτων Πολιτών» στην ιστοσελίδα του www.saronikoscity.gr 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Οι δημότες, με ένα «κλικ», υποβάλλουν τα αιτήματά τους, τα 
οποία προωθούνται αυτόματα στις αρμόδιες δημοτικές υπηρε-
σίες, ώστε αφενός να μην είναι απαραίτητη η επίσκεψη, αφετέ-
ρου να εξυπηρετούνται γρήγορα, αξιόπιστα και με ασφάλεια.

Η πλατφόρμα είναι απολύτως ασφαλής για τους χρήστες, 
καθώς η είσοδος και η εγγραφή γίνεται με τους κωδικούς του 
TAXISnet.
Ο δήμαρχος, Πέτρος Φιλίππου, δήλωσε σχετικά: «O δήμος μας 
περνάει στην επόμενη μέρα. Η ψηφιοποίηση των δημοτικών 
υπηρεσιών, που υπήρξε σημαντική προεκλογική μας δέσμευ-
ση, σήμερα, σχεδόν έναν χρόνο μετά τις εκλογές, είναι πραγ-
ματικότητα με τη συμβολή των μελών της ομάδας εργασίας για 

την πλήρη εφαρμογή των δράσεων της «έξυπνης πόλης-Smart 
Cities» στον Δήμο Σαρωνικού. Είναι σαφές ότι λόγω της παν-
δημίας εντείναμε τις προσπάθειές μας ώστε οι δημότες μας να 
εξυπηρετούνται γρήγορα, αποτελεσματικά και με ασφάλεια για 
την υγεία τους. Προχωράμε τον στρατηγικό μας σχεδιασμό, 
οραματιζόμενοι έναν δήμο σύγχρονο, με έξυπνες υπηρεσίες και 
πάντα στην υπηρεσία του πολίτη».

«Ως κυβέρνηση έχουμε θέσει ως στρατηγική επιλογή και προ-
τεραιότητα της πολιτικής μας, την διατήρηση και ενίσχυση της 
παγκόσμιας και ευρωπαϊκής ισχύος της ελληνικής Ναυτιλίας» 
τονίζει σε μήνυμά του με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Θα-
λασσών που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Μαϊου με πρωτο-
βουλία της ΕΕ, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
Γιάννης Πλακιωτάκης.
Ο υπουργός αναφέρει ότι η «ελληνική ναυτιλία διατηρεί στα-

θερά τα τελευταία χρόνια ηγετική θέση, ποσοτική και ποιοτική, 
στη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία». Προσθέτει ότι «η Ελλάδα 
δεν ξεχωρίζει μόνο για την διαχρονικά ισχυρή παρουσία της 
στην παγκόσμια ναυτιλία αλλά και για την ιδιαίτερα έντονη 
και ισχυρή πολυνησία της». Ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρει ότι «η 
πολυνησία της Ελλάδος αποτελεί ένα στρατηγικό πλεονέκτημά 
της και ο θαλάσσιος χώρος και τα νησιά μας αποτελούν πόρους 
παραγωγής πλούτου και αξίας, υλικής και άυλης». Αναφέρει ότι 

«όραμά μας είναι να αποκτήσουμε σύντομα μια θεσμοθετημένη 
ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στο νησιωτικό χώρο, για να 
ενισχύσουμε τη συνεκτικότητα του χώρου με ποιοτικές ακτο-
πλοϊκές συνδέσεις, να παρέχουμε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες 
στους νησιώτες μας και κυρίως να συνδράμουμε με κατάλληλα 
μέσα και εργαλεία για την οικονομική ανάπτυξη των νησιωτι-
κών κοινωνιών».

Με 35 πυροσβεστικά οχήματα, συνολικής αξίας 5 εκατομμυρί-
ων ευρώ, χρηματοδοτούμενα από το ΠΕΠ Αττικής (2014-2020) 
εμπλουτίστηκε ο στόλος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η τελε-
τή παράδοσης παραλαβής πραγματοποιήθηκε στο Αρχηγείο 
παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μ. Χρυσοχο-
ΐδη, του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, Ν. Χαρδαλιά, του 
αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Σ. Κολοκούρη και του 
περιφερειάρχη Αττικής, Γ. Πατούλη τον οποίο και ευχαρίστησαν 
για την συμβολή του στην επιτάχυνση των διαδικασιών για 
την παράδοση των οχημάτων. Επισήμαναν ότι η ενίσχυση του 

στόλου, θα αναβαθμίσει την αποτελεσματικότητα του «στην 
αντιμετώπιση των πυρκαγιών και των έντονων καιρικών φαι-
νομένων» και παρέδωσαν τιμητικές πλακέτες εκφράζοντας έτσι 
τις ευχαριστίες τους στην Περιφέρεια.
Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης επισήμανε ότι για την 
Περιφέρεια η καλύτερη θωράκιση των συστημάτων πρόληψης 
αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και ενημέρωσε ότι σύντομα η 
Περιφέρεια θα αποδώσει ανάλογο εξοπλισμό οχημάτων και 
στην Ελληνική Αστυνομία. «Ενώνουμε τις δυνάμεις μας, Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και Κεντρική Διοίκηση για να συμβάλλουμε στην 

καλύτερη προστασία των πολιτών. Προχωράμε για μια άλλη 
Αττική» σημείωσε ο ίδιος.
Τα νέα οχήματα είναι τριών τύπων: 21 υδροφόρα πυροσβεστι-
κά οχήματα ελαφρού τύπου (4Χ4) χωρητικότητας 500 λίτρων 
νερού με αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα, 12 παρόμοια, 
χωρητικότητας 4.000 λίτρων νερού και 2 ειδικά βραχιονοφόρα 
οχήματα ωφέλιμου ύψους 20 μέτρων.

Συνεχίζονται –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- οι εντάξεις επιχειρήσεων 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρη-
ματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, του 
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο πλαίσιο ενίσχυσης 
των ελληνικών επιχειρήσεων.
Χθες, Τετάρτη 20 Μαΐου, εντάχθηκαν στη δράση «Ενίσχυση της 

αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β’ 
κύκλος)», 408 νέα επιχειρηματικά σχέδια, με τη συνολική δημό-
σια δαπάνη τους να ανέρχεται στα 9.950.698 ευρώ. 
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, με τις νέες 
αυτές εντάξεις, προσφέρεται σε ακόμη περισσότερους πτυχι-
ούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι άνεργοι ή 

εργάζονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι, η δυνατότητα 
έναρξης/υποστήριξης της άσκησης επαγγελματικής δραστηριό-
τητας συναφούς με την ειδικότητά τους, καθώς και δημιουργίας 
νέων θέσεων εργασίας.

eΡΓΟΣΕ: ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ   

ΨΗΦΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Γ. ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΘΑΛΑΣΣΩΝ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΜΕ 35 ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΝ ΣΤΟΛΟ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣβΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΚΤΩ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 
Στη δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β’ κύκλος)»



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

18

Τις προτάσεις και τα σχέδια τους, προκειμένου να υποστηριχθεί 
συγκροτημένα ο σχεδιασμός της Περιφέρειας για την αποτελε-
σματική διαχείριση των στερεών αποβλήτων, ζήτησε ο περιφε-
ρειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης από τους δημάρχους της Αττικής, 
μέσω τηλεδιάσκεψης όπου μετείχε και ο δήμαρχος Γαλατσίου και 
πρόεδρος της ΠΕΔΑ, Γ. Μαρκόπουλος.
Ο κ. Πατούλης ανέφερε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ότι ο σχεδιασμός 
τους θα υποστηριχθεί από τον ΕΔΣΝΑ για στην ταχύτερη υλοποίη-
ση του προγράμματος και ανακοίνωσε την διοργάνωση ημερίδας 
με θέμα τα απόβλητα και την κυκλική οικονομία (στις 5 Ιουνίου).

Επισήμανε πως ο προγραμματισμός για τη δραστική μείωση των 
σύμμεικτων απορριμμάτων κινείται σε 3 άξονες: τη δημιουργία 
γωνιών ανακύκλωσης, την ενίσχυση και διάδοση της ανταπο-
δοτικής ανακύκλωσης και την ευρεία τοποθέτηση επίγειων και 
σηματοδοτημένων κάδων ανακύκλωσης.
«Γίνεται μία παναττική προσπάθεια με στόχο να γυρίσουμε σελίδα 
και να περάσουμε σε μία νέα αποχή στο ζήτημα της διαχείρισης 
των απορριμμάτων» ανέφερε. Εξέφρασε την ικανοποίησή του 
για τη στήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, στον προγραμ-
ματισμό της Περιφέρειας και πρόσθεσε πως αναμένεται ο εθνικός 

σχεδιασμός για την αποτελεσματική διαχείριση των στερεών απο-
βλήτων, προκειμένου να εναρμονιστεί και ο περιφερειακός.
Οι δήμαρχοι έθεσαν το ζήτημα της έλλειψης μπλε κάδων, αλλά 
και την ανάγκη έκδοσης προσωρινών άδειων για μεταφόρτωση 
απορριμμάτων, ζήτημα για το οποίο ο κ. Πατούλης, δεσμεύτηκε 
να το συζητήσει με τον αρμόδιο υπουργό.
Στη συζήτηση τέθηκε η λειτουργία των παραλιών και οι λειτουργι-
κές ανάγκες που έχουν προκύψει, θέμα για το οποίο ο κ. Πατούλης 
δεσμεύτηκε να συζητηθεί εκτενώς με τους δημάρχους των παρα-
λιακών δήμων σε προσεχή τηλεδιάσκεψη μαζί τους.

Τέσσερις στις δέκα εταιρείες-μέλη του Ελληνογερμανικού Επι-
μελητηρίου τοποθετούνται θετικά στο ενδεχόμενο αλλαγής του 
μοντέλου απασχόλησης για ένα μέρος του προσωπικού τους, με 
την προοπτική εφαρμογής της τηλεργασίας και μετά την πανδη-
μική κρίση, με τις επτά στις δέκα να έχουν προσαρμοστεί εύκολα 
στις νέες εργασιακές συνθήκες, αξιολογώντας από αρκετά έως 
πολύ αποδοτική την εξ αποστάσεως απασχόληση.
Αυτό προκύπτει από έρευνα, που όπως αναφέρει το ΑΠΕ, 
διενήργησε στα μέλη του το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο, σχετικά με την υποδοχή της τηλερ-
γασίας από επιχειρηματίες και εργαζόμενους κατά την περίοδο 
του lockdown της αγοράς λόγω Covid-19.
Ειδικότερα, τα συμπεράσματα της έρευνας έχουν ως εξής:
Το 66,7% των εταιρειών δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι προσαρ-
μόστηκαν άμεσα στο καθεστώς της τηλεργασίας, το 23,5% ότι 

αντιμετώπισαν κάποιες δυσκολίες, μόλις το 1,2% ότι δεν κατά-
φεραν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, ενώ το 8,6% των 
εταιρειών-μελών του Επιμελητηρίου δεν εφάρμοσε πολιτική 
του home office.
Το 67,9% των εταιρειών χαρακτήρισε από αρκετά έως πολύ 
αποδοτική την εξ αποστάσεως απασχόληση του προσωπικού 
(50,6% αρκετά και 17,3% πολύ), το 19,8% αξιολόγησε την 
τηλεργασία λίγο αποδοτική, το 4,9% καθόλου αποδοτική, ενώ 
ένα περίπου 8% δήλωσε ότι δεν προχώρησε σε προσαρμογές 
του εργασιακού περιβάλλοντος.
Το 60,3% των εταιρειών δήλωσε ότι μετά την πανδημική κρίση 
δεν θα άλλαζε το μοντέλο απασχόλησης με την προοπτική δι-
ατήρησης του καθεστώτος της τηλεργασίας για ένα μέρος του 
προσωπικού, ωστόσο το 39,7% όσων εφάρμοσαν πολιτική 
home office εκτίμησαν ότι θα μπορούσαν, εν μέρει, να επιμεί-

νουν σε αυτό το μοντέλο και μετά την κρίση.
Ο γενικός διευθυντής του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, 
Δρ. Αθανάσιος Κελέμης, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της 
έρευνας τόνισε ότι «οι επιχειρήσεις επέδειξαν γρήγορα αντανα-
κλαστικά προσαρμογής στις ακραίες συνθήκες της πανδημικής 
κρίσης. Εφάρμοσαν νέα μοντέλα απασχόλησης, βασίζοντας 
την προσπάθειά τους σε σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις. Με 
τον τρόπο αυτό διατήρησαν την παρουσία τους στην αγορά 
και κυρίως τις θέσεις εργασίας. Η επανεκκίνηση της οικονομίας 
αποτελεί μια νέα «αρχή» για την επιχειρηματική κοινότητα, που 
καλείται να βρει τον παλαιό της «βηματισμό» και, σταδιακά, να 
ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της όπως και την απασχόλη-
ση, όντας περισσότερο έμπειρη μετά το lockdown».

Έξι επικαιροποιημένους πρακτικούς οδηγούς εξέδωσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, 
στο πλαίσιο της στήριξής του προς το επιχειρείν.
Στην ηλεκτρονική σελίδα του επιμελητηρίου έχουν δημοσιοποιηθεί επικαιροποιημένοι γενικοί 

πρακτικοί οδηγοί για τα εργασιακά, την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, τα δάνεια, τα αξιόγραφα, τις 
φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις και την επιστρεπτέα προκαταβολή.
Τους Οδηγούς επιμελήθηκε η νομική συνεργάτης του επιμελητηρίου Σουζάνα Κλημεντίδη.

Ενίσχυση των αποτελεσμάτων της κατέγραψε το 2019 η εταιρεία 
REVOIL ΑΕΕΠ με διπλασιασμό της προ φόρων κερδοφορίας της, η 
οποία έκλεισε στα 2,84 εκατ. ευρώ έναντι 1,42 εκατ. ευρώ το 2018, 
όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η σημαντική άνοδος των κερ-
δών οφείλεται κυρίως στην προώθηση προϊόντων με υψηλότερα 
περιθώρια, στη βελτίωση του μεικτού κέρδους λόγω των εμπορι-
κών συμφωνιών που πέτυχε η εταιρεία με τους προμηθευτές της 
και δευτερευόντως την άνοδο των τιμών των αποθεμάτων κατά 
τη διάρκεια του έτους.
Οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν στα 700,29 εκατ. ευρώ το 
2019 από 719,63 εκατ. ευρώ το 2018 παρουσιάζοντας μικρή 

πτώση κατά 2,69% κυρίως λόγω των συγκριτικά χαμηλότερων 
διεθνών τιμών των καυσίμων.
Οι συνολικές πωλούμενες ποσότητες των καυσίμων της εταιρείας 
ανήλθαν στα 737,8 εκατ. λίτρα, έναντι 741,6 εκατ. λίτρα το 2018, 
εμφανίζοντας οριακή πτώση 1%.
Πιο αναλυτικά οι πωλούμενες ποσότητες πετρελαίου κίνησης 
κατέγραψαν απώλειες 3%, οι βενζίνες 7,6% ενώ στον αντίποδα οι 
πωλήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο marine ενισχύθηκαν 
κατά 9% και 14% αντίστοιχα.
Το μικτό κέρδος της εταιρείας ανήλθε στα 25,78 εκατ. ευρώ το 
2019, συγκρινόμενο με το αντίστοιχο μέγεθος ποσού 23,94 εκατ. 
ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Tα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτι-
κών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 
10,49 εκατ. ευρώ έναντι 7,61 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 
37,84%.
Σε επίπεδο αποτελεσμάτων μετά από φόρους, η εταιρεία έκλεισε 
με κέρδη 3 εκατ. ευρώ από κέρδη 1,47 εκατ. ευρώ τη χρήση του 
2018.
Παράλληλα, στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου στόχου της για στα-
διακή μείωση του τραπεζικού της δανεισμού, η εταιρεία το 2019 
μείωσε τα τραπεζικά της δάνεια κατά 4,2 εκατ. ευρώ.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟβΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
Στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης του Περιφερειάρχη Αττικής με δημάρχους

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: 7 ΣΤΙΣ 10 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ ΕΥΚΟΛΑ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Και 4 στις 10 θα διατηρούσαν την εξ αποστάσεως απασχόληση

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΑ 2,84 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ReVOil ΤΟ 2019
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Τμήματα της Ανταρκτικής Χερσονήσου θα αλλάξουν χρώμα 
καθώς το «πράσινο χιόνι» που προκαλείται από την άνθιση 
του φυτοπλαγκτού (Σ.τ.Σ: δηλαδή τη ραγδαία αύξηση ή 
συσσώρευση πληθυσμού φυκιών σε υδάτινα οικοσυστήμα-
τα) αναμένεται να εξαπλωθεί αφού αυξάνεται η παγκόσμια 
θερμοκρασία, προκύπτει από έρευνα που δόθηκε χθες στη 
δημοσιότητα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Παρότι συχνά θεωρείται ότι εκεί δεν συναντάται χλωρίδα, 
στην Ανταρκτική υπάρχουν πολλοί τύποι από φύκια, τα οποία 
αναπτύσσονται στο μισολιωμένο χιόνι και απορροφούν διο-
ξείδιο του άνθρακα από τον αέρα.
Ερευνητές από το πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ και από την 
οργάνωση British Antarctic Survey συνδύασαν εικόνες από 
δορυφόρο με παρατηρήσεις επί του εδάφους για να εντοπί-
σουν την παρούσα έκταση πράσινων φυκιών στην ξηρότερη 
ήπειρο του κόσμου.
Αναγνώρισαν περισσότερους από 1.600 διαφορετικούς τύ-
πους πράσινου φυτοπλακτού πάνω στο χιόνι σε όλη την έκτα-
ση της χερσονήσου του 1,9 εκατομμυρίου τ.χλμ.
«Παρότι οι αριθμοί είναι σχετικά μικροί σε παγκόσμια κλίμα-
κα, στην Ανταρκτική, όπου είναι τόσο περιορισμένη η χλω-

ρίδα, η ποσότητα αυτή βιομάζας είναι εξαιρετικά σημαντική. 
Πολλοί θεωρούν ότι στην Ανταρκτική υπάρχουν μόνο χιόνι 
και πιγκουίνοι. Στην πραγματικότητα, αν κοιτάξει κάποιος στις 
παρυφές της ηπείρου υπάρχει πολλή χλωρίδα», λέει στο AFP 
ο Ματ Ντέιβι του Τμήματος Φυτοβιολογίας του Κέμπριτζ.
Η επιστημονική ομάδα υπολόγισε ότι τα φύκια στην ήπειρο 
αυτή απορροφούν επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα που ανα-
λογούν σε 875.000 ταξίδια με αυτοκίνητο κατά μέσον όρο.
Διαπίστωσαν επίσης ότι η πλειονότητα της άνθισης του φυτο-
πλαγκτού συντελείτο εντός πέντε χιλιομέτρων από μια αποικία 
πιγκουίνων καθώς οι ακαθαρσίες των πουλιών αυτών συνι-
στούν ένα εξαιρετικό λίπασμα.
Οι πολικές περιοχές θερμαίνονται πολύ γρηγορότερα σε σχέση 
με άλλα μέρη του πλανήτη και η επιστημονική ομάδα προέ-
βλεψε ότι οι παράκτιες περιοχές της Ανταρκτικής δεν θα έχουν 
σύντομα φύκια καθώς τα καλοκαίρια δεν υπάρχει πλέον χιόνι.
Όπως εξηγεί στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής συγγρα-
φέας της έρευνας και ερευνητής του πανεπιστημίου του Κέ-
μπριτζ και του τμήματος NERC Field Spectroscopy Facility στο 
Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, ο Αντριου Γκρέι, «αντιστρό-
φως, στα βόρεια της χερσονήσου είδαμε μεγάλη συσσώρευ-

ση πληθυσμού φυκιών και υποθέτουμε ότι πιθανόν να δούμε 
και μεγαλύτερη».
Σύμφωνα με τον ίδιο, το «πράσινο χιόνι», που εμφανίζεται σε 
μεγαλύτερα ύψη, θα «αντισταθμίσει» τις επιπτώσεις από την 
απώλεια του πληθυσμού φυκιών στο επίπεδο της θάλασσας.
Ενώ οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί φυκιών συνεπάγονται με-
γαλύτερη απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα, τα φυτά 
μπορούν να έχουν έναν μικρό αλλά αρνητικό αντίκτυπο στην 
τοπική ανακλαστικότητα, δηλαδή στο πόση από τη θερμότη-
τα του ήλιου αντανακλάται πίσω στην επιφάνεια της Γης.
Ενώ το λευκό χιόνι αντανακλά το 80% της ακτινοβολίας που 
πέφτει επάνω του, για το πράσινο χιόνι το ποσοστό αυτό είναι 
περίπου 45%.
Η επιστημονική ομάδα ωστόσο ανακοίνωσε ότι η μειωμένη 
ανακλαστικότητα είναι απίθανο να έχει επιπτώσεις στο κλίμα 
της Ανταρκτικής σε σημαντικό βαθμό.
Το πράσινο, μάλιστα, δεν είναι το μοναδικό χρώμα, μετά το 
λευκό, που εμφανίζεται στην Ανταρκτική. Οι ερευνητές σχε-
διάζουν τώρα τη διεξαγωγή παρόμοιων μελετών για τα κόκ-
κινα και πορτοκαλί φύκια παρότι αυτό είναι δυσκολότερο να 
χαρτογραφηθεί από το διάστημα.

Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν στα χέρια τους οι επι-
χειρήσεις στη «μετά lockdown» εποχή, βρέθηκαν στο επίκεντρο 
διαδικτυακής συζήτησης που διοργάνωσε πρόσφατα η Grant 
Thornton, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο διαδικτυακό πάνελ 
συμμετείχαν τα έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη της Grant 
Thornton, Γιώργος Δεληγιάννης, Head of Advisory, Θύμιος 
Μπουλούτας, Head of Financial Services, Δημήτρης Δουβρής, 
Head of Transactional Advisory Services και Ελίνα Λίτσα, 
Principal, Transactional Advisory Services, ενώ τη συζήτη-
ση συντόνιζε η Αλεξάνδρα Μπαλτούκα, Partner και Head of 
Marketing & Client Experience.
Η Ελίνα Λίτσα ανέλυσε με δεδομένα και βάσει της κλαδικής μελέ-
της της Grant Thornton τις γενικότερες επιπτώσεις της Covid-19 
στις ελληνικές επιχειρήσεις επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Το 
σύνολο σχεδόν των κλάδων που οδήγησαν την ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονομίας κατά την τελευταία 5ετία, πλήττεται σε με-
γαλύτερο ή μικρότερο βαθμό από τον κορωνοϊό. Η πλειοψηφία 
είναι μικρές, οικογενειακές εταιρείες, πολλές εκ των οποίων δεν 
πληρούν τα οικονομικά κριτήρια για να ενταχθούν σε ορισμένα 
από τα κρατικά μέτρα για την ενίσχυση». Επίσης ανέφερε ότι 
«η πανδημία του κορωνοϊού θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 
ως μια ουσιώδης δυσμενής μεταβολή στις εξαγορές και συγ-
χωνεύσεις. Δεδομένης της κατάστασης, όλοι όσοι λαμβάνουν 
αποφάσεις βασιζόμενοι σε αποτιμήσεις εταιρειών, θα πρέπει να 
επανεκτιμήσουν τις επιμέρους παραμέτρους των αποτιμήσεων 
αυτών, και κυρίως τα επιχειρηματικά σχέδια και τα προεξοφλη-

τικά επιτόκια».
Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Δουβρής επισήμανε την 
αναγκαιότητα για τις επιχειρήσεις ύπαρξης ενός βραχυπρόθε-
σμου πλάνου προσεγγίσεων αναφορικά με ενέργειες, που θα 
καταστούν αρωγοί για τις επιχειρήσεις τονίζοντας πως «η αν-
θεκτικότητα και η βιωσιμότητα του επιχειρείν θα εξαρτηθεί από 
την επιτυχημένη διαχείριση πέντε βασικών παραμέτρων: της 
διαχείρισης των ταμειακών διαθέσιμων, της διαμόρφωσης σχε-
δίου έκτακτης ανάγκης, της επικοινωνίας με τους stakeholders, 
της διατήρησης του ανθρωπίνου δυναμικού και της δημιουργί-
ας ομάδας για τη διαχείριση κρίσεων».
Κατά την αρχική του τοποθέτηση ο Γιώργος Δεληγιάννης τόνισε 
την ανάγκη των επιχειρήσεων για συνεχή και έγκριτη ενημέ-
ρωση την περίοδο της πανδημίας αναφερόμενος στη συμβολή 
της μεγάλης κλαδικής μελέτης, που πραγματοποίησε η Grant 
Thornton, προς αυτή την κατεύθυνση. Στη συνέχεια εστίασε σε 
τραπεζικά ζητήματα αναλύοντας την περίπτωση του factoring 
ως εργαλείου που διαθέτουν σήμερα οι τράπεζες για την επι-
πλέον χρηματοδότηση επιχειρήσεων και στις αλλαγές, που 
πρέπει να επέλθουν με σκοπό να καταστεί πιο προσβάσιμο και 
πιο φθηνό στις επιχειρήσεις αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Το 
factoring είναι ένα σημαντικό εργαλείο κυρίως για τις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις. Όσον αφορά την τιμολόγηση του factoring, 
είναι γνωστό ότι έχει ένα διαχειριστικό κόστος επιπλέον του 
τραπεζικού επιτοκίου. Παρ’ όλα αυτά το κόστος αυτό μπορεί 
να μειώνεται όσο πιο γρήγορα περάσουμε στην ηλεκτρονική τι-
μολόγηση και όσο οι εταιρείες εφαρμόζουν αξιόπιστες πολιτικές 

ελέγχου πιστώσεων και ασφάλειας πιστώσεων».
Εν συνεχεία ο Θύμιος Μπουλούτας προχώρησε σε μία πιο εξει-
δικευμένη και λεπτομερή ανάλυση της αντίδρασης των διεθνών 
αγορών κεφαλαίου στην πανδημία και των συνακόλουθων 
συμπερασμάτων, αναφορικά με θέματα αποτιμήσεων και της 
κρίσης ρευστότητας στην ελληνική αγορά διευκρινίζοντας 
ενδεικτικά: «Σε δύο μόλις εβδομάδες από την κήρυξη της παν-
δημίας από τον ΠΟΥ είδαμε τη μεγαλύτερη πτώση των παγκό-
σμιων αγορών στην πρόσφατη ιστορία. Η σταθεροποίηση του 
ρυθμού των νέων κρουσμάτων, η μείωση των θανάτων και η 
σταδιακή χαλάρωση των μέτρων έφερε μία απότομη άνοδο, 
με συνέπεια οι αγορές να κερδίσουν ένα μέρος των απωλειών 
αλλά να κινούνται ακόμα σε αρνητικά πρόσημα. Συμπερασμα-
τικά, οι αγορές περιμένουν σημαντικά χαμηλότερη κερδοφορία 
το 2020 λόγω των περιοριστικών μέτρων και της ύφεσης που 
θα φέρει.
Ακόμη τα μεσοπρόθεσμα πριμ κίνδυνου διευρύνθηκαν κατά 
τουλάχιστον 1,5% για την Αμερική και τουλάχιστον κατά 2,5% 
για την Ευρώπη και, παρ’ όλο που η Αμερική έχει σαφώς πε-
ρισσότερα κρούσματα και θύματα, φαίνεται να ξεπερνάει την 
οικονομική ύφεση με πιο γρήγορους ρυθμούς λόγω της ακα-
ριαίας αντίδρασης των αρχών με μέτρα οικονομικής αξίας σχε-
δόν στο 25% του ΑΕΠ. Στην Ευρώπη όπως πάντα υπάρχει μια 
διχογνωμία μεταξύ βορρά-νότου και μια πολυφωνία οργάνων 
που καθιστά την όποια αντίδραση αρκετά πιο περιορισμένη και 
πιθανώς καθυστερημένη».

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΣΙΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ (ΜΕΛΕΤΗ)

ΘΕΜΑΤΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Στο επίκεντρο διαδικτυακής συζήτησης της Grant Thornton
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«Πράσινο φως» για την εκταμίευση της δόσης, ύψους 748 
εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, δίνει στο Eurogroup η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή με την έκτη έκθεση αξιολόγησης της ελληνικής οι-
κονομίας στο πλαίσιο της μεταμνημονιακής εποπτείας, σημει-
ώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.  Η έκθεση διαπιστώνει ότι «λαμβάνοντας 
υπόψη τις έκτακτες συνθήκες από την έξαρση του κορωνοϊού, 
η Ελλάδα έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για να επιτύχει τις προ-
βλεπόμενες συγκεκριμένες μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις».
Η δόση των 748 εκατ. ευρώ αφορά στα μέτρα για την ελά-
φρυνση του ελληνικού χρέους και περιλαμβάνουν τη μεταφο-
ρά των κερδών που είχαν κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης 
από ελληνικά ομόλογα και την άρση της προσαύξησης του 
περιθωρίου επιτοκίου που είχε αποφασισθεί για ορισμένα 
δάνεια που είχε πάρει η Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η δεύτερη δόση των μέ-
τρων για την ελάφρυνση του χρέους είχε εκταμιευθεί μετά το 
Eurogroup του Δεκεμβρίου 2019.
Η έξαρση του κορωνοϊού, σημειώνει η Κομισιόν, «έχει αλ-

λάξει ριζικά την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα 
στην Ελλάδα, όπως στις περισσότερες άλλες χώρες – μέλη. 
Η ελληνική κυβέρνηση αντέδρασε γρήγορα και άρχισε να 
εφαρμόζει μέτρα με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του 
κορωνοϊού ήδη στα τέλη Φεβρουαρίου. Όπως και στις άλλες 
χώρες – μέλη, τα περιοριστικά μέτρα περιόρισαν πολύ την 
οικονομική δραστηριότητα και επηρέασαν, άμεσα ή έμμεσα, 
ένα μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού».
Η πανδημία, σημειώνει η Κομισιόν, οδήγησε σε μία πρωτο-
φανή οικονομική διαταραχή και ήταν δικαιολογημένη μία 
έκτακτη αντίδραση από την πλευρά των εθνικών Αρχών, 
με την ενίσχυση πρωτοβουλιών στο επίπεδο της ΕΕ. «Εκτός 
από τη διοχέτευση πόρων για την εφαρμογή των άμεσων 
προτεραιοτήτων, τα περιοριστικά μέτρα που ήταν αναγκαία 
για την αντιμετώπιση της έξαρσης του κορωνοϊού, είχαν ως 
παράπλευρη συνέπεια ότι επηρέασαν πολύ την ικανότητα 
εφαρμογής μεταρρυθμίσεων», αναφέρει. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή καλωσορίζει τη στενή συνεργασία των ελληνικών 

Αρχών με τους θεσμούς και αναγνωρίζει πλήρως την ανάγκη 
να αντιμετωπίσουν τον υγειονομικό και οικονομικό αντίκτυπο 
του κορωνοϊού. Καλωσορίζει, επίσης, ότι οι ελληνικές Αρχές 
συνεχίζουν να επιδιώκουν τις σε εξέλιξη μεταρρυθμίσεις, 
όπου είναι αυτό δυνατό, και ότι αποφάσισαν να προχωρή-
σουν με ένα σύνολο συμπληρωματικών δεσμεύσεων πολιτι-
κής. «Κοιτάζοντας στο μέλλον, η κινητοποίηση πόρων για την 
ενίσχυση των προσπαθειών σε τομείς που έχουν επηρεασθεί 
από προηγούμενες καθυστερήσεις, περιλαμβανομένων των 
μεταρρυθμίσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα, θα είναι 
σημαντικές για να υποστυλώσουν την εμπιστοσύνη και να 
στηρίξουν μία βιώσιμη ανάκαμψη. Οι ελληνικές Αρχές κάνουν 
ταυτόχρονα πρόοδο όσον αφορά τις δεσμεύσεις τους για τα 
μέσα του 2020, οι οποίες, μαζί με δράσεις που θα ακολουθή-
σουν για προηγούμενες δεσμεύσεις, θα αξιολογηθούν στο 
δεύτερο εξάμηνο του έτους», τονίζει η έκθεση.

Μεγάλη μείωση 9,3% σημείωσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο 
γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο 
εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Μάρτιο εφέτος, πρώτο 
μήνα της πανδημίας, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη 
του Μαρτίου 2019, έναντι μείωσης 5,7% που σημειώθηκε 
κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2019 με το 2018. Σύμφωνα 
με την ΕΛΣΤΑΤ, η πτώση αυτή στον τζίρο των εγχώριων βιο-
μηχανιών προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της 
βιομηχανίας:
 *Μείωση κατά 10% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων- 
λατομείων.
 *Μείωση κατά 9,3% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποί-
ησης.
 2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
 *Μείωση κατά 8,9% του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας 

αγοράς.
 *Μείωση κατά 10% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής 
αγοράς.
 Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 2% τον 
Μάρτιο 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φε-
βρουαρίου 2020.

Οι προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου «θυμίζουν περισ-
σότερο αστρολογία», σχολιάζει ο τομεάρχης Οικονομικών 
του ΣΥΡΙΖΑ, Ευκλείδης Τσακαλώτος και υπογραμμίζει ότι «αν 
η κυβέρνηση σχεδιάζει να προτείνει μειώσεις μισθών των ερ-
γαζομένων, να το ξεχάσει».
Ειδικότερα, ο κ. Τσακαλώτος αναφέρει σε δήλωση του – 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-πως δεν κάνει εντύπωση το γεγονός 
ότι σήμερα ο κ. Σταϊκούρας μίλησε για ύφεση έως 13% που 
θα μειωθεί από τα μέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση, γιατί 
«άλλωστε το έχει πει και στο δελτίο τύπου που συνόδευε την 
κατάθεση του προγράμματος σταθερότητας στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή». «Αντιλαμβανόμαστε την δυσκολία προβλέψεων 

σε τέτοιους καιρούς», προσθέτει, «αλλά το να πηγαίνεις από το 
0% στο 13% (26 δισ. διαφορά) μέσα σε ενάμιση μήνα, κάνο-
ντας και όλες τις ενδιάμεσες προβλέψεις, θυμίζει περισσότερο 
αστρολογία και λιγότερο οικονομικό επιτελείο».
Ο πρώην υπουργός Οικονομικών θέτει το ερώτημα γιατί, 
εφόσον ο κ. Σταϊκούρας θεωρεί ότι τα μέτρα που θα προτείνει 
η κυβέρνηση έχουν την δυνατότητα να βελτιώσουν την πρό-
βλεψη αυτή «από 5 έως 8 μονάδες», δεν προχωράει σε ένα 
πιο γενναίο πακέτο μέτρων ώστε να μειωθεί η ύφεση ακόμη 
περισσότερο. 
«Περιμένουμε τις ανακοινώσεις του κ. Μητσοτάκη σήμερα 
(σ.σ. χθες) για την εξειδίκευση αυτών των μέτρων, αλλά προ-

ειδοποιούμε: Αν η κυβέρνηση σχεδιάζει να προτείνει μειώσεις 
μισθών των εργαζομένων να το ξεχάσει. Οι πολιτικές αυτές 
πάντα οδηγούσαν σε βαθύτερη ύφεση, όχι σε ανάκαμψη», 
σημειώνει ο κ. Τσακαλώτος. Προσθέτει ότι ο πρωθυπουργός 
«έχει την ευκαιρία σήμερα να ανακοινώσει ένα ουσιαστικό 
πακέτο στήριξης των επιχειρήσεων», για να τονίσει ότι «αν 
δεν προχωρήσει σε ουσιαστική ενίσχυση των επιχειρήσεων 
και περιοριστεί σε δάνεια, και αναιμικές φοροελαφρύνσεις θα 
αποδείξει ότι αγνοεί και το μέγεθος της ύφεσης και τις ανάγκες 
της αγοράς».

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ ΤΩΝ 748 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Με την έκτη έκθεση αξιολόγησης   

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 9,3% ΣΗΜΕΙΩΣΕ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ βΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
Τον Μάρτιο 2020, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ   

ΕΥ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: ΟΙ ΠΡΟβΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΦΕΣΗ ΘΥΜΙΖΟΥΝ ΠΛΕΟΝ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΟβΛΕΨΕΙΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΩΝ





 ανοίγει πανιά, για να γίνει επιχείρηση
Εδώ η   δέα σου

Το Blue Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region είναι ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) 
επιταχυντής καινοτόµων ιδεών, ειδικά για τη θαλάσσια οικονοµία. 

Μια σηµαντική πρωτοβουλία για την υποστήριξη καινοτόµων ιδεών, ατοµικών ή οµαδικών, 
ερευνητών, νέων ή επίδοξων επιχειρηµατιών, σχετικών µε τη θαλάσσια οικονοµία.

Οι ιδέες αυτές υποστηρίζονται στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης 
και προώθησης, προκειµένου να εξελιχθούν σε επίδοξα επιχειρηµατικά σχέδια.

Από την ιδέα στο prototype: 5 κατηγορίες

 Πληροφορίες προς 
«ναυτιλοµένους»: hcmr.gr    prototype.tee.gr 

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η  Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Η  Γ Ι Α  Τ Η  Γ Α Λ Α Ζ Ι Α  Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η

Θαλάσσια 
Bιοτεχνολογία
[Marine 
Biotechnology]

Παράκτιος 
και Θαλάσσιος 
Τουρισµός 
[Coastal and 
Maritime Tourism] 

3 Θαλάσσιες 
Ανανεώσιµες 
Πηγές Ενέργειας
[Marine Renewable 
Energy (MRE)]

Θαλάσσια
Επιτήρηση
[Maritime 
Surveillance]

4 52Θαλάσσια 
Yδατοκαλλιέργεια 
[Marine Aquaculture (MA)] 
και Αλιεία Μικρής 
Κλίµακας [Small Scale 
Fisheries (SSF)]

1
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ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΕΟΙ ΟΡΟΙ 
ΔΟΜΗΣΗΣ

 ΤΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-21-23                                             21/05/2020

Μαχαίρι στις παρεκκλίσεις στην εκτός σχεδίου δόμη-
ση προτίθεται να βάλει το υπουργείο Περιβάλλοντος. 
Κι αυτό διότι σήμερα με ειδικούς όρους και ενίοτε με 
φωτογραφικές διατάξεις καταστρατηγείται στην πράξη 
ο βασικός κανόνας που είναι για την κατοικία τα τέσ-
σερα στρέμματα. Για τον λόγο αυτό, από το υπουργείο 
προσπαθούν να περιορίσουν όσο γίνεται περισσότερο 
αυτήν την πληθώρα των παρεκκλίσεων. Την ίδια ώρα, 
εγκαταλείπεται, σύμφωνα με πληροφορίες, το σενάριο 
για πλήρη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων (αφορούν 
αυτά που δεν έχουν καμία οικοδομική άδεια) με τη με-
ταφορά του συντελεστή δόμησης επειδή προσκρούει σε 
θέματα συνταγματικότητας.
Σε ό,τι αφορά τις παρεκκλίσεις, όλες οι σχεδιαζόμενες 
ρυθμίσεις θα ενταθούν στο σχέδιο νόμου για θέματα 
χωροταξίας - πολεοδομίας που βρίσκεται στο τελικό 
στάδιο προετοιμασίας και θα κατατεθεί στη Βουλή τον 
ερχόμενο μήνα.
Όπως ξεκαθαρίζουν πηγές που γνωρίζουν καλά το 
θέμα, δεν τίθεται θέμα γενικής κατάργησης των παρεκ-
κλίσεων, μέσω των οποίων κτίζονται και εκτάσεις μέχρι 
και δύο στρεμμάτων σε εκτός σχεδίου περιοχές αλλά να 
περιοριστούν.
Εδώ, αξίζει να σημειωθεί πως πουθενά στην Ευρώπη 
δεν υπάρχει η έννοια της εκτός σχεδίου δόμησης και της 
οικοδόμησης εκτός θεσμοθετημένων περιοχών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο στόχαστρο μπαίνουν σε 
πρώτη φάση οι πολύ μικρές αρτιότητες στις εκτός σχε-
δίου περιοχές που δίνουν τη δυνατότητα να χτιστούν 
αγροτεμάχια 750 ή και 1.200 τετραγωνικών μέτρων 
αντί για τέσσερα στρέμματα που είναι ο βασικός κανό-
νας στην εκτός σχεδίου δόμηση. Κι αυτό επειδή αυτές 
οι δύο περιπτώσεις δημιουργούν και τα μεγαλύτερα 
προβλήματα.
Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ. Την ίδια ώρα, επεξεργάζο-
νται τρόπους για να εφαρμοστεί στην πράξη η μεταφορά 
του συντελεστή δόμησης. Στην ατζέντα του υπουργείου 
Περιβάλλοντος, είναι πολύ υψηλά η ενεργοποίηση αυ-
τού του πολεοδομικού «εργαλείου».
Στόχος είναι να δοθεί ώθηση στην οικοδομική δραστη-
ριότητα καθώς θα επιτρέψει τη δημιουργία κοινόχρη-
στων χώρων, ενώ θα απελευθερώσει δεκάδες χιλιάδες 
ιδιοκτήτες δεσμευμένων οικοπέδων ή διατηρητέων 
κτιρίων.

Μέσω αυτού του πολεοδομικού «εργαλείου» θα δοθεί η 
δυνατότητα σε εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες να αξιο-
ποιήσουν την περιουσία τους η οποία μέχρι πρόσφατα 
παρέμενε ανεκμετάλλευτη.
ΠΩΣ ΘΑ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ. Στόχος είναι το όποιο εμπό-
διο υπάρχει σήμερα στην αξιοποίηση ενός ακινήτου να 
υπερπηδάται με τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης 
σε περιοχές «υποδοχής». Δύο είναι οι προϋποθέσεις για 
να λειτουργήσει στην πράξη το νέο πολεοδομικό «εργα-
λείο».
Το πρώτο είναι ο καθορισμός συγκεκριμένων περιοχών 
που θα λειτουργούν ως Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή 
Δόμησης και ίο δεύτερο είναι η ενεργοποίηση της Ψηφι-
ακής Τράπεζας Γης. Σε ό,τι αφορά τις Ζώνες Υποδοχής, 
από το υπουργείο Περιβάλλοντος προωθούν τον καθο-
ρισμό τους με δύο τρόπους: με ένα πρόγραμμα ταχείας 
οριοθέτησής τους (εντός του 2020) σε δεκάδες δήμους, 
το οποίο έχει ήδη σχεδιαστεί, έχει εξασφαλιστεί η σχετι-
κή χρηματοδότηση και οι σχετικές μελέτες αναμένεται να 
προκηρυχτούν κατά πάσα πιθανότητα τον Ιούνιο.
Ο σχεδιασμός προβλέπει περικεντρικές περιοχές της 
Αθήνας, της Θεσσαλονίκης κι άλλων μεγάλων πόλεων, 
αλλά και αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές.
Με τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια που μέσα σε μία εξαε-
τία θα καλύψουν όλη την Ελλάδα (τα πρώτα με ολοκλή-
ρωση σε δυόμισι χρόνια), μέσω των οποίων θα καθο-
ρίζονται και Ζώνες Υποδοχής που δεν έχουν καθοριστεί 
από το πρώτο πρόγραμμα.
Σε ό,τι αφορά τώρα την ενεργοποίηση της Ψηφιακής 
Τράπεζας, στόχος είναι να έχει τον ρόλο ενός μηχανι-
σμού λειτουργίας της μεταφοράς συντελεστή δόμησης 
που δεν θα περιορίζεται στην αρχειοθέτηση των τίτ-
λων, αλλά με απρόσωπη ηλεκτρονική διαδικασία θα 
αντιστοιχεί προσφορά τίτλων (δηλαδή μεταφερόμενα 
δικαιώματα από υποψήφιους πωλητές) με ζήτηση για 
τέτοια δικαιώματα (δηλαδή με υποψήφιους αγοραστές).
- Τέλος η πλήρης νομιμοποίηση αυθαιρέτων με τη μετα-
φορά συντελεστή δόμησης 
Σύμφωνα με πληροφορίες, από το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος, αφού διερεύνησαν τη δυνατότητα να χρησιμο-
ποιηθεί η μεταφορά του συντελεστή δόμησης για την 
πλήρη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων που δεν έχουν 
καμία οικοδομική άδεια, τώρα εγκαταλείπουν το σχέδιο 
επειδή προσέκρουσε, όπως προαναφέρθηκε, σε θέματα 
συνταγματικότητας.
Σημειώνεται πως σήμερα με βάση τα όσα ισχύουν, τα 
αυθαίρετα που δεν έχουν καμία οικοδομική άδεια ή 
έχουν υπέρβαση - τουλάχιστον - κατά 40% στην κάλυ-
ψη και στη δόμηση ή καθ’ ύψος πάνω από 20% (δηλαδή 
τα αυθαίρετα χτίσματα που ανήκουν στη λεγόμενη κα- Συνέχεια στη Σελ. 24

τηγορία 5), τακτοποιούνται για 30 χρόνια.
Μάλιστα, με τις νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες που 
ανακοινώθηκαν στις αρχές του έτους - και που τυπικά 
εκτός απροόπτου αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή 
από το φθινόπωρο -, προβλέπεται να μην τακτοποιού-
νται τα ακίνητα με πολύ μεγάλες πολεοδομικές παραβά-
σεις (και χωρίς οικοδομική άδεια) μετά την 30ή Ιουνίου 
2020.

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΕΤΡΑ: ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΜΟΙβΕΣ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ 60%
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Επιδότηση κατά 60% του εισοδήματος που θα χάνει ο ερ-
γαζόμενος από τη μείωση του χρόνου εργασίας, με όριο 
ασφαλείας τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ και επέκταση 
της δυνατότητας αναστολής των συμβάσεων στο 100% του 
προσωπικού των κλάδων που θα πληγούν καθοριστικά το 
καλοκαίρι του 2020, προβλέπει ο μηχανισμός ενίσχυσης 
της απασχόλησης που εξειδίκευσαν χθες τα κυβερνητικά 
στελέχη. Ζητούμενο παραμένει αν θα ορισθεί πλαφόν επι-
δότησης για τους υψηλόμισθους. Τι θα γίνει δηλαδή με τον 
εργαζόμενο που αμείβεται με 8.000 μηνιαίως; Από τις χθε-
σινές ανακοινώσεις πάντως δε συμπεραίνεται ότι θα τεθεί 
πλαφόν.
Στον μηχανισμό με τον κωδικό «συν-εργασία» κράτους και 
επιχειρήσεων που θα ισχύσει από τις αρχές Ιουνίου έως το 
τέλος Σεπτεμβρίου θα μπορούν να ενταχθούν όλες οι επι-
χειρήσεις των οποίων ο τζίρος μειώθηκε τουλάχιστον 20% 
κατά την περίοδο της κρίσης. Οι δράσεις στήριξης της απα-
σχόλησης στηρίζονται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος, αφορά 
την επέκταση της δυνατότητας παράτασης της αναστολής 
συμβάσεων για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο.
Ο δεύτερος αφορά την επιδότηση των κομμένων μισθών 
και ο τρίτος την ενίσχυση εποχικά απασχολούμενων και 
ανέργων.
Ειδικότερα, επεκτείνονται οι αναστολές συμβάσεων για το 
100% των εργαζομένων, για όσες επιχειρήσεις παραμένουν 
κλειστές, αλλά και για επιχειρήσεις στους κλάδους του του-
ρισμού, της εστίασης, των μεταφορών, του πολιτισμού και 
του αθλητισμού που πλήττονται τον Ιούνιο και Ιούλιο. Οι 
εργαζόμενοι θα λάβουν αναλογική ειδική αποζημίωση έως 
534 ευρώ κατ΄αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστο-
λής. Επίσης δικαιούνται πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών 
τους εισφορών επί του ονομαστικού τους μισθού. Αντίθετα 
οι άλλες επιχειρήσεις οι οποίες επαναλειτουργούν έχουν την 
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Στην έναρξη της τουριστικής σεζόν στην Ελλάδα και στην 
επανέναρξη των απευθείας πτήσεων προς τους τουρι-
στικούς ελληνικούς προορισμούς δίνουν έμφαση διεθνή 
πρακτορεία ειδήσεων και ξένα μέσα ενημέρωσης μεταδίδο-
ντας το τηλεοπτικό διάγγελμα του Έλληνα πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφερόμενα παράλληλα στα μέτρα 
στήριξης της εργασίας, της οικονομίας και του τουρισμού 
που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός. 
Με τίτλο «Η Ελλάδα ανοίγει ξανά την τουριστική σεζόν 
στα μέσα Ιουνίου και τις διεθνείς πτήσεις την 1η Ιουλίου» 
το Γαλλικό Πρακτορείο τονίζει τα οικονομικά μέτρα που 
ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας τη 
φράση του Έλληνα πρωθυπουργού «Το όπλο μας είναι τα 
διαβατήριο ασφάλειας, αξιοπιστίας και υγείας που έχει κερ-
δίσει η χώρα μας». 
Το Reuters τονίζει τη μείωση τη ΦΠΑ στον καφέ, τα μη 
αλκοολούχα ποτά, και τα εισιτήρια των μέσων μαζικής 
μεταφοράς, ως μέρος της προσπάθειας για την ανάκαμψη 
της οικονομίας και του τουρισμού και σημειώνει την ανα-
φορά του Έλληνα πρωθυπουργού για τα δειγματοληπτικά 
τεστ που θα γίνονται στους επισκέπτες και την τήρηση των 
ελληνικών υγειονομικών πρωτοκόλλων. 
«Η Ελλάδα θα επιτρέψει απευθείας ξένες τουριστικές πτή-
σεις από τις 15 Ιουνίου», είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ του 
Bloomberg, που υπογραμμίζει παράλληλα τις καλές επιδό-
σεις της χώρας στην καταπολέμηση του νέου κορονοϊού. 
Την έναρξη της τουριστικής περιόδου προβάλλουν και οι 
New York Times και των διεθνών απευθείας πτήσεων προς 
τουριστικούς προορισμούς, ενώ σημειώνουν τη φράση του 
Κυριάκου Μητσοτάκη πως η προτεραιότητα της ελληνικής 
κυβέρνησης είναι διατήρηση των θέσεων εργασίας και τη 
βοήθεια προς τους επαγγελματίες του τουρισμού για την με-
γάλη τους αντεπίθεση το 2021. Οι Times επίσης αναφέρουν 
τις δηλώσεις του υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη και 
για το σχέδιο ενισχυμένης ικανότητας διαχείρισης κρούσμα-
τος στην Ελλάδα.
Το BBC, τονίζοντας πως η πανδημία απειλεί να καταστρέψει 
την ελληνική τουριστική βιομηχανία, αναφέρεται και στην 
δήλωση του Έλληνα πρωθυπουργού «όπως κερδίσαμε τη 
μάχη της υγείας, θα νικήσουμε και στον πόλεμο της οικο-
νομίας». 

δυνατότητα να διατηρήσουν μέχρι και το 60% των εργαζο-
μένων τους σε αναστολή. 
Oι εργαζόμενοι που θα δουλεύουν με μειωμένο ωράριο 
(τουλάχιστον δύο εβδομάδες το μήνα) με αποτέλεσμα να 
μειωθεί ο μισθός τους έως και 50% θα λάβουν κρατική 
επιδότηση. Ο κομμένος μισθός θα επιδοτηθεί κατά 60%. 
Δηλαδή αν ο εργαζόμενος αμείβεται με 1300 ευρώ και 
λάβει τα μισά 750 λόγω μειωμένου ωραρίου, το κράτος θα 
καταβάλλει τα 450 με αποτέλεσμα η απώλεια να περιοριστεί 
στα 300 ευρώ. Όριο ασφάλειας θα είναι ο βασικός μισθός, 
καθώς το τελικό ποσό των εργαζόμενων δεν θα μπορεί να 
υπολείπεται από τα 650 ευρώ. Δηλαδή εάν η αμοιβή μετά 
τις μειώσεις υπολείπεται του κατώτατου μισθού των 650 
ευρώ, η διαφορά θα καλύπτεται από το κράτος εξ’ ολοκλή-
ρου έως το ποσό των 650 ευρώ.
Για παράδειγμα, αν ο εργαζόμενος έχει μισθό 1.000 ευρώ 
και μειωθεί ο χρόνος εργασίας του κατά 50% θα λαμβάνει 
από τον εργοδότη 500 ευρώ και από το κράτος 300 ευρώ, 
δηλαδή το 60% των υπολειπόμενων 500 ευρώ. Τελικώς ο 
μισθωτός θα εισπράττει 800 ευρώ συνολικά. Εάν όμως ο 
ίδιος εργαζόμενος αμείβονταν με τον κατώτατο μισθό των 
650 ευρώ και μειωθεί ο χρόνος εργασίας του κατά 50% θα 
λαμβάνει από τον εργοδότη το 50% του καθαρού μισθού 
και από το κράτος το υπόλοιπο 50%, δηλαδή θα καλύπτεται 
το 100% της απώλειάς του, καθώς ο μισθός του δεν μπορεί 
να υπολείπεται του κατώτατου μισθού. Ο καθαρός κατώ-
τατος μισθός των 650 ευρώ μετά τις εργατικές και εργοδο-
τικές εισφορές, τις οποίες θα υποχρεούται να καταβάλει εξ 
ολοκλήρου και στο ακέραιο ο εργοδότης, είναι 550 ευρώ. 
Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο εργοδότης θα καλύπτει τα 275 
ευρώ και το κράτος τα υπόλοιπα 275 ευρώ.
Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να καλύπτει το σύνολο 
των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου, υπολογι-
ζόμενων επί του αρχικού ονομαστικού μισθού. Δηλαδή στο 
πρώτο παράδειγμα, ο εργοδότης θα καλύπτει τις εισφορές 
για τα 1.000 ευρώ και στο δεύτερο παράδειγμα τις εισφορές 
για τα 650 ευρώ. Υπενθυμίζεται πως από την 1η Ιουνίου 
αρχίζει να εφαρμόζεται η μείωση των ασφαλιστικών εισφο-
ρών για τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης κατά 
0,90 μονάδες (0,48 μονάδες για τον εργοδότη και 0,42 για 
τον εργαζόμενο).
Για όσο διάστημα ο εργαζόμενος βρίσκεται σε καθεστώς 
μειωμένης απασχόλησης, ο εργοδότης απαγορεύεται να 
προβεί σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας και σε μείωση 
του ονομαστικού μισθού του εργαζομένου. 
Προσοχή: Ο μηχανισμός θα καλύπτει όλους τους υφιστά-
μενους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης. Δεν θα 
επιτρέπεται δηλαδή η μετατροπή της σχέσης εργασίας από 

μερικής σε πλήρους απασχόλησης, προκειμένου να λάβει η 
επιχείρηση το ευεργέτημα της συμμετοχής στον μηχανισμό.
Όσον αφορά τον τρίτο άξονα της επιδότησης των εποχικά 
ανέργων, θα χορηγηθεί -ως μηνιαία οικονομική ενίσχυση- 
το επίδομα εποχικής ανεργίας έως και τον μήνα Σεπτέμ-
βριο του 2020 στους περίπου 120.000 εποχικά ανέργους. 
Ωστόσο τον μήνα Ιούνιο παύει να ισχύει η δυνατότητα 
αναστολής πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών για όλες τις 
επιχειρήσεις. 
Ο υπουργός εργασίας Γιάννης Βρούτσης αναφερόμενος 
στα στοιχεία των απολύσεων που κατέγραψε το σύστημα 
Εργάνη, επεσήμανε ότι «Από την μία συγκρατήσαμε το με-
γάλο κύμα απολύσεων που θα μπορούσε να λειτουργήσει 
αλυσιδωτά για όλους τους κλάδους και να επιφέρει πλήρη 
κατάρρευση της αγοράς εργασίας. Από την άλλη δυστυχώς 
δεν δημιουργήθηκαν οι αναμενόμενες θέσεις εργασίας στον 
τουρισμό και τον επισιτισμό, όπως συνέβαινε κάθε χρόνο 
γιατί ήταν συνειδητή μας επιλογή να θέσουμε ως προτεραι-
ότητα το πολύτιμο αγαθό της υγείας.»
Ποιες επιχειρήσεις θα συμπεριληφθούν στο μη-
χανισμό;
Ο μηχανισμός θα αφορά και τις εποχικές επιχειρήσεις αλλά 
και τις επιχειρήσεις που λειτουργούν για πρώτη φορά και 
δεν έχουν καταγράψει έσοδα τους προηγούμενους μήνες.  
Επίσης δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι 
πλήρους απασχόλησης που θα προσληφθούν σε αυτές, 
μέχρι τον αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης 
που διατηρούσαν πέρυσι τον αντίστοιχο μήνα. Το δικαίωμα 
του εργοδότη να μειώνει το χρόνο εργασίας του εργαζομέ-
νου πλήρους απασχόλησης έως και 50%, θα ασκείται υπό 
την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται το είδος 
της σχέσης εργασίας.
Παράλληλα, όπως υπενθύμισε ο υπουργός εργασίας Γιάν-
νης Βρούτσης από την 1η Ιουνίου 2020 αρχίζει να εφαρμό-
ζεται η μείωση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών 
για τους εργαζόμενους πλήρους απασχόληση κατά 0,90 μο-
νάδες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 48 του ν.4670/2020. 
Η από 1η Ιουνίου μείωση των ασφαλιστικών εισφορών θα 
λειτουργήσει ευεργετικά στην διατήρηση και δημιουργία 
θέσεων εργασίας αλλά και στην ανακούφιση των επιχειρή-
σεων, μειώνοντας το μη μισθολογικό κόστος.
Ακόμη μειώνονται τα ελάχιστα απαιτούμενα ημερομίσθια 
από 100 σε 50 για την λήψη του εποχικού επιδόματος το 
ερχόμενο φθινόπωρο. Επίσης τριπλασιάζεται ο προϋπο-
λογισμός τους προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού του 
ΟΑΕΔ από 10 σε 30 εκατ. ευρώ με στόχο την ενίσχυση του 
εσωτερικού τουρισμού.


