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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕ
ΤΕΥΧΟΣ 1951 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22 ΜΑΪΟΥ 2020

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1,5,6,7,8,9,10,11,12 και 13 
Α. Γεωργιάδης: ανακοινώσεις για χρηματοδοτήσεις,  έργα 
και επενδύσεις - Συνέντευξη Τύπου της πολιτικής ηγεσίας 
του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Σελ 1 και 3
Κ. Αχ. Καραμανλής: Αρχές Ιουλίου το μετρό θα φθάσει στην 
Νίκαια   
Σελ 1 και 4
Κ. Χατζηδάκης: Η Κέρκυρα και τα Τρίκαλα αποκτούν σύγ-
χρονες Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων
Σελ 13 
Χρ. Σταϊκούρας: Καμία σκέψη για μείωση μισθών και συ-
ντάξεων στο Δημόσιο
Σελ 13
Να διατηρηθεί η χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ για την 
ανάπτυξη υποδομών φυσικού αερίου ζητούν με κοινή 
επιστολή οι υπουργοί Ενέργειας 8 χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης   
Σελ 14 
Μητρώο για τις startups και κίνητρα για τις επενδύσεις στην 
έρευνα
Σελ 15 
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα διεκδικήσει δυναμικά και συντε-
ταγμένα το ρόλο της στο νέο ΕΣΠΑ
Σελ 16 
Θετική, με 9 προσθήκες, γνωμοδότηση της Περιφέρειας 
Αττικής επί της περιβαλλοντικής μλέτης για έργα του ΟΛΠ
Σελ 17 
ΥΠΠΟΑ: Ανοίγει νέο κεφάλαιο στη διεκδίκηση των Γλυπτών 
του Παρθενώνα
Σελ 18
Προχωρούν οι εργασίες ενοποίησης του αρχαιολογικού 
χώρου των Φιλίππων που άνοιξε και πάλι με όλα τα προ-
βλεπόμενα μέτρα ασφαλείας
Σελ 19 
Βουλή - Κ. Τσιάρας: Σχεδιάζουμε μεγάλες μεταρρυθμίσεις 
για το χώρο της Δικαιοσύνης
Σελ 20 
Στα 500 εκατ. ευρώ η αγορά ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών 
ειδών το πρώτο τρίμηνο του 2020 με οριακή κάμψη 0,4%
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:

Πάνω από 40.000 επιχειρήσεις έκαναν μόνο χθες από τις 12 το 
μεσημέρι αίτηση για παροχή ρευστότητας από την Ελληνική 
Αναπτυξιακή Τράπεζα. Το ποσό που θα διατεθεί αυξήθηκε 
από χθες από τα 1,3 δισ. σε περισσότερο από 2 δισ. ευρώ, 
είπε  ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Α. Γεωργιάδης,  
κατά τις σχετικές κυβερνητικές ανακοινώσεις, σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σύμφωνα με τον ΥΠΑΝΕΠ, στις αρχές Ιουνίου 
αναμένεται να ξεκινήσει η μόχλευση ρευστότητας 2 δισ. ευρώ 
μέσω του τραπεζικού συστήματος. Παράλληλα, δρομολο-
γείται σειρά χρηματοδοτικών εργαλείων για αναπτυξιακά 
και άλλα έργα. Ο κ. Γεωργιάδης είπε, πως από κοινού με το 
υπουργείο Οικονομικών θα γίνει προσεχώς διαβούλευση για 
τις μικροπιστώσεις, με στόχο «καμία επιχείρηση να μη μείνει 
πίσω». Παράλληλα, ενθάρρυνε τα τραπεζικά στελέχη να 
μην εξαντλούν σήμερα το τυπικό γράμμα του νόμου και της 
αυστηρότητας, αλλά με ευέλικτο τρόπο να δίνουν γρήγορα 
τα δάνεια. «Ως προς τις στρατηγικές και μεγάλες επενδύσεις, 

μόλις πριν λίγες ημέρες λάβαμε από τις ευρωπαϊκές αρχές 2,7 
δισ. ευρώ», είπε, για να προσθέσει: «Σήμερα υπέγραψα τον 
νέο κύκλο για την επιχειρηματικότητα, ο οποίος θα λήξει τον 
Ιούλιο και αμέσως θα ξεκινήσει και άλλος. Εγκρίναμε έργα 
ΣΔΙΤ  και νέες στρατηγικές επενδύσεις στις ΑΠΕ σε μόλις 16 
ημέρες. Έχουμε εγκρίσεις νέων στρατηγικών επενδύσεων 
ύψους 700 εκατ. ευρώ, ενώ προχωρήσαμε στις αδειοδοτή-
σεις στρατηγικών επενδύσεων ΑΠΕ, ύψους 80 εκατ. ευρώ». 
Παράλληλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι σύντομα 
θα είναι διαθέσιμο το πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Τράπεζας 
που θα προσφέρει κρατική εγγύηση έως 80% για επιχειρημα-
τικά δάνεια κίνησης. «Σεβόμαστε τις τράπεζες, όμως αυτήν 
τη στιγμή θέλω να ενθαρρύνω τα τραπεζικά στελέχη να μην 
εξαντλούν την αυστηρότητά τους πάνω στις χορηγήσεις αυ-
τών των χρηματοδοτικών εργαλείων», δήλωσε ο υπουργός, 
τονίζοντας πως είναι κομβική η γρήγορη διεκπεραίωση των 
φακέλων. Αναλυτικά στις σελ 5,6,7,8,9,10,11,12 και 13 

Στις αρχές Ιουλίου θα δοθεί στην κυκλοφορία η επέκταση της 
γραμμής 3 του μετρό προς Πειραιά μέχρι και τον Σταθμό της 
Νίκαιας ανακοίνωσε ο υπουργός Υποδομών & Μεταφορών 
Κώστας Καραμανλής, ο οποίος επισκέφθηκε χθες το πρωί τον 
υπό κατασκευή σταθμό «Αγ. Βαρβάρα» μαζί με τον υφυπουρ-
γό Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον γενικό γραμματέα Υποδομών 
Γιώργο Καραγιάννη, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Στο τμήμα που 
θα δοθεί στην κυκλοφορία στις αρχές Ιουλίου από τον πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη περιλαμβάνονται και οι σταθμοί 
«Κορυδαλλός» και «Νίκαια» που είναι θα είναι κι αυτοί έτοιμοι. 

«Πριν από λίγους μήνες, είχα δεσμευτεί ότι στις αρχές του καλο-
καιριού θα έχουμε έτοιμους τους τρεις πρώτους σταθμούς της 
επέκτασης του μετρό προς Πειραιά: Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλό 
και Νίκαια. Για να το καταφέρουμε αυτό, όλο αυτό το διάστημα 
εργαστήκαμε εντατικά», τόνισε ο κ. Καραμανλής, σε δηλώσεις 
μετά την ξενάγηση στο εργοτάξιο του σταθμού, σημειώνοντας 
ότι κατά την διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού οι εργα-
σίες συνεχίστηκαν, με την αυστηρή τήρηση όλων των μέτρων 
ασφάλειας και προστασίας των εργαζομένων, σύμφωνα με τις 
οδηγίες των ειδικών. Αναλυτικά στη σελ 3

Τη δημοπράτηση δύο ευρωπαϊκού επιπέδου, σύγχρονων Μο-
νάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ), μία στην Κέρκυρα 
και μία στα Τρίκαλα (η οποία θα εξυπηρετεί και την Καρδίτσα), 
ανακοίνωσε ο υπουργός ΠΕΝ Κωστής Χατζηδάκης, όπως ση-
μειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Οι δύο μονάδες ολοκληρωμένης διαχεί-
ρισης περιλαμβάνουν σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, 
ανακύκλωσης και ενεργειακής αξιοποίησης.  «Ο δρόμος του 

εκσυγχρονισμού άνοιξε με τις μονάδες της Δυτικής Μακεδονί-
ας, της Ηπείρου, των Σερρών. Έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός και 
η υλοποίηση αρκετών άλλων. Έχουμε θέσει ως στόχο φέτος τη 
δημοπράτηση 17 μονάδων. Με χαρά σημειώνω τις θετικές εξε-
λίξεις στην Κέρκυρα και τα Τρίκαλα», δήλωσε σχετικά ο υπουρ-
γός ΠΕΝ Κωστής Χατζηδάκης. 
Αναλυτικά στη σελ 4

Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ,  ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Συνέντευξη Τύπου της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Κ. ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: ΑΡΧΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΑ ΦΘΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΝΙΚΑΙΑ   

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
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Το 4ο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού θα πραγ-
ματοποιηθεί στο νησί της Ρόδου (ξενοδοχείο Ρόδος Παλ-
λάς), στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2020. 
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, σκοπός των συ-
νεδρίων είναι «να αναπτυχθεί ένας ουσιαστικός διάλογος 
στο θέμα Αρχιτεκτονική και Τουρισμός, ενώ στόχος είναι η 
εδραίωση διεθνών συνεδρίων που θα αποτελούν ισχυρό 
θεσμό στην Ελλάδα, προσελκύοντας επισκέπτες διεθνώς. 
Τα συνέδρια καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα της αρχιτε-
κτονικής σε συνδυασμό με το τουριστικό προϊόν ώστε να 
γίνονται γνωστές οι νέες τάσεις αλλά και να αναδεικνύεται 
παράλληλα η πορεία αυτής της δημιουργικής σύνθεσης 
σε ένα τόπο που έχει ως βασικό του πυρήνα τον τουρισμό. 
Στο φετινό συνέδριο θα υπάρξουν νέες θεματολογίες 
όπως η σχέση των φυσικών πόρων και των ενεργειακών 
πηγών και η επίδρασή τους σε έναν τόπο, καθώς και οι 
μεταβολές σε χωροταξικούς – πολεοδομικούς σχεδια-
σμούς διαχρονικά.
 Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου, η Πανελλήνια 
Ένωση Αρχιτεκτόνων και το Ελληνικό Τμήμα της UIA 
(Διεθνής ‘Ένωση Αρχιτεκτόνων) προσκαλούν τους Αρ-
χιτέκτονες και τους επαγγελματίες του Τουρισμού που 
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως εισηγητές στο 4ο 
Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού, να αποστείλουν 
εκτεταμένες περιλήψεις των εισηγήσεών τους».
Θεματολογία:
1. Θεματικός τουρισμός
2. Αειφόρος σχεδιασμός –Οικολογική αρχιτεκτονική
3. Βραβευμένο –διακεκριμένο –δημοσιευμένο (υλοποι-
ημένο η μη) αρχιτεκτονικό –πολεοδομικό έργο συναφές 
με τον τουρισμό
4. Σχέση φυσικών πόρων και υποδομών με την τουριστι-
κή ανάπτυξη
5. Χωροταξικά –πολεοδομικά σχέδια και διαμορφώσεις 
σε συνάφεια με τον τουρισμό.
Ομιλητές στο συνέδριο θα είναι αναγνωρισμένοι αρχιτέ-
κτονες από όλον τον κόσμο. Τα συνέδρια Αρχιτεκτονικής 
και Τουρισμού απευθύνονται σε όλον τον τεχνικό κλάδο, 
μηχανικούς και μη, σε όλους του επαγγελματίες του του-
ρισμού, καθώς και στο ευρύ κοινό.

Στο Ηράκλειο της Κρήτης θα διεξαχθεί, από τις 25 μέχρι 
τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, τo 11o συνέδριο παγκόσμιας 
εμβέλειας με τίτλο: «Cities on Volcanoes».
Το συνέδριο –όπως τονίζεται σε ανακοίνωση-  προωθεί 
τη διακλαδική εφαρμοσμένη έρευνα με τη συμμετοχή 
και συνεργασία εκπροσώπων των Φυσικών και Κοινω-
νικών Επιστημών και της Πολιτικής Προστασίας.
Φέροντας το θεματικό τίτλο «Volcanoes and society: 
environment, health and hazards» («Ηφαίστεια και Κοι-
νωνία: περιβάλλον, υγεία και κίνδυνοι») το 11 CoV θα 
εστιάσει:
- στη διακλαδική επιτήρηση, μοντελοποίηση και πρό-
γνωση της δυναμικής και επικινδυνότητας των ηφαι-
στείων
- στην επιστήμη αντιμετώπισης κινδύνων σε ηφαιστει-
ακές περιοχές
- στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας στους ηφαιστειακούς 
κινδύνους
- στη γεωλογική κληρονομιά και τα γεωπάρκα.
Το Cities on Volcanoes 11 συνδιοργανώνεται από την 
επιτροπή της Διεθνούς Ένωσης Ηφαιστειολογίας και Χη-
μείας του Εσωτερικού της Γης (International Association 
of Volcanology and Chemistry of the Earth’s Interior - 
IAVCEI) το Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του 

ΕΚΠΑ, το ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, 
Καταστροφών και Κρίσεων» και το Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
«Η διοργάνωση του CoV στην Ελλάδα αποτελεί εξαιρετι-
κή ευκαιρία δικτύωσης, προβολής των Ελληνικών πρω-
τοβουλιών και ερευνών που σχετίζονται με τη διαχείριση 
κρίσεων, αλλά και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, εμπειρίας 
και πρακτικών», σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.
Πληροφορίες: 
https://pcoconvin.eventsair.com/volcanoes11/

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΣΤΗ ΡΟΔΟ

«ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ» 

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 

9 - 11 Οκτωβρίου 2020

Διεπιστημονικό συνέδριο: «Διαπλοκές του 
χώρου. Ήθος-κοινωνικές πρακτικές-αρ-
χιτεκτονική»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ, 
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ, Σχολή 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΠ
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Στις αρχές Ιουλίου θα δοθεί στην κυκλοφορία η επέκταση της 
γραμμής 3 του μετρό προς Πειραιά μέχρι και τον Σταθμό της 
Νίκαιας ανακοίνωσε ο υπουργός Υποδομών & Μεταφορών 
Κώστας Καραμανλής, ο οποίος επισκέφθηκε χθες το πρωί τον 
υπό κατασκευή σταθμό «Αγ. Βαρβάρα» μαζί με τον υφυπουρ-
γό Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον γενικό γραμματέα Υποδομών 
Γιώργο Καραγιάννη, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στο τμήμα που θα δοθεί στην κυκλοφορία στις αρχές Ιουλίου 
από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη περιλαμβάνονται 
και οι σταθμοί «Κορυδαλλός» και «Νίκαια» που είναι θα είναι κι 
αυτοί έτοιμοι.
«Πριν από λίγους μήνες, είχα δεσμευτεί ότι στις αρχές του καλο-
καιριού θα έχουμε έτοιμους τους τρεις πρώτους σταθμούς της 
επέκτασης του μετρό προς Πειραιά: Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλό 
και Νίκαια. Για να το καταφέρουμε αυτό, όλο αυτό το διάστημα 
εργαστήκαμε εντατικά», τόνισε ο κ. Καραμανλής, σε δηλώσεις 
μετά την ξενάγηση στο εργοτάξιο του σταθμού, σημειώνοντας 
ότι κατά την διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού οι εργα-
σίες συνεχίστηκαν, με την αυστηρή τήρηση όλων των μέτρων 
ασφάλειας και προστασίας των εργαζομένων, σύμφωνα με τις 
οδηγίες των ειδικών.
«Σήμερα, μπορώ να επαναλάβω ότι θα είμαστε συνεπείς με τη 
δέσμευσή μας. Πλέον ολοκληρώνουμε τις δοκιμές όλων των 
συστημάτων, ώστε οι τρεις σταθμοί να λειτουργήσουν στις αρ-

χές του προσεχούς Ιουλίου, Το τελευταίο εξάμηνο ξεπεράσαμε 
πολλά προβλήματα που χρόνιζαν και δώσαμε λύση σε σημα-
ντικά ζητήματα που παρέμεναν άλυτα για καιρό» προσέθεσε ο 
υπουργός και επισήμανε: 
«Δεν ολοκληρώνεται μόνο το κατασκευαστικό κομμάτι. Επι-
λύσαμε και το πρόβλημα του ηλεκτρονικού εισιτηρίου στους 
συγκεκριμένους σταθμούς και της διασύνδεσής του με το 
κεντρικό σύστημα». Όπως ανέφερε, ως υπουργός παρέλαβε 
το συγκεκριμένο πρόβλημα, με ορατό τον κίνδυνο να ολοκλη-
ρωνόταν η κατασκευή των σταθμών, αλλά να μην μπορούν να 
λειτουργήσουν επειδή δεν θα μπορούσε ο κόσμος να επικυρώ-
σει το εισιτήριό του. «Τέτοιες παράλογες καταστάσεις είχαμε να 
αντιμετωπίσουμε…», σχολίασε και προσέθεσε: «Ωστόσο, με 
τις κατάλληλες οδηγίες και ενέργειες και παρά τις αντιξοότητες 
της πανδημίας, καταφέραμε σε πολύ σύντομο χρονικό διά-
στημα να το λύσουμε και αυτό. Και σε λιγότερο από δύο μήνες 
από σήμερα, οι εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας της Αγίας 
Βαρβάρας, του Κορυδαλλού και της Νίκαιας θα μπορούν να 
απολαμβάνουν το Μετρό με άνεση και ασφάλεια».
Ο κ. Καραμανλής κατέληξε τονίζοντας: «Η εντατική δουλειά 
θα συνεχιστεί. Επόμενος στόχος να είμαστε συνεπείς και με 
το δεύτερο σκέλος της δέσμευσής μας, οι άλλοι τρεις σταθμοί 
τους οποίους παραλάβαμε με πολύ σοβαρές καθυστερήσεις, 
Μανιάτικα, Δημοτικό Θέατρο και Πειραιάς, να είναι έτοιμοι το 

2022. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε μεθοδικά και σοβαρά, χωρίς 
μεγάλα λόγια».
Από την πλευρά του, ο κ. Κεφαλογιάννης επισήμανε ότι ο νέος 
σταθμός της «Αγίας Βαρβάρας» επεκτείνει το δίκτυο του μετρό 
«στη νευραλγική γραμμή που θα συνδέει την Αθήνα με τον Πει-
ραιά» και προσέθεσει: «Με τη λειτουργία του νέου σταθμού, οι 
πολίτες της περιοχής θα δουν αμέσως βελτίωση όχι μόνο στις 
μετακινήσεις τους, αλλά και στην ποιότητα ζωής τους, καθώς 
έχει γίνει σημαντική δουλειά και στη διαμόρφωση του περιβάλ-
λοντος χώρου».
Το έργο σε αριθμούς
Η επέκταση της Γραμμής 3 του μετρό, «Αγία Μαρίνα-Δημοτικό 
Θέατρο», αποτελείται από σήραγγα μήκους περίπου 7,55 χλμ., 
έξι νέους σταθμούς (Αγ. Βαρβάρα, Κορυδαλλός, Νίκαια, Μανιά-
τικα, Πειραιάς, Δημοτικό Θέατρο) και επτά ενδιάμεσα φρέατα 
εξαερισμού.
Το συμβατικό κατ’ αποκοπή τίμημα του έργου (συμπεριλαμβα-
νομένων των απρόβλεπτων, απολογιστικών και αναθεώρη-
σης) ανέρχεται στα 467.462 εκατ. ευρώ.
Οι εργασίες στην επέκταση της Γραμμής 3 έχουν ολοκληρωθεί 
σε ποσοστό 83%. Στο τμήμα των τριών πρώτων σταθμών βρί-
σκονται ήδη σε εξέλιξη οι δοκιμές των ηλεκτρομηχανολογικών 
συστημάτων, ενώ σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκονται τα αρχι-
τεκτονικά τελειώματα και οι αποκαταστάσεις επιφανείας.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα προτεί-
νει στο οικονομικό επιτελείο η τιμή του εισιτηρίου να 
στρογγυλοποιηθεί στο 1,20 ευρώ, όπως –σύμφωνα με 
το ΑΠΕ- ανακοίνωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφο-
ρών, Κώστας Καραμανλής, μιλώντας στον ραδιοφωνικό 
σταθμό ΣΚΑΪ 100,3. «Με την μείωση του ΦΠΑ από το 24% 
στο 13%, το εισιτήριο από το 1,40 ευρώ θα πάει στο 1,28 
και εμείς θα εισηγηθούμε να πάει στο 1,20» ανέφερε ο κ. 
Καραμανλής.
«Καθώς όμως πρέπει να γίνει στρογγυλοποίηση, θα κά-
νουμε μία πρόταση στο οικονομικό επιτελείο, αντί να πάει 
στο 1,30 να πάει στο 1,20» είπε ο υπουργός και πρόσθεσε: 
«Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η μείωση τελικά θα βοηθήσει 
και τα έσοδα του Οργανισμού, διότι θα δώσει ένα κίνητρο 
στους καθημερινούς χρήστες των Μέσων Μαζικής Μετα-
φοράς να προμηθευτούν ετήσιες, εξαμηνιαίες και μηνιαί-
ας κάρτες». Υπενθύμισε εξάλλου, ότι οι χρήστες καρτών 
απεριόριστων διαδρομών θα λάβουν πίστωση, για το 
ποσό που αντιστοιχεί στις ημέρες των περιορισμών στις 
μετακινήσεις, κατά την επόμενη αγορά τους, και πρόσθεσε 
ότι τώρα δίνεται ένα επιπλέον κίνητρο για τη χρήση των 
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

   Ο κ. Καραμανλής επανέλαβε ότι λαμβάνονται όλα τα ανα-
γκαία μέτρα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κατά τη μετά-
βαση στη νέα κανονικότητα του κορωνοϊού. Υπενθύμισε 
πως η χρήση της μάσκας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 
είναι υποχρεωτική και απαραίτητη διότι έτσι προστατεύ-
ονται όλοι, ακόμη και όταν είναι αδύνατη η τήρηση των 
αποστάσεων. Αναφερόμενος, ευθέως, σε σχόλια στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης για μη τήρηση των αποστάσεων 
σε αστικά λεωφορεία τις ημέρες του καύσωνα, παραδέ-
χθηκε ότι υπήρξαν μεμονωμένα προβλήματα, αλλά τόνισε 
ότι έγιναν παρεμβάσεις και ενισχύθηκαν τα δρομολόγια.
 «Δεν σας κρύβω ότι δεν έχουμε μεγάλη δυνατότητα, γιατί 
παραλάβαμε 850 λεωφορεία, ενώ τώρα έχουμε πάει στα 
1.100. Με το στόλο που έχουμε και με τις τεχνικές δυνατό-
τητες που έχουμε, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Έχου-
με κάνει ένα προγραμματισμό ώστε οι χρονοαποστάσεις 
να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες, αλλά να επαναλά-
βουμε ότι, όπως έχει πει ο κ. Τσιόδρας και όλοι οι ειδικοί, 
η χρήση της μάσκας είναι απαραίτητη, διότι προστατεύει 
ακόμη και όταν δεν έχουμε αποστάσεις».
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο υπουργός Υποδομών 
και Μεταφορών τόνισε ότι δεν τίθεται ζήτημα κρατικοποί-

ησης της Aegean, επισημαίνοντας ότι έχει δοθεί σε όλες 
τις αεροπορικές εταιρείες αναστολή των τελών τους και 
διευκόλυνση για μετάθεση ορισμένων πληρωμών στο 
μέλλον, και το ίδιο ισχύει και για τα αεροδρόμια, ενώ με 
το υπουργείο Οικονομικών εξετάζονται και άλλα μέτρα.
Τέλος, ο κ. Καραμανλής ανέφερε ότι από 1η Ιουλίου 
ανοίγουν σταδιακά οι απευθείας πτήσεις εξωτερικού 
προς τους τουριστικούς προορισμούς, ενώ πριν από την 
συγκεκριμένη ημερομηνία όλες οι πτήσεις εξωτερικού θα 
προσγειώνονται στο Ελ. Βενιζέλος, αλλά θα εξαιρεθούν 
χώρες με αρνητικά επιδημιολογικά χαρακτηριστικά. 
Υπενθύμισε ότι σήμερα δεν πραγματοποιούνται πτήσεις 
από και προς χώρες όπως Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, 
Ιταλία και Ισπανία. Ανέφερε επίσης, ότι στους επισκέπτες 
θα γίνονται δειγματοληπτικά τεστ και ότι θα τηρούνται τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα, καθώς και ότι στο τραπέζι είναι 
μία πρόταση που δεν αφορά μόνον την Ελλάδα, αλλά όλες 
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να βρεθεί κοινός 
τόπος και σωστός τρόπος θερμομέτρησης στα αεροδρό-
μια, διότι αυτό προσφέρει ψυχολογική κυρίως ασφάλεια.

Κ. ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: ΑΡΧΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΑ ΦΘΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΝΙΚΑΙΑ   
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Τη δημοπράτηση δύο ευρωπαϊκού επιπέδου, σύγχρονων Μο-
νάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ), μία στην Κέρκυρα 
και μία στα Τρίκαλα (η οποία θα εξυπηρετεί και την Καρδίτσα), 
ανακοίνωσε ο υπουργός ΠΕΝ Κωστής Χατζηδάκης, όπως ση-
μειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Οι δύο μονάδες ολοκληρωμένης διαχεί-
ρισης περιλαμβάνουν σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, 
ανακύκλωσης και ενεργειακής αξιοποίησης
«Ο δρόμος του εκσυγχρονισμού άνοιξε με τις μονάδες της Δυ-
τικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, των Σερρών. Έχει ξεκινήσει ο 
σχεδιασμός και η υλοποίηση αρκετών άλλων. Έχουμε θέσει ως 

στόχο φέτος τη δημοπράτηση 17 μονάδων. Με χαρά σημειώ-
νω τις θετικές εξελίξεις στην Κέρκυρα και τα Τρίκαλα», δήλωσε 
σχετικά ο υπουργός ΠΕΝ Κωστής Χατζηδάκης.
«Θέλω να συγχαρώ τη δήμαρχο Κέρκυρας, Μερόπη Υδραίου, 
καθώς και τον δήμαρχο Τρικκαίων και πρόεδρο της ΚΕΔΕ, 
Δημήτρη Παπαστεργίου, για τις γρήγορες και αποτελεσματικές 
πρωτοβουλίες τους, ώστε να αποκτήσουν η πολύπαθη με τα 
σκουπίδια Κέρκυρα, αλλά και τα Τρίκαλα με την Καρδίτσα, μια 
ευρωπαϊκού επιπέδου σύγχρονη διαχείριση απορριμμάτων. 
Όπως τους αρμόζει. Όπως αρμόζει σε όλη τη χώρα», ανέφερε 

ο υπουργός.
«Βρισκόμαστε σε διαρκή, καθημερινή επικοινωνία με τους 
αρμόδιους φορείς σε όλη την επικράτεια ώστε να αποκτήσει η 
χώρα μας σύγχρονη -σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα- 
διαχείριση στα απορρίμματα», δήλωσε απ  ́ την πλευρά του 
ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, 
Μανώλης Γραφάκος. Όπως τόνισε, «οι δυσκολίες είναι μεγάλες, 
αλλά καθώς ο επιμένων νικά, σύμβουλός μας είναι η επιμονή. 
Με σχέδιο και συντονισμό. Τα Τρίκαλα και η Κέρκυρα θέλουμε 
να γίνουν παράδειγμα για όλη τη χώρα».

Oλοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο «Επισκευή Δαπέδων 
και Σιδηροτροχιών των Γερανογεφυρών Στοιβασίας (RMG 
Cranes) στον Προβλήτα Ι του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων 
στο λιμάνι του Πειραιά, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς ανάδοχος ανα-
κηρύχθηκε η «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε. 
- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. – Σ. ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ Α.Τ.Ε.» με συνολικό 
προσφερόμενο τίμημα 6.800.474,91€ (πλέον ΦΠΑ).
Το έργο έχει ως αντικείμενο την αναβάθμιση του Προβλήτα Ι 

με σκοπό την εύρυθμη και σύγχρονη λειτουργία του Container 
Terminal. Περιλαμβάνει την αποξήλωση του υφιστάμενου 
συστήματος των τεσσάρων γραμμών σιδηροτροχιών των γε-
ρανογεφυρών στοιβασίας εμπορευματοκιβωτίων τύπου RMG, 
τη βελτίωση του εδάφους, την εγκατάσταση νέου συστήματος 
σιδηροτροχιών, την κατασκευή νέου δικτύου αποχέτευσης ομ-
βρίων, την καθαίρεση των κατεστραμμένων δαπέδων στους 
χώρους του Προβλήτα Ι και την εν συνεχεία ανακατασκευή 
τους.

Παράλληλα προχωράει και η αναβάθμιση του Ηλεκτρομη-
χανολογικού Εξοπλισμού του Προβλήτα Ι του Σταθμού Εμπο-
ρευματοκιβωτίων, με την προμήθεια και εγκατάσταση μίας 
καινούργιας γερανογέφυρας προκυμαίας Super Post Panamax 
για την ενίσχυση των υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης εμπορευ-
ματοκιβωτίων της εταιρείας. Το συγκεκριμένο έργο έχει αρχικό 
προϋπολογισμό 9.000.000 ευρώ.

«Νοιαζόμαστε για τη φύση γιατί νοιαζόμαστε για τα παιδιά μας», 
δηλώνει στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή την Ευρω-
παϊκή Ημέρα Natura 2000, ενώ –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- έκανε 
ιδιαίτερη αναφορά στον νέο περιβαλλοντικό νόμο.
Στο μήνυμά του ο κ. Χατζηδάκης αναφέρει: «Natura, φύση, το 
μέλλον μας. Το μέλλον των παιδιών μας. Το μέλλον του δικού μου 

παιδιού. Γί  αυτό νοιαζόμαστε ιδιαίτερα για τη φύση στο ΥΠΕΝ». 
Και προσθέτει: «Αυτό κάναμε και με τον τελευταίο περιβαλλοντικό 
νόμο».
Όπως επισημαίνει, «εφαρμόσαμε τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρα-
κτικές. Ειδικές διαχειριστικές μελέτες για τις Natura, διαχειριστικά 
σχέδια από το ΥΠΕΝ και προεδρικά διατάγματα από το ΣτΕ».
Όσον αφορά την κριτική που ασκείται για τον νόμο, ο κ. Χατζη-

δάκης τονίζει, ότι «τίποτα από αυτά δεν ισχύει», αναφέροντας ότι 
«ξέρω ότι ο καθένας λέει «το μακρύ του και το κοντό του»».
«Νοιαζόμαστε για τη φύση, όχι γιατί θέλουμε να είμαστε τα καλά 
παιδιά της Ευρώπης, αλλά γιατί νοιαζόμαστε για τα δικά μας παι-
διά», αναφέρει καταλήγοντας στο μήνυμά του ο κ. Χατζηδάκης.

Σημαντική πτώση των τιμών και της ζήτησης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας τον Απρίλιο προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του Χρη-
ματιστηρίου Ενέργειας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Συγκεκριμένα η ζήτηση, λόγω των επιπτώσεων της πανδημί-
ας, μειώθηκε κατά 13 % ενώ η τιμή χονδρικής της ηλεκτρικής 
ενέργειας κατέγραψε πτώση 54,31 % σε ετήσια βάση, στα 
28,51 ευρώ ανά μεγαβατώρα έναντι 62,4 ευρώ τον περυσινό 
Απρίλιο,.
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία η λιγνιτική παραγωγή ρεύματος 
τον Απρίλιο κατέγραψε δραστική μείωση (88%) ενώ μεγάλη 
αύξηση σημείωσαν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (+50%), 
τα υδροηλεκτρικά (+32%), οι μονάδες φυσικού αερίου 
(+16%). Μειωμένες ήταν τόσο οι εισαγωγές όσο και οι εξα-
γωγές ρεύματος (34% και 46% αντίστοιχα). Σε όρους μεριδίων 
αγοράς οι μονάδες φυσικού αερίου κάλυψαν το 35,42% του 
Φορτίου, η παραγωγή των ΑΠΕ το 34,64%, οι Εισαγωγές το 
22,14%, η Υδροηλεκτρική Παραγωγή το 4,70% και η παραγω-

γή των Λιγνιτικών Μονάδων μόλις το 3,11%.
Μιλώντας σε διαδικτυακή συζήτηση του Ινστιτούτου Ενέρ-
γειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης ο αναπληρωτής διευθύνων 
σύμβουλος της ΔΕΗ Γιάννης Κοπανάκης ανέφερε ότι η μείωση 
της ζήτησης ήταν μεγαλύτερη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που 
έχουν μεγαλύτερη βιομηχανική παραγωγή. Απέδωσε δε την 
μείωση των τιμών μεταξύ άλλων και στο γεγονός ότι η ΔΕΗ έχει 
διαφοροποιήσει της προμήθειας φυσικού αερίου εισάγοντας 
υγροποιημένο αέριο σε χαμηλότερες τιμές.
Ο Εμπορικός Διευθυντής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φ. Αερίου της 
Protergia Ιωάννης Γιαννακόπουλος ανέφερε ότι τον Απρίλιο εί-
δαμε πως θα είναι το σύστημα με αυξημένη διείσδυση ανανεώ-
σιμων πηγών και φυσικού αερίου, μετά τη διακοπή λειτουργίας 
των λιγνιτικών μονάδων.
Ο πρόεδρος της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργει-
ας Αντώνης Κοντολέων, υπογράμμισε πως οι βασικές αιτίες για 
την πτώση των τιμών χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας είναι 

αφενός οι χαμηλότερες τιμές για το υγροποιημένο φυσικό αέριο 
που εισάγεται μέσω των εγκαταστάσεων της Ρεβυθούσας και 
αφετέρου η μείωση της ζήτησης που επέτρεψε την μη χρησιμο-
ποίηση των ακριβών λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ. Σημείωσε 
ότι η ελληνική βιομηχανία θα έχει να αντιμετωπίσει τον έντονο 
ανταγωνισμό από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στις οποίες πα-
ρέχονται μέτρα στήριξης αλλά και ταυτόχρονα την μείωση της 
ζήτησης από τις ευρωπαϊκές αγορές λόγω της κρίσης, που θα 
πλήξει τις ελληνικές εξαγωγές. Εξέφρασε δε την εκτίμηση ότι αν 
δε λειτουργήσει η προθεσμιακή αγορά και εφόσον ο λιγνίτης 
παραμένει στο ενεργειακό ισοζύγιο οι τιμές της ενέργειας στην 
Ελλάδα θα παραμείνουν υψηλότερες σε σχέση με την ΕΕ.
Τέλος ο Διευθυντής Διαχείρισης Αγοράς του ΑΔΜΗΕ Ηρακλής 
Σκοτεινός ανέφερε ότι το σύστημα αντιμετώπισε μεγάλη βύθιση 
στην ζήτηση ενέργειες και ανταποκρίθηκε χωρίς να προκύψει 
κανένα ζήτημα ευστάθειας.

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟβΛΗΤΑ Ι ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙβΩΤΙΩΝ 
ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ   

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ NATURA 2000 - Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: «ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ, ΓΙΑΤΙ ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ»   

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 
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O υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις 
Γεωργιάδης, οι υφυπουργοί, κ. κ. κ. Γιάννης Τσακίρης, 
Νίκος Παπαθανάσης και Χρίστος Δήμας και ο γενικός 
γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ, κ. Νίκος 
Μαντζούφας παραχώρησαν χθες, Πέμπτη 21 Μαΐ-
ου, έκτακτη συνέντευξη Τύπου, κατά τη διάρκεια της 
οποίας αναφέρθηκαν στα μέτρα παροχής ρευστότη-
τας στις επιχειρήσεις, τα χρηματοδοτικά εργαλεία της 
Αναπτυξιακής Τράπεζας και άλλα τρέχοντα θέματα του 
υπουργείου.  Ακολουθούν οι εισαγωγικές τοποθετή-
σεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων: 
Άδωνις Γεωργιάδης: 
«Κάνουμε σήμερα αυτήν την έκτακτη συνέντευξη τύ-
που στους διαπιστευμένους συντάκτες του υπουργεί-
ου Ανάπτυξης, κυρίως γιατί σε συνέχεια των χθεσινών 
μας ανακοινώσεων, θέλουμε να σας δώσουμε την 
ευκαιρία να πληροφορηθείτε με πολύ μεγάλη λεπτο-
μέρεια όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και τις 
υπόλοιπες πρωτοβουλίες που έλαβε το Υπουργείο μας, 
όπως είναι η νέα πολιτική στη βιομηχανία και η νέα πο-
λιτική για την έρευνα και την τεχνολογία. Θα μιλήσουν 
οι αρμόδιοι Υφυπουργοί για να εξηγήσουν ακριβώς τα 
μέτρα στον κάθε τομέα, ιδιαίτερα ο κύριος Τσακίρης 
που έχει το μεγάλο κομμάτι αυτών των εργαλείων και 
μετά θα μπορείτε να κάνετε όποια ερώτηση θέλετε. Να 
δώσω το λόγο στον κύριο Τσακίρη για να μας πει για 
αυτά». 
Γιάννης Τσακίρης:
«Όπως ήδη γνωρίζετε, από την αρχή της κρίσης, το 
υπουργείο Ανάπτυξης ξεκίνησε κάποιες δράσεις συ-
γκεκριμένες για την παροχή ρευστότητας στην αγορά. 
Η πρώτη δράση ήταν η επιδότηση των επιτοκίων όλων 
των επιχειρηματικών δανείων των εταιρειών οι οποίες 
πλήττονται από τον κορωνοϊό και ανήκουν στους ΚΑΔ 
του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτή η επιδότηση έχει 
ύψος 750 εκατ. ευρώ και συνολικό προϋπολογισμό 
έως 1,2 δις ευρώ και επιδοτεί το επιτόκιο όλων των 
επιχειρηματικών δανείων ενήμερων την 31/12/2019, 
το οποίο σημαίνει 90 μέρες περίοδο πριν από αυτή 
την ημερομηνία, δηλαδή ότι οι δανειολήπτες αυτοί θα 
έπρεπε να έχουν πληρώσει τη δόση τους τον Σεπτέμ-
βριο του 2019. Αυτός ήταν και ο μόνος περιορισμός. 
Επιδοτεί τα επιτόκια για τρεις μήνες, με δυνατότητα για 
άλλους δύο. Η αίτηση γίνει ηλεκτρονικά με τέσσερις 
υπεύθυνες δηλώσεις. 

Το δεύτερο μεγάλο μέτρο που πήραμε ήταν το ΤΕΠΙΧ, 
το οποίο μετατράπηκε σε δανειοδότηση κεφαλαίου 
κινήσεως. Ξεκίνησαν οι υποβολές αιτήσεων μια συγκε-
κριμένη ημερομηνία και για 6 μέρες. Και χθες άνοιξε 
και πάλι το ΤΕΠΙΧ, το σύστημα των κρατικών ενισχύσε-
ων για τη δεύτερη φάση των υποβολών, με παράλλη-
λη αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού κατά 300 
εκατομμύρια ευρώ δημόσια δαπάνη, που σημαίνει 750 
εκατομμύρια συνολικά νέα δάνεια. Άρα, το ΤΕΠΙΧ προς 
το παρόν φτάνει στο ύψος των 2 δις ευρώ. Το πρό-
γραμμα αυτό επιδοτεί το επιτόκιο αυτών των δανείων 
για τα δύο πρώτα χρόνια. Έχει ρήτρα διατήρησης των 
θέσεων εργασίας και απευθύνεται στις εταιρείες που 
επλήγησαν από την πανδημία. Οι αιτήσεις έως τώρα 
είναι πάρα πολλές, το αιτούμενο συνολικά ποσό είναι 
πάρα πολύ μεγάλο και αναμένουμε ότι θα ξεπεράσει τα 
10 δις ευρώ. Όπως σας είπα πριν, 2 δις είναι οι διαθέ-
σιμοι πόροι προς το παρόν. 
Θεωρούμε ότι αρκετοί από αυτούς τους πιθανούς 
δανειολήπτες θα εξυπηρετηθούν σημαντικά από το 
επόμενο πρόγραμμα, που είναι το εγγυοδοτικό και το 
οποίο τέλος Μαΐου με αρχές Ιουνίου θα βρίσκεται στην 
αγορά και το οποίο εγγυάται το 80% των δανείων των 
εταιρειών. Αυτό το πρόγραμμα, το εγγυοδοτικό, διευ-
ρύνει πάρα πολύ σημαντικά την περίμετρο των εται-
ρειών οι οποίες μπορούν να δανειοδοτηθούν. 
Παρόλα αυτά, επαναλαμβάνω, όπως το έχω πει πάρα 
πολλές φορές, κάποιες εταιρείες δεν θα μπορέσουν να 
λάβουν δάνειο. Τα δάνεια αυτά είναι για την κρίση του 
κορωνοϊού και το πρόβλημα που δημιούργησε στις 
επιχειρήσεις, οι οποίες έως πριν την πανδημία ήταν βι-
ώσιμες και αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν σημαντικό 
χρηματοδοτικό κενό. 
Αυτό το πρόγραμμα, το εγγυοδοτικό, συνολικά θα 
κινητοποιήσει 7 δις ευρώ. Αφορά και μεγάλες επιχει-
ρήσεις, όχι μόνο μικρομεσαίες. Όπως, επίσης, αφορά 
και στον αγροτικό τομέα και στον τομέα της ιχθυοκαλ-
λιέργειας.
Μετά από αυτό, προχωράμε σε πιο στοχευμένες δρά-
σεις με χρηματοδοτικά εργαλεία κατά βάση μέσω της 
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Αυτά τα χρηματο-
δοτικά εργαλεία δίνουν έμφαση και στα επιχειρηματικά 
κεφάλαια. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η ελληνική 
αγορά, όπως και κάθε αγορά, μετά την πανδημία είναι 
υπερδανεισμένη. Άρα, οι επιχειρήσεις χρειάζονται και 
άλλα εργαλεία, όχι τόσο δανειακά, αλλά όσο εργαλεία 

επενδύσεων στο μετοχικό τους κεφάλαιο. 
Την ίδια στιγμή πρέπει να χρηματοδοτήσουμε και έργα 
υποδομής. Άρα, προχωράμε σε διάφορα άλλα χρη-
ματοδοτικά εργαλεία, τα οποία τα ανέφερε χθες και ο 
κύριος υπουργός. 
Δημιουργούμε ένα ταμείο επιχειρηματικών συμμετο-
χών 400 εκατ. ευρώ, το οποίο θα προσελκύσει άλλα 
600 εκατομμύρια ευρώ ιδιωτικά κεφάλαια και θα 
χρηματοδοτήσει έργα ενεργειακά, έργα κυκλικής οικο-
νομίας και έργα κρίσιμων υποδομών. Το 1 δις ευρώ 
που ανέφερα αφορά μετοχικό κεφάλαιο, equity που 
λέμε, σε αυτά τα έργα. Άρα, λαμβάνοντας υπόψη και 
τον δανεισμό, ο οποίος κατ’ εκτίμηση είναι άλλα 2 δις 
ευρώ, πετυχαίνουμε χρηματοδότηση 3 δις ευρώ για 
αυτού του είδους τα έργα, τα οποία είναι πάρα πολύ 
σημαντικά για την ανάπτυξη της χώρας. 
Πηγαίνουμε και βοηθάμε τις νεοφυείς καινοτόμες 
επιχειρήσεις - εδώ θα σας πει και ο κύριος Δήμας πε-
ρισσότερες λεπτομέρειες - δημιουργώντας ένα χρημα-
τοδοτικό προϊόν το οποίο το λέμε Soft Finance. Ουσια-
στικά είναι μια επιστρεπτέα ενίσχυση ύψους 100 εκατ. 
ευρώ από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Αυτές 
οι εταιρείες, οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλη αυξη-
μένη προστιθέμενη αξία, δυστυχώς, αυτή την εποχή 
επειδή δεν έχουν τζίρους είναι πάρα πολύ δύσκολο 
να συντηρηθούν. Έτσι, με αυτό το πρόγραμμα τους 
δίνουμε αρκετό οξυγόνο να ξεπεράσουν την κρίση και 
να φέρουν την αξία που όλοι αναμένουμε από αυτές 
τις εταιρείες. 
Σας θυμίζω, για παράδειγμα, ότι μια τέτοια εταιρεία 
πουλήθηκε προ ημερών σε μία αμερικανική πολυε-
θνική έναντι ενός πάρα πολύ μεγάλου τιμήματος. Επο-
μένως, είναι πάρα πολύ σημαντικός για την Ελλάδα ο 
κλάδος αυτών των εταιρειών και αυτό το οικοσύστημα 
που έχουμε δημιουργήσει τον τελευταίο καιρό.
Μένοντας στα έργα υποδομής δημιουργούμε το λεγό-
μενο Project Preparation Facility. Είναι κάτι που λείπει 
στην Ελλάδα. Είναι μία δομή, συντονιστική και χρημα-
τοδοτική, έτσι ώστε να ωριμάζει πολύ γρήγορα μεγά-
λα έργα υποδομής. Και αυτά να μπαίνουν στη σειρά 
για δημοπράτηση και κατασκευή. Αυτό είναι της τάξης 
των 50 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί κατά πάσα 
πιθανότητα από χρήματα ευρωπαϊκά. 

Συνέχεια στη σελ. 6

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Α. Γεωργιάδης: ανακοινώσεις για χρηματοδοτήσεις,  έργα και επενδύσεις 
Τα μέτρα παροχής ρευστότητας, τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Αναπτυξιακής Τράπεζας και άλλα τρέχοντα θέματα



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

6

Συνέχεια από τη σελ. 5

Γ. Τσακίρης:
Προχωράμε και αναπτύσσουμε την αγορά των λεγό-
μενων «επιχειρηματικών αγγέλων». Επιχειρηματικοί 
άγγελοι είναι ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι επενδύουν σε 
εταιρείες που είναι μικρές, αλλά έχουν μια δυναμική που 
αναμένεται να φανεί πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό το πρό-
γραμμα είναι 30 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκά κεφάλαια 
και το οποίο αναμένεται συνολικά να ρίξει στην αγορά 
60 εκατ. ευρώ. 
Επίσης, ανεβάζουμε τη δημόσια συμμετοχή στα κε-
φάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών του Equifund, 
ακριβώς όπως σας είπα για να αντιμετωπίσουμε το πρό-
βλημα του υπερδανεισμού των εταιρειών, έτσι ώστε να 
ισορροπούν και οι ισολογισμοί τους.
Ένα άλλο σημαντικό εργαλείο είναι ένα εργαλείο συγ-
χρηματοδοτήσεων, δανειακών αυτή τη φορά, 400 εκα-
τομμυρίων ευρώ, πάλι από την Ελληνική Αναπτυξιακή 
Τράπεζα, η οποία θα συνδανείζει μαζί με άλλα χρηματο-
πιστωτικά ιδρύματα και διεθνείς οργανισμούς εταιρείες 
ελληνικές σε στρατηγικούς τομείς, όπως είναι οι μεταφο-
ρές, ο τουρισμός και η ενέργεια.
Επίσης, δημιουργούμε ένα τελευταίο ταμείο συνεπενδύ-
σεων για ξένους θεσμικούς επενδυτές 100 εκατ. ευρώ, 
το οποίο θα συνεπενδύει πάλι στο μετοχικό κεφάλαιο 
εταιρειών και το οποίο αναμένουμε να προσελκύσει ένα 
ποσό αντίστοιχο και από ξένους επενδυτές.
Είναι μέτρα, ταμεία και προγράμματα τα οποία θα αρ-
χίσουμε να τα φτιάχνουμε καθώς προχωράμε και θεω-
ρούμε ότι θα δώσουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην 
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής επιχειρηματικότητας. 
Επαναλαμβάνω ότι το βασικό εργαλείο ρευστότητας 
είναι αυτό του εγγυοδοτικού στο οποίο οι τράπεζες κα-
λούνται να χρηματοδοτήσουν την αγορά. Σας θυμίζω 
ότι οι τράπεζες έχουν δεσμευτεί έναντι του Πρωθυπουρ-
γού ότι η χρηματοδότηση μέχρι το τέλος του χρόνου θα 
είναι 15 δις ευρώ στις ελληνικές επιχειρήσεις. 
Παρακολουθούμε στενά την πιστωτική επέκταση των 
τραπεζών, οι οποίες πρέπει, σε αυτή την κρίσιμη στιγμή 
για την ελληνική οικονομία, να πάρουν, θα έλεγα, ένα 
σημαντικά μεγαλύτερο, αλλά λελογισμένο ρίσκο, προ-

κειμένου και να κερδίσουμε το χρόνο που χάσαμε, αλλά 
να γίνουμε και πιο ανταγωνιστικοί από άλλες χώρες και 
αγορές.
Όσον αφορά στα ευρωπαϊκά κονδύλια αναμένουμε 
σύντομα να έχει καταλήξει το σχέδιο για το Ευρωπαϊ-
κό Ταμείο Ανάκαμψης. Διαβάζετε στις εφημερίδες περί 
της προτάσεως Γερμανίας και Γαλλίας και σύντομα θα 
έχουμε τις λεπτομέρειες. Ήδη έχει αρχίσει να έρχεται 
στο Υπουργείο ένα περίγραμμα αυτού του ταμείου, το 
οποίο μαζί με το νέο ΕΣΠΑ, το οποίο θα είναι διαθέσιμο 
από 1/1/2021 και το οποίο θα είναι και εμπροσθοβαρές. 
Αυτά θα δώσουν επιπλέον σημαντικούς πόρους, προκει-
μένου όλες αυτές τις δράσεις τις οποίες έχουμε σχεδιάσει 
τώρα να τις εμπλουτίσουμε, καθώς προχωράμε, για να 
επιτύχουμε τον σκοπό που έχουμε κληθεί να υπηρετή-
σουμε». 
Άδωνις Γεωργιάδης:
«Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Δήμα θέλω να σας 
δώσω δυο στοιχεία για να τα έχετε υπόψη σας. 
Την ενημέρωση, που θα σας κάνω τώρα, την είχα σήμε-
ρα στις 12:00 το μεσημέρι. Από εχθές στις 12:00 το μεση-
μέρι που άνοιξε ξανά η πλατφόρμα για το ΤΕΠΙΧ ΙΙ υπέ-
βαλαν αίτημα 28.604 επιχειρήσεις. Το αιτούμενο ποσό 
δανείου από εχθές μέχρι σήμερα είναι 3.071.000.000 
ευρώ. Άρα το πρόγραμμα έχει πάρα πολύ μεγάλη ζή-
τηση.
Ως προς την ταχύτητα των τραπεζών, το οποίο είναι 
κάτι το οποίο συνεχώς ρωτάνε οι επιχειρήσεις και ο 
κόσμος και σωστά το κάνει, από την πρώτη μέρα λει-
τουργίας του προγράμματος - το πρόγραμμα ξεκίνησε 
αρχές Μαΐου, δηλαδή έχουμε τώρα 20 μέρες- οι τρά-
πεζες έχουν ήδη εκταμιεύσει δάνεια συνολικού ύψους, 
πάλι η ενημέρωση έγινε στις 12:00 το μεσημέρι σήμερα, 
556.968.000 ευρώ.
Από τα αρχικά 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ τα μισά είχαν 
ήδη δοθεί μέχρι σήμερα το μεσημέρι. Άρα η ταχύτητα 
και της εκταμίευσης είναι μεγάλη όχι μόνο οι αιτήσεις. Το 
λέω ως απάντηση στο γενικό αίτημα τι κάνουν οι τράπε-
ζες και αν δίνουν τα δάνεια. 
Το πρόγραμμα προχωράει και με την αύξηση της χρη-
ματοδότησης που το πήγαμε στα 2 δισεκατομμύρια 
ευρώ και κάτι, υπάρχει άλλο ένα περιθώριο 1,5 δισεκα-

τομμυρίου ευρώ για να δώσουν εδώ οι τράπεζες δάνεια 
σε όλους αυτούς που έχουν κάνει αίτηση στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ και 
που θα κάνουν και τις επόμενες μέρες».  
Γιάννης Τσακίρης: 
«Όλη αυτή η ζήτηση για το ΤΕΠΙΧ θα πρέπει σίγουρα, 
όταν την εξετάζουμε, να βγάζουμε και τους κάποιους 
«θορύβους». Για παράδειγμα, πάρα πολλές επιχειρήσεις 
έκαναν αίτηση σε τέσσερις τράπεζες. Από μία θα πά-
ρουν, δεν θα πάρουν από τέσσερις. 
Επομένως, κάποια από τα ποσά αυτά δεν ανήκουν στην 
πραγματικότητα. Η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη και 
ελπίζουμε, όπως είπα και πριν, ότι αρκετά σημαντικό 
κομμάτι αυτής της ζήτησης θα εξυπηρετηθεί και από το 
άλλο προϊόν». 
Άδωνις Γεωργιάδης: 
«Στις ανακοινώσεις που κάναμε χθες τόσο ο κύριος Στα-
ϊκούρας όσο κι εγώ μιλήσαμε και ιδιαίτερα για το θέμα 
του RNB και των πρωτοβουλιών που έλαβε η Κυβέρνη-
ση για να ενισχύσει τον τομέα της έρευνας και της τεχνο-
λογίας σε αυτή την κρίσιμη φάση που διανύουμε. Την 
επιμέλεια την έχει ο κύριος Δήμας ως αρμόδιος υπουρ-
γός. Παρακαλώ πολύ να μας τα εξηγήσει».  
Χρίστος Δήμας:
«Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι στο υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχεδιάζουμε την επόμενη 
μέρα με πλάνο και με συγκεκριμένους στόχους. Να γί-
νει η οικονομία μας πιο ανταγωνιστική, εξωστρεφής και 
ελκυστική. 
Από την πρώτη στιγμή είχαμε ανακοινώσει ότι ένας από 
τους κεντρικούς στόχους, μια στρατηγική προτεραιό-
τητα της Κυβέρνησης είναι να αυξήσουμε τις δαπάνες 
έρευνας και ανάπτυξης στη χώρα. Αυτός είναι ένας στό-
χος που είχε τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός, 
ο κύριος Γεωργιάδης, το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας. 
Εάν δούμε, μάλιστα, τους αριθμούς ως ποσοστό του 
ΑΕΠ, το 2017 ήμασταν στο 1,13% ενώ ο μέσος ευρω-
παϊκός όρος ήταν στο 2,07%. Άρα πολύ χαμηλά. Ειδικά 
για μια χώρα η οποία έχει πολύ σημαντικό επιστημονικό 
προσωπικό το οποίο είναι είτε αναξιοποίητο είτε δυστυ-
χώς έχει φύγει σε άλλες χώρες στο εξωτερικό για να πε-
τύχει τους στόχους και τις προσδοκίες του. 
Συνέχεια στη σελ. 7

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Αιτήματα χρηματοδότησης άνω των 3 δισ. Ευρώ από 26804 επιχειρήσεις από την πλατφόρμα του ΤΕΠΙΧ ΙΙ
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Συνέχεια από τη σελ. 6

Χρίστος Δήμας:
Άρα, είχαμε θέσει ως μια προτεραιότητα να αυξήσουμε 
κατά πολύ τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης. Υπάρχουν 
αρκετοί τρόποι για να το κάνεις αυτό. 
Ο πρώτος είναι να αυξήσεις τις κρατικές δαπάνες. Πράγμα 
το οποίο είναι, όμως, περιοριστικό, ειδικά σε μια εποχή 
που υπάρχουν δημοσιονομικοί περιορισμοί. 
Ο άλλος είναι να αυξήσεις τις επιδοτήσεις και για αυτό 
προχωρήσαμε πολύ γρήγορα τη διαδικασία των προ-
γραμμάτων του ΕΣΠΑ με αποτέλεσμα μόνο το πρώτο πε-
ντάμηνο του 2020 να έχουμε πληρώσει στην αγορά πάνω 
από 32.000.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. 
Μια, όμως, από τις κεντρικές στρατηγικές μας και εκεί που 
η Ελλάδα υστερούσε έναντι των υπόλοιπων ευρωπαϊκών 
χωρών και των ανταγωνιστών μας ήταν στα φορολογικά 
κίνητρα, στο φορολογικό όφελος και συνεπώς προχω-
ράμε σε μια πολύ γενναία αύξηση, σε έναν υπερτριπλα-
σιασμό στις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, τις οποίες 
κάνουν οι επιχειρήσεις. 
Αυτή την στιγμή, αν δείτε τον νόμο 22Α του 4172 του 
2013, οι υπερεκπτώσεις δαπανών αντιστοιχούν στο 30% 
των δαπανών που κάνουν οι επιχειρήσεις για το RNB. 
Εμείς από 30% το πάμε στο 100%, από 1η Σεπτεμβρίου 
του 2020, με αποτέλεσμα να θεωρούμε ότι αυτό θα δώσει 
πολύ μεγάλη ώθηση στην οικονομία. 
Μάλιστα η μελέτη επιπτώσεων που έχουν κάνει μας δεί-
χνει ότι υπολογίζουμε τα επόμενα δυο με τρία χρόνια να 
αυξηθούν οι δαπάνες έρευνας κατά 300.000.000 ευρώ. 
Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό διότι όταν 
αυξάνονται οι δαπάνες έρευνας γεννιούνται νέες θέσεις 
εργασίας, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, για επιστή-
μονες και θεωρούμε ότι είναι ένα σημαντικό μέτρο ακόμα 
και για να σκεφτούν πολύ πιο σοβαρά κάποιοι επιστήμο-
νες που έχουν φύγει στο εξωτερικό τον επαναπατρισμό. 
Και επιτρέψτε μου να πω, ότι αυτό είναι ένα μόνιμο μέτρο. 
Αυτό δεν είναι προσωρινό μέτρο. Αυτό είναι το πρώτο 
σκέλος. 
Όμως, όταν ήρθαμε εδώ πέρα το προηγούμενο καλοκαίρι 
η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας αξιολογού-
σε τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης του έτους 2016. Με 
καθυστέρηση τριών χρόνων. 
Αντιλαμβάνεστε ότι μια επιχείρηση που θέλει να κάνει δα-
πάνες έρευνας και ανάπτυξης δεν μπορεί να περιμένει από 

το κράτος με τρία χρόνια καθυστέρηση για το αν θα πιστο-
ποιηθούν οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης. Και μάλιστα, 
μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Κυριαζή, κάναμε 
πολύ μεγάλο αγώνα ώστε να επιταχύνουμε τη διαδικασία. 
Τώρα, με νομοθετική ρύθμιση αλλάζουμε τη διαδικασία, 
δίνουμε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις αυτές να έχουν 
μια εναλλακτική, να χρησιμοποιήσουν και ορκωτούς 
ελεγκτές εξωτερικούς, με αποτέλεσμα να επιταχύνουμε 
πάρα πολύ τη διαδικασία. Θα κάνει, δηλαδή, τη φυσική 
πιστοποίηση. 
Όπως επίσης επαναφέρουμε μια διάταξη που ίσχυε μέχρι 
το 2017, ότι αν δεν έχει απαντήσει το ελληνικό κράτος σε 
διάστημα 6 μηνών τότε λογίζονται αυτόματα οι δαπάνες 
έρευνας και ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να μπορούν σε 
πραγματικό χρόνο οι επιχειρήσεις να κάνουν το σχεδια-
σμό τους και τον προγραμματισμό τους. 
Όμως, επειδή θέλαμε η μεταρρύθμιση αυτή, διότι θεω-
ρούμε ότι είναι πολύ σημαντική στο σχεδιασμό της επόμε-
νης μέρας να είναι ολοκληρωμένη, αλλάζουμε ακόμα και 
τον τρόπο υποβολής, αντί να γίνεται με χαρτιά, θα υπο-
βάλλονται προφανώς σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπως 
οφείλουμε να γίνεται. 
Η δεύτερη πολύ σημαντική πρωτοβουλία είναι η δημι-
ουργία του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων. 
Είναι η πλατφόρμα «Elevate Greece». Αυτή είναι μία 
πρωτοβουλία την οποία τη συζητούσαμε με τα μέλη του 
οικοσυστήματος εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Σκεφτείτε ότι το ελληνικό κράτος θέλει να νομοθετήσει 
κάποιες πολιτικές, κάποια ευεργετήματα για τις νεοφυείς 
επιχειρήσεις. 
Μέχρι σήμερα δεν ξέρουμε ποιες είναι οι νεοφυείς επιχει-
ρήσεις, πόσες είναι, σε ποιους τομείς είναι, με τι ασχολού-
νται, τι τζίρο έχουν, πόσους ανθρώπους απασχολούν και 
ο ορισμός για τις νεοφυείς επιχειρήσεις δεν είναι κάτι το 
οποίο προβλημάτισε μόνο την ελληνική κυβέρνηση, είναι 
κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, ακόμα και στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν δυσκολευτεί. 
Τι κάναμε; Δεν ανακαλύπτουμε ξανά τον τροχό. Αυτό το 
οποίο κάναμε είναι ότι μελετήσαμε βέλτιστες πρακτικές 
άλλων χωρών, όπου είδαμε ότι πολλές χώρες είχαν προ-
χωρήσει στη δημιουργία ενός μητρώου νεοφυών επιχει-
ρήσεων. Πράγμα το οποίο κάνουμε και εμείς. 
Τι σκοπό έχει το μητρώο νεοφυών επιχειρήσεων, το 
Elevate Greece; Είναι πρώτον, η επίσημη και αξιόπιστη 
καταγραφή των νεοφυών επιχειρήσεων. Η χαρτογρά-

φηση του οικοσυστήματος, άρα εκτός από τις νεοφυείς 
επιχειρήσεις, είναι και τα adventure capital funds, οι επι-
ταχυντές, οι θερμοκοιτίδες, ακόμα και οι επιχειρήσεις οι 
οποίες επενδύουν στις νεοφυείς επιχειρήσεις. 
Θα βοηθήσει επίσης στη μεταξύ τους δικτύωση, στην 
εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, η πλατφόρμα, η πύλη 
εισόδου θα είναι σε δύο γλώσσες σε πρώτη φάση. 
Θα παρακολουθούμε την πορεία τους με βάση κρίσιμους 
συγκεκριμένους δείκτες. Θα δημιουργήσουμε τη βάση δε-
δομένων για την εύρεση εξειδικευμένων επιστημονικών 
θέσεων εργασίας σε νεοφυείς επιχειρήσεις. H πλατφόρ-
μα αυτή θα λειτουργήσει ως πόλος έλξης για επιπλέον 
επενδύσεις και μέσω αυτής θα έχουμε τη δυνατότητα να 
παρέχουμε στοχευμένα εργαλεία για να τα βοηθήσουμε, 
όπως αυτό το οποίο είπε πριν με την επιστρεπτέα ενίσχυση 
ο Υφυπουργός ο κύριος Τσακίρης, το οποίο θεωρούμε ότι 
θα είναι μια ουσιαστική ανάσα για τις νεοφυείς επιχειρή-
σεις. 
Άρα, όποια επιχείρηση μπει στο μητρώο αυτό, θα λογίζε-
ται πλέον και βάσει του νόμου, νεοφυής επιχείρηση. Αυτό 
είναι όσον αφορά το μητρώο νεοφυών επιχειρήσεων. 
Η 3η παρέμβαση έχει να κάνει με την παροχή φορολογι-
κών κινήτρων σε επιχειρηματικούς αγγέλους, business 
angels, για την επένδυση κεφαλαίων σε νεοφυείς επιχει-
ρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο.
Η δική μας παρέμβαση είναι ότι το 50% του χρηματικού 
ποσού που επενδύουν σε κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις του 
εθνικού μητρώου νεοφυών επιχειρήσεων, θα αφαιρείται 
από το φυσικό πρόσωπο, αλλά σύμφωνα με τη διάταξη 
αυτή, για να μη γίνεται καταστρατήγηση, το κάθε φυσικό 
πρόσωπο θα μπορεί ανά έτος να επενδύει έως 300.000 
ευρώ σύνολο, όπου 100.000 ευρώ είναι ανά επιχείρηση 
και μέχρι 3 επιχειρήσεις το παραπάνω. 
Φυσικά κάποιος θα μπορούσε να επενδύσει και πολλά 
περισσότερα χρήματα από το όριο που βάζουμε, αλλά 
η διάταξη την οποία ψηφίζουμε θα ισχύει μόνο μέχρι τις 
300.000 ευρώ σύνολο. 
Αυτές είναι οι τρεις πρώτες διατάξεις. Από εκεί και πέρα 
στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης θα έχουμε 
σημαντικές αλλαγές και στο κομμάτι της έρευνας. Απλο-
ποιήσεις διαδικασιών και ζητήματα τα οποία η ερευνητική 
κοινότητα ζητούσε, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν είναι επί του 
παρόντος».
 
Συνέχεια στη σελ. 8

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Αυξάνονται οι δαπάνες έρευνας κατά 300 εκ. ευρώ την επόμενη τριετία
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Νίκος Παπαθανάσης: 
«Νομίζω ότι βρισκόμενοι πλέον τρεις μέρες μακριά 
από το 4ο στάδιο επανεκκίνησης της οικονομίας, και 
έχοντας προγραμματίσει 7 συνολικά στάδια για την 
ολοκλήρωση της επανεκκίνησης της οικονομίας μπο-
ρούμε πιο εύκολα να ανατρέξουμε στην πρώτη φάση, 
σε αυτή τη φάση του lockdown και να επαναξιολογή-
σουμε δράσεις και λειτουργίες που έγιναν που στήρι-
ξαν πραγματικά το πέρασμα με τον πιο ανώδυνο τρόπο 
μέσα από αυτή τη φάση, αυτή την πρώτη φάση του 
lockdown.
Και έχει μεγάλη αξία αυτό να το κάνουμε, διότι μέσα 
από αυτό βρίσκουμε πραγματικά ποια είναι αυτά τα 
στοιχεία που έδωσαν στην Ελλάδα αυτό το προτέρημα 
να περάσει πολύ καλύτερα τη φάση του lockdown σε 
σχέση με άλλες πιο ανεπτυγμένες οικονομίες της Ευ-
ρώπης.
Βρισκόμενοι, λοιπόν, μπροστά στην επανεκκίνηση και 
στην επόμενη ημέρα μετά τον COVID-19 και ανατρέχο-
ντας πίσω σε αυτή τη φάση είδαμε ότι ένα από τα βα-
σικά στοιχεία που κράτησαν την πατρίδα μας σε τόσο 
υψηλό επίπεδο ήταν ότι δεν διεκόπη καμία στιγμή η 
ροή της τροφοδοσίας της αγοράς, η μεταποίηση, η βι-
ομηχανία, τα logistics. 
Με τον τρόπο αυτό, όποιες επιχειρήσεις παρέμειναν 
ανοιχτές έδωσαν στον κόσμο τη σιγουριά ότι δεν θα 
πρέπει να υπάρξει ποτέ πανικός και επομένως το κρά-
τος μπορεί να λειτουργήσει με τον καλύτερο τρόπο, 
έτσι ώστε φτάνοντας στο τέλος του lockdown να μπο-
ρέσουμε να επανεκκινήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. 
Και κατά τη φάση αυτή βεβαίως πολλές φορές αμφι-
σβητήθηκε ότι μπορούσε η βιομηχανία και η μεταποί-
ηση να κρατήσει την ροή των προϊόντων στα φυσιο-
λογικά και στη συνέχεια στα πολύ αυξημένα επίπεδα. 
Κι όμως, φάνηκε ότι η βιομηχανία στην πατρίδα μας 
και η μεταποίηση με ρυθμίσεις και αποφάσεις που 
έγιναν, όπου μείωσαν τη γραφειοκρατία σχεδόν στη 
μηδέν, ανταποκρίθηκε και αύξησε την παραγωγή.
Και με τον τρόπο αυτόν καταφέραμε και σε μέσα ατομι-
κής προστασίας να είμαστε πολύ πιο μπροστά από άλ-
λες ευρωπαϊκές χώρες και να κρατήσουμε τις τιμές σε 
λογικά επίπεδα έτσι ώστε να μην υπάρξουν φαινόμενα 
αισχροκέρδειας ή όποια φαινόμενα αισχροκέρδειας 
πολύ γρήγορα να αντιμετωπιστούν και στη συνέχεια 
να βρεθούμε σε μία ηρεμία από τη λειτουργία αυτής 

της αγοράς και να μπορέσουμε να επανεκκινήσουμε, 
με σιγουριά πλέον ότι τα βήματά μας έχουν μελετήσει 
ακριβώς τη λειτουργία της πρώτης φάσης.
Έχοντας, λοιπόν, αυτά υπόψη βρισκόμαστε μπροστά 
σε μία νέα εποχή, σε μία εποχή που πρέπει να επαναξι-
ολογήσουμε το στρατηγικό σχέδιο το οποίο έχουμε εκ-
πονήσει για τη βιομηχανία, να λάβουμε υπόψη αυτά τα 
οποία συνέβησαν μέσα σε αυτό το τεράστιο υγειονομι-
κό παγκόσμιο γεγονός, έτσι ώστε να προσαρμόσουμε 
τη στρατηγική μας και τη στήριξη της μεταποίησης την 
επόμενη ημέρα. 
Επικαιροποιώντας το σχέδιο αυτό στηριζόμαστε σε 6 
πυλώνες με πολύ γρήγορους ρυθμούς. 
1. Αυτόν της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλ-
λοντος. 
2. Στη μετάβαση όσο πιο γρήγορα στην οικονομία του 
χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
3. Στον ψηφιακό και παραγωγικό μετασχηματισμό των 
μεταποιητικών επιχειρήσεων.
4. Στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας.
5. Στην ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων στο ανθρώ-
πινο δυναμικό. Σημαντικό στοιχείο που το είδαμε εν 
μέσω του lockdown πώς λειτούργησε.
6. Και βεβαίως στην ασφάλεια και την υγεία των ερ-
γαζομένων.
Παράλληλα με αυτό, τρέχουμε με πολύ γρήγορα βή-
ματα έτσι ώστε να εναρμονίσουμε τη δική μας στρατη-
γική, την εθνική στρατηγική με το Industry 4.0, αυτό 
δηλαδή το κείμενο το οποίο εξεδόθη πριν από την κρί-
ση του κορωνοϊού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε επαναξιολόγηση.
Για αυτό το λόγο και για να μπορέσουμε να επισπεύ-
σουμε την επόμενη ημέρα και δημιουργώντας τον ειδι-
κό φορέα διαχείρισης ακριβώς για τη χρηματοδότηση 
δράσεων, τρέξαμε το πρόγραμμα της επιδότηση των 
επιτοκίων ύψους 750 εκατομμυρίων ευρώ. το οποίο 
ήταν υπό την καθοδήγηση του υφυπουργού, του κυ-
ρίου Τσακίρη.
Και ταυτόχρονα εντός των επόμενων ημερών θα προ-
κηρύξουμε δράσεις που έχουν θέμα: τις περιβαλλοντι-
κές υποδομές, την ενίσχυση των εγκαταστάσεων δια-
χείρισης αποβλήτων, που επιδιώκει την ενίσχυση των 
υφιστάμενων νέων και υπό σύσταση μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
ανακύκλωσης αποβλήτων και που προβαίνουν στις 

επεξεργασίες ανάκτησης και αξιοποίησης αποβλήτων 
40.000.000 ευρώ. Το πρόγραμμα είναι έτοιμο και θα 
βγει στον αέρα ίσως στις επόμενες 10 μέρες. 
Ένα δεύτερο πρόγραμμα είναι ενίσχυση αλυσίδων 
προστιθέμενης αξίας, συνεργατικοί συνεταιρισμοί 
και δικτυώσεις που απευθύνεται πάλι σε υφιστάμενες 
μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις με πυρήνα τη μετα-
ποιητική δραστηριότητα που αφορά τη χρηματοδότη-
ση σχεδίων ανάπτυξης διεπιχειρησιακών συνεργασι-
ών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον άξονα των 9 
αλυσίδων αξίας ύψους 32.000.000 ευρώ. 
Και ταυτόχρονα ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην 
αναβάθμιση των υποδομών στις εγκαταστάσεις του 
οργανισμού κεντρικών αγορών και αλιείας ΟΚΑΑ και 
την κεντρική αγορά Θεσσαλονίκης. 
Με αυτά και στηρίζοντας περαιτέρω τα προγράμματα 
EPCI’s, δηλαδή τα προγράμματα κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος, η Ελλάδα θα βρεθεί σε πολύ γρήγορο 
χρόνο κοντά σε μια στήριξη και ανάπτυξη της μεταποί-
ησης και του βιομηχανικού κλάδου που φάνηκε μέσα 
από την κρίση του Covid-19 πόσο απαραίτητη ήταν 
στο να στηρίξει την οικονομία και τη λειτουργία του 
κράτους». 
Άδωνις Γεωργιάδης:
«Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι και πριν τον Covid 
αλλά και εν μέσω του Covid, απόφαση της Κυβερνή-
σεως είναι να δώσει μεγάλη βάση στη βιομηχανία ως 
έναν κλάδο που τις τελευταίες δεκαετίες είχε μείνει έξω 
από την κρατική φροντίδα και μέριμνα, αλλά που στον 
σύγχρονο κόσμο γίνεται περισσότερο απαραίτητος 
παρά ποτέ. 
Τώρα, κατ΄ εξαίρεση θα δώσω το λόγο και στον Γενι-
κό Γραμματέα τον κύριο Μαντζούφα για δυο λόγους. 
Ο πρώτος είναι για να μας εξηγήσει λεπτομερειακά τι 
γίνεται με τους αναπτυξιακούς νόμους, τα νέα όρια και 
τη νέα πρόσκληση που υπογράψαμε εχθές για τη γενι-
κή επιχειρηματικότητα και τις μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και τις προθεσμίες. 
Αλλά θα ήθελα να κάνει και μια μικρή αναφορά στο 
πως δουλέψαμε και εν μέσω και αυτής της κρίσης η 
Ελλάδα καταφέρνει να προσελκύει ξένες επενδύσεις 
και να τις παίρνει με μεγάλη ταχύτητα και με μεγάλη 
επιτυχία».

Συνέχεια στη σελ. 9

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Εντός των ημερών πρόγραμμα 40 εκ. ευρώ για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ανακύκλωση
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Συνέχεια από τη σελ. 8

Νίκος Μαντζούφας:
«Στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου, τις τελευταίες 
μέρες, πήραμε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
υπερδιπλασιαστούν τα όρια τα οποία είχαμε εγκεκριμένα. 
Μέχρι σήμερα, τα όρια ήταν της τάξεως των 2,5 δις και 
τα νέα όρια τα οποία έχουμε είναι της τάξεως του 2,7 δις 
επιπλέον. Επομένως, υπερδιπλασιάζουμε τα διαθέσιμα 
ποσά τα οποία μπορούν να δοθούν σε νέες επιχειρημα-
τικές μορφές επενδύσεων είτε αφορούν φορολογικές είτε 
άμεσες ενισχύσεις. 
Αυτό μας δίνει την εξής δυνατότητα. Στον προηγούμενο 
κύκλο του Αναπτυξιακού Νόμου είχαν υποβληθεί και 
αυτό είναι πολύ θετικό προ κορωνοϊού, περίπου 2.000 
αιτήσεις εταιριών για να υπαχθούν σε αυτά τα προγράμ-
ματα. Με τα προηγούμενα όρια θα αναγκαζόμασταν να 
κοπούν πάρα πολλές από αυτές τις αιτήσεις, περίπου το 
1/3 θα μπορούσαμε να ικανοποιήσουμε. Αυτός ήταν και ο 
λόγος που είχαμε καθυστερήσει την αξιολόγηση διότι δεν 
θέλαμε να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες, να δώσουμε σε 
όσους περισσότερους ότι καλύτερο μπορούσαμε. 
Πλέον, αυτό έχει καταστεί εφικτό επομένως ξεκινάμε 
άμεσα τις αξιολογήσεις ώστε σχεδόν το σύνολο αυτών 
να μπορούν να τύχουν έγκρισης. Έχοντας τη συνολική 
έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εχθές το βράδυ 
πήραμε το ΦΕΚ, και σήμερα ανοίγει επισήμως στο πλη-
ροφοριακό σύστημα ο νέος κύκλος συνολικού ύψους 
500.000.000, 350.000.000 στη γενική επιχειρηματικότη-
τα και 150.000.000 στις μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Εδώ θέλω να σημειώσω το εξής, αυτό που πήραμε ως 
απόφαση και πάρα πολύ συνειδητά είναι ο συγκεκριμένος 
κύκλος να είναι μικρής διάρκειας μέχρι το τέλος Ιουλίου. 
Και αυτό ώστε να μπορέσουμε να μπούμε σε μια ροή γρή-
γορων αξιολογήσεων. Όσο δίναμε παρατάσεις σε προη-
γούμενα καθεστώτα, συσσωρεύονταν πάρα πολλά και η 
διαχείριση προφανώς γίνεται δύσκολη. 
Με το που τελειώσουμε, όμως, τέλη Ιουλίου έχουμε επί 
της ουσίας στα εγκεκριμένα ποσά, τα οποία σας ανέφερα 
περίπου 1,2 δις επιπλέον, ώστε αμέσως να ξεκινούν αντί-
στοιχοι νέοι κύκλοι. 
Άρα, θα εγκαινιάσουμε μια συνεχή ροή τέτοιων προκη-
ρύξεων ώστε και γρήγορα όσοι μπαίνουν τελικά να βγαί-
νουν και να είναι συνεχώς ανοιχτά προγράμματα προς 
όφελος της επιχειρηματικότητας. Αυτά στο πλαίσιο του 
Αναπτυξιακού Νόμου. 
Σε αυτό που ανέφερε ο Υπουργός αναφορικά με την προ-
σέλκυση ξένων επενδύσεων που είναι ένα μεγάλο ζητού-
μενο, να πω ότι ενδεχομένως, αν σας έλεγε κανείς ότι μια 

εταιρεία μεγάλης βιομηχανικής παραγωγής, τζίρου άνω 
του 1,5 δις σκέφτεται να εγκαταστήσει ένα εργοστάσιο στη 
Ρουμανία ή στην Ελλάδα, τι θα πίστευε κανείς; Ότι ποια θα 
ήταν η επιλογή;
Ενώ, λοιπόν, πιθανότατα θα σκεφτόμασταν ότι η Ρουμα-
νία τελικά θα ήτανε για πολλούς λόγους η χώρα επιλογής, 
αυτό το οποίο καταφέραμε την περίοδο του κορωνοϊού, 
με κεντρικό συντονισμό του υπουργού και πλήρη ενημέ-
ρωση του ίδιου του Πρωθυπουργού, ο οποίος πραγματι-
κά μας έδωσε εντολή να μην αφήσουμε αυτή και αντίστοι-
χες τέτοιες ευκαιρίες, ήταν να επιλεγεί η Ελλάδα ως χώρα 
εγκατάστασης εργοστασίου 170 εργαζομένων αντί για τη 
Ρουμανία. 
Και ποιο ήταν το ζητούμενο τους; Το ζητούμενο τους είναι 
να μπορέσουμε να λύσουμε τα αρκετά γραφειοκρατικά 
ζητήματα ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν την εγκα-
τάστασή τους. 
Αυτό σε συνήθεις ρυθμούς μπορεί να έπαιρνε και έξι μήνες 
και ακόμα να το συζητάγαμε. Με πάρα πολύ στενό συντο-
νισμό αυτό το καταφέραμε μέσα σε 20 μέρες, με πλήρη 
συνεργασία και με το υπουργείο Περιβάλλοντος, ώστε 
να καταφέρουμε να δοθούν όλα τα χωροταξικά, περιβαλ-
λοντολογικά και λοιπά στοιχεία τα οποία απαιτούνταν, με 
πλήρη νομιμότητα και με ταχύτατους ρυθμούς. Τελικώς 
αυτό το οποίο επετεύχθη είναι η εταιρεία, η οποία είναι ελ-
βετική πολυεθνική, με τζίρο 1,5 δις, να αρχίσει την εγκα-
τάσταση εργοστασίου παραγωγής μετρητών, έξυπνων 
μετρητών φυσικού αερίου στην Κόρινθο. 
Αυτή η επένδυση αποφασίστηκε, τέλος Φεβρουαρίου. Σε 
τηλεδιάσκεψη με τους Ελβετούς, τον Πρωθυπουργό, τον 
υπουργό Ανάπτυξης και τον Υπουργό Ενέργειας ανακοι-
νώθηκε τον Μάρτιο. Τον Ιούνιο η επένδυση ξεκινάει. Τέ-
λος Ιουνίου θα έχουμε τελετή θεμελίωσης του έργου και 
τέλος του έτους η επένδυση θα έχει ολοκληρωθεί ώστε 
αρχές του 2021 η χώρα μας να έχει προσελκύσει, σε λει-
τουργία πλέον, μια βιομηχανική εγκατάσταση με 170 εξει-
δικευμένους σε τεχνικό επίπεδο και επιστημονικό επίπεδο 
εργαζομένους. 
Τέτοια παραδείγματα νομίζω δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι 
επενδυτικός προορισμός, όχι στα λόγια. Όχι ίσως γιατί το 
νομίζουμε εμείς, αλλά είναι ένας επενδυτικός προορισμός 
ο οποίος έχει όλα τα απαραίτητα προσόντα και αν καταφέ-
ρουμε να αλλάξουμε ταχύτητες, νοοτροπίες πολλές φορές, 
και συντονισμό, αυτό μπορεί να μετατρέψει την Ελλάδα 
μας σε έναν πολύ δυνατό επενδυτικό προορισμό».  
Άδωνις Γεωργιάδης:
«Θα ήθελα εδώ να σημειώσω το εξής, γιατί μέσα στην 
γενική φασαρία και των πολλών πραγμάτων που κάνου-
με δεν έχει γίνει, ίσως, αντιληπτό στην κοινή γνώμη ότι 

υπάρχει μια ουσιώδη μεταβολή εδώ. 
Σε αυτό έχει βοηθήσει φυσικά και ο νόμος που ψηφίσα-
με, στο τέλος Οκτωβρίου, αλλά και οι σχετικοί νόμοι του 
υπουργείου Περιβάλλοντος. 
Πλέον υπογράφουμε στρατηγικές επενδύσεις στον τομέα 
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δίνουμε τις σχετι-
κές άδειες σε χρόνο παντελώς αδιανόητο για το παρελθόν. 
Αιτήσεις που εκκρεμούσαν χρόνια σε αυτό το υπουργείο, 
έως και εφτά χρόνια, υπεγράφησαν πριν από λίγες μέρες 
και οι καινούργιες αιτήσεις υπεγράφησαν σε 16 μέρες. Από 
μήνες που χρειαζόταν κανονικά κάποιος να περιμένει, έως 
και χρόνια, αυτό κατέστη εφικτό διότι με την αλλαγή της 
νομοθεσίας και την αλλαγή της νοοτροπίας όλο δουλεύ-
ουμε πολύ γρηγορότερα. 
Οι επενδυτές για να επιλέξουν να κάνουν μια επένδυση 
πρέπει να έχουν ορισμένες διαβεβαιώσεις ασφάλειας δι-
καίου και ταχύτητας. Ότι δεν θα ταλαιπωρηθούν και ότι 
αυτοί στους οποίους θα βάλουν τα λεφτά τους θα σέβο-
νται και τον χρόνο τους και τα λεφτά τους. 
Αυτό που λέω το παρέχει πλέον η Ελλάδα, ήδη συζητεί-
ται στην αγορά και θέλω να κάνω την εξής επισήμανση 
για την ποιότητα της δουλειάς που γίνεται πια εδώ από 
τις υπηρεσίες. Όλα τα προεδρικά διατάγματα για μεγάλες 
επενδύσεις πήγαν αυτό το διάστημα, από πέρσι το καλο-
καίρι στο ΣτΕ, ώστε να εκδοθούν για τα διάφορα μεγάλα 
σχέδια στρατηγικών επενδύσεων που ενέκρινε το υπουρ-
γείο Ανάπτυξης. Εγκρίθηκαν από το ΣτΕ σε χρόνο ρεκόρ 
και μάλιστα με ελάχιστες παρατηρήσεις. Ακριβώς διότι η 
δουλειά που έκαναν εδώ οι υπηρεσίες ήταν από την αρχή 
σωστή ,υπολογίζοντας πλήρως την ελληνική και την Ευ-
ρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά σεβόμενοι και το χρόνο των 
επενδυτών. 
Και έτσι με καλή συνεργασία προχωρούμε τα πράγματα 
πάρα πολύ γρήγορα και θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω 
τις υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης και βεβαίως, 
τους γενικούς γραμματείς για το ότι καταφέρνουμε να 
μεταφέρουμε ένα νέο πνεύμα εδώ το οποίο περνάει στην 
αγορά και καθιστά την Ελλάδα πολύ πιο φιλική επενδυ-
τικά. 
Ο κύριος Τσακίρης θα μας μιλήσει και για ένα άλλο ζήτημα 
το οποίο είναι συναρμοδιότητα μεταξύ του Υπουργείου 
Οικονομικών και του Υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά που 
θα παίξει ρόλο μέσα στην εποχή του Covid -19, για τις 
μικρές επιχειρήσεις που χρειάζονται άμεση μικρή χρημα-
τοδότηση». 
 
Συνέχεια στη σελ. 10

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Σε ελάχιστο χρόνο η υπογραφή στρατηγικών επενδύσεων στον τομέα των ΑΠΕ
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Συνέχεια από τη σελ. 9

Γιάννης Τσακίρης: 
«Θα ήθελα να σας πω για ένα νομοσχέδιο το οποίο θα κατα-
τεθεί πάρα πολύ σύντομα και αφορά στο πλαίσιο των μικρο-
πιστώσεων στην Ελλάδα. Είναι ένα νομοσχέδιο, το οποίο είχε 
ξεκινήσει από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου. Είχε 
γίνει μια σημαντική δουλειά, την οποία ολοκληρώσαμε και 
πολύ σύντομα θα έρθει προς ψήφιση και, όπως είπα, αφορά 
όλη τη λειτουργία αυτών των μη χρηματοπιστωτικών ιδρυμά-
των που ασχολούνται με μικροπιστώσεις. 
Αυτό δίνει ένα σημαντικό άνοιγμα για παροχή ρευστότητας 
σε εταιρείες οι οποίες δεν έχουν εξασφαλίσεις - πολύ μικρές 
προφανώς -, αλλά έχουν την προοπτική να αναπτυχθούν και 
ο ιδιώτης δανειοδότης τις εμπιστεύεται. 
Μην ξεχνάτε ότι στις μικροπιστώσεις απαγορεύονται οι εξα-
σφαλίσεις. Άρα, είναι προς όφελος των πιθανών δανειοληπτών 
όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο και σύντομα θα φέρουμε προς 
ψήφιση στη Βουλή. 
Αν μου επιτρέπετε να σημειώσω κάτι πάνω σε αυτό που είπε 
πριν ο υπουργός. Ξέρετε ότι η χώρα μας έχει βγάλει στο εξω-
τερικό μια πάρα πολύ καλή εικόνα αντιμετώπισης της κρίσης. 
Η αντιμετώπιση της κρίσης και πώς μία χώρα τη διαχειρίζεται 
είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας στο λεγόμενο 
«due diligence» που κάνει ένας μεγάλος επενδυτής για να κάνει 
την επένδυσή του σε μία χώρα. Γιατί πέρα από το ρίσκο της 
εταιρείας που επενδύει, παίρνει και ρίσκο χώρας. Επομένως, 
αυτό που έγινε στην Ελλάδα με την αντιμετώπιση της υγειο-
νομικής κρίσης, που ουσιαστικά πήραμε θεωρώ άριστα, είναι 
ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας που θα φανεί μεσο-
πρόθεσμα σε ό,τι αφορά τις μεγάλες επενδύσεις». 
Άδωνις Γεωργιάδης:
«Να πω για το νομοσχέδιο για τις μικροπιστώσεις, ότι θα κα-
τατεθεί ως επισπεύδων από το Υπουργείο Οικονομικών, για 
λόγους εποπτείας και εμάς ως έχοντας συναρμοδιότητα. Θέλω 
να ακουστεί ότι είχε κάνει σημαντική δουλειά, όπως είπε ο κύ-
ριος Τσακίρης, και ο προκάτοχός μου ο κύριος Γιάννης Δρα-
γασακης, και ένα μεγάλο τμήμα αυτής της δουλειάς το έχουμε 
αξιοποιήσει. 
Στόχος μας δεν είναι τώρα ποιος θα παίρνει τα εύσημα, αλλά 
στόχος είναι να γίνει δουλειά και να λύσουμε τα προβλήματα 
των ανθρώπων. Όποιος έχει να κάνει ερώτηση, σε όποιον θέλει 
από τους ομιλήσαντες, πολύ ευχαρίστως».
 Ερωτήσεις - Απαντήσεις
 Δημοσιογραφική ερώτηση:
Σε σχέση με τις ανησυχίες των επιχειρηματιών: Υπάρχουν κλά-
δοι που σχετίζονται με τον τουρισμό και την εγχώρια ζήτηση, 
που δεν δουλεύουν ουσιαστικά τώρα αυτούς τους μήνες. 
Πότε υπολογίζετε να επανέλθουν σε λειτουργία τα κτήματα 
που φιλοξενούν εκδηλώσεις και γενικά πότε σχεδιάζετε με 
βάση τα σημερινά δεδομένα, να έχουνε επανέλθει όλοι οι ΚΑΔ 
σε δραστηριότητα.  

Νίκος Παπαθανάσης :
«Έχουν ανακοινωθεί οι κωδικοί δραστηριότητας που θα επα-
νεκκινήσουν τη Δευτέρα 25 του μηνός και έχουν ανακοινωθεί 
οι δραστηριότητες που επανεκκινούν την 1η Ιουνίου.
Τα κτήματα που φιλοξενούν εκδηλώσεις μελετώνται τώρα από 
τους ειδικούς επιστήμονες, καθότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα 
όριο στις συγκεντρώσεις, τις συναθροίσεις. Επομένως, η συζή-
τηση είναι σε εξέλιξη. Θα επανεκκινήσουν εντός του Ιουνίου και 
θα δώσουμε αργότερα ακριβή ημερομηνία.
Ως προς τους κωδικούς και πότε θα επανεκκινήσουν όλοι: Έως 
τα τέλη Ιουνίου θα έχουν επανεκκινήσει το 95% των κωδικών. 
Υπάρχουν κάποιοι κωδικοί οι οποίοι θα μείνουν για πιο πίσω. 
Νομίζω ότι καθώς προχωράμε και καθώς οι ειδικοί επιστήμο-
νες, η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή αξιολογεί το αποτύπωμα 
του κάθε σταδίου, είναι και πιο εύκολο να μπορέσει να εκτιμή-
σει κάποιος πότε θα επανεκκινήσει ο κάθε κωδικός.
Παραδείγματος χάριν, κρίθηκε ότι η εστίαση μπορούσε να 
έρθει μία εβδομάδα νωρίτερα και ήρθε, διότι από το πρώτο 
στάδιο, δηλαδή αυτό της 4ης Μαΐου, διαπιστώθηκε ότι το απο-
τύπωμα ήταν καλό και δεν υπήρξε επιβάρυνση στην δημόσια 
υγεία. 
Επομένως, κάθε μέρα που περνάει είναι μία μέρα που προστί-
θενται δεδομένα στους ειδικούς και προστίθενται δεδομένα 
από την παγκόσμια υγειονομική κοινότητα.
Και έτσι έως το τέλος του μήνα θα υπάρχουν πολλά στοιχεία 
για να μπορέσουν να εκτιμήσουν και την παρακολούθηση των 
σταδίων εντός του Ιουνίου». 
Άδωνις Γεωργιάδης:
«Στόχος του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι, όταν υπάρξει από-
φαση με την επιτροπή των ειδικών, να εκπονήσουμε και να 
δημοσιοποιήσουμε ένα χρονοδιάγραμμα ώστε να ξέρουν όλοι 
ακριβώς τι τους περιμένει.
Και φυσικά ό,τι μπορεί να γίνει γρηγορότερα χωρίς να θέσουμε 
σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, θα γίνει. Αλλά αντιλαμβάνεστε 
ότι πρέπει να συγκεράσουμε τη δική μας επιθυμία να πάρει 
μπρος η οικονομία με τη γνώμη των ειδικών για να διατηρή-
σουμε την καλή υγειονομική εικόνα που έχουμε.
Για αυτό ζητώ συγγνώμη από τους ανθρώπους για την ταλαι-
πωρία αλλά είναι μία δύσκολη στιγμή που πρέπει όλοι μας να 
την περάσουμε». 
Ερώτηση Δημοσιογράφου:
Υπάρχει πιθανότητα να αυξηθεί ο προϋπολογισμός στο ΤΕΠΙΧ 
ΙΙ εφόσον με αυτή τη δομή που έχει, είναι πολύ επιτυχημένο και 
ώστε να καλυφθεί μέρος της ζήτησης και από το Ταμείο Εγγυ-
οδοσίας;
Και μια δεύτερη ερώτηση: Ποια είναι ακριβώς η δομή του 
Παρατηρητηρίου Εκταμιεύσεων Δανείων που αναφέρατε 
και εχθές, κ. Υπουργέ; Και πότε θα είναι πλήρως έτοιμο και 
θεσμικά, όπως αναφέρατε; Και βέβαια πώς το βλέπουν και οι 
τράπεζες όλο αυτό; 
Γιάννης Τσακίρης:
«Η βασική αρχή που ακολουθούμε είναι αυτή της μόχλευσης, 

δηλαδή με λιγότερα να κάνουμε περισσότερα. Γιατί αυτή τη 
στιγμή που μιλάμε οι ανάγκες της αγοράς, προφανώς, όπως 
και σε κάθε χώρα, είναι μεγαλύτερες από τα διαθέσιμα κονδύ-
λια και πόρους που έχουμε.
Το ΤΕΠΙΧ είναι πάρα πολύ καλό προϊόν, αλλά έχει χαμηλό 
βαθμό μόχλευσης, ενώ το εγγυοδοτικό έχει μεγαλύτερο βαθ-
μό μόχλευσης. Άρα, με λιγότερα ευρώ μπορούμε να έχουμε 
περισσότερα δάνεια.
Βέβαια είναι και τα δύο συμπληρωματικά. Όλα αυτά τα πάμε 
παράλληλα, άρα θα δούμε και πώς θα πάει το εγγυοδοτικό. 
Από την άλλη μεριά, θα βλέπουμε και τις συνολικές εκταμι-
εύσεις των τραπεζών και θα δούμε πώς θα μπορέσουμε, εάν 
νομίζουμε ότι είναι ανάγκη, να ανακατανείμουμε πόρους στο 
μέλλον.
Μην ξεχνάτε ότι πάρα πολλά προγράμματα τρέχουν, τα αξιο-
λογούμε συνεχώς και η ανακατανομή των πόρων γίνεται σε 
εβδομαδιαία βάση τουλάχιστον στο σχεδιαστικό κομμάτι»..
Άδωνις Γεωργιάδης:
«Εάν δούμε ότι δεν τραβάει ένα πρόγραμμα, μπορούμε να με-
ταφέρουμε ποσά από το ένα στο άλλο αλλά είμαστε πεπεισμέ-
νοι ότι το Εγγυοδοτικό θα έχει επίσης την ίδια μεγάλη επιτυχία, 
ίσως και μεγαλύτερη. 
Σε κάθε περίπτωση, όσο οι ευρωπαϊκές αποφάσεις μας δώ-
σουν περισσότερους πόρους, όπως έχετε δει ήδη, και γρήγοροι 
είμαστε και φαντασία έχουμε για να φτιάξουμε εργαλεία που να 
δουλεύουν και να ικανοποιήσουν τη ζήτηση της αγοράς.
Για το Παρατηρητήριο Ρευστότητας, τα στοιχεία που σας είπα 
ήταν πρωτόλεια από έναν, ας πούμε, ad hoc μηχανισμό τέτοιο. 
Συζητάμε να δούμε πως μπορούμε ενδοκυβερνητικά να γίνει 
θεσμικά, δεν θέλουμε να παρέμβουμε στην ανεξαρτησία των 
τραπεζών. 
Σεβόμαστε την ανεξαρτησία των τραπεζών και την αυτοτέλεια 
του τραπεζικού συστήματος, θέλουμε όμως να υπάρχει στενή 
παρακολούθηση από την Κυβέρνηση γιατί στη φάση που εί-
μαστε αυτά τα χρήματα πρέπει να φτάσουν στις επιχειρήσεις. 
Είναι εθνική ανάγκη να φτάσουν στις επιχειρήσεις. Πιστεύω 
και οι τράπεζες το καταλαβαίνουν και για αυτό δεν αντιδρούν. 
Αντιλαμβάνονται ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει».
Γιάννης Τσακίρης:
«Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω: Να φτάσουν στις επιχει-
ρήσεις και να μην αναχρηματοδοτήσουν υφιστάμενα δάνεια. 
Αρκετές επιχειρήσεις, σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις, έχουν δάνειο 
όπως ξέρετε, άρα δεν επιτρέπουμε ένα εγγυημένο δάνειο με 
εγγύηση του ελληνικού δημοσίου να πάει και να αποπληρώσει 
πρόωρα ένα άλλο δάνειο που έχει αυτή η εταιρεία. Γιατί δεν έχει 
νόημα. 
Αυτό εξασφαλίζεται με ρήτρες μέσα στη σύμβαση με τις τρά-
πεζες. Έχει η υπηρεσία τρόπους να το αποκαλύψει και δεν 
νομίζω…»
 Άδωνις Γεωργιάδης:
«Την εποχή που ζούμε όλα γίνονται ηλεκτρονικά».

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Κατατίθεται νομοσχέδιο για μικροπιστώσεις επιχειρήσεων χωρίς εξασφαλίσεις
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Συνέχεια από τη σελ. 10

Ερωτήσεις-Απαντήσεις
Δημοσιογραφική ερώτηση:
Ήθελα να κάνω δυο ερωτήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει 
με την AEGEAN, την αεροπορική εταιρία, η οποία είπε 
και ο κύριος Βασιλάκης, ότι χρειάζεται ρευστότητα και 
είναι και η μοναδική ελληνική αεροπορική εταιρία.
Επίσης, ένα αντίστοιχο πρόβλημα λόγω του Covid-19 
και συνολικότερα της κατάστασης αντιμετωπίζει η 
επένδυση και στο κοίτασμα του Πρίνου. 
Υπάρχει κάποιο σχέδιο της Κυβέρνησης να ενισχύσει 
αυτές τις δραστηριότητες και αν εξετάζετε το ενδεχό-
μενο να παρέχετε ρευστότητα με αντάλλαγμα μετοχές, 
δηλαδή να μπείτε στο μετοχικό κεφάλαιο αυτών των 
εταιριών;
Και ένα δεύτερο ερώτημα, κύριε Υπουργέ, χθες ανα-
κοινώσατε ότι θα υπάρχει στρατηγικός προγραμματι-
σμός 40 μεγάλων έργων για το πως πηγαίνουν και πως 
θα δρομολογηθούν. Με ποια κριτήρια έχουν γίνει αυ-
τές οι επιλογές των 40 έργων και ποια έργα είναι αυτά;  
Άδωνις Γεωργιάδης:
«Μπαίνω στο φλέγον θέμα, που έχει πάρει και μεγάλη 
δημοσιότητα, της AEGEAN.
Η AEGEAN είναι μια εταιρία κόσμημα, δεν υπάρχει 
αμφιβολία. Ένα success story της ελληνικής οικονο-
μίας, εξαιρετικά στρατηγικού χαρακτήρα εταιρία για 
την ελληνική οικονομία, πάνω σε αυτή στηρίζεται 
κατά μεγάλο τμήμα ο ελληνικός τουρισμός και η έως 
σήμερα παρουσία της μόνο ως θετική μπορεί να χα-
ρακτηριστεί. 
Τι έχει συμβεί τώρα; Οι ανταγωνιστές της AEGEAN, 
οι άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρίες, η μια μετά την 
άλλη λαμβάνουν τεράστιες κρατικές επιχορηγήσεις. 
Αυτό, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, δημιουργεί στον 
κλάδο των αερομεταφορών μια μεγάλη διαστρέβλωση 
του υγιούς ανταγωνισμού. Προφανώς για τους έκτα-
κτους λόγους του covid, δεν θέλω να κρίνω τις απο-
φάσεις των άλλων κυβερνήσεων, αλλά η ουσία είναι 
πως σε μια αγορά οι μεγάλες κρατικές επιχορηγήσεις 
δημιουργούν νόθευση του υγιούς ανταγωνισμού.
Άρα, λογικό είναι η AEGEAN να έχει αγωνία για το δικό 
της μέλλον και να έχει αιτήματα διάφορα όπως αυτά 
που είπε ο κύριος Βασιλάκης προς το ελληνικό κράτος. 
Δεν είμαστε σήμερα σε θέση να σας ανακοινώσουμε 

το κυβερνητικό σχέδιο για την AEGEAN, είμαστε όμως 
σε θέση να σας πούμε ότι επεξεργαζόμαστε τέτοιου εί-
δους σχέδιο, δηλαδή μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η 
εταιρία όπως τόσα χρόνια επιτυχημένα βοηθούσε την 
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας να εξακολουθεί να 
το κάνει επιτυχημένα και στο μέλλον και να μην βρεθεί 
σε θέση αδυναμίας λόγω του ιού αλλά και της κρατικής 
παρέμβασης άλλων κυβερνήσεων.
Όταν είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε το σχέδιό μας 
και τις λεπτομέρειές του, θα σας το πω. Πάντως είναι 
κάτι που μας ενδιαφέρει. 
Η περίπτωση του Πρίνου είναι λίγο διαφορετική. Και 
αυτή φυσικά είναι μια μεγάλη επένδυση για την Ελ-
λάδα, καμία αμφιβολία. Η ζημιά κυρίως συνέβη εκεί 
λόγω της μεγάλης πτώσης της τιμής του πετρελαίου 
που κατέστησε το κοίτασμα μη βιώσιμο οικονομικά.
Το πετρέλαιο αρχίζει και ανεβαίνει πάλι, όπως βλέπετε, 
και μάλιστα με μεγάλη ταχύτητα. Το παρακολουθούμε, 
πιστεύω ότι θα φτάσει σε ένα σημείο που δεν θα χρειά-
ζεται δική μας παρέμβαση γιατί είναι μια αγορά τελεί-
ως διεθνής και ισορροπεί. Δηλαδή τώρα που ανοίγει η 
ζήτηση ανεβαίνουν πάλι οι τιμές. 
Πάντως το υπουργείο Ανάπτυξης και η κυβέρνηση τις 
μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν στρατηγικό χαρακτή-
ρα για την ελληνική οικονομία θα τις αντιμετωπίσει ξε-
χωριστά και με τον τρόπο που πρέπει στα πλαίσια της 
ευρωπαϊκής φυσικά νομοθεσίας και του τι κάνουν και 
οι άλλες χώρες. 
Για τα 40 έργα θα δοθεί αναλυτικός κατάλογος, δεν τα 
έχω τώρα πρόχειρα μπροστά μου. Δεν είναι μόνο το 
υπουργείο Ανάπτυξης, το είπα και εχθές, είναι από το 
υπουργείο Υποδομών, το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης, το υπουργείο Εσωτερικών, είναι μια σειρά 
υπουργεία που έχουν βάλει τα κατά προτεραιότητα 
έργα τους και πιστεύουμε, και αυτό ήθελα να πω χτες, 
ότι μέσα στο διάστημα αυτό που διανύουμε τα δημό-
σια έργα θα παίξουν τον δικό τους μεγάλο ρόλο στην 
ανάσχεση της ύφεσης. 
Γι’ αυτό, άλλωστε, όπως ξέρετε, έχουμε αναλάβει και 
ως κυβέρνηση πρωτοβουλία για την αναθεώρηση του 
νόμου 4412, έτσι ώστε να μπορούν οι σχετικές δια-
δικασίες δημοσίων συμβάσεων δημοσίων έργων να 
τρέξουν πάρα πολύ πιο γρήγορα. 
Πιστεύω θα είμαστε έτοιμοι, η Νομοπαρασκευαστική 
Επιτροπή του 4412 ήδη έχει ξεκινήσει την δουλειά της, 

έχει συμμετάσχει ο αρμόδιος υφυπουργός, κύριος Πα-
παθανάσης, ήδη δυο φορές στις σχετικές συσκέψεις. 
Πιστεύουμε ότι θα έχουμε διυπουργική για τον 4412 
την άλλη βδομάδα για να δούμε και τα πρώτα αποτε-
λέσματα. Ο στόχος είναι μέχρι τον Ιούλιο να ψηφιστεί 
ο νέος νόμος για να μπορούμε να επιταχύνουμε τις 
διαδικασίες». 
Νίκος Παπαθανάσης:
«Ήθελα να προσθέσω ότι πράγματι είναι σε εξέλιξη η 
αναμόρφωση του 4412 μέσω της Νομοπαρασκευστι-
κής Επιτροπής. Έχει ήδη συνεδριάσει η διυπουργική 
επιτροπή. Υπάρχει και τεχνικός σύμβουλος. 
Αλλά ήθελα να προσθέσω επίσης ότι ξεκίνησε τις ερ-
γασίες και η ομάδα εργασίας για την αναμόρφωση του 
αναπτυξιακού νόμου έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε 
περί τα τέλη Ιουνίου την πρόταση μας για τον νέο ανα-
πτυξιακό νόμο». 
Γιάννης Τσακίρης:
«Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι για την Aegean. 
Λαμβάνοντας το παράδειγμα που είπατε, πριν είπαμε 
ότι φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα, ένα ταμείο για συγ-
χρηματοδότηση, δανειακή συχρηματοδότηση ελληνι-
κών εταιρειών σε στρατηγικούς τομείς, όπως είναι οι 
μεταφορές, η ενέργεια και ο τουρισμός. 
Από αυτή τη μεριά, για παράδειγμα, εταιρείες σαν την 
Aegean και διάφορες άλλες οι οποίες κρίνονται στρα-
τηγικές μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν με άλλους 
δανειοδότες».
Άδωνις Γεωργιάδης:
«Σε κάθε περίπτωση το μήνυμα είναι ότι δεν θα αφή-
σουμε εταιρείες τέτοιου τύπου χωρίς και εμείς να 
δείξουμε την ανάλογη φροντίδα, όπως έκαναν και οι 
άλλοι. Ιδιαίτερα εταιρείες που έχουν εξαιρετικά επιτυ-
χημένη παρουσία. 
Στην προκειμένη περίπτωση σας είπα, και το έχω τη-
ρήσει αυτό μετά θρησκευτικής ευλαβείας σε όλα τα 
θέματα μέχρι τώρα. Θέλω όταν παρουσιάζουμε ένα 
σχέδιο να είμαστε σε θέση να το παρουσιάσουμε ολό-
κληρο, με αρχή, μέση και τέλος. 
Αν ξεκινήσουμε τώρα αυτή την συζήτηση θα μπορού-
με να μιλάμε μέχρι το βράδυ ποιο είναι το βέλτιστο. 
Όταν η κυβέρνηση καταλήξει στο τι θα κάνουμε, θα 
σας το παρουσιάσουμε. Σήμερα μπορούμε να σας πού-
με ότι το εξετάζουμε και δεν παραμένουμε αδρανείς σε 
τέτοιου τύπου περιπτώσει».

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η Aegean  σε πρόγραμμα δανειακής συγχρηματοδότησης ελληνικών εταιρειών σε στρατηγικούς τομείς
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Συνέχεια από τη σελ. 11

Ερωτήσεις-Απαντήσεις
Ερώτηση δημοσιογράφου:
Δυο ερωτήσεις:. Στα 557.000.000 ευρώ που έχουν δοθεί ως 
δάνεια μέσω του ΤΕΠΙΧ, πόσες επιχειρήσεις αντιστοιχούν; 
Και για το νομοσχέδιο των μικροπιστώσεων: Θα αφορά και 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δηλαδή, τράπεζες; Και ποιος θα 
είναι ο επόπτης;  
Γιάννης Τσακίρης:
«Κατ’ αρχάς να σας πω ότι το μέσο δάνειο του ΤΕΠΙΧ έως τώρα 
είναι, αν δεν απατώμαι, λίγο κάτω από τις 300.000 ευρώ. 
Επομένως, άμα κάνετε τη διαίρεση θα βρείτε πόσες εταιρείες 
περίπου το έχουν λάβει.
Όσον αφορά στις μικροπιστώσεις, τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, δηλαδή οι τράπεζες, είναι εκτός. Είναι εντελώς δι-
αφορετικό το πλαίσιο που λειτουργούν, γιατί εκ των πραγμά-
των η τράπεζα δεν μπορεί να δώσει μία μικροπίστωση χωρίς 
εξασφαλίσεις. 
Άρα οι τράπεζες δεν θα δίνουν μικροπιστώσεις. Προφανώς 
μπορούν να δίνουν μικρά δάνεια και ό,τι θεωρούν σωστό, 
αλλά οι μικροπιστώσεις είναι διαφορετικό πλαίσιο. Αφορά μη 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία κάνουν αυτή τη δου-
λειά χωρίς, επαναλαμβάνω, τη λήψη εξασφαλίσεων με συ-
γκεκριμένο πλαίσιο, συγκεκριμένα επιτόκια κ.λπ. Και για την 
εποπτεία είναι το τελευταίο που θέλουμε να κλείσουμε πριν 
καταθέσουμε το νομοσχέδιο».
Ερώτηση δημοσιογράφου:
Θα ήθελα να ρωτήσω αν έχετε υπολογίσει ότι η μείωση του 
Φ.Π.Α. θα φτάσει και στον καταναλωτή ή αν είναι μονάχα στο 
πλαίσιο της ενίσχυσης των επιχειρήσεων;
 Άδωνις Γεωργιάδης:
«Είναι θέμα του υπουργείου Οικονομικών όχι θέμα του 
υπουργείου Ανάπτυξης. Εμείς ως υπουργείο Ανάπτυξης υπο-
στηρίζουμε πάντα τη μείωση των φόρων ως πάγια αρχή γιατί 
βοηθάει τη ρευστότητα, τις επιχειρήσεις και την οικονομία. 
Ειδικές ερωτήσεις όμως περί του ΦΠΑ στον αρμόδιο Υπουρ-
γό».
 Ερώτηση δημοσιογράφου:
Να ρωτήσω σχετικά καταρχήν για την AEGEAN, κύριε υπουρ-
γέ, εάν εξετάζετε το ενδεχόμενο να μπει το ελληνικό δημόσιο 
στη μετοχική σύνθεση της AEGEAN. Αν είναι ένα από τα ενδε-
χόμενα δηλαδή που εξετάζετε ή αν το έχετε αποκλείσει αυτό.
Και το δεύτερο είναι για τις μικροπιστώσεις, μέχρι ποιο όριο θα 
είναι το ποσό που θα μπορεί να λαμβάνει μια μικρή επιχείρηση 
δάνειο χωρίς εξασφαλίσεις και ποιοι θα μπορούσαν να είναι 
αυτοί οι φορείς που θα παίξουν το ρόλο των πιστωτών; 
 Άδωνις Γεωργιάδης:

«Στο πρώτο ερώτημα θα μείνω σε αυτό που σας είπα. Όταν 
έχουμε έτοιμο το σχέδιο θα σας το παρουσιάσω. Ότι άλλο και 
να σας πω θα δημιουργήσει λανθασμένες εντυπώσεις και λά-
θος τίτλους. 
Η Κυβέρνηση επεξεργάζεται σχέδιο για την AEGEAN κατά τα 
πλαίσια που γνωρίζουμε, που έχουν κάνει άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες σε μια δύσκολη αγορά. Η AEGEAN επαναλαμβάνω είναι 
ένα μεγάλο success story της ελληνικής οικονομίας».
Γιάννης Τσακίρης:
«Το ανώτατο ύψος των μικροπιστώσεων είναι 25.000 ευρώ, 
όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Αυτές είναι εταιρικές μορφές, οι οποίες απαγορεύεται να δανει-
στούν για αυτόν τον σκοπό. Έχουν μόνο μετοχικό κεφάλαιο. 
Να σας δώσω ένα παράδειγμα, το οποίο ισχύει πάρα πολύ στις 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το έχω δει και προσωπικά. 
Πέντε άτομα αποφάσισαν να βάλουν από ένα εκατομμύριο 
ο καθένας σε μια εταιρεία. Φτιάχνουν μία εταιρεία των πέντε 
εκατομμυρίων και μοιράζουν δάνεια με μικροπιστώσεις με 
ένα επιτόκιο 8% χωρίς εξασφαλίσεις σε ανθρώπους που πι-
στεύουν ότι θα είναι επιτυχημένοι και θα αποπληρώσουν το 
δάνειο. 
Εάν δεν αποπληρώσεις το δάνειο δεν έχεις εξασφάλιση, άρα 
έχασε αυτός που έδωσε το δάνειο, ενώ εάν το αποπληρώσεις 
κερδίζεις το επιτόκιο. 
Η πράξη έχει δείξει ότι, όταν γίνεται σωστά, αυτοί που δανεί-
ζουν κερδίζουν από τη διαφορά του επιτοκίου. Κάποια δάνεια 
προφανώς δεν θα πληρωθούν, αλλά το έσοδο από τα επιτό-
κια τους δίνει το κέρδος που επιδιώκει καθένας από αυτό το 
πράγμα. 
Σας λέω, όμως, μην θεωρήσουμε ότι όλα είναι ανεξέλεγκτα και 
ότι ο καθένας μπορεί να χρεώνει ό,τι επιτόκιο θέλει και να κάνει 
ό,τι θέλει. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας». 
Άδωνις Γεωργιάδης:
«Θυμάστε κάποτε έναν Γούκο; Να πούμε ότι αυτό είναι παρά-
δειγμα που ήδη το χρησιμοποιούν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
Μπορεί να γίνει οργανωμένα, μπορεί να ανακουφίσει πολύ τις 
επιχειρήσεις για να μην καταφεύγουν στην παράνομη τοκο-
γλυφία γιατί λόγω του πλαισίου θα υπάρχει έλεγχος και λογικά 
επιτόκια και όχι το χάος που γίνεται στη μαύρη οικονομία την 
οποία θέλουμε να καταπολεμήσουμε.
Δεν είναι όμως ιδρύματα που θα παίρνεις καταθέσεις των αν-
θρώπων για να μοιράζουν λεφτά. Για αυτό και δεν μπαίνουν 
στην κατηγορία των πιστωτικών ιδρυμάτων και δεν χρειάζο-
νται τις ανάλογες εξασφαλίσεις. Αυτή είναι η διαφορά».  
Ερώτηση δημοσιογράφου:
Για τον κύριο Τσακίρη, επειδή είπατε ότι παρακολουθείτε τις 
τράπεζες για τα δάνεια που δίνουν και ο στόχος τους, όπως 
είπατε εσείς, είναι 15 δις από τις συστημικές θέλω να πιστεύω. 

Μέχρι τώρα ποιο είναι το ύψος των δανείων που έχουν δώ-
σει; Αυτό είναι το πρώτο, με υποερώτημα για το ΤΕΠΙΧ ότι έχει 
δώσει ή πρόκειται να δώσει, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, 
αναχρηματοδότηση παλαιών δανείων. Είπατε ότι απαγορεύ-
εται η αναχρηματοδότηση. Πώς θα εντοπίσετε τις τράπεζες; 
Υπάρχουν ποινές; 
Το δεύτερο είναι αν υπάρχει σκέψη να αλλάξετε το όριο στο 
Ταμείο Εγγυοδοσίας για το 40% της εγγύησης για το σύνολο 
του χαρτοφυλακίου των τραπεζών, το οποίο είναι εμπόδιο 
γιατί οι τράπεζες ζητάνε εγγυήσεις.
Και το συμπέρασμα είναι ότι ο μεγάλος ασθενής από αυτά τα 
δύο προγράμματα για τις επιχειρήσεις πάντα είναι εκτός. Η Γ.
Σ.Ε.Β.Ε.Ε. έχει κάνει μια πρόβλεψη ότι φέτος από τον COVID-19 
θα κλείσουν 100.000 επιχειρήσεις.
Εάν θέλει ο κύριος Άδωνις Γεωργιάδης να κάνει μία πρόβλε-
ψη ποιο θα ήταν το χειρότερο σενάριο και πόσες εταιρίες θα 
κλείσουν.
Και προς τον κύριο Μαντζούφα, εάν υπάρχει άλλη εταιρεία, 
μεγάλη όπως αναφέρατε, που θέλει να επενδύσει στην Ελλά-
δα.  
Γιάννης Τσακίρης:
«Επειδή το ρωτήσατε και πριν. Οι τράπεζες έχουν συμβατική 
υποχρέωση και στο ΤΕΠΙΧ και στο εγγυοδοτικό να μην ανα-
χρηματοδοτούν πρόωρα, να μην εξοφλούν δηλαδή οι επιχει-
ρήσεις πρόωρα υπάρχοντα δάνεια.
Προφανώς το κεφάλαιο κίνησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για να πληρώσει η εταιρεία μία δόση ενός δανείου που έχει. 
Και αυτό είναι κεφάλαιο κίνησης. Αλλά όχι να αποπληρώσει 
το δάνειο.
Αυτός είναι συμβατικός όρος στις συμβάσεις που έχει η Ανα-
πτυξιακή Τράπεζα με τις τράπεζες. Γίνεται, όπως και σε κάθε 
χρηματοδοτικό προϊόν, έλεγχος. Γίνεται έλεγχος από την 
ΕΒΕΝ, γίνεται έλεγχος από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
Λαμβάνεται ένα στατιστικό δείγμα. Επειδή είναι μεγάλα προϊό-
ντα το δείγμα θα είναι αρκετά μεγάλο. Και εάν έχει γίνει αυτό, οι 
κυρώσεις είναι τεράστιες. Θεωρώ, λοιπόν, ότι καμία τράπεζα 
δεν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία να δώσει ένα δάνειο προ-
κειμένου η εταιρεία να αποπληρώσει πρόωρα ένα παλαιότερο 
δάνειο.
Είμαι σίγουρος ότι δεν θα το κάνουν αυτό. Εγώ και εσείς ίσως 
να το κάναμε, αλλά μία τράπεζα που το έχει υπογεγραμμένο 
δεν θα το κάνει. 
Όσον αφορά στο 40% που είπατε, όσο αυξάνουμε το 40% 
τόσο μειώνουμε τη μόχλευση. Άρα, τόσο λιγότερα δάνεια θα 
δοθούν. Είναι μαθηματικά. 

Συνέχεια στη σελ. 13

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Πλαφόν για τις μικροπιστώσεις τα 25000 ευρώ
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Για το τέλος Οκτωβρίου παραπέμπει η κυβέρνηση τις επό-
μενες κινήσεις στο φορολογικό καθεστώς, λαμβάνοντας 
υπόψη την εξέλιξη της πανδημίας, αλλά και τα δημοσιο-
νομικά μεγέθη και το ύψος των ταμειακών διαθεσίμων. 
Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, δήλωσε 
χαρακτηριστικά στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ, ότι «όταν 
κλείσει η παρένθεση, θα πάμε από εκεί που ξεκινήσαμε 
πριν από την κρίση, με μειώσεις φόρων, ανάλογα με τα 
δημοσιονομικά μεγέθη και τα ταμειακά διαθέσιμα. Θα 
δούμε τη συγκυρία τον Οκτώβριο». Ο ίδιος, όπως είπε 
σύμφωνα με το ΑΠΕ, προτιμά τις παρεμβάσεις στο σκέ-

λος των ασφαλιστικών εισφορών: «Επιμένω στην αξία 
και στην έννοια των ασφαλιστικών εισφορών, που έχουν 
πολύ μεγαλύτερη αξία σε μια ‘καινούργια’ οικονομία» 
επεσήμανε.
Σύμφωνα με τον υπουργό, για τη μείωση της προκατα-
βολής φόρου για τις επιχειρήσεις, εξετάζονται διάφορα 
σενάρια που θα λαμβάνουν υπόψη τη μείωση του τζίρου 
κατά το τρίμηνο της πανδημίας και τα ταμειακά διαθέσιμα.
Ανέφερε, παράλληλα, ότι από την α’ φάση της «επιστρε-
πτέας προκαταβολής», έμειναν αδιάθετα περίπου 400 
εκατ. ευρώ, που θα προστεθούν στο 1 δισ. ευρώ της β’ 

φάσης τον Ιούνιο. Δήλωσε ότι στην α’ φάση μπήκαν πε-
ρίπου 55.000 επιχειρήσεις, αντί των περίπου 72.000 των 
αρχικών εκτιμήσεων, και απέδωσε το γεγονός αυτό σε 
τρεις λόγους: στην ύπαρξη κερδοφορίας τον Μάρτιο, στην 
επιλογή χρηματοδότησης με άλλους τρόπους, και στην 
αναμονή ορισμένων για τη β’ φάση του προγράμματος.
Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση εάν υπάρχει ενδεχόμενο 
μείωσης μισθών και συντάξεων στο Δημόσιο, δήλωσε ότι 
«κανένα τέτοιο σενάριο και καμία τέτοια σκέψη δεν υπάρ-
χει στο τραπέζι του υπουργείου Οικονομικών».

Να διατηρηθεί η στήριξη και η χρηματοδοτική συνδρο-
μή της ΕΕ για την ανάπτυξη υποδομών φυσικού αερίου, 
μέσω διευκολυντικού ρυθμιστικού πλαισίου και πρόσβα-
σης στα διαρθρωτικά ταμεία και στα δάνεια της Ευρωπα-
ϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ζητούν με κοινή επιστολή –
όπως σημειώνει το ΑΠΕ- οι υπουργοί Ενέργειας 8 χωρών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πολωνία, Ελλάδα, Βουλγαρία, 
Τσεχία, Ρουμανία, Σλοβακία, Λιθουανία, Ουγγαρία), όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ.
Η επιστολή, την οποία από ελληνικής πλευράς υπογράφει 
ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεράσιμος 
Θωμάς, απευθύνεται στους Aντιπροέδρους της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής Valdis Dombrovskis και Frans Timmermans 
και τους Επιτρόπους Ενέργειας Kadri Simson, Συνοχής και 

Μεταρρυθμίσεων Elisa Ferreira και Εσωτερικής Αγοράς 
Thierry Breton.
«Η παύση της στήριξης για περαιτέρω ανάπτυξη υποδο-
μών αερίου που συνεισφέρουν προς την ενεργειακή μετά-
βαση θα καταστήσει δυσκολότερο για πολλές χώρες-μέλη 
να κινητοποιήσουν επαρκείς επενδύσεις και να καλύψουν 
τις ανάγκες τους για έργα υποδομής», επισημαίνεται στην 
επιστολή ενώ οι 8 υπουργοί τονίζουν ακόμη ότι:
-Το φυσικό αέριο αποτελεί σημαντική πηγή στήριξης για 
την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
μπορεί να αντικαταστήσει τον άνθρακα και το πετρέλαιο.
-Πιθανή διακοπή της υποστήριξης για περαιτέρω ανάπτυ-
ξη των υποδομών φυσικού αερίου, θα καταστήσει την κα-
ταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής πολύ πιο δαπανηρή 

ενώ θα θέσει σε κίνδυνο τις μεγάλες επενδύσεις που έχουν 
ήδη πραγματοποιηθεί στις υποδομές φυσικού αερίου. 
-Η πλειονότητα των έργων υποδομής φυσικού αερίου 
σταδιακά θα μπορούν να μεταφέρουν βιομεθάνιο, υδρο-
γόνο και συνθετικά αέρια δημιουργώντας νέες ευκαιρίες 
για την ενέργεια και τη βιομηχανία. Συνεπώς, οι εν λόγω 
υποδομές πρέπει να θεωρούνται καταλύτες για την βιώ-
σιμη και ταχεία μετάβαση προς καθαρότερη παραγωγή 
θέρμανσης και ηλεκτρισμού, καθαρότερες μεταφορές, βι-
ομηχανικές εφαρμογές και οικιακά συστήματα θέρμανσης 
και ψύξης. Οι εταιρείες που διαχειρίζονται υποδομές φυσι-
κού αερίου πρέπει να έχουν ίδια πρόσβαση σε κεφάλαια 
όπως και οι εταιρείες ηλεκτρισμού.

Συνέχεια από τη σελ. 12
Υπογράφεται το ΠΔ για την αραβική επένδυση στη 
Μύκονο
Ερωτήσεις- Απαντήσεις
Ερχόμενος στις εξασφαλίσεις, τα δάνεια τα οποία θα δοθούν 
μέσω αυτών των εγγυήσεων θα έχουν ένα σημαντικά, το είπα 
και στην αρχή, χαμηλό ποσό εξασφαλίσεων.
Οι συνήθεις εξασφαλίσεις ποιες είναι τώρα σε ένα δάνειο 
τραπεζικό; 120; Ήταν 150 πριν έναν χρόνο και να έχει φτάσει 
τώρα 120; Αυτό θα είναι πάρα, μα πάρα πολύ χαμηλότερο 
από το υπάρχον.
Είναι κάτι που αυτή τη στιγμή είναι υπό διαπραγμάτευση. Οι 
τράπεζες, μην ξεχνάτε, από την άλλη μεριά, προσπαθούν και 
θέλουν και έτσι πρέπει να είναι να προστατεύσουν τις καταθέ-
σεις ημών. Άρα, πρέπει να βρούμε ένα σημείο στο οποίο όλοι 
θα είναι ευχαριστημένοι.
Και όσον αφορά στις 100.000 επιχειρήσεις, που είπατε, λόγω 
COVID, ο στόχος όλων αυτών των μέτρων είναι, μετά το τέλος 

της πανδημίας, να το πω στο καλύτερο σενάριο, να μη χάσου-
με καμία εταιρεία λόγω αυτού.
Κάποιες, οι οποίες θα έκλειναν πριν, θα κλείσουν ό,τι και να 
γίνει. Κάποιες, οι οποίες δεν θα έπαιρναν δάνειο πριν την παν-
δημία δεν θα πάρουν. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό. 
Αυτή είναι η αγορά. 
Και ο περισσότερος θόρυβος, που έχει έρθει σε εμένα από 
τραπεζικά στελέχη, αλλά και επιχειρηματίες, γίνεται από αυ-
τούς που ούτως ή άλλως δεν θα έπαιρναν δάνειο και χωρίς 
την πανδημία». 
Νίκος Μαντζούφας:
«Στην ερώτηση που κάνατε, υπάρχει μια αγγλοσαξονική έκ-
φραση που λέει ότι «Η επιτυχία φέρνει επιτυχία». 
Αυτή τη στιγμή ,αυτά τα μηνύματα και οι κινήσεις που ανέφε-
ρε λίγο πριν ο Υπουργός στην ταχεία διαδικασία αδειοδοτήσε-
ων, εγκρίσεις αντιστοίχων επενδύσεων και ασφάλεια δικαίου, 
δημιουργούν, σας το λέω μετά λόγου γνώσεως, μία εικόνα 
στο εξωτερικό παράλληλα με τη σοβαρότητα που έχει δείξει 

η χώρα στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης η οποία 
μας αναβαθμίζει πάρα πολύ.
Δεν θέλω να αναφερθούμε συγκεκριμένα γιατί είναι εμπιστευ-
τικές συνομιλίες, ο κάθε επιχειρηματίας εξετάζει διάφορα και 
δεν θέλει να τα ανακοινώνουμε στα δελτία τύπου. Εργαζόμα-
στε και θα δείτε σύντομα επόμενα νέα αντίστοιχων σημαντι-
κών επενδύσεων.
Το τελευταίο το οποίο είναι ήδη γνωστό είναι το αραβικό fund 
της AGC, η επένδυση των 60.000.000 στη Μύκονο, όπου την 
προηγούμενη εβδομάδα πήραμε τη σύμφωνη γνώμη του 
Συμβουλίου Επικρατείας, την επόμενη εβδομάδα υπογράφει 
το Προεδρικό Διάταγμα ο υπουργός και πηγαίνει για έκδοση 
Προεδρικού Διατάγματος. 
Μια επένδυση η οποία θα ξεκινήσει εντός του έτους να κατα-
σκευάζεται. Και πολλές άλλες που θα έχουμε τη χαρά να της 
πούμε σύντομα». 

ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: ΚΑΜΙΑ ΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Ζητούν με κοινή επιστολή οι υπουργοί Ενέργειας 8 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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Η σύσταση Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων, 
καθώς και η παροχή πρόσθετων κινήτρων για επενδύσεις 
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, περιλαμβά-
νονται στα μέτρα, που ανακοίνωσε  η κυβέρνηση για τη 
στήριξη της εθνικής οικονομίας. 
Κατά την παρουσίαση των μέτρων, ο υπουργός Οικονο-
μικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, γνωστοποίησε ότι το επό-
μενο διάστημα συστήνεται εθνικό μητρώο, στο οποίο θα 
ενταχθούν οι νεοφυείς επιχειρήσεις. Όπως ανέφερε ο Χρ. 
Σταϊκούρας, το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων 
θα δημιουργηθεί με βάση τα διεθνή πρότυπα, ώστε να 
υπάρχει “ένα συνεκτικό πλαίσιο ανάπτυξης στοχευμένων 
πολιτικών υποστήριξης του οικοσυστήματος”, όπως υπο-
γράμμισε, σύμφωνα με το sepe.gr.
Επιπλέον, στα μέτρα που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση 
και που εντάσσονται στο γενικότερο “πακέτο” μέτρων για 
τη στήριξη της οικονομίας από την κρίση του COVID-19, 
περιλαμβάνεται η παροχή κινήτρων στους angel 
investors, στα πρόσωπα που εισφέρουν επενδυτικά κε-
φάλαια για τη χρηματοδότηση startups. Τα κίνητρα αφο-

ρούν εκπτώσεις φόρου επί του ποσού που θα επενδύουν 
οι angel investors.
Ένα ακόμη μέτρο, που αφορά την έρευνα και καινοτο-
μία και που ανακοινώθηκε χθες, είναι η πρόβλεψη πως 
οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας θα 
εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων 
προσαυξημένες κατά 100%, έναντι 30% που είναι σήμε-
ρα. Πρόκειται για δαπάνες, που θα πραγματοποιηθούν 
από 1η Σεπτεμβρίου. 
Υπερ-εκπτώσεις δαπανών
Ειδικά σε ό,τι αφορά στο θέμα των εκπτώσεων επί των δα-
πανών για έρευνα, χθες, με ανάρτησή του στο Twitter, ο 
υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Χρίστος Δήμας, 
τόνισε: “Προχωράμε μέσα στον επόμενο μήνα σε αυξήσεις 
των υπερ-εκπτώσεων δαπανών για τις επιχειρήσεις που 
επενδύουν σε Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D). Από 30%, 
υπερ-τριπλασιάζουμε το ποσοστό”.
Αναφερόμενες σε όσα τόνισε ο ίδιος σε συνέντευξή του 
στον τηλεοπτικό σταθμό BestTvKalamata, ο υφυπουργός 
τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει θέσει ως στρατηγική προτε-

ραιότητα από την πρώτη στιγμή την επένδυση στην έρευ-
να: “για αυτόν τον λόγο προχωράμε μέσα στον επόμενο 
μήνα σε αυξήσεις των υπερ-εκπτώσεων δαπανών έρευ-
νας και ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις που επενδύουν σε 
αυτήν την κατεύθυνση. Από 30%, υπερδιπλασιάζουμε 
αυτό το ποσοστό. Αυτό θεωρούμε πως θα δώσει ουσια-
στική ώθηση στην καινοτομία, στις επιχειρήσεις που επεν-
δύουν σε αυτούς τους τομείς και θα δημιουργήσει καλά 
αμειβόμενες θέσεις εργασίας για τους επιστήμονες μας, 
που αναζητούσαν μια θέση στο εξωτερικό”.
Η κυβέρνηση έχει κάνει γνωστό ότι το επόμενο διάστημα 
θα φέρει στη Βουλή νομοσχέδιο του υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται 
σημαντικές διατάξεις για την ερευνητική κοινότητα, αλλά 
και για την καινοτομία. Το νομοσχέδιο προβλέπει την πα-
ροχή των φορολογικών κινήτρων στις επιχειρήσεις, που 
επενδύουν σε δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και 
τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχει-
ρήσεων “ElevateGreece”, όπως και τις ρυθμίσεις για τους 
Business Angels.

Με αμείωτη ένταση, παρά τις οικονομικές συνέπειες της 
πανδημίας του COVID-19, θα συνεχίσουν να επενδύουν 
οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί στην ψηφιακή τους θω-
ράκιση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Παρά τις προ-
κλήσεις που δημιουργεί η υγειονομική κρίση, οι σχετικές 
δαπάνες προβλέπεται να αυξηθούν κατά 10,4% το 2020 
και να ανέλθουν σε $1,3 τρις σύμφωνα με το sepe.gr.. 
Ο ρυθμός αυτός υπολείπεται, πάντως, του αντίστοιχου 
που είχε επιτευχθεί το 2019 και ήταν της τάξης του 17,9%. 
Ωστόσο, παραμένει ένα από τα λίγα φωτεινά σημεία για 
την αγορά τεχνολογίας το 2020, η οποία βρίσκεται αντι-
μέτωπη με δραματικές μειώσεις των συνολικών δαπανών 
εξαιτίας του νέου κορωνοϊού και των συνεπειών του στην 
παγκόσμια οικονομία.
Ο COVID-19 περικόπτει κατά $500 δισ. τις δαπάνες για 
τεχνολογίες που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχημα-
τισμό την περίοδο 2020-2023.
“Ωστόσο, παρά τις απώλειες αυτές, Υπάρχουν πολλές ευ-
καιρίες ανάπτυξης στις πολλούς κλάδους, που πλήττονται 
μεν, αλλά μπορούν να επιλύσουν συγκεκριμένα επιχειρη-
ματικά προβλήματα μέσω της ψηφιοποίησης”, αναφέρει 
η IDC στο report “Worldwide Digital Transformation 
Spending Guide”. Σύμφωνα με τους αναλυτές, η παν-

δημία επηρεάζει σημαντικά και σίγουρα αρνητικά τον 
τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις επενδύουν στην πλη-
ροφορική. “Η επένδυση σε τεχνολογίες, που συνδέονται 
με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, μέχρι στιγμής, έχουν 
επηρεαστεί σε μικρότερο βαθμό, καθώς πολλά σχετι-
κά έργα μεγάλης κλίμακας, που βρίσκονται σε εξέλιξη ή 
έχουν προγραμματιστεί, είναι καθοριστικά για ευρύτερες 
στρατηγικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που έχουν 
αναλάβει οι εταιρείες και οι οργανισμοί ανά τον κόσμο”, 
σημειώνουν οι αναλυτές. 
Κλάδοι σε πτώση
Οι βιομηχανίες, που θα δουν τη βραδύτερη αύξηση των 
δαπανών για ψηφιακό μετασχηματισμό το 2020, είναι 
αυτές που βιώνουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο από την 
οικονομική ύφεση, που προκαλείται από την πανδημία. 
Οι προσωπικές και καταναλωτικές υπηρεσίες, που περι-
λαμβάνουν ξενοδοχεία, θεματικά πάρκα, καζίνο και κι-
νηματογραφικές αίθουσες, θα σημειώσουν αύξηση μόνο 
5,3% στις δαπάνες για ψηφιακό μετασχηματισμό έναντι 
ρυθμού ανάπτυξης 18,4% το 2019. Στο μεταξύ, δαπάνες 
για τεχνολογίες που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχη-
ματισμό στη μεταποίηση, θα αυξηθούν μόνο 6,6% φέτος 
από 14,5% το 2019.

Στον αντίποδα, οι τομείς, που αναμένεται να σημειώσουν 
τη μεγαλύτερη αύξηση των δαπανών σε τεχνολογίες σχε-
τικές με τον ψηφιακό μετασχηματισμό το 2020, είναι οι κα-
τασκευές (16,3%) και η υγειονομική περίθαλψη (15,7%) 
- αμφότεροι οι κλάδοι, πάντως, θα δουν τις δαπάνες να 
αυξάνονται πιο αργά από πέρυσι. 
Πρωτιά για τις ΗΠΑ
Οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την ανάλυση της IDC, 
θα παραμείνουν και το 2020 η μεγαλύτερη αγορά ανα-
φορικά με τις δαπάνες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, 
αντιπροσωπεύοντας περίπου το ένα τρίτο της συνολικής 
αξίας της αγοράς σε όλη την περίοδο της πρόβλεψης έως 
το 2023. Η βιομηχανία και ο τομέας της διακριτής κατα-
σκευής, οι επαγγελματικές υπηρεσίες και οι μεταφορές θα 
είναι οι πιο δυναμικοί τομείς, όσον αφορά τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό στις ΗΠΑ.
Η Δυτική Ευρώπη θα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη γεω-
γραφική αγορά το 2019 αναφορικά με τις δαπάνες για τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό, ακολουθούμενη στενά από την 
Κίνα. Αυτές οι δύο περιοχές θα προσφέρουν την ισχυρό-
τερη αύξηση των δαπανών σε ετήσια βάση με 13,6% για 
την Κίνα και 12,8% για τη Δυτική Ευρώπη.

ΜΗΤΡΩΟ ΓΙΑ ΤΙΣ STARTUPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

ΣΤΟ $1,3 ΤΡΙΣ. ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟ 2020
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Ολοκληρώθηκε η συνάντηση της ΚΕΔΕ με το Προεδρείο της 
ΕΕΤΑΑ με αντικείμενο τον ρόλο της Αυτοδιοίκησης στο νέο 
ΕΣΠΑ καθώς και το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου μαζί με 
τον Πρόεδρο της ΕΕΤΑΑ, Ηλία Γιάτσιο και τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, Σπύρο Σπυρίδων καθώς και τα στελέχη των δύο 
οργανισμών ξεκίνησαν μια ουσιαστική καταγραφή των ανα-
γκών του Πρώτου Βαθμού Αυτοδιοίκησης.
Στόχος η δυναμική και συντεταγμένη παρέμβαση στον σχεδι-
ασμό και υλοποίηση του νέου ΕΣΠΑ προκειμένου η Αυτοδιοί-

κηση να παίξει τον ρόλο που της αξίζει και να διαχειριστεί τους 
πόρους που της ανήκουν για την υλοποίηση προγραμμάτων 
που θα αναδείξουν τον κυρίαρχο ρόλο των Δήμων την επό-
μενη μέρα, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΚΕΔΕ και ΕΕΤΑΑ προετοιμάζονται για να παράσχουν στους 
Δήμους όλης της χώρας, μικρούς και μεγάλους, τεχνική 
βοήθεια για να τρέξει το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με 
έμφαση στην απλούστευση των διαδικασιών ώστε με σωστό 
σχεδιασμό να αρχίσουν να τρέχουν έργα που θα αλλάξουν τη 
φυσιογνωμία των Δήμων με έργα που θα κάνουν καλύτερη 

τη ζωή των πολιτών.
Η Αυτοδιοίκηση Πρώτου Βαθμού με ωριμότητα και σωστό 
σχεδιασμό θα είναι πρωτοπόρα στην δημιουργία τοπικής 
ανάπτυξης με αξιοποίηση του ΕΣΠΑ για μετεξέλιξη της ελληνι-
κής κοινωνίας και μετά τους δύσκολους μήνες της καραντίνας.
Στη συνάντηση, από την ΚΕΔΕ συμμετείχαν ο Β΄ Αντιπρόε-
δρος, Δημήτρης Κάρναβος, ο Γενικός Γραμματέας, Δημήτρης 
Καφαντάρης και ο Γενικός Διευθυντής, Γιάννης Καραγιάννης.
Η συνάντηση ήταν η πρώτη που έγινε με φυσική παρουσία 
των συμμετεχόντων μετά τις μέρες της καραντίνας.

Τη διαμαρτυρία της για τη συνεχιζόμενη μείωση των ενοικί-
ων εκφράζει σε χθεσινή της ανακοίνωση η Πανελλήνιος Ομο-
σπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), επισημαίνοντας ότι 
«γίνεται καθημερινά δέκτης εντονότατων διαμαρτυριών από 
αγανακτισμένους ιδιοκτήτες ακινήτων από όλη τη χώρα, που, 
αντί να καθιερωθεί επιδότηση ενοικίου εκεί που πράγματι 
χρειάζεται, βλέπουν να παρατείνεται το ίδιο «κουβαρνταλίκι» 
σε βάρος τους χωρίς ορατό τέλος και χωρίς κανένα ουσιαστι-
κό αντίβαρο υπέρ τους».
Στην ανακοίνωση της η ΠΟΜΙΔΑ εκφράζει τη λύπη της για:
- « Τη συνεχιζόμενη παράλειψη σε όλες τις ομιλίες του πρω-
θυπουργού, οποιασδήποτε αναγνώρισης ή και έστω απλής 
αναφοράς στην επίλυση των προβλημάτων που έχουν 
δημιουργηθεί σε βάρος των ιδιοκτητών ακινήτων, από τις 
πολιτικές προστασίας όλων σχεδόν των υπολοίπων επαγ-
γελματικών και κοινωνικών ομάδων, προς τις οποίες η μεί-

ωση των ενοικίων προβάλλεται ως κυβερνητική παροχή. Η 
αδικαιολόγητη αυτή παράλειψη, που μοιραία δίνει τον τόνο 
της πλήρους διαδικαστικής και ουσιαστικής αδιαφορίας από 
όλη την κυβέρνηση για τις συνέπειες της μείωσης ενοικίων, 
δημιουργεί συνεχώς εντεινόμενο και ήδη εκρηκτικό αίσθημα 
αποξένωσης και κραυγαλέας κοινωνικής αδικίας σε βάρος 
τους, που οι αρμόδιοι δεν μπορεί να συνεχίσουν να αγνοούν. 
- Την συνεχιζόμενη έλλειψη οποιασδήποτε σαφούς δέσμευ-
σης τόσο για τον τερματισμό αυτής της αφαίμαξης, όσο και 
για ουσιαστική φορολογική ελάφρυνση των εκμισθωτών από 
τη συνεχιζόμενη αναγκαστική μείωση μισθωμάτων, που μας 
προδιαθέτει για «μεσοσταθμικές» αλχημείες καθαρά επικοι-
νωνιακού τύπου και χωρίς αποκατάσταση τουλάχιστον του 
50% της ζημιάς του κάθε ιδιοκτήτη...
-Την έλλειψη οποιουδήποτε φορολογικού κινήτρου για όσους 
ιδιοκτήτες ακινήτων θελήσουν «οικειοθελώς» να συνεχίσουν 

τη μείωση αυτή για τους επόμενους μήνες του έτους, ώστε να 
βοηθήσουν τους ενοικιαστές τους. 
-Την έλλειψη πρακτικού τρόπου αντιμετώπισης της άρνησης 
μερίδας ενοικιαστών να καταβάλουν το 60% του μισθώ-
ματος, που θα έπρεπε να είναι εξ αρχής προϋπόθεση για τη 
μείωση, ενόσω παρεμποδίζεται η προσφυγή στη δικαιοσύνη, 
σύμφωνα με την τελευταία απόφαση λειτουργείας των δικα-
στηρίων.
-Την συνεχιζόμενη έλλειψη πλατφόρμας δήλωσης της μείω-
σης ενοικίου από τους αυτοαπασχολούμενους ελεύθερους 
επαγγελματίες-επιστήμονες, οι οποίοι συνεχίζουν να επιβάλ-
λουν αυθαίρετες μειώσεις μισθωμάτων στους εκμισθωτές 
τους χωρίς καμμιά τεκμηρίωση και χωρίς δυνατότητα των 
ιδιοκτητών να αποδείξουν τις μειώσεις αυτές, οπότε και θα 
χάσουν και κάθε σχετική «ελάφρυνση»».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να βοηθήσει εταιρείες που έχουν 
πληγεί από την κρίση του κορωνοϊού, δήλωσε ο Ευρωπαίος 
Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών υποθέσεων, Πάολο 
Τζεντιλόνι σε συνέντευξή του στην Handelsblatt. 
«Σκεφτόμαστε να προσθέσουμε ένα νέο μέσο στο σχέδιο ανά-
καμψης: την βοήθεια φερεγγυότητας για εταιρείες που δεν 
λαμβάνουν υποστήριξη στη χώρα καταγωγής τους. Για παρά-
δειγμα, θα μπορούσαν να επωφεληθούν από αυτήν εταιρείες 
της αυτοκινητοβιομηχανίας. Αυτό είναι σημαντικό για την εφο-
διαστική αλυσίδα στην αυτοκινητοβιομηχανία. Εάν αποτύχει 
ένας σύνδεσμος, επηρεάζονται όλοι οι άλλοι», 
Ο Τζεντιλόνι επαίνεσε επίσης το γερμανικό πακέτο βοήθειας 
για την πληγείσα από την πανδημία οικονομία. «Αυτό που πα-
ρουσίασε η ομοσπονδιακή Κυβέρνηση είναι εντυπωσιακό και 
εκτιμάται πολύ, ωστόσο, η Γερμανία θα πρέπει ακόμη να δια-
τηρήσει τις δημόσιες επενδύσεις σε υψηλό επίπεδο τα επόμενα 
χρόνια», τόνισε.

Ο Ιταλός Επίτροπος πρόσθεσε πως είναι σαφές ότι δεν μπορεί 
ακόμα να σημάνει λήξη συναγερμού στο θέμα της πανδημί-
ας του κορωνοϊού.  «Πρέπει να ζήσουμε με την πανδημία για 
εβδομάδες, ίσως μήνες. Οι καλοκαιρινές διακοπές θα είναι πολύ 
διαφορετικές από αυτές που έχουμε συνηθίσει. Η Ε.Ε. πρέπει να 
κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσει τον τουριστικό κλάδο, 
ο οποίος, ιδίως στη Νότια Ευρώπη, συμβάλλει ουσιαστικά στην 
οικονομία».
Στο ερώτημα σχετικά με την απόφαση του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου της Γερμανίας για το πρόγραμμα αγοράς κρα-
τικών ομολόγων (QE) της ΕΚΤ και πως μπορεί να επιλυθεί το 
πρόβλημα που προέκυψε, ο Τζεντιλόνι είπε: «Κατά την άποψη 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δύο σημεία είναι κρίσιμα. Πρώτον, 
δεν πρέπει να θιγεί η ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας. Δεύτερον, όσον αφορά τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, οι 
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου υπερισχύουν πάντα 
των αποφάσεων των εθνικών δικαστηρίων. Είναι στρατηγικής 

σημασίας για την Ε.Ε. να αναγνωρίζονται οι αποφάσεις του. Ιδί-
ως ένα τόσο σημαντικό ιδρυτικό μέλος της ΕΕ όπως η Γερμανία 
θα πρέπει να το σεβαστεί αυτό».
Στο ερώτημα εάν πρόκειται να επαναληφθεί το ίδιο μοντέλο 
αυστηρής λιτότητας με εκείνο της κρίσης του ευρώ, εάν δοθούν 
χρήματα για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού σε 
χώρες που επλήγησαν ο Τζεντιλόνι είπε: «Η απάντησή μου σε 
αυτό είναι ένα ηχηρό όχι. Δεν πρέπει να καταφύγουμε στη λογι-
κή και στην φρασεολογία της οικονομικής κρίσης».
Για το αν αναμένει συμφωνία επί του σχεδίου οικονομικής ανά-
καμψης το οποίο θα συζητηθεί κατά την σύνοδο κορυφής των 
ηγετών της ΕΕ στις 18 Ιουνίου ο Ευρωπαίος Επίτροπος απάντη-
σε: «Μέχρι τότε, θα πρέπει να ξεπεραστούν ορισμένες διαφορές 
απόψεων. Υποθέτω όμως ότι στο τέλος θα υπερισχύσει η λογική 
και η υπευθυνότητα».Πηγή: Handelsblatt

Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΜΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ   

«ΗΧΗΡΟ ΟΧΙ» ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΗΡΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΠΑΟΛΟ ΤΖΕΝΤΙΛΟΝΙ
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Με ενισχυμένη πλειοψηφία και την ένταξη 9 πρόσθετων 
περιβαλλοντικών όρων και με 231 επιμέρους παρατηρή-
σεις, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε 
επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έρ-
γων του ΟΛΠ η οποία αφορά σε 19 υφιστάμενες αδειοδο-
τημένες και σε λειτουργία δραστηριότητες του λιμένα, σε 
10 έργα που φέρουν περιβαλλοντική αδειοδότηση και 4 
προγραμματισμένα χωρίς αδειοδότηση, όπως μεταδίδει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Κατά τη διάρκεια της πολύωρης μονοθεματικής συνεδρί-
ασης, η οποία ξεκίνησε με εισήγηση της αρμόδιας αντι-
περιφερειάρχη Πειραιώς Σ. Αντωνάκου, τοποθετήθηκαν 
επικεφαλής και εκπρόσωποι περιφερειακών παρατάξεων, 
δήμαρχοι της περιοχής καθώς και εκπρόσωποι φορέων 
και συλλόγων.
Ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης επισήμανε ότι για τη δι-
οίκηση της Περιφέρειας η προστασία του περιβάλλοντος 
και της ποιότητας ζωής των πολιτών είναι προτεραιότητα. 
«Για εμάς είναι αναγκαίο, πέραν των άλλων, να γίνουν 
πρόσθετες παρεμβάσεις στον τομέα της κυκλοφορίας 
και της κίνησης των οχημάτων, ώστε να μην υπάρξει 
επιβάρυνση της πόλης και των κατοίκων όταν θα έχουν 
ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις στο λιμάνι του Πειραιά» ση-
μείωσε. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την υλοποίηση 
των έργων «προς όφελος της ανάπτυξης, των πολιτών 
του Πειραιά αλλά και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις 
της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης». «Θέλουμε επενδύ-
σεις στην Αττική με αυξημένο περιβαλλοντικό και κοινω-
νικό πρόσημο» τόνισε. 
Απευθυνόμενος σε όσους υποστήριξαν ότι η διοίκηση της 
Περιφέρειας «καλύπτει παρανομίες», παρουσίασε έγγρα-
φα και αποφάσεις που βεβαιώνουν τη νομιμότητα που 
ακολουθήθηκε, σημειωνοντας ότι «το έργο της επέκτασης 
του νότιου προβλήτα εκτελείται με απόλυτη νομιμότητα, 
έχοντας όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις».
Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα που έχει προκύψει με την 
απόθεση των τοξικών ιζημάτων του βυθού (βυθοκορη-
μάτων) στο Σαρωνικό, η θέση της διοίκησης είναι σαφώς 
αντίθετη όπως άλλωστε εκφράστηκε και στην εισήγηση 
της αρμόδιας αντιπεριφερειάρχη. «Αυτό που εμείς ζητάμε, 
όσον αφορά το έργο των βυθοκορήσεων, είναι να επιλεγεί 
η καλύτερη λύση για την προστασία του περιβάλλοντος, 
όσο και αν κοστίζει, καθώς οι άνθρωποι είναι πάνω από 
οποιαδήποτε οικονομικά συμφέροντα», υπογράμμισε.
Πρόταση 9 σημείων, που βελτιώνουν τους περιβαλλοντι-

κούς όρους της επένδυσης στον Πειραιά
Αναφορικά με τα 9 σημεία που εισηγείται το ΠΕΣΥ στη 
γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ, προς το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος, να συμπεριληφθούν στην υπό έκδοση Απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, αυτά αναπτύσσονται 
σε 231 περιβαλλοντικούς όρους οι οποίοι υπερισχύουν 
κάθε διαφορετικής διατύπωσης που πιθανόν υπάρχει στη 
μελέτη.

Συγκεκριμένα προτείνεται:
1. Να αποτραπεί η απόρριψη των βυθοκορημάτων στη 
θάλασσα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαχείριση 
των 60.600 m3 βυθοκορημάτων που θα προέλθουν από 
τις βυθοκωρήσεις των ιδιαίτερα βεβαρημένων περιοχών 
του Προβλήτα Ηρακλέους και της Ναυπηγοεπισκευαστι-
κής Ζώνης.
2. Να προσδιοριστούν οι χώροι εξεύρεσης αδρανών υλι-
κών που απαιτούνται για την κατασκευή των έργων.
3. Να προσδιοριστούν οι χώροι απόθεσης των αναγκαίων 
υλικών για την κατασκευή των έργων.
4. Να απαγορευτεί η σώρευση ιζημάτων βυθού, αδρα-
νών υλικών και σκωρίας στο χερσαίο χώρο του εργοτα-
ξίου στο Παλατάκι.
5. Να απαγορευτεί η μεταφορά αδρανών υλικών και 
σκωρίας οδικώς και η μεταφορά τους να γίνει μόνο δια 
θαλάσσης.
6. Να εκπονηθεί με δαπάνες του ΟΛΠ Α.Ε. συνολική κυ-
κλοφοριακή μελέτη για όλη την παραλιμένια περιοχή, 
στην οποία θα έχουν ληφθεί υπόψη οι επιπτώσεις από όλα 
τα προτεινόμενα με το Master plan έργα.
7. Να υπάρξει ρητή δέσμευση του ΟΛΠ για την άμεση υλο-
ποίηση του έργου της ηλεκτροδότησης των πλοίων της 
ακτοπλοΐας και της κρουαζιέρας από τη στεριά κατά τον 

ελλιμενισμό τους.
8. Να δημιουργηθεί μόνιμο δίκτυο σταθμών παρακο-
λούθησης της ρύπανσης, που θα καλύπτει με τακτικές 
μετρήσεις την ατμοσφαιρική ρύπανση, την ηχορύπανση, 
τη φωτορύπανση και τον έλεγχο των θαλάσσιων νερών 
και να συσταθεί μόνιμο παρατηρητήριο περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
των μετρήσεων, το οποίο θα στεγαστεί στο κτήριο των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων στον Άγιο 
Διονύσιο.
9. Να διαγραφεί στη σελίδα 20/44 της εισήγησης στην 
παράγραφο 6 «Βελτίωση υποδομών ΝΕΒ Περάματος – 
Νέα δεξαμενή», η αναφορά «και πρόσθετων νηοδόχων 
πλοίων». 
Η πρόταση των 9 σημείων ψηφίστηκε από τα μέλη της 
παράταξης του Γ. Πατούλη, υποστηρίχθηκε από την πα-
ράταξη του Γ. Σγουρού, από μέλη της παράταξης του κ. 
Τζήμερου καθώς και από ανεξάρτητους περιφερειακούς 
συμβούλους.
Αντίθετη η Λαϊκή Συσπείρωση
Στο μεταξύ η προσκείμενη στο ΚΚΕ περιφερειακή παρά-
ταξη “Λαϊκή Συσπείρωση” με ανακοίνωση της ζητά να 
«αποσυρθεί η ΜΠΕ για την επέκταση του ΟΛΠ και να στα-
ματήσει τώρα κάθε οικοδομική δραστηριότητα».
Τη θέση της παράταξης ανέπτυξε ο Στέλιος Μπενετάτος, 
που με την τοποθέτησή του υποστήριξε ότι «η COSCO προ-
κλητικά παρακάμπτει ακόμα και αυτή τη φιλική προς το 
μεγάλο κεφάλαιο νομοθεσία». Έθεσε το ερώτημα «αν έχει 
ουσιαστική εξουσία το Περιφερειακό Συμβούλιο», καθώς 
όπως είπε «οι εργασίες στην Πειραϊκή εκτελούνται κανο-
νικά εδώ και δύο μήνες, χωρίς να έχει γίνει συνεδρίαση 
για την γνωμοδότηση/έγκριση περιβαλλοντικών όρων».
Στάθηκε ακόμα στο ζήτημα της χρηματοδότησης, λέ-
γοντας ότι μέχρι σήμερα έχουν εκταμιευθεί από την Πε-
ριφέρεια περίπου 127 εκατομμύρια ευρώ, με την COSCO 
να το χρηματοδοτεί μόνο με 5 εκατομμύρια ευρώ από τα 
ταμεία της, χωρίς να υπολογίζει «το φυσικό και αρχαιο-
λογικό τοπίο, η αναψυχή και τα μπάνια των κατοίκων και 
επισκεπτών».
Ο εισηγητής της ΛΣ. έκλεισε υποστηρίζοντας πως «με το 
νέο νόμο τα μονοπώλια, μπορούν ακόμα και με ελλιπείς 
φακέλους, να εκδίδουν και να ανανεώνουν τις περιβαλ-
λοντικές άδειες, με επέκταση έως και 21 χρόνια για το ίδιο 
έργο».

ΘΕΤΙΚΗ, ΜΕ 9 ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΟΛΠ
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«Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα του Πολιτισμού, το υπουργείο Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού σε αγαστή σύμπραξη με τις Διεθνείς Επιτρο-
πές για την Επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, ανοίγουν 
μια νέα δυναμική σελίδα στη διεκδίκηση για την επιστροφή τους 
στην Ελλάδα», όπως αναφέρει το ΑΠΕ. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, «μια έκρηξη νεοεφιλελλη-
νισμού σημειώνεται στις επιστολές που στάλθηκαν στην υπουργό 
Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη από τους Προέ-
δρους των Επιτροπών, που εν όψει του 2021, προτείνουν συντο-
νισμένες δράσεις πίεσης προς το Βρετανικό Μουσείο, προκειμένου 
να αποφασίσει την οριστική επιστροφή των Γλυπτών του Παρθε-
νώνα στον γενέθλιο τόπο τους, στην Αθήνα».  
«Πρώτη φορά, από συστάσεως των Διεθνών Επιτροπών, διατυ-
πώνεται τέτοια ομόθυμη έκφραση ενθουσιασμού για το μήνυμα 
που εξέπεμψε σε όλο τον κόσμο η επαναλειτουργία του αρχαιο-
λογικού χώρου της Ακρόπολης, μετά από 64 μέρες σιωπής λόγω 
της πανδημίας του covid-19. Στις 18 Μαΐου, όταν η Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου, συνοδευόμενη από 
την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε μία κίνηση υψηλού 
συμβολισμού άνοιξε τον μοναδικό αρχαιολογικό χώρο της Ακρό-

πολης, το μήνυμα του κλασικού πολιτισμού έλαμψε και πάλι σε 
όλο τον κόσμο, ως σταθερή αξία του Ανθρωπισμού. Η απήχηση 
της συμβολικής κίνησης του ΥΠΠΟΑ υπήρξε τεράστια. Εγκώμια 
για την επιτυχία της Ελλάδας στον περιορισμό της πανδημίας και 
ένθερμα μηνύματα από τις Επιτροπές με κοινό στόχο την οριστική 
επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα, δηλώνοντας ότι «χωρίς 
πολιτισμό ζούμε στη σιωπή και το σκοτάδι», τονίζει η ανακοίνωση 
του ΥΠΠΟΑ.  
«Οι Πρόεδροι των Διεθνών Επιτροπών, οι οποίες εργάζονται άο-
κνα για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, βλέποντας 
στα ΜΜΕ των δικών τους χωρών, το άνοιγμα του μνημείου της 
Ακρόπολης να γίνεται πρώτη είδηση, δηλώνουν την εκ νέου στή-
ριξη τους στον αγώνα για την επιστροφή των δημιουργημάτων 
του Φειδία, εκεί όπου ανήκουν. «Χωρίς το ύψιστο σύμβολο του 
πολιτισμού, τον Παρθενώνα, ο δυτικός πολιτισμός δεν μπορεί να 
υπάρξει και αυτό το σύμβολο αξίζει να το επανενώσουμε με τα 
ξενιτεμένα γλυπτά του» είναι το μήνυμα που διαπνέει τις επιστο-
λές που εστάλησαν στην Υπουργό Πολιτισμού, εκφράζοντας την 
επιθυμία των Επιτροπών να αναληφθούν δράσεις από το ΥΠΠΟΑ 
και την κυβέρνηση, ώστε το άνοιγμα του μοναδικού αρχαιολογι-

κού χώρου της Ακρόπολης να σηματοδοτήσει την αρχή μιας νέας 
εκστρατείας για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, 
στο πνεύμα της νέας αλληλεγγύης των λαών, μετά την πανδημία, 
μέσω του Πολιτισμού, σημειώνει, μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση 
του ΥΠΠΟΑ. 
«Η IARPS, η Παγκόσμια Ένωση για την Επανένωση των Γλυπτών 
του Παρθενώνα συσπειρώνει 21 Εθνικές Επιτροπές και υποστη-
ρίζει τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης. Σήμερα 21 Μα-
ΐου, Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμού, η υπουργός Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, με την προτροπή του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου 
Μητσοτάκη, ανοίγει νέο κεφάλαιο στη διεκδίκηση των Μαρμά-
ρων του Παρθενώνα. Συγκροτεί νέα συμβουλευτική Επιτροπή 
για την επανένωση των Μαρμάρων του Παρθενώνα, με πρόεδρο 
τον κ. Χριστόφορο Αργυρόπουλο. Ταυτόχρονα ξεκινά νέο κύκλο 
επικοινωνίας με τις ξένες Επιτροπές για τον καλύτερο συντονισμό 
του ζητήματος. Η κ. Λίνα Μενδώνη αποφάσισε να συγκαλέσει δι-
εθνή συνάντηση όλων των Επιτροπών, στις αρχές του επόμενου 
χρόνου, για τον καλύτερο συντονισμό και την υποστήριξη νέας 
διεθνούς καμπάνιας που θα οργανώσει το υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού», καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ. 

Αναπλάσεις πρασίνου και φυτεύσεις εποχιακών φυτών και λου-
λουδιών πραγματοποιεί ο Δήμος Πειραιά σε πάρκα, κήπους, 
πλατείες, με σκοπό την αισθητική αναβάθμιση της πόλης, όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ.
Παράλληλα, εργαζόμενοι της διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου του δήμου προχωρούν καθημερινά σε καθαρισμούς, 
εργασίες κλαδέματος και συντηρήσεις πρασίνου, «έτσι ώστε το 
κέντρο και οι γειτονιές της πόλης να βρίσκονται στην καλύτερη 
δυνατή κατάσταση», σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του 
Δήμου Πειραιά.
Ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του τόνισε 
ότι στόχος της δημοτικής αρχής με αυτές τις παρεμβάσεις, είναι 
να δημιουργηθούν όμορφα σημεία στο κέντρο και στις γειτονιές 
της πόλης, προσθέτοντας: «Κύριο μέλημά μας είναι να φρο-

ντίζουμε τόσο για τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων 
πρασίνου όσο και για την καλαισθησία τους. Ο Δήμος Πειραιά 
καλύπτει μια πολύ μεγάλη έκταση και οι ανάγκες φροντίδας του 
πρασίνου είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Προσπαθούμε να παρεμ-
βαίνουμε καθημερινά σε όσα περισσότερα σημεία της πόλης 
μπορούμε, με δεδομένο και το μειωμένο έμψυχο δυναμικό που 
διαθέτει η υπηρεσία Πρασίνου». Ο δήμαρχος Πειραιά επεσήμα-
νε επίσης ότι και οι ιδιοκτήτες οικοπέδων θα πρέπει 
εν μέσω της αντιπυρικής περιόδου που διανύουμε, να τα διατη-
ρούν καθαρά. Κλείνοντας, ο κ. Μώραλης ανέφερε: «Οφείλουμε 
όλοι να σεβόμαστε τους χώρους πρασίνου και όχι μόνο. Θλίβο-
μαι πραγματικά για τους βανδαλισμούς κοινόχρηστων χώρων 
που παρατηρούνται στην πόλη μας. Πρόκειται για λυπηρά φαι-
νόμενα που πρέπει επιτέλους να εκλείψουν, προκειμένου να δι-

ατηρούνται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση οι παρεμβάσεις 
που υλοποιούμε για έναν καθαρό Πειραιά. Για να έχει αποτέλε-
σμα αυτή η προσπάθεια, θα πρέπει όλοι να προστατεύουμε τη 
δημοτική περιουσία».
Η εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος Περιβάλλοντος και Πρα-
σίνου Αντωνία Καρακατσάνη, σε σχετική δήλωση τόνισε ότι 
έχουν εντατικοποιηθεί οι εργασίες ανάπλασης και συντήρησης 
του πρασίνου σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες, προσθέτοντας: 
«Καταβάλλουμε καθημερινά μεγάλη προσπάθεια, προκειμένου 
να αλλάξουμε προς το καλύτερο όλους τους δημοτικούς μας 
χώρους. Θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση προκειμένου 
να ομορφύνουμε όλες τις γειτονιές του Πειραιά». 

«Πολύ θετικό γεγονός που ενισχύει τη διεθνή εικόνα της χώρας 
μας», χαρακτηρίζει ο υπουργός Εσωτερικών, Παναγιώτης Θεο-
δωρικάκος, τη βράβευση 497 ελληνικών παραλιών με γαλάζια 
σημαία, κατατάσσοντας τη χώρα μας στη δεύτερη θέση παγκο-
σμίως, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ. 
Δηλώνει μάλιστα βέβαιος ότι οι αρμόδιοι φορείς και οι οικείοι 
δήμοι είναι έτοιμοι να προσφέρουν νέες και αναβαθμισμένες 
υπηρεσίες στους τουρίστες. 
Σε μήνυμά του προς την Ελληνική Επιτροπή Προστασίας της 

Φύσης αναφέρει μεταξύ άλλων:  
«Πρόκειται για ένα πολύ θετικό γεγονός που ενισχύει τη διεθνή 
εικόνα της χώρας μας. Πολιτικοί και μέσα ενημέρωσης από όλο 
τον κόσμο επικροτούν τη στάση της κυβέρνησης στη μάχη κατά 
της πανδημίας και εξυμνούν την επιτυχή αντιμετώπιση της δια-
σποράς του κορωνοϊού. 
Η Ελλάδα προχωρά βήμα-βήμα πάντοτε με προσοχή και σύμ-
φωνα με τις συστάσεις των επιστημόνων υγείας στην σταδιακή 
επανεκκίνηση του τουρισμού. Η Ελλάδα ακόμα και μέσα σε 

αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες καθίσταται ένας δελεαστικός, 
ποιοτικός και ασφαλής τουριστικός προορισμός. 
Η πρωταγωνιστική θέση της χώρας μας στην παγκόσμια αγορά 
τουρισμού ενισχύεται και από τα αποτελέσματα του προγράμ-
ματος «Γαλάζια Σημαία». 
Οι αρμόδιοι φορείς και οι Δήμοι στις βραβευμένες με «Γαλάζια 
Σημαία» ακτές είναι έτοιμοι να προσφέρουν νέες και αναβαθμι-
σμένες υπηρεσίες στους επισκέπτες με σεβασμό στο περιβάλλον 
και πλήρη τήρηση των κανόνων δημόσιας υγείας». 

ΥΠΠΟΑ: AΝΟΙΓΕΙ ΝΕΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Τ.ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΓΙΑ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ: ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑβΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ
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Ο αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων, το τελευταίο μνη-
μείο της Ελλάδας που εγγράφηκε στον Κατάλογο Μνημεί-
ων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, 
από τις αρχές του έτους βρίσκεται πλέον σε μια νέα τροχιά 
δυναμικής εξέλιξης που θα τον οδηγήσει στην πλήρη ανα-
μόρφωσή του, με πρωταρχικό στοιχείο αυτό της ενοποίη-
σής του, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Είναι γεγονός πάντως ότι τα έργα που έχουν σχεδιαστεί 
να εκτελεστούν στους Φιλίππους αναμένεται να αλλάξουν 
την εικόνα του αρχαιολογικού χώρου, όπως τη γνωρί-
ζουν οι περισσότεροι τα τελευταία εξήντα χρόνια και την 
ίδια ώρα θα θέσουν τις βάσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη 
και εξέλιξη του αρχαιολογικού χώρου. 
Η παλιά εθνική οδός Καβάλας - Δράμας, που επί σειρά 
ετών χώριζε κυριολεκτικά στα δυο τον αρχαιολογικό 
χώρο της φημισμένης πόλης των Φιλίππων αποτελεί πλέ-
ον παρελθόν. Έτσι, μέρα με την ημέρα, οι αρχαίοι Φίλιπποι 
ετοιμάζονται να αποκαλύψουν μικρά και μεγάλα ιστορικά 
στοιχεία της πλούσιας και μακραίωνης ιστορίας τους. Οι 
εργασίες επεξεργασίας, αναμόρφωσης και ενοποίησης 
του χώρου προχωρούν με πολύ καλούς ρυθμούς, όπως 
επισημαίνει σε δηλώσεις της η προϊσταμένη της εφορείας 
αρχαιοτήτων Καβάλας- Θάσου Σταυρούλα Δαδάκη.
Μέχρι στιγμής ολοκληρώθηκε μια σημαντική φάση του 
έργου, που είναι η αποξήλωση του ασφαλτοτάπητα της 
παλιάς εθνικής οδού και η αποκάλυψη του χωμάτινου 
δρόμου. Η εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας για την προ-
στασία από τον κορωνοϊό δεν εμπόδισαν την εξέλιξη των 
εργασιών, αφού αυτές εκτελούνταν σε εξωτερικό χώρο.
Οι τουρίστες, που φέτος το καλοκαίρι θα επισκεφθούν τον 
αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, ο οποίος άνοιξε εκ 
νέου τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέρα προστασίας, θα 
διαπιστώσουν από κοντά ότι αυτή την περίοδο βρίσκεται 
σε εξέλιξη πληθώρα εργασιών.
Επιτυγχάνεται η πλήρης ενοποίηση 
«Το έργο που εκτελείται», όπως επισημαίνει η Σταυρούλα 
Δαδάκη, «περιλαμβάνει γενικές εργασίες διαμόρφωσης 
και διευθέτησης του αρχαιολογικού χώρου, με στόχο να 
αποκτήσει μια ενότητα το ανασκαμμένο του τμήμα. Όπως 
είναι γνωστό, ο χώρος χωριζόταν στα δύο, λόγω του δρό-
μου που υπήρχε. Έχει ήδη φύγει η άσφαλτος του παλιού 

δρόμου και αυτή την περίοδο αφαιρούμε και το χώμα 
κάτω από την άσφαλτο. Πρόκειται για καθαρό χώμα, 
στο οποίο δεν περιέχονται αρχαιολογικά ευρήματα και 
με τον τρόπο αυτό προετοιμαζόμαστε για την έναρξη των 
ανασκαφών με σκοπό την ενοποίηση του αρχαιολογικού 
χώρου».
Το συνολικό έργο που εκτελείται σήμερα, αποτελείται 
κυρίως από δύο τμήματα: Το πρώτο, αφορά τον αρχαι-
ολογικό χώρο με τη διαμόρφωση, διευθέτηση, αφαίρεση 
χωμάτων, συγκέντρωση μαρμάρων και κατασκευή δια-
δρομών. Το δεύτερο, περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης 
και αποκατάστασης της ανατολικής οχύρωσης. Σε εκείνο 
το σημείο, σύμφωνα με την κ. Δαδάκη, υπάρχει μία πύλη, 
η οποία η μισή είναι ορατή και η άλλη μισή βρίσκεται 
κάτω από τον παλιό δρόμο. Θα αφαιρεθεί αυτό το τμήμα 
ώστε να αποκαλυφθεί όλο το πλάτος της κεντρικής πύλης 
των αρχαίων Φιλίππων.
«Τη δεδομένη στιγμή», υπογραμμίζει η κ. Δαδάκη, 
«υπάρχει ένα εγκεκριμένο κονδύλι ύψους 2.300.000 
ευρώ. Το συνολικό έργο έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα και 
κανείς δεν ξέρει τι θα συναντήσουμε κατά τη διάρκεια των 
εργασιών. Βρισκόμαστε στη φάση των αποχωματώσεων 
και στην επόμενη φάση θα προχωρήσουμε στις επιμέρους 
αναστηλώσεις μνημείων. Παράλληλα, με όλο αυτό το 
έργο, γίνεται κι ένα επιστημονικό έργο όπου αποτυπώνο-
νται λεπτομερώς όλα τα τείχη, τα κτίρια κλπ».
Οι εργασίες και τα ευρήματα που αναμένονται
Οι ανασκαφικές μέθοδοι που θα ακολουθήσουν οι αρχαι-
ολόγοι στο πλαίσιο των παραπάνω εργασιών αναμένεται 
να δώσουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την τοπογρα-
φία της αρχαίας πόλης και ειδικότερα για το πώς συνδέο-
νταν το επάνω με το κάτω μέρος. Οι αρχαιολόγοι εκείνο 
που αναμένεται να βρουν είναι κυρίως στοές και κλίμακες 
που θα μαρτυρούν τους τρόπους επικοινωνίας - σύνδε-
σης των δύο μερών της πόλης και πιθανότατα αντικείμενα 
καθημερινής χρήσης των κατοίκων της πόλης. Σύμφωνα 
με τις επιστημονικές έρευνες κι ιστορικές τεκμηριώσεις, 
στο επάνω μέρος της αρχαίας πόλης των Φιλίππων βρί-
σκονταν οι ναοί, οι χώροι πολιτισμού (το αρχαία θέατρο) 
και τα λοιπά λατρευτικά κτίσματα και στο κάτω μέρος το 
διοικητικό κέντρο με την αγορά (Forum).

«Ο αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων», τονίζει η κ. Δα-
δάκη, «έχει πολλή έκταση και λόγω αυτής της έκτασης του 
δημιουργούνται πολλά προβλήματα που αφορούν κυρί-
ως τις μετακινήσεις μηχανημάτων αλλά και ανθρώπων». 
Η ευκολότερη πρόσβαση στο αρχαιολογικό μουσείο των 
Φιλίππων, με τα εντυπωσιακά ψηφιδωτά μωσαϊκά, συ-
νεχίζει να προβληματίζει τους αρχαιολόγους. Ωστόσο, 
σύμφωνα με την προϊσταμένη της εφορείας αρχαιοτήτων, 
«αυτή την περίοδο και μέχρι τις 15 Ιουνίου η πρόσβαση 
στο μουσείο δεν θα είναι δυνατή για τους επισκέπτες. 
Εμείς διαμορφώνουμε το τμήμα του παλιού δρόμου ώστε 
να μπορούν οι επισκέπτες να περπατούν κι από εκεί να κα-
τευθύνονται προς το μουσείο».
Επαναλειτουργία του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίπ-
πων
Σύμφωνα με το νέο πρωτόκολλο λειτουργίας του χώρου: 
* Ο ανώτατος αριθμός επισκεπτών ανά ώρα εντός του αρ-
χαιολογικού χώρου καθορίστηκε στα 90 άτομα.
* Διαμορφώθηκε ξεχωριστό ρεύμα εισόδου και εξόδου 
στην κεντρική ανατολική είσοδο.
* Τοποθετήθηκε επιδαπέδια σήμανση για την τήρηση της 
απόστασης του 1,5μ. από την είσοδο ως το εκδοτήριο.
* Η απόσταση του 1,5 μ. ανάμεσα στους επισκέπτες θα 
πρέπει να τηρείται σε όλη την περιήγηση μέσα στον χώρο 
* Τα εισιτήρια των οργανωμένων ομάδων θα αγοράζο-
νται από ένα άτομο ο οποίος θα εισέρχεται μόνος του και 
θα ακολουθεί η είσοδος της ομάδας ανά δυο άτομα.
 * Σε περίπτωση που οργανωμένη ομάδα δεν συνοδεύεται 
από αρχηγό θα εισέρχονται ανά δύο και θα τηρούν τα μέ-
τρα της απόστασης.
Συστήνεται:
  * Η χρήση πιστωτικής- χρεωστικής κάρτας για την αγορά 
των εισιτηρίων. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας. Η αντιση-
ψία των χεριών. Η αποφυγή επαφής με επιφάνειες, όπως 
πινακίδες, κουπαστές, γκισέ
Τι ισχύει για τους ξεναγούς
  * Ο ξεναγός θα πρέπει να ενημερώνει την ομάδα του για 
το πρωτόκολλο λειτουργίας του χώρου και οφείλει να 
παραμένει με τους ξεναγούμενους καθ’ όλη τη διάρκεια 
επίσκεψης. Υπάρχει υποχρέωση χρήσης ασύρματης ξε-
νάγησης.

ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΠΟΥ ΑΝΟΙΞΕ 
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟβΛΕΠΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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Ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία τα άρθρα του πολυνο-
μοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης. Όπως ενη-
μέρωσε το Σώμα ο υπουργός Δικαιοσύνης, μέσα στην 
επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το ΑΠΕ, θα εκδοθεί 
η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που αφορά στο 
άνοιγμα των πολιτικών δικαστηρίων.
«Η μεγάλη παθογένεια, δηλαδή η καθυστέρηση 
απονομής δικαιοσύνης, δεν επιλύεται με μικρές τα-
κτοποιητικές παρεμβάσεις, που κατά βάση, γίνονται 
διαχρονικά. Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις, χρειάζεται 
να κοιτάξουμε το πρόσωπο μας στον καθρέφτη και 
να αναλάβουμε και την προσωπική και την κομματική 
μας ευθύνη», είπε ο υπουργός και τόνισε ότι ο νόμος 
για τη διαμεσολάβηση επιχείρησε μια νέα κουλτούρα 
για την επίλυση διαφορών. «Θέλουμε να φέρουμε τη 
διαιτησία, την ποινική διαμεσολάβηση. Θέλουμε τις 
μεταρρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση. Προχωράμε 
βήμα με βήμα. Στο επόμενο νομοσχέδιο που θα έρθει 
στη Βουλή θα έχουμε ένα πλέγμα ρυθμίσεων που αφο-
ρούν στη λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στη 
δυνατότητα σύστασης ειδικών τμημάτων για τα μεγά-
λα πρωτοδικεία και εφετεία της χώρας, ειδικών τμημά-
των που θα μπορούν να εκδικάζουν κυρίως υποθέσεις 
που θα αφορούν αναπτυξιακά ζητήματα της χώρας», 
είπε ο κ. Τσιάρας και πρόσθεσε ότι αυτήν την περίοδο 
σχεδιάζονται και άλλες μεγάλες αλλαγές που αφορούν 
στο χώρο της δικαιοσύνης.

Συνδικαλιστικές εκλογές
Πριν την ψηφοφορία, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώ-
στας Τσιάρας ανακοίνωσε ότι κάνει δεκτή τροπολογία 
του βουλευτή της ΝΔ, Θανάση Πλεύρη για την εναρ-
μόνιση ποινών του συνδικαλιστικού νόμου. Με την 
τροπολογία «οποιοσδήποτε παραποιεί ή νοθεύει το 
αποτέλεσμα εκλογών για την ανάδειξη συλλογικών 
οργάνων ή αντιπροσώπων οποιασδήποτε συνδικαλι-
στικής οργάνωσης, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός 
έτους και εάν πρόκειται για μέλος εφορευτικής επιτρο-
πής με φυλάκιση μέχρι δύο ετών».
«Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για τον εκσυγχρονι-
σμό και τον εξορθολογισμό των Ποινικών Διατάξεων 
της Συνδικαλιστικής Νομοθεσίας και με βάση την 
αρχή της αναλογικότητας, προτείνεται οι ποινές στον 
συνδικαλιστικό νόμο, αναφορικώς με τις εκλογές, να 
βρίσκονται σε αντίστοιχη αναλογία με τις υπόλοιπες 
ποινές που προβλέπονται και να μην είναι υπέρμετρες 

ακόμη και των ποινών που προβλέπονται στις εθνικές 
εκλογές σήμερα», είπε ο Θανάσης Πλεύρης που πήρε 
την πρωτοβουλία να καταθέσει τη σχετική τροπολογία 
στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο 
βουλευτής επισήμανε ότι «έχουμε μπροστά μας συν-
δικαλιστικές εκλογές που έχουν ανασταλεί και υπάρχει 
το παράδοξο αυτή τη στιγμή, για εθνικές εκλογές το 
πλαίσιο ποινών να είναι χαμηλότερο από το πλαίσιο 
ποινών που υπάρχει στις συνδικαλιστικές εκλογές που 
προβλέπει ανώτατες ποινές πέντε ετών».
«Έρχονται πολλές συνδικαλιστικές εκλογές στο τέλος 
του επόμενου μήνα. Αυτή είναι η λογική της τροπολο-
γίας», ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσι-
άρας που νωρίτερα είχε γίνει αποδέκτης καταγγελιών 
των κομμάτων της αντιπολίτευσης ότι η τροπολογία 
είναι «φωτογραφική». «Αν εσείς κρίνετε ότι αυτή η 
διάταξη είναι φωτογραφική, είναι δικό σας θέμα. Εμείς 
πιστεύουμε ότι πρέπει να απελευθερώσουμε τη διαδι-
κασία των συνδικαλιστικών εκλογών με έναν συσχε-
τισμό με το τι συμβαίνει στις εθνικές εκλογές», είπε ο 
υπουργός Δικαιοσύνης. 
Να μην αποδεχθεί την τροπολογία κάλεσε την κυβέρ-
νηση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Θα-
νάσης Παφίλης. Ο βουλευτής υπογράμμισε ότι ενώ με 
την ισχύουσα διάταξη, όποιος παραποιεί ή νοθεύει τα 
αποτελέσματα εκλογών συνδικαλιστικών οργανώσε-
ων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών 
και έως πέντε χρόνια, με την τροπολογία του κ. Πλεύ-
ρη, την οποία έκανε δεκτή ο υπουργός, όσοι νοθεύ-
ουν ή παραποιούν τα αποτελέσματα συνδικαλιστικών 
εκλογών τιμωρούνται με «οροφή» τον έναν χρόνο. Ο 
Θανάσης Παφίλης κατήγγειλε ότι πρόκειται «για μια τε-
ρατώδη φωτογραφική τροπολογία» που επιχειρεί «να 
ξεπλύνει» συγκεκριμένα πρόσωπα «από τέρατα και 
σημεία που έχουν κάνει στο συνδικαλιστικό κίνημα» 
και ότι φωτογραφίζει ενδεχομένως και συγκεκριμένο 
πρόσωπο που κατηγορείται για νοθεία στη ΓΣΕΕ.
«Η συγκεκριμένη εντελώς φωτογραφική τροπολογία 
λέει πως οποιοσδήποτε παραποιεί ή νοθεύει το απο-
τέλεσμα εκλογών για την ανάδειξη συλλογικών οργά-
νων ή αντιπροσώπων οποιασδήποτε συνδικαλιστικής 
οργάνωσης, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 1 έτους. 
Είναι φωτογραφικό», είπε η ειδική αγορήτρια του 
Κινήματος Αλλαγής, Νάντια Γιαννακοπούλου και επι-
σήμανε: «Να σας θυμίσω ότι στο νομοσχέδιο που ψη-
φίζουμε σήμερα, για τις ποινές που τιμωρούνται μέχρι 

1 έτος, παραγράφεται το αξιόποινό τους. Ο άνθρωπος 
για τον οποίο υπάρχει και έχει γραφτεί η συγκεκριμέ-
νη τροπολογία, τη βγάζει λάδι. Αυτή τη φωτογραφική 
διάταξη αποδέχεστε; Καλείστε να δώσετε ξεκάθαρες 
απαντήσεις».
Για ευτελισμό διαδικασιών μίλησε ο εισηγητής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, Χαράλαμπος Καλαματιανός, που κατήγγειλε ότι 
με την τροπολογία η νόθευση εκλογών για την ανά-
δειξη συλλογικών οργάνων τιμωρείται με φυλάκιση 
ενός έτους και αν πρόκειται για μέλος εφορευτικής επι-
τροπής με φυλάκιση έως 2 ετών. «Μετά από αυτό που 
έγινε χθες στη Βουλή, προχωράτε τώρα με τροπολογία 
ώστε να μην τιμωρούνται άνθρωποι που λειτουργούν 
έτσι; Πρέπει να δώσετε εξηγήσεις, το θέμα είναι πολύ 
σοβαρό», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Οικονομικός Εισαγγελέας 
Στο νομοσχέδιο έχει περιληφθεί και η τροπολογία του 
υπουργείου Δικαιοσύνης με την οποία διευρύνεται ο 
κύκλος των εισαγγελέων εφετών από τους οποίους 
το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο μπορεί να επιλέξει 
αυτόν τον οποίο θα τοποθετήσει ως εισαγγελέα Οικο-
νομικού Εγκλήματος. Επιπλέον προβλέπεται ότι ο ορι-
σμός του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος 
εποπτεύει και συντονίζει το έργο των αρμόδιων για τα 
οικονομικά εγκλήματα εισαγγελέων και των εισαγγε-
λέων διαφθοράς, θα γίνεται από το Ανώτατο Δικαστικό 
Συμβούλιο και όχι από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πά-
γου, όπως προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις.
Με την τροπολογία ορίζεται επίσης ότι ο εισαγγελέας 
Οικονομικού Εγκλήματος και ο εισαγγελέας Διαφοράς, 
οι οποίοι φέρουν το βαθμό του εισαγγελέα εφετών και 
αντεισαγγελέα εφετών, αντίστοιχα, όταν η καταγγελία 
δεν στηρίζεται στο νόμο ή είναι προφανώς αβάσιμη 
στην ουσία της ή ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης 
ή μετά την προκαταρκτική εξέταση δεν προκύπτουν 
επαρκείς ενδείξεις για την κίνηση ποινικής δίωξης, την 
θέτουν στο αρχείο χωρίς να απαιτείται υποβολή στον 
εποπτεύοντα αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Επίσης επανακαθορίζεται η διαδικασία λύσης θρη-
σκευτικού γάμου και προβλέπεται ότι η πνευματική 
λύση αυτού πραγματοποιείται μόνο με την υποβολή 
σχετικής αίτησης του έχοντος έννομο συμφέρον στην 
αρμόδια Ιερά Μητρόπολη. (Κατά τα ισχύοντα απαι-
τείται και παραγγελία από τον αρμόδιο Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών).

βΟΥΛΗ - Κ. ΤΣΙΑΡΑΣ: ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
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Στο ποσό των 500 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις της 
ελληνικής αγοράς ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών ειδών το 
πρώτο τρίμηνο του 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
GfK TEMAX, μειωμένες οριακά κατά 0,4% σε σχέση με το 
αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, σύμφωνα με το ΑΠΕ. 
Τα προϊόντα πληροφορικής καταγράφουν άνοδο 15,3% 
και πωλήσεις αξίας 130 εκατ. ευρώ. Επίσης, τα είδη εξο-
πλισμού γραφείων και αναλωσίμων καταγράφουν άνοδο 
4,9% και πωλήσεις 8 εκατ. ευρώ. 
Πτώση 33,9% καταγράφεται στα φωτογραφικά είδη με 
πωλήσεις 4 εκατ. ευρώ, στα ηλεκτρονικά καταναλωτικά 
αγαθά (- 6%) με πωλήσεις 69 εκατ. ευρώ, στις τηλεπι-
κοινωνίες (-4,7%) με πωλήσεις 140 εκατ. ευρώ. Επίσης, 
πτώση καταγράφεται στις μεγάλες οικιακές συσκευές 
(-3,9%) με πωλήσεις 108 εκατ. ευρώ και στις μικρές οικια-
κές συσκευές (-3,9%) με πωλήσεις 39 εκατ. ευρώ. 
Αναλυτικότερα στις ανοδικές κατηγορίες, αύξηση πω-
λήσεων καταγράφηκε στα ηλεκτρονικά καταναλωτικά 
αγαθά. Ειδικότερα, οι κονσόλες παιχνιδιών σημείωσαν 
μεγάλη αύξηση ενώ και η κατηγορία των Loudspeakers 
έχει καταγράψει μικρή αύξηση καθώς οι καταναλωτές 
περνούσαν το χρόνο τους στο σπίτι, λόγω του περιορι-
σμού των μετακινήσεων. 
Στις μεγάλες οικιακές συσκευές θετική εικόνα παρουσι-
άζουν τα στεγνωτήρια στην ελληνική αγορά, λόγω της 
χαμηλής διείσδυσης της κατηγορίας στα νοικοκυριά αλλά 
και λόγω του τέλους της περιόδους της εποχικότητας. 
Παράλληλα διατηρήθηκε η θετική πορεία για τους κα-
ταψύκτες σε όλη την διάρκεια του πρώτου τριμήνου της 
χρονιάς, γεγονός που έγινε περισσότερο έντονο κατά την 

περίοδο του γενικού lockdown των καταστημάτων και 
των προσφορών στο λιανεμπόριο. 
Αντίστοιχα, στις μικρές οικιακές συσκευές, η κατηγορία 
της ηλεκτρικής σκούπας παρουσιάζει θετικό ρυθμό ανά-
πτυξης που προέρχεται από τα την συνεχόμενη αύξηση 
της τάσης στα ρομποτάκια, τα οποία αποτελούν προϊόντα 
με υψηλή μέση τιμή. Οι αρτοπαρασκευαστές παρουσί-
ασαν θετική ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο, λόγω περιο-
δικότητας και υψηλής συμμετοχής της κατηγορίας την 
συγκεκριμένη περίοδο σε προσφορές. Οι κατηγορίες της 
προσωπικής περιποίησης έχουν καταγράψει σημαντική 
αύξηση πωλήσεων κυρίως όμως από τις κουρευτικές μη-
χανές λόγω τον ειδικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν 
με το κλείσιμο της αγοράς. 
Αναφορικά με τα προϊόντα πληροφορικής, οι κατηγορί-
ες των Visual Cameras και των φορητών υπολογιστών 
σημείωσαν μεγάλη άνοδο λόγω της τηλεργασίας και της 
τηλεκπαίδευσης. Οι οθόνες υπολογιστή και τα ποντίκια 
επίσης ευνοήθηκαν από την κατάσταση λόγω της εξά-
πλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού. Μεγάλη άνοδο 
σημείωσαν τα Core Wearables, τα ακουστικά αλλά και τα 
πολυμηχανήματα. 
Στα ηλεκτρονικά καταναλωτικά αγαθά, μεγάλη πτώση 
παρατηρήθηκε στα PMP, συσκευές πλοήγησης, κάρτες 
μνήμης, ακουστικά, USB και Camcorders. Επίσης, η τη-
λεόραση γύρισε σε μονοψήφιο αρνητικό πρόσημο ενώ 
ο κλάδος των φωτογραφικών προϊόντων σημείωσε 
αρνητικό πρόσημο, για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο. 
Στις μεγάλες οικιακές συσκευές, η θετική πορεία για τους 
πρώτους μήνες της χρονιάς διακόπηκε λόγω της πανδη-

μίας του κορωνοϊού, επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό την 
απόδοση τόσο των ελεύθερων όσο και τον εντοιχιζόμε-
νων κουζινών. 
Σημαντικές απώλειες εμφανίζει η κατηγορία των ψυγείων, 
λόγω αφενός της πανδημίας και αφετέρου την μη εποχι-
κότητα της κατηγορίας. 
Το κλείσιμο των καταστημάτων σταμάτησε την θετική πο-
ρεία των πλυντηρίων ρούχων για το πρώτο τρίμηνο της 
χρονιάς. Επίσης το τέλος της εποχικότητας για τα πλυντή-
ρια –στεγνωτήρια αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα για 
την αρνητική πορεία της κατηγορίας. Στις μικρές οικιακές 
συσκευές, η κατηγορία του ηλεκτρικού σίδερου εμφανί-
ζει πτωτική πορεία η οποία οφείλεται κατά και στις δύο 
βασικές υποκατηγορίες, ατμοσίδερα και γεννήτριες τόσο 
σε κομμάτια όσο και σε αξία. Αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης 
παρουσίασαν οι κατηγορίες προετοιμασίας φαγητού το 
πρώτο τρίμηνο σε όλες τις υποκατηγορίες με εξαίρεση τα 
μπλέντερ χειρός. 
Στα προϊόντα πληροφορικής, σημαντική πτώση σημειώ-
θηκε στις κατηγορίες Gaming & Leisure, media tablets και 
σταθερούς υπολογιστές. Τα πληκτρολόγια αποτελούν την 
μόνη κατηγορία περιφερειακών συσκευών για υπολογι-
στές που καταγράφουν πτωτική πορεία. Στις τηλεπικοινω-
νίες, η κινητή τηλεφωνία υπέστη σημαντικό πλήγμα λόγω 
και του κλεισίματος των φυσικών καταστημάτων ενώ η 
σταθερή τηλεφωνία συνέχισε την πτωτική της πορεία. 
Τέλος στα είδη εξοπλισμού γραφείου και αναλωσίμων, 
οι εκτυπωτές συνέχισαν στο πρώτο τρίμηνο με πτωτική 
πορεία. 

Αύξηση του ποσοστού ανεργίας κοντά στο 20%, από 17,2% 
το 2019 προβλέπει ο ΣΕΒ, με εντονότερες ωστόσο τις επι-
πτώσεις στην αγορά εργασίας κατά το πεντάμηνο Μαρτί-
ου-Ιουλίου λόγω των μέτρων περιορισμού της οικονομικής 
δραστηριότητας και των επιπτώσεων της πανδημίας στην 
τουριστική αγορά, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
   Η αύξηση του ποσοστού ανεργίας μεταφράζεται για 
την τρέχουσα χρονιά σε μείωση της απασχόλησης κατά 
155.000 άτομα: 54.000 αυτοαπασχολούμενοι και 101.000 
μισθωτοί, από τους οποίους οι 13.000 θα είναι στον τουρι-
στικό κλάδο.
   Αν ληφθούν υπόψη οι εποχιακές διακυμάνσεις (πολύ με-
γαλύτερη απασχόληση τους μήνες Μάρτιο έως Ιούλιο, ιδίως 
στον τουρισμό) προκύπτει ότι οι καθαρές προσλήψεις στον 
τουρισμό θα είναι μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη πε-

ρίοδο του 2019 κατά 224 χιλ. άτομα, και στους λοιπούς κλά-
δους κατά 141 χιλ. άτομα, δηλαδή συνολικά 365 χιλ. άτομα 
περίπου. Αν σε αυτούς προστεθούν οι αναλογούντες αυτο-
απασχολούμενοι, το σύνολο των πληττόμενων από την νέα 
ανεργία θα ανέλθει σε περίπου 580 χιλ. άτομα για 5 μήνες.
   «Η χώρα μας αναμένεται να αντλήσει 1,4 δισ. ευρώ από το 
κοινοτικό πρόγραμμα SURE σε δάνεια με ευνοϊκούς όρους 
για τη δημιουργία ή την επέκταση εθνικών προγραμμάτων 
μερικής απασχόλησης, καθώς και παρόμοια σχήματα για 
τους αυτοαπασχολούμενους. Συνεπώς, αντιστοιχούν 2.414 
ευρώ περίπου για κάθε πληττόμενο άτομο, ή 483 ευρώ το 
μήνα επί 5 μήνες. Εάν τελικώς, η άντληση πόρων ανέλθει σε 
2,5 δισ., ευρώ όπως αναφέρεται στον Τύπο, τότε το μηναίο 
βοήθημα μπορεί να ανέλθει σε 863 ευρώ περίπου», αναφέ-
ρει ο ΣΕΒ και καταλήγει:

   «Τα χρήματα αυτά θα πρέπει να δοθούν ως επιδόματα 
ανεργίας σε όσους δεν θα δουλέψουν καθόλου. Εναλλακτι-
κά, είναι προτιμότερο να δοθούν ως συμπλήρωμα σε όσους 
δουλέψουν με μειωμένο ωράριο, με το πρόγραμμα που 
ελαχιστοποιεί τα διλήμματα ηθικού κινδύνου. Θα υπάρχει, 
συνεπώς, κίνητρο για τους εργαζόμενους εξεύρεσης πραγ-
ματικής εργασίας και αντικίνητρο για τους εργοδότες κα-
ταστρατήγησης του συστήματος κρατικών παροχών, ενώ 
ταυτόχρονα θα παρέχει στην επιχείρηση την απαραίτητη 
ευελιξία προκειμένου να ανταποκριθεί στην πτώση της ζή-
τησης μειώνοντας το κόστος εργασίας, χωρίς να προχωρεί 
σε απολύσεις. Αυτό επιτρέπει στην επιχείρηση να επανέλθει 
γρήγορα στα προηγούμενα επίπεδα παραγωγής όταν ανα-
κάμψει η ζήτηση και στην οικονομία να μειώσει γρηγορότε-
ρα την ανεργία».

ΣΤΑ 500 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ Η ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020 
ΜΕ ΟΡΙΑΚΗ ΚΑΜΨΗ 0,4%

ΣΕβ- ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ





 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



ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

23

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΔΟΜΗΣΗ - ΦΡΕΝΟ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
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Μαχαίρι στις παρεκκλίσεις στην εκτός σχεδίου δόμηση 
προτίθεται να βάλει το υπουργείο Περιβάλλοντος. Κι αυτό 
διότι σήμερα με ειδικούς όρους και ενίοτε με φωτογραφι-
κές διατάξεις καταστρατηγείται στην πράξη ο βασικός κα-
νόνας που είναι για την κατοικία τα τέσσερα στρέμματα. 
Για τον λόγο αυτό, από το υπουργείο προσπαθούν να πε-
ριορίσουν όσο γίνεται περισσότερο αυτήν την πληθώρα 
των παρεκκλίσεων. Την ίδια ώρα, εγκαταλείπεται, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, το σενάριο για πλήρη νομιμοποίη-
ση των αυθαιρέτων (αφορούν αυτά που δεν έχουν καμία 
οικοδομική άδεια) με τη μεταφορά του συντελεστή δόμη-
σης επειδή προσκρούει σε θέματα συνταγματικότητας.
Σε ό,τι αφορά τις παρεκκλίσεις, όλες οι σχεδιαζόμενες 
ρυθμίσεις θα ενταθούν στο σχέδιο νόμου για θέματα χω-
ροταξίας – 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 παρεκκλίσεων, 
μέσω των οποίων κτίζονται και εκτάσεις μέχρι και δύο 
στρεμμάτων σε εκτός σχεδίου περιοχές αλλά να περιορι-
στούν. Εδώ, αξίζει να σημειωθεί πως πουθενά στην Ευ-
ρώπη 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 σχεδίου 
περιοχές που δίνουν τη δυνατότητα να χτιστούν αγροτε-
μάχια 750 ή και 1.200 τετραγωνικών μέτρων αντί για τέσ-
σερα στρέμματα που είναι ο βασικός κανόνας στην εκτός 
σχεδίου δόμηση. Κι αυτό επειδή αυτές οι δύο περιπτώσεις 
δημιουργούν και τα μεγαλύτερα προβλήματα.
Η μεταφορά συντελεστή
Την ίδια ώρα, επεξεργάζονται τρόπους για να εφαρμοστεί 
στην πράξη η μεταφορά του συντελεστή δόμησης. Στην 
ατζέντα του υπουργείου Περιβάλλοντος, είναι πολύ υψη-
λά η ενεργοποίηση αυτού του πολεοδομικού «εργαλείου».
Στόχος είναι να δοθεί ώθηση στην οικοδομική δραστηρι-
ότητα καθώς θα επιτρέψει τη δημιουργία κοινόχρηστων 
χώρων, ενώ θα απελευθερώσει δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτή-
τες δεσμευμένων οικοπέδων ή διατηρητέων κτιρίων.
Μέσω αυτού του πολεοδομικού «εργαλείου» θα δοθεί η 
δυνατότητα σε εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες να αξι-
οποιήσουν την περιουσία τους η οποία μέχρι πρόσφατα 
παρέμενε ανεκμετάλλευτη.

Πως θα αξιοποιούνται
Στόχος είναι το όποιο εμπόδιο υπάρχει σήμερα στην αξι-
οποίηση 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 «εργαλείο». 
Το πρώτο είναι ο καθορισμός συγκεκριμένων περιοχών 
που θα λειτουργούν ως Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δό-
μησης και το δεύτερο είναι η ενεργοποίηση της Ψηφιακής 
Τράπεζας Γης. Σε ό,τι αφορά τις Ζώνες Υποδοχής, από το 
υπουργείο Περιβάλλοντος προωθούν τον καθορισμό τους 
με δύο τρόπους: με ένα πρόγραμμα ταχείας οριοθέτησής 
τους (εντός του 2020) σε δεκάδες δήμους, το οποίο έχει 
ήδη σχεδιαστεί, έχει εξασφαλιστεί η σχετική χρηματοδό-
τηση και οι σχετικές μελέτες αναμένεται να προκηρυχτούν 
κατά πάσα πιθανότητα τον Ιούνιο. Ο σχεδιασμός προβλέ-
πει περικεντρικές περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης 
κι άλλων μεγάλων πόλεων, αλλά και αναπτυσσόμενες 
τουριστικά περιοχές.
Με τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια που μέσα σε μία εξαετία 
θα καλύψουν όλη την Ελλάδα (τα πρώτα με ολοκλήρωση 
σε δυόμισι χρόνια), μέσω των οποίων θα καθορίζονται 
και Ζώνες Υποδοχής που δεν έχουν καθοριστεί από το 
πρώτοι πρόγραμμα.
Σε ό,τι αφορά τώρα την ενεργοποίηση της Ψηφιακής 
Τράπεζας, στόχος είναι να έχει τον ρόλο ενός μηχανισμού 
λειτουργίας της μεταφοράς συντελεστή δόμησης που δεν 
θα περιορίζεται στην αρχειοθέτηση των τίτλων, αλλά με 
απρόσωπη ηλεκτρονική διαδικασία θα αντιστοιχεί προ-
σφορά τίτλων (δηλαδή μεταφερόμενα δικαιώματα από 
υποψήφιους πωλητές) με ζήτηση για τέτοια δικαιώματα 
(δηλαδή με υποψήφιους αγοραστές). 

Συνέχεια στη Σελ. 24

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΙΝΕΣ 
ΑΔΕΙΕΣ

 H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-5                                                    22/05/2020

Το θέμα των διαφορετικών επιπέδων προστασίας των 
εργαζομένων από τις απολύσεις και τις μετατροπές συμ-
βάσεων, ανάλογα και με τις κινήσεις του εργοδότη και το 
αν θα κάνει χρήση του μέτρου της παράτασης των ανα-
στολών συμβάσεων ή όχι, προσεγγίζει νέα εγκύκλιος 
του υπουργείου Εργασίας. Ταυτόχρονα, παρέχονται δι-
ευκρινίσεις για την τύχη των συμβάσεων εργασίας ορι-
σμένου χρόνου και ανοίγει παράθυρο για τη μη συνέχι-
σή τους μετά τη λήξη της αναστολής υπό προϋποθέσεις, 
ενώ, επίσης, διευκρινίζονται χρήσιμες λεπτομέρειες για 
τη δικαιούμενη θερινή άδεια των εργαζόμενων γονέων 
που έκαναν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού.

Όπως αναφέρεται, οι επιχειρήσεις που επαναλειτουρ-
γούν, αν δεν κάνουν χρήση του μέτρου της παράτασης 
των αναστολών και ανακαλέσουν το 100% του προ-
σωπικού τους σε ενεργή απασχόληση -κι εφόσον δεν 
κάνουν χρήση ούτε του μέτρου του προσωπικού ασφα-
λούς λειτουργίας, δηλαδή της νέας εκ περιτροπής- εμπί-
πτουν στις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
Διαφορετικό είναι το πλαίσιο για τις πληττόμενες επιχει-
ρήσεις βάσει ΚΑΔ, οι οποίες υποχρεούνται να διατηρή-
σουν για 45 ημέρες μετά την αναστολή τους ίδιους εργα-
ζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας.
Αναλυτικά: 
Επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν τον Μάιο, μετά την 
άρση της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δη-
μόσιας αρχής, μπορούν να παρατείνουν την αναστολή 
των συμβάσεων εργασίας μέχρι του ποσοστού 60% και 
να προβούν σε οριστική ανάκληση τουλάχιστον για το 
40%.
Η παράταση διαρκεί μέχρι την 31η Μαΐου. Από την 1η 
Μαΐου οι επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν θεωρού-
νται πληττόμενες επιχειρήσεις.
Σε αυτό το πλαίσιο: 
- Αν οι επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις κάνουν χρή-
ση του μέτρου της παράτασης αναστολής συμβάσεων 
εργασίας εμπίπτουν στις διατάξεις που αφορούν τόσο 
την απαγόρευση καταγγελίας σύμβασης εργασίας για 
το σύνολο του προσωπικού τους μέχρι την 31η Μαΐου 
όσο και την υποχρέωση να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό 
θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασί-
ας για 45 ημέρες από τον χρόνο λήξης της παράτασης 
αναστολής συμβάσεων εργασίας. Στο 45ήμερο της προ-
στασίας δεν απαγορεύονται οι απολύσεις, αλλά πρέπει 
να διατηρείται ο ίδιος αριθμός θέσεων εργασίας.
- Αν οι επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις δεν κάνουν 
χρήση του μέτρου της παράτασης και συνεπώς προ-
βούν σε οριστική ανάκληση της αναστολής του συνόλου 
των εργαζομένων τους, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις 
που αφορούν την απαγόρευση απόλυσης μέχρι 31/5 
και την υποχρέωση να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό 
θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης για 45 
ημέρες. «Συνεπώς αυτές οι επιχειρήσεις εμπίπτουν στις 
κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας» καταλήγει η 
εγκύκλιος.
Πληττόμενες βάσει ΚΑΔ 
Το πλαίσιο για τις επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται ση-
μαντικά βάσει ΚΑΔ διαμορφώνεται ως εξής: 
- Αν οι επιχειρήσεις που πλήττονται βάσει ΚΑΔ κάνουν 
χρήση του μέτρου της παράτασης, εμπίπτουν στις δια-
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Τα τροπικά δάση μπορεί να χάσουν τον ρόλο τους ως 
σημαντική δεξαμενή άνθρακα εάν η ημερήσια θερμο-
κρασία υπερβεί τους 32 βαθμούς Κελσίου, μια κατά-
σταση που θα πλήξει σχεδόν τα τρία τέταρτα αυτών των 
δασών, εάν η υπερθέρμανση του πλανήτη φτάσει τους 2 
βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύει 
σήμερα το περιοδικό Science.
«Τα τροπικά δάση αποθηκεύουν επί του παρόντος το 
ισοδύναμο ενός τετάρτου του αιώνα εκπομπών διοξειδί-
ου του άνθρακα. Ωστόσο, η υπερθέρμανση του πλανήτη 
κινδυνεύει να μειώσει αυτό το απόθεμα εάν η ανάπτυξη 
των δέντρων μειωθεί ή αν το ποσοστό θνησιμότητας 
των δέντρων αυξηθεί, επιταχύνοντας παράλληλα την 
κλιματική αλλαγή», σύμφωνα με δελτίο Τύπου του 

τάξεις που αφορούν την απαγόρευση απολύσεων μέχρι 
31/5 και την υποχρέωση να διατηρήσουν τον ίδιο αριθ-
μό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης για 
45 ημέρες από τον χρόνο λήξης της παράτασης.
- Αν οι επιχειρήσεις δεν κάνουν χρήση του μέτρου της 
παράτασης, έχουν υποχρέωση να διατηρήσουν τους 
ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας 
που είχαν κατά την 21η Μαρτίου, για 45 ημέρες μετά τη 
λήξη του χρόνου αναστολής των συμβάσεων.
Ορισμένου χρόνου 
Όσον αφορά τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, η ίδια 
εγκύκλιος ξεκαθαρίζει πως τόσο στις επιχειρήσεις που 
μένουν κλειστές με κρατική εντολή όσο και στις πλητ-
τόμενες και επαναλειτουργούσες μπορεί να παραταθεί η 
αναστολή συμβάσεων ορισμένου χρόνου.
Μετά το πέρας του διαστήματος παράτασης της αναστο-
λής ή όταν η επιχείρηση επαναλειτουργήσει η σύμβαση 
εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που 
υπολείπεται.
Για παράδειγμα, σε περίπτωση σύμβασης ορισμένου 
χρόνου με συμφωνημένο χρόνο λήξης τη 15η Μαΐου, 
που ετέθη σε αναστολή τη 15η Μαρτίου, ο υπολειπόμε-
νος χρόνος κατά τον οποίο συνεχίζεται η σύμβαση όταν 
η επιχείρηση επαναλειτουργήσει ή όταν ολοκληρωθεί ο 
χρόνος παράτασης, είναι δύο μήνες.
Ωστόσο, η υποχρέωση συνέχισης της σύμβασης εργα-
σίας για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται δεν 
υφίσταται -κατά τη νέα εγκύκλιο όταν συντρέχει αντικει-
μενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περίπτωση 
επιχειρήσεων που από τη φύση λειτουργίας τους είναι 
εποχικές ή σε περίπτωση κατά την οποία η απασχόλη-
ση του εργαζόμενου δεν είναι δυνατή διότι η σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου είχε συναφθεί για την εξυ-
πηρέτηση αναγκών που δεν υφίστανται πλέον μετά τη 
λήξη της αναστολής ή της παράτασης της αναστολής της 
σύμβασης εργασίας του εργαζόμενου.
- Μειώνεται ο χρόνος των διακοπών 
Αναφορικά με τη θερινή άδεια, η εγκύκλιος αναφέρεται 
στην κατάτμηση της άδειας και στο πώς οι εργαζόμενοι 
γονείς που έχουν κάνει χρήση σημαντικού μέρους της 
κανονικής τους άδειας στο πλαίσιο της άδειας ειδικού 
σκοπού, μπορούν να λάβουν θερινή άδεια. 
Σύμφωνα με ειδικούς, η εγκύκλιος αποσαφηνίζει πως 
οι εργαζόμενοι μπορούν να κάνουν χρήση της καλο-
καιρινής τους άδειας, ακόμη κι αν δεν υπολείπονται 12 
εργάσιμες για όσους απασχολούνται 6ήμερο και 10 ερ-

γάσιμες για όσους απασχολούνται 5ήμερο. Όπως ανα-
φέρεται, η άδεια μπορεί να κατατμηθεί με απόφαση του 
εργαζόμενου σε περισσότερες των δύο περιόδων, από 
τις οποίες η μία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 
12 εργάσιμες επί 6ημέρου και 10 εργάσιμες ημέρες, επί 
5ημέρου. Υπενθυμίζεται πως η άδεια ειδικού σκοπού 
εφαρμόστηκε σε κυκλικώς επαναλαμβανόμενα 4ήμερα, 
με χρήση 1 ημέρας κανονικής άδειας για κάθε 3 ημέρες 
άδειας ειδικού σκοπού. 
Τώρα διευκρινίζεται πως οι διατάξεις περί ετήσιας κα-
νονικής άδειας και κατάτμησης αυτής εξακολουθούν 
να ισχύουν στο ακέραιο και στις παρούσες έκτακτες και 
προσωρινές συνθήκες, ενώ ιδιαίτερα για τους εργαζό-
μενους γονείς που έχουν κάνει χρήση άδειας ειδικού 
σκοπού, και θέλουν να κάνουν χρήση ετήσιας κανονικής 
άδειας, μπορούν να το κάνουν εφόσον πληρούν τις νό-
μιμες προϋποθέσεις λήψης ετήσιας κανονικής άδειας και 
τηρούν τη νομίμως προβλεπόμενη διαδικασία. Ευνόητο 
είναι ότι και στην περίπτωση αυτή, η μία εκ των περι-
όδων κατάτμησης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 
12 εργάσιμες επί 6ημέρου και 10 εργάσιμες επί 5ημέρου, 
εκτός εάν οι υπολειπόμενες ημέρες άδειας των εν λόγω 
εργαζομένων δεν επαρκούν για την εκπλήρωση αυτής 
της υποχρέωσης.

Cirad, το οποίο συμμετείχε σε αυτή τη μελέτη έχοντας 
κινητοποιήσει 225 ερευνητές.
Οι ερευνητές μέτρησαν περισσότερα από μισό εκατομ-
μύριο δέντρα σε 813 τροπικά δάση σε όλο τον κόσμο 
για να υπολογίσουν την αποθηκευμένη ποσότητα του 
άνθρακα.
Επί του παρόντος, τα τροπικά δάση έχουν τον ρόλο τους 
ως δεξαμενές άνθρακα, παρά την αύξηση των θερμο-
κρασιών, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Όμως, το απόθεμα του άνθρακα που υπάρχει σε αυτά 
τα δάση παραμένει σταθερό έως μια ημερήσια θερμο-
κρασία 32 βαθμών Κελσίου. Πέρα από το όριο αυτό, το 
συγκεκριμένο απόθεμα μειώνεται δραστικά, σύμφωνα 
με τον Μπρουνό Ερό, εκ των συντακτών της μελέτης και 
ειδικό στα τροπικά δάση στη μονάδα Δάση και Κοινωνί-
ες του Cirad (Κέντρο Διεθνούς Συνεργασίας στην Αγρο-
νομική Έρευνα για την Ανάπτυξη).
Ο υφιστάμενος στόχος που ορίστηκε από τη Συμφωνία 
του Παρισιού για τη διατήρηση της υπερθέρμανσης του 
πλανήτη κάτω από τους 2°C μπορεί να υπερβεί αυτούς 
τους 32 βαθμούς για μεγάλο αριθμό τροπικών δασών.
«Εάν περιορίσουμε τις παγκόσμιες μέσες θερμοκρασίες 
σε μια αύξηση 2 βαθμών Κελσίου σε σχέση με τα προ-βι-
ομηχανικά επίπεδα, αυτό ωθεί σχεδόν τα τρία τέταρτα 
των τροπικών δασών πάνω από το όριο της θερμοκρα-
σίας που έχουμε προσδιορίσει», προειδοποιεί ο Μάρτιν 
Σάλιβαν, ο κύριος συντάκτης της δημοσίευσης, ερευνη-
τής στο Πανεπιστήμιο του Λιντς και στο Μητροπολιτικό 
Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, το οποίο επικαλείται η 
ανακοίνωση.
Ο κίνδυνος μπορεί να είναι τότε ότι τα δάση, με τη σειρά 
τους, να «εκπέμπουν άνθρακα».
«Κάθε βαθμός αύξησης της θερμοκρασίας μπορεί να 
απελευθερώνει 51 δισεκατομμύρια τόνους διοξειδίου 
του άνθρακα (CO2) από τροπικά δάση στην ατμόσφαι-
ρα», επισημαίνει ο Μάρτιν Σάλιβαν. 


