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Αθήνα, 21 Μαΐου 2020 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

 

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 σήμερα, Πέμπτη 21 Μαΐου, έκτακτη Συνέντευξη 

Τύπου, κατά τη διάρκεια της οποίας αναφέρθηκαν στα μέτρα παροχής 

ρευστότητας στις επιχειρήσεις, τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Αναπτυξιακής 

Τράπεζας και άλλα τρέχοντα θέματα του Υπουργείου.  

 

Ακολουθούν οι εισαγωγικές τοποθετήσεις της πολιτικής ηγεσίας του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων:  

 

Άδωνις Γεωργιάδης:  

«Κάνουμε σήμερα αυτήν την έκτακτη συνέντευξη τύπου στους 

διαπιστευμένους συντάκτες του Υπουργείου Ανάπτυξης, κυρίως γιατί σε 

συνέχεια των χθεσινών μας ανακοινώσεων, θέλουμε να σας δώσουμε την 

ευκαιρία να πληροφορηθείτε με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια όλα τα 

χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες που έλαβε το 

Υπουργείο μας, όπως είναι η νέα πολιτική στη βιομηχανία και η νέα πολιτική 

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». 

 



 

2 

 

Γιάννης Τσακίρης: 

«Όπως ήδη γνωρίζετε, από την αρχή της κρίσης, το Υπουργείο Ανάπτυξης 

ξεκίνησε κάποιες δράσεις συγκεκριμένες 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 κορονοϊό 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 

Σεπτέμβριο 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 

συγκεκριμένη ημερομηνία και για 6 μέρες. Και χθες άνοιξε και πάλι το ΤΕΠΙΧ, 

το σύστημα των κρατικών ενισχύσεων για τη δεύτερη φάση των υποβολών, με 

παράλληλη 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 

πρόγραμμα 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 διαθέσιμοι 

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 
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αγορά και το οποίο εγγυάται το 80% των δανείων των εταιρειών. Αυτό το 

πρόγραμμα, το εγγυοδοτικό, διευρύνει πάρα πολύ σημαντικά την περίμετρο 

των εταιρειών 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 κορονοϊού και το πρόβλημα που δημιούργησε στις επιχειρήσεις, οι 

οποίες έως πριν την πανδημία ήταν βιώσιμες και αυτή τη στιγμή 

αντιμετωπίζουν σημαντικό χρηματοδοτικό κενό.  

Αυτό το πρόγραμμα, το εγγυοδοτικό, συνολικά θα κινητοποιήσει 7 δις ευρώ. 

Αφορά και μεγάλες επιχειρήσεις, όχι μόνο μικρομεσαίες.  Όπως, επίσης, 

αφορά και στον αγροτικό τομέα και στον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας. 

Μετά από αυτό, προχωράμε σε πιο στοχευμένες δράσεις με χρηματοδοτικά 

εργαλεία κατά βάση μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Αυτά τα 

χρηματοδοτικά 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 χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία τα ανέφερε 

χθες και ο κύριος Υπουργός.  

Δημιουργούμε ένα ταμείο επιχειρηματικών συμμετοχών 400 εκατ.  ευρώ, το 

οποίο θα προσελκύσει άλλα 600 εκατομμύρια ευρώ ιδιωτικά κεφάλαια και θα 

χρηματοδοτήσει έργα ενεργειακά, έργα κυκλικής οικονομίας 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.  
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Πηγαίνουμε και βοηθάμε τις νεοφυείς καινοτόμες επιχειρήσεις - εδώ θα σας πει 

και ο κύριος Δήμας περισσότερες λεπτομέρειες - δημιουργώντας ένα 

χρηματοδοτικό προϊόν το οποίο το λέμε Soft Finance. Ουσιαστικά είναι μια 

επιστρεπτέα ενίσχυση ύψους 100 εκατ. ευρώ από την Ελληνική Αναπτυξιακή 

Τράπεζα. Αυτές οι εταιρείες, οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλη αυξημένη 

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 πολυεθνική έναντι ενός πάρα πολύ μεγάλου τιμήματος. 

Επομένως, 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 λεγόμενο Project Preparation 

Facility. Είναι κάτι που λείπει στην Ελλάδα. Είναι μία δομή, συντονιστική και 

χρηματοδοτική, έτσι ώστε να ωριμάζει πολύ γρήγορα μεγάλα 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.  

Προχωράμε και αναπτύσσουμε την αγορά των λεγόμενων «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 πρόγραμμα 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 κεφάλαια επιχειρηματικών 

συμμετοχών του Equifund, ακριβώς όπως σας είπα για να αντιμετωπίσουμε το 

πρόβλημα του υπερδανεισμού των εταιρειών, έτσι ώστε να ισορροπούν και οι 

ισολογισμοί τους. 
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Ένα άλλο σημαντικό εργαλείο είναι ένα εργαλείο συγχρηματοδοτήσεων, 

δανειακών αυτή τη φορά, 400 εκατομμυρίων ευρώ, πάλι από την Ελληνική 

Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία θα συνδανείζει μαζί με άλλα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα και διεθνείς οργανισμούς εταιρείες ελληνικές σε στρατηγικούς τομείς, 

όπως είναι οι μεταφορές, ο τουρισμός και η ενέργεια. 

Επίσης, δημιουργούμε ένα τελευταίο ταμείο συνεπενδύσεων 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 αρχίσουμε να τα φτιάχνουμε 

καθώς προχωράμε και θεωρούμε 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 καλούνται να χρηματοδοτήσουν την 

αγορά. Σας θυμίζω ότι οι τράπεζες έχουν δεσμευτεί έναντι του Πρωθυπουργού 

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, προκειμένου 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 Ευρωπαϊκό 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, προκειμένου όλες αυτές τις δράσεις τις οποίες 
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έχουμε σχεδιάσει τώρα να τις εμπλουτίσουμε, καθώς προχωράμε, για να 

επιτύχουμε τον σκοπό που έχουμε κληθεί να υπηρετήσουμε». 

 

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 σήμερα στις 12:00 το 

μεσημέρι.  Από εχθές στις 12:00 το μεσημέρι που άνοιξε ξανά η πλατφόρμα 

για το ΤΕΠΙΧ ΙΙ υπέβαλαν 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 ζήτηση. 

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 

λειτουργίας του προγράμματος - το πρόγραμμα ξεκίνησε αρχές Μαΐου, δηλαδή 

έχουμε τώρα 20 μέρες- οι τράπεζες 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 τράπεζες και αν 

δίνουν τα δάνεια.   

Το πρόγραμμα προχωράει και με την αύξηση της χρηματοδότησης που το 

πήγαμε στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και κάτι, υπάρχει άλλο ένα περιθώριο 1,5 

δισεκατομμυρίου 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 
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επιχειρήσεις έκαναν αίτηση σε τέσσερις τράπεζες. Από μία θα πάρουν, 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 Σταϊκούρας όσο κι εγώ 

μιλήσαμε και ιδιαίτερα για το θέμα του RNB και των πρωτοβουλιών που έλαβε 

η Κυβέρνηση για να ενισχύσει τον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας σε 

αυτή την κρίσιμη φάση που διανύουμε. Την επιμέλεια την έχει ο κύριος Δήμας 

ως αρμόδιος υπουργός. 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 γίνει η οικονομία μας πιο ανταγωνιστική, εξωστρεφής και 

ελκυστική.  

Από την πρώτη στιγμή είχαμε ανακοινώσει ότι ένας από τους κεντρικούς 

στόχους, μια στρατηγική προτεραιότητα της Κυβέρνησης είναι να αυξήσουμε 

τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης στη χώρα. Αυτός είναι ένας στόχος 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 ευρωπαϊκός 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 δυστυχώς έχει φύγει σε άλλες χώρες στο 

εξωτερικό για να πετύχει τους στόχους και τις προσδοκίες του.  
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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 προγραμμάτων του ΕΣΠΑ με αποτέλεσμα μόνο το 

πρώτο πεντάμηνο 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 

προχωράμε σε μια πολύ γενναία αύξηση, σε έναν υπερτριπλασιασμό 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 δείχνει 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 γεννούνται νέες θέσεις εργασίας, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, 

για επιστήμονες και θεωρούμε ότι είναι ένα σημαντικό μέτρο ακόμα και για να 

σκεφτούν πολύ πιο σοβαρά κάποιοι επιστήμονες 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.  
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Όμως, όταν ήρθαμε εδώ πέρα το προηγούμενο καλοκαίρι η Γενική Γραμματεία 

Έρευνας και Τεχνολογίας αξιολογούσε τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης του 

έτους 2016. Με καθυστέρηση τριών χρόνων.  

Αντιλαμβάνεστε ότι μια επιχείρηση που θέλει να κάνει δαπάνες έρευνας και 

ανάπτυξης δεν μπορεί να περιμένει από το κράτος με τρία χρόνια 

καθυστέρηση για το αν θα πιστοποιηθούν 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 σχεδιασμό τους και τον 

προγραμματισμό τους.  

Όμως, επειδή θέλαμε η μεταρρύθμιση αυτή, διότι θεωρούμε ότι είναι πολύ 

σημαντική στο σχεδιασμό της επόμενης μέρας να είναι ολοκληρωμένη, 

αλλάζουμε ακόμα και τον τρόπο υποβολής, αντί να γίνεται με χαρτιά, θα 

υποβάλλονται προφανώς σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπως οφείλουμε να 

γίνεται.  

Η δεύτερη πολύ σημαντική πρωτοβουλία είναι η δημιουργία 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 επιχειρήσεις, πόσες είναι, 

σε ποιους τομείς είναι, με τι ασχολούνται, τι τζίρο έχουν, πόσους ανθρώπους 
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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 προχωρήσει στη δημιουργία ενός μητρώου νεοφυών επιχειρήσεων.  

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 

χαρτογράφηση του οικοσυστήματος, άρα εκτός από τις νεοφυείς επιχειρήσεις, 

είναι και τα adventure capital funds,  οι  επιταχυντές, 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 δεδομένων για την εύρεση 

εξειδικευμένων επιστημονικών θέσεων εργασίας σε νεοφυείς επιχειρήσεις. H 

πλατφόρμα 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 επιχειρήσεις.  

Άρα, όποια επιχείρηση μπει στο μητρώο αυτό, θα λογίζεται πλέον και βάσει 

του νόμου, νεοφυής επιχείρηση. Αυτό είναι όσον αφορά το μητρώο νεοφυών 

επιχειρήσεων.  

Η 3η παρέμβαση έχει να κάνει με την παροχή φορολογικών κινήτρων σε 

επιχειρηματικούς αγγέλους, business angels, για την επένδυση κεφαλαίων σε 

νεοφυείς  επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο. 
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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. Απλοποιήσεις διαδικασιών και ζητήματα τα οποία η ερευνητική 

κοινότητα ζητούσε, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν είναι επί του παρόντος». 

 

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 μπορούμε πιο εύκολα 

να ανατρέξουμε στην πρώτη φάση, σε αυτή τη φάση του lockdown και να 

επαναξιολογήσουμε δράσεις και λειτουργίες που έγιναν που στήριξαν 

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 Ευρώπης. 

Βρισκόμενοι, λοιπόν, μπροστά στην επανεκκίνηση και στην επόμενη ημέρα 

μετά τον COVID-19 και ανατρέχοντας πίσω σε αυτή τη φάση είδαμε ότι ένα 

από τα βασικά στοιχεία που κράτησαν την πατρίδα μας σε τόσο υψηλό 
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επίπεδο ήταν ότι δεν διεκόπη καμία στιγμή η ροή της τροφοδοσίας της αγοράς, 

η μεταποίηση, η βιομηχανία, 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 

κράτος μπορεί να λειτουργήσει με τον καλύτερο τρόπο, έτσι ώστε φτάνοντας 

στο τέλος του lockdown  να μπορέσουμε να επανεκκινήσουμε με τον καλύτερο 

τρόπο.  

Και κατά τη φάση αυτή βεβαίως πολλές φορές αμφισβητήθηκε ότι μπορούσε η 

βιομηχανία και η μεταποίηση να κρατήσει την ροή των προϊόντων στα 

φυσιολογικά 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 ατομικής προστασίας να 

είμαστε πολύ  πιο μπροστά από άλλες 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 επαναξιολογήσουμε το στρατηγικό σχέδιο το οποίο 

έχουμε εκπονήσει για τη βιομηχανία, να λάβουμε υπόψη αυτά τα οποία 

συνέβησαν μέσα σε αυτό το τεράστιο υγειονομικό 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 περιβάλλοντος.  
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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 ανθρώπινο δυναμικό. 

Σημαντικό στοιχείο που το είδαμε εν μέσω του lockdown πώς λειτούργησε. 

6. Και βεβαίως στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. 

Παράλληλα με αυτό, τρέχουμε με πολύ γρήγορα βήματα έτσι ώστε να 

εναρμονίσουμε τη δική μας στρατηγική, την εθνική στρατηγική με το Industry 

4.0, αυτό δηλαδή το κείμενο το οποίο εξεδόθη πριν από την κρίση του 

κορωνοϊού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε 

επαναξιολόγηση. 

Για αυτό το λόγο και για να μπορέσουμε να επισπεύσουμε την επόμενη ημέρα 

και δημιουργώντας τον ειδικό 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 κυρίου Τσακίρη. 

Και ταυτόχρονα εντός των επόμενων ημερών θα προκηρύξουμε δράσεις που 

έχουν θέμα: τις περιβαλλοντικές υποδομές, την ενίσχυση των εγκαταστάσεων 

διαχείρισης 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 μεταποιητική 

δραστηριότητα που αφορά τη χρηματοδότηση σχεδίων ανάπτυξης 
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διεπιχειρησιακών συνεργασιών, 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 μεταποίησης 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 Κυβερνήσεως 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 Γενικό 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 γενική 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». 

 

Νίκος Μαντζούφας: 

«Στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου, τις τελευταίες μέρες, πήραμε έγκριση 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπερδιπλασιαστούν τα όρια τα οποία είχαμε 

εγκεκριμένα.  
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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 επιχειρηματικές 

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 

προγράμματα. 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 πληροφοριακό σύστημα ο νέος κύκλος 

συνολικού ύψους 500.000.000, 350.000.000 στη γενική επιχειρηματικότητα 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 

γρήγορων αξιολογήσεων. Όσο δίναμε παρατάσεις σε προηγούμενα 

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 αντίστοιχοι νέοι κύκλοι.  

Άρα, θα εγκαινιάσουμε μια συνεχή ροή τέτοιων προκηρύξεων ώστε και 

γρήγορα όσοι μπαίνουν τελικά να βγαίνουν και να είναι συνεχώς ανοιχτά 
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προγράμματα προς όφελος της επιχειρηματικότητας. Αυτά στο πλαίσιο του 

Αναπτυξιακού Νόμου.  

Σε αυτό που ανέφερε ο Υπουργός αναφορικά με την προσέλκυση ξένων 

επενδύσεων που είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, 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 Ρουμανία τελικά θα ήτανε για 

πολλούς λόγους η χώρα επιλογής, αυτό το οποίο καταφέραμε την περίοδο του 

κορωνοϊού, με κεντρικό συντονισμό του Υπουργού και πλήρη ενημέρωση του 

ίδιου του Πρωθυπουργού, ο οποίος πραγματικά μας έδωσε εντολή να μην 

αφήσουμε  αυτή και αντίστοιχες 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 εγκατάστασή τους.  

Αυτό σε συνήθεις ρυθμούς μπορεί να έπαιρνε και έξι μήνες και ακόμα να το 

συζητάγαμε. Με πάρα πολύ στενό συντονισμό αυτό το καταφέραμε μέσα σε 20 

μέρες, με πλήρη συνεργασία και με το υπουργείο Περιβάλλοντος, ώστε να 

καταφέρουμε να δοθούν όλα τα χωροταξικά, περιβαλλοντολογικά και λοιπά 

στοιχεία τα οποία απαιτούνταν, με πλήρη νομιμότητα και με ταχύτατους 

ρυθμούς. Τελικώς αυτό το οποίο επετεύχθη είναι η εταιρεία, η οποία είναι 

ελβετική πολυεθνική, με τζίρο 1,5 δις, να αρχίσει την εγκατάσταση 

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 ανακοινώθηκε  τον Μάρτιο. Τον Ιούνιο η επένδυση ξεκινάει. Τέλος 

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 
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προσελκύσει, σε λειτουργία πλέον, μια βιομηχανική εγκατάσταση με 170 

εξειδικευμένους 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 

καταφέρουμε 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 κάνουμε δεν έχει γίνει, ίσως, αντιληπτό στην κοινή 

γνώμη ότι υπάρχει μια ουσιώδη μεταβολή εδώ.  

Σε αυτό έχει βοηθήσει φυσικά και ο νόμος που ψηφίσαμε, στο τέλος 

Οκτωβρίου, αλλά και οι σχετικοί νόμοι του υπουργείου Περιβάλλοντος.  

Πλέον υπογράφουμε στρατηγικές επενδύσεις στον τομέα των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας και δίνουμε τις σχετικές 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 δουλεύουμε 

πολύ γρηγορότερα.  

Οι επενδυτές για να επιλέξουν να κάνουν μια επένδυση πρέπει να έχουν 

ορισμένες διαβεβαιώσεις ασφάλειας δικαίου και ταχύτητας. Ότι δεν θα 

ταλαιπωρηθούν και ότι αυτοί στους οποίους θα βάλουν τα λεφτά τους θα 

σέβονται και τον χρόνο τους και τα λεφτά τους.  

Αυτό που λέω το παρέχει πλέον  η Ελλάδα, ήδη συζητείται 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 
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επενδύσεις πήγαν αυτό το διάστημα, από πέρσι το καλοκαίρι στο ΣτΕ, ώστε να 

εκδοθούν για τα διάφορα μεγάλα σχέδια στρατηγικών επενδύσεων που 

ενέκρινε το Υπουργείο 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 Ευρωπαϊκή 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 επενδυτικά.  

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 χρηματοδότηση».  

 

Γιάννης Τσακίρης:  

«Θα ήθελα να σας πω για ένα νομοσχέδιο το οποίο θα κατατεθεί πάρα πολύ 

σύντομα και αφορά στο πλαίσιο των μικροπιστώσεων 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 ιδρυμάτων 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.  
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Μην ξεχνάτε ότι στις μικροπιστώσεις απαγορεύονται οι εξασφαλίσεις. 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 εξωτερικό 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 υγειονομικής κρίσης, 

που ουσιαστικά πήραμε θεωρώ άριστα, είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός 

παράγοντας που θα φανεί μεσοπρόθεσμα σε ό,τι αφορά τις μεγάλες 

επενδύσεις». 

 

Άδωνις Γεωργιάδης: 

«Να πω για το νομοσχέδιο για τις μικροπιστώσεις, ότι θα κατατεθεί 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  κύριος Τσακίρης, και ο προκάτοχός μου ο κύριος 

Γιάννης Δραγασακης, 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». 
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Ερωτήσεις - Απαντήσεις 

 

 

Δημοσιογραφική ερώτηση:  

Σε σχέση με τ ις ανησυχίες των επιχε ιρηματιών: Υπάρχουν 

κλάδοι που σχετ ίζονται  με τον τουρισμό και την εγχώρια ζήτηση, 

που δεν δουλεύουν ουσιαστικά τώρα αυτούς τους μήνες.   

Πότε υπολογίζετε να επανέλθουν σε λε ιτουργία τα κτήματα που 

φιλοξενούν εκδηλώσεις κα ι  γενικά πότε σχεδιάζετε με βάση τα 

σημερινά δεδομένα, να έχουνε επανέλθει όλοι  ο ι ΚΑΔ σε 

δραστηριότητα.   

 

Νίκος Παπαθανάσης  :  

«Έχουν ανακοινωθεί  ο ι  κωδικοί  δραστηριότητας που θα 

επανεκκινήσουν τη Δευτέρα 25 του μηνός και  έχουν ανακοινωθεί  

ο ι  δραστηριότητες που επανεκκινούν την 1 η  Ιουνίου.  

 Τα κτήματα που φιλοξενούν εκδηλώσεις μελετώνται τώρα 

από τους ε ιδ ικούς επιστήμονες,  καθότι  αυτή τη στιγμή υπάρχει 

ένα όριο στις  συγκεντρώσεις,  τ ις  συναθροίσεις.  Επομένως, η 

συζήτηση ε ίναι  σε εξέλιξη.  Θα επανεκκινήσουν  ε ντός 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  ο ι  οποίοι  θα μείνουν για 

πιο πίσω.  

Νομίζω ότι  καθώς  προχωράμε και  καθώς οι  ε ιδ ικοί  

επιστήμονες,  η Ειδ ική Επιστημονική Επιτροπή αξιολογεί  το 

αποτύπωμα του κάθε σταδίου,  ε ίναι  και  πιο εύκολο να μπορέσει  

να εκτιμήσει  κάποιος πότε θα επανεκκινήσει  ο κάθε κωδικός.  

Παραδείγματος χάριν,  κρίθηκε ότι  η εστίαση μπορ ούσε να 

έρθει  μ ία εβδομάδα νωρίτερα και  ήρθε,  δ ιότ ι  από το πρώτο 

στάδιο,  δηλαδή αυτό της 4 η ς  Μαΐου, δ ιαπιστώθηκε ότι  το 

αποτύπωμα ήταν καλό και  δεν υπήρξε επιβάρυνση στην δημόσια 

υγεία.   
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Επομένως, κάθε μέρα που περνάει  ε ίναι  μ ία μέρα που 

προστίθεντα ι  δεδομένα στους ε ιδ ικούς και  προστίθενται  

δεδομένα από την παγκόσμια υγειονομική κοινότητα.  

Και έτσι  έως το  τέλος του μήνα θα υπάρχουν πολλά 

στοιχεία γ ια να μπορέσουν να εκτιμήσουν και  την 

παρακολούθηση των σταδίων εντός του Ιουνίου » .  

 

Άδωνις Γεωργιάδης:  

«Στόχος του Υπουργείου Ανάπτυξης ε ίναι ,  όταν υπάρξει  

απόφαση με την επιτροπή των ε ιδ ικών, να εκπονήσουμε και  να 

δημοσιοποιήσουμε ένα χρονοδιάγραμμα ώστε να ξέρουν όλοι 

ακριβώς τ ι  τους περιμένει .  

 Και φυσικά ό,τ ι  μπορεί  να γίνε ι  γρηγορότερα χωρίς  να 

θέσουμε σε κ ίνδυνο τη δημόσια υγεία,  θα γίνε ι .  Αλλά 

αντιλαμβάνεστε ότι  πρέπει  να συγκεράσουμε τη δική μας 

επιθυμία να πάρει  μπρος η οικονομία με τη γνώμη των ε ιδ ικών 

για να διατηρήσουμε την καλή υγειονομική ε ικόνα που έχουμε.  

 Για αυτό ζητώ συγγνώμη από τους ανθρώπους για την 

ταλαιπωρία αλλά ε ίναι  μ ία 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 έχε ι ,  ε ίναι  πολύ επιτυχημένο και 

ώστε να καλυφθεί  μέρος της ζήτησης και  από το Ταμείο 

Εγγυοδοσίας;  

Και μ ια δεύτερη ερώτηση: Ποια ε ίναι  ακριβώς η δομή του 

Παρατηρητηρίου Εκταμιεύσεων Δανείων που αναφέρατε και 

εχθές,  κ. Υπουργέ;  Και πότε θα ε ίναι  πλήρως έτοιμο και  

θεσμικά,  όπως αναφέρατε; Και βέβαια πώς το βλέπουν και  ο ι 

τράπεζες όλο αυτό;  

 

Γιάννης Τσακίρης:  

«Η βασική αρχή που ακολουθούμε ε ίναι  αυτή της μόχλευσης, 

δηλαδή με λιγότερα να κάνουμε περισσότερα. Γιατί  αυτή τη 

στιγμή που μιλάμε οι  ανάγκες της αγοράς, προφανώς, όπως και 
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σε κάθε χώρα, ε ίναι  μεγαλύτερες από τα διαθέσιμα κονδύλια και  

πόρους που έχουμε.  

 Το ΤΕΠΙΧ ε ίναι  πάρα πολύ καλό προϊόν,  αλλά έχει  χαμηλό 

βαθμό μόχλευσης, ενώ το εγγυοδοτικό έχει  μεγαλύτερο βαθμό 

μόχλευσης. Άρα, με λιγότερα ευρώ μπορούμε να έχουμε 

περισσότερα δάνεια.  

 Βέβαια ε ίναι  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  τ ις  συνολικές εκταμιεύσεις 

των τραπεζών και θα δούμε πώς θα μπορέσουμε,  εάν νομίζουμε 

ότι  ε ίναι  ανάγκη, να ανακατανείμουμε πόρους στο μέλλον.  

 Μην ξεχνάτε ότι  πάρα πολλά προγράμματα τρέχουν, τα 

αξιολογούμε συνεχώς και η ανακατανομή των πόρων γίνεται  σε  

εβδομαδιαία βάση τουλάχιστον στο σχεδιαστικό κομμάτ». .  

 

Άδωνις Γεωργιάδης:  

«Εάν δούμε ότι  δεν τραβάει  ένα πρόγραμμα, μπορούμε να 

μεταφέρουμε ποσά από το ένα στο άλλο αλλά ε ίμαστε  

πεπεισμένοι ότ ι  το Εγγυοδοτικό θα έχει  επίσης την ίδ ια μεγάλη 

επιτυχία,  ίσως και  μεγαλύτερη.  

 Σε κάθε περίπτωση, όσο οι  ευρωπαϊκές αποφάσεις μας 

δώσουν περισσότερους πόρους, όπως έχετε δει  ήδη, και 

γρήγοροι ε ίμαστε 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 

ε ίπα ήταν πρωτόλεια από έναν,  ας  πούμε,  ad hoc μηχανισμό 

τέτοιο.  Συζητάμε να δούμε πως μπορούμε ενδοκυβερνητικά να 

γίνε ι  θεσμικά,  δεν θέλουμε να παρέμβουμε στην ανεξαρτησία 

των τραπεζών.  

 Σεβόμαστε την ανεξαρτησία των τραπεζών και  την 

αυτοτέλεια του τραπεζικού συστήματος,  θέλουμε όμως ν α 

υπάρχει  στενή παρακολούθηση από την Κυβέρνηση γιατί  στη 

φάση που ε ίμαστε αυτά τα χρήματα πρέπει  να φτάσουν στις 

επιχειρήσεις.   

Είναι εθνική ανάγκη να φτάσουν στις  επιχειρήσεις.  

Πιστεύω και ο ι τράπεζες το καταλαβαίνουν και  γ ια αυτό δεν 
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αντιδρούν.  Αντιλαμβάνονται  ότ ι  αυτό ε ίναι  κάτι  που πρέπει  να 

γίνε ι» .  

  

Γιάννης Τσακίρης:  

«Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω: Να φτάσουν στις  επιχειρήσεις 

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 τ ις 

τράπεζες.   Έχει  η υπηρεσία τρόπους να το αποκαλύψει και  δεν 

νομίζω…»  

 

Άδωνις Γεωργιάδης:  

«Την εποχή που  ζούμε όλα γίνονται  ηλεκτρονικά».  

  

Δημοσιογραφική ερώτηση:  

 Ήθελα να κάνω δυο ερωτήσεις.   Η πρώτη έχε ι  να κάνει με 

την AEGEAN, την αεροπορική εταιρία,  η οποία ε ίπε και ο κύριος 

Βασιλάκης, ότ ι  χρειάζεται ρευστότητα και  ε ίναι  και η μοναδική 

ελληνική αεροπορική εταιρία.  

 Επίσης, ένα αντ ίστοιχο πρόβλημα λόγω του Covid -19 και 

συνολικότερα της κατάστασης αντ ιμετωπίζε ι  η επένδυση και στο 

κοίτασμα του Πρίνου.  

Υπάρχει  κάποιο σχέδιο της Κυβέρνησης να ενισχύσει 

αυτές τ ις δραστηριότητες και  αν εξετάζετε το ενδεχόμενο να 

παρέχετε ρευστότητα με αντάλλαγμα μετοχές,  δηλαδή να μπείτε 

στο μετοχικό κεφάλαιο αυτών των εταιριών;  

Και ένα δεύτερο ερώτημα, κύριε Υπουργέ,  χθες 

ανακοινώσατε ότ ι  θα υπάρχει  στρατηγικός προγραμματισμός 40 

μεγάλων έργων για το πως πηγαίνουν και πως θα 

δρομολογηθούν.  Με ποια κριτήρια έχουν γίνε ι  αυτές ο ι επιλογές 

των 40 έργων και ποια έργα ε ίναι  αυτά;   
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Άδωνις Γεωργιάδης:  

«Μπαίνω στο φλέγον θέμα, που έχει  πάρει  και μεγά λη 

δημοσιότητα,  της AEGEAN.  

 Η AEGEAN είναι  μ ια εταιρ ία κόσμημα, δεν υπάρχει  

αμφιβολία.   Ένα success story της ελληνικής οικονομίας, 

εξαιρετικά στρατηγικού χαρακτήρα εταιρία γ ια την ελληνική 

οικονομία,  πάνω σε αυτή στηρίζεται  κατά μεγάλο τμήμα ο 

ελληνικός τουρισμός και  η έως σήμερα παρουσία της μόνο ως 

θετική μπορεί  να χαρακτηριστε ί .   

Τι έχει  συμβεί  τώρα; Οι ανταγωνιστές της AEGEAN, οι  

άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρίες,  η μια μετά την άλλη 

λαμβάνουν τεράστ ιες κρατικές επιχορηγήσεις.  Αυτό,  όπως 

αντιλαμβανόμαστε όλοι,  δημιουργεί  στον κλάδο των 

αερομεταφορών μια μεγάλη διαστρέβλωση του υγιούς 

ανταγωνισμού.  Προφανώς για τους έκτακτους λόγους του covid, 

δεν θέλω να κρίνω τ ις  αποφάσεις των άλλων κυβερνήσεων, αλλά 

η ουσία ε ίναι  πως σε μια αγορά οι  μεγ άλες κρατικές 

επιχορηγήσεις δημιουργούν νόθευση του υγιούς ανταγωνισμού.  

Άρα, λογικό ε ίναι  η AEGEAN να έχει  αγωνία για το δ ικό 

της μέλλον και  να έχει  αιτήματα διάφορα όπως αυτά που ε ίπε ο 

κύριος Βασιλάκης προς το ελληνικό κράτος.   

Δεν ε ίμαστε σήμερα σε θέση να σας ανακοινώσουμε το 

κυβερνητικό σχέδιο γ ια την AEGEAN, ε ίμαστε όμως σε θέση να 

σας πούμε ότι  επεξεργαζόμαστε τέτο ιου ε ίδους σχέδιο, δηλαδή 

μας ενδιαφέρει  πάρα πολύ αυτή η εταιρία όπως τόσα χρόνια 

επιτυχημένα βοηθούσε την ανάπτυξη της ελληνικής οικονο μίας 

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 ε ίμαστε έτοιμοι  να παρουσιάσουμε το σχέδιό μας και  

τ ις  λεπτομέρειές του,  θα σας το πω. Πάντως ε ίναι  κάτι  που μας 

ενδιαφέρει .   

Η περίπτωση του Πρίνου ε ίναι  λ ίγο διαφορετική.  Και αυτή 

φυσικά ε ίναι  μ ια  μεγάλη επένδυση για την Ελλάδα, καμία 

αμφιβολία.  Η ζημιά κυρίως συνέβη εκεί  λόγω της μεγάλης 

πτώσης της τ ιμής του πετρελαίου που κατέστησε το κοίτασ μα μη 

βιώσιμο οικονομικά.  
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Το πετρέλαιο αρχίζε ι  και  ανεβαίνε ι  πάλι ,  όπως βλέπετε,  

και  μάλιστα με μεγάλη ταχύτητα.   Το παρακολουθούμε, πιστεύω 

ότι  θα φτάσει  σε ένα σημείο που δεν θα χρειάζεται  δ ική μας 

παρέμβαση γιατί  ε ίναι  μ ια αγορά τελείως διεθνής και  ισορ ροπεί.  

Δηλαδή τώρα που ανοίγε ι  η ζήτηση ανεβαίνουν πάλι ο ι  τ ιμές.   

Πάντως το  Υπουργείο Ανάπτυξης και  η Κυβέρνηση τ ις 

μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν στρατηγικό χαρακτήρα για την 

ελληνική οικονομία θα τ ις  αντιμετωπίσει  ξεχωριστά και  με τον 

τρόπο που πρέπει  στα πλαίσια της ευρωπαϊκής φυσικά 

νομοθεσίας και  του τ ι  κάνουν και  ο ι  άλλες χώρες.   

Για τα 40 έργα θα δοθεί  αναλυτικός κατάλογος,  δεν τα έχω τώρα 

πρόχειρα μπροστά μου. Δεν ε ίναι  μόνο το Υπουργείο 

Ανάπτυξης, το είπα και  εχθές, ε ίναι  από το Υπουργείο 

Υποδομών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,  το Yπουργείο 

Εσωτερικών, ε ίναι  μ ια σειρά Υπουργε ία που έχουν βάλει  τα κατά 

προτεραιότητα έργα τους και  πιστεύουμε,  και  αυτό ήθελα να πω 

χτες,  ότ ι  μέσα στο διάστημα αυτό που διανύουμε τα δημόσια 

έργα θα παίξουν τον δικό τους μεγάλο ρόλο στην ανάσχεση της 

ύφεσης.  

 Γι ’  αυτό,  άλλωστε,  όπως ξέρετε,  έχουμε αναλάβει  και  ως 

κυβέρνηση πρωτοβουλία γ ια την αναθεώρηση του νόμου 4412, 

έτσι  ώστε να μπορούν οι  σχετικές δ ιαδικασίες δημοσίων 

συμβάσεων δημοσίων έργων να τρέξουν πάρα πολύ  πιο 

γρήγορα.  

 Πιστεύω θα ε ίμαστε έτοιμοι ,  η Νομοπαρασκευαστική 

Επιτροπή του 4412 ήδη έχει  ξεκινήσει  την δουλειά της,  έχει  

συμμετάσχει  ο αρμόδιος Υφυπουργός, κύριος Παπαθανάσης, 

ήδη δυο φορές στις  σχετικές συσκέψεις.   

Πιστεύουμε ότι  θα έχουμε διυπουργική για τον 4412 την 

άλλη βδομάδα για να δούμε και  τα πρώτα αποτελέσματα. Ο 

στόχος ε ίναι  μέχρι τον Ιούλιο να ψηφιστε ί  ο νέος νόμος για να 

μπορούμε να επιταχύνουμε τ ις  δ ιαδικασίες » .   

 

Νίκος Παπαθανάσης:  

«Ήθελα να προσθέσω ότι  πράγματι  ε ίναι  σε εξέλιξη η 

αναμόρφωση του 4412 μέσω της Νομοπαρασκευστικής 
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Επιτροπής. Έχει ήδη συνεδριάσει  η δ ιυπουργική επιτροπή. 

Υπάρχει  και  τεχνικός σύμβουλος.   

Αλλά ήθελα να προσθέσω επίσης ότι  ξεκίνησε τ ις  εργασίες 

και  η ομάδα εργασίας για την αναμόρφωση του αναπτυξιακού 

νόμου έτσι  ώστε να ολοκληρώσουμε περί τα τέλη Ιουνίου την 

πρόταση μας για τον νέο αναπτυξιακό νόμο » .   

 

Γιάννης Τσακίρης:  

«Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι  γ ια  την Aegean. 

Λαμβάνοντας το παράδειγμα που ε ίπατε,  πριν ε ίπαμε ότι  

φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα, ένα ταμείο γ ια σ υγχρηματοδότηση, 

δανειακή συχρηματοδότηση ελληνικών εταιρειών σε 

στρατηγικούς τομείς,  όπως ε ίναι  ο ι  μεταφορές,  η ενέργεια και  ο  

τουρισμός.   

 Από αυτή τη μεριά,  γ ια παράδειγμα, εταιρείες σαν την 

Aegean και  δ ιάφορες άλλες οι  οποίες κρίνονται  στρατηγικές 

μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν με άλλους δανειοδότες » .  

  

Άδωνις Γεωργιάδης:  

«Σε κάθε περίπτωση το μήνυμα είναι  ότ ι  δεν θα αφήσουμε 

εταιρείες τέτοιου τύπου χωρίς και  εμείς να δείξουμε την ανάλογη 

φροντίδα,  όπως έκαναν και  ο ι άλλοι.  Ιδ ιαίτερα εται ρείες που 

έχουν εξαιρετικά επιτυχημένη παρουσία.   

        Στην προκειμένη περίπτωση σας ε ίπα, και  το έχω τηρήσει  

αυτό μετά θρησκευτικής ευλαβείας σε όλα τα θέματα μέχρι τώρα. 

Θέλω όταν παρουσιάζουμε ένα σχέδιο να ε ίμαστε σε θέση να το 

παρουσιάσουμε ολόκληρο, με αρχή, μέση και  τέλος.   

Αν ξεκινήσουμε τώρα αυτή την συζήτηση θα μπορούμε να 

μιλάμε μέχρι το βράδυ ποιο ε ίναι  το βέλτιστο.  Όταν η κυβέρνηση 

καταλήξει  στο τ ι  θα κάνουμε,  θα σας το παρουσιάσουμε.  Σήμερα 

μπορούμε να σας πούμε ότι  το εξετάζουμε και  δεν πα ραμένουμε 

αδρανείς σε τέτοιου τύπου περιπτώσει».  

.   

Ερώτηση δημοσιογράφου:  

Δυο ερωτήσεις: .  Στα 557.000.000 ευρώ που έχουν δοθεί  ως 

δάνεια μέσω του ΤΕΠΙΧ, πόσες επιχειρήσεις αντ ιστοιχούν;   
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Και γ ια το νομοσχέδιο των μικροπιστώσεων: Θα αφορά και 

χρηματοπιστωτ ικά ιδρύματα, δηλαδή, τράπεζες;  Και ποιος θα 

ε ίναι  ο επόπτης;   

 

Γιάννης Τσακίρης:  

«Κατ’  αρχάς να σας πω ότι  το μέσο δάνειο του ΤΕΠΙΧ έως τώρα 

ε ίναι ,  αν δεν απατώμαι,  λ ίγο κάτω από τ ις  300.000 ευρώ. 

Επομένως, άμα κάνετε τη δ ιαίρεση θα βρείτε πόσες εταιρείες 

περίπου το έχουν λάβει .  

Όσον αφορά στ ις μ ικροπιστώσεις,  τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, δηλαδή οι  τράπεζες,  ε ίναι  εκτός.  Είναι εντελώς 

διαφορετικό το πλαίσιο που λειτουργούν, γ ιατ ί  εκ των 

πραγμάτων η τράπεζα δεν μπορεί  να δώσει μ ία μικροπίστωση 

χωρίς εξασφαλίσεις.   

 Άρα οι  τράπεζες δεν θα δίνουν μικροπιστώσεις.  Προφανώς 

μπορούν να δίνουν μικρά δάνεια και ό,τ ι  θεωρούν σωστό, αλλά 

οι  μ ικροπιστώσεις ε ίναι  δ ιαφορετικό πλαίσιο.  Αφορά μη 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία κάνουν αυτή τη δουλειά 

χωρίς,  επαναλαμβάνω, τη λήψη εξασφαλίσεων με συγκεκριμένο 

πλαίσιο,  συγκεκριμένα επιτόκια κ.λπ.  Και γ ια την εποπτεία ε ίναι  

το τελευταίο που θέλουμε να κλείσουμε πριν καταθέσουμε το 

νομοσχέδιο» .  

  

Ερώτηση δημοσιογράφου:  

Θα ήθελα να ρωτήσω αν έχετε υπολογίσει  ότ ι  η με ί ωση του 

Φ.Π.Α. θα φτάσει και  στον καταναλωτή ή αν ε ίναι  μονάχα στο 

πλαίσιο της ενίσχυσης των επιχε ιρήσεων;  

 

Άδωνις Γεωργιάδης:  

«Είναι  θέμα του Υπουργείου Οικονομικών όχι  θέμα του 

Υπουργείου Ανάπτυξης.Εμείς ως Υπουργείο Ανάπτυξης 

υποστηρίζουμε πάντα τη μείωση των φόρων ως πάγια αρχή γιατί  

βοηθάει  τη ρευστότητα,  τ ις  επιχειρήσεις και  την οικονομία.    

Ειδικές ερωτήσεις όμως περί του ΦΠΑ στον αρμόδιο  Υπουργό».  
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Ερώτηση δημοσιογράφου:  

Να ρωτήσω σχετ ικά καταρχήν για την AEGEAN, κύριε Υπουργέ, 

εάν εξετάζετε το ενδεχόμενο να μπει το ελληνικό δημόσιο στη 

μετοχική σύνθεση της AEGEAN. Αν είναι  ένα από τα ενδεχόμενα 

δηλαδή που εξετάζετε ή αν το έχετε αποκλείσει  αυτό.  

 Και το δεύτερο ε ίναι  γ ια τ ις μ ικροπιστώσεις, μέχρι ποιο 

όριο θα ε ίναι  το ποσό που θα μπορεί  να λαμβάνει  μια μικρή 

επιχε ίρηση δάνειο χωρίς εξασφαλίσεις και  ποιοι  θα μπορούσαν 

να ε ίναι  αυτοί  ο ι  φορείς που θα παίξουν το ρόλο των πιστωτών;  

 

Άδωνις Γεωργιάδης:  

«Στο πρώτο ερώτημα θα μείνω σε αυτό που σας ε ίπα.  Όταν 

έχουμε έτοιμο το σχέδιο θα σας το παρουσιάσω. Ότι  άλλο και  να 

σας πω θα δημιουργήσει  λανθασμένες εντυπώσεις και  λάθος 

τ ίτλους.   

 Η Κυβέρνηση επεξεργάζεται  σχέδιο γ ια 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 ε ίναι  25.000 ευρώ, 

όπως ορίζεται  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.   

 Αυτές ε ίναι  εταιρικές μορφές,  ο ι οποίες απαγορεύεται να 

δανειστούν 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 πιστεύουν 

ότι  θα ε ίναι  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 κερδίζε ις  το επιτόκιο.   
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Η πράξη έχει  δε ίξε ι  ότ ι ,  όταν γίνεται  σωστά, αυτοί  που 

δανείζουν κερδίζουν από τη διαφορά του  επιτοκίου.  Κάποια 

δάνεια προφανώς δεν θα πληρωθούν, αλλά το έσοδο από τα 

επιτόκια τους δίνε ι το κέρδος που επιδιώκει  καθένας από αυτό 

το πράγμα.  

Σας λέω, όμως, μην θεωρήσουμε ότι  όλα ε ίναι  ανεξέλεγκτα 

και  ότ ι  ο καθένας μπορεί  να χρεώνει  ό,τ ι  επιτόκιο θέλ ε ι  και  να 

κάνει  ό,τ ι  θέλει .   Υπάρχει  ένα συγκεκριμένο πλαίσιο  

λε ιτουργίας» .  

 

Άδωνις Γεωργιάδης:  

«Θυμάστε κάποτε έναν Γούκο; Να πούμε ότι  αυτό ε ίναι  

παράδειγμα που ήδη το χρησιμοποιούν άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες.  Μπορεί  να γίνε ι  οργανωμένα, μπορεί  να ανακουφίσε ι  

πολύ τ ις  επιχειρήσεις γ ια να μην καταφεύγουν στην παράνομη 

τοκογλυφία 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 ε ίναι  όμως ιδρύματα που θα παίρνεις καταθέσεις των 

ανθρώπων για να μοιράζουν λεφτά. Για αυτό και  δεν μπαίνουν 

στην κατηγορία των πιστωτικών ιδρυμάτων και  δεν χρειάζονται  

τ ις  ανάλογες εξασφαλίσεις.   Αυτή ε ίναι  η δ ιαφορά » .   

 

Ερώτηση δημοσιογράφου:  

Για τον κύριο Τσακίρη, επειδή ε ίπατε ότ ι  παρακολουθείτε τ ις 

τράπεζες γ ια τα δάνεια που δίνουν και  ο στόχος τους,  όπως 

ε ίπατε εσείς,  ε ίναι  15 δις από τ ις συστημικές θέλω να πιστεύω.  

 Μέχρι τώρα ποιο ε ίναι  το ύψος των δανείων που έχουν 

δώσει;   Αυτό ε ίναι  το πρώτο, με υποερώτημα για το ΤΕΠΙΧ ότ ι 

έχε ι  δώσει ή πρόκειται  να δώσει,  σύμφωνα με στελέχη της 

αγοράς, αναχρηματοδότηση παλαιών δανείων. Είπατε ότ ι 

απαγορεύεται  η αναχρηματοδότηση. Πώς θα εντοπίσετε τ ις 

τράπεζες;  Υπάρχουν ποινές;    

Το δεύτερο ε ίναι  αν υπάρχει  σκέψη να αλλάξετε το όριο στο 

Ταμείο Εγγυοδοσίας για το 40% της εγγύησης για το σύνολο του 

χαρτοφυλακίου των τραπεζών, το οποίο ε ίναι  εμπόδιο γιατ ί  ο ι 

τράπεζες ζητάνε εγγυήσεις.  
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Και το συμπέρασμα ε ίναι ότ ι ο μεγάλος ασθενής από αυτά 

τα δύο προγράμματα για τ ις επιχε ιρήσεις πάντα ε ίναι  εκτός.  Η  

Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. έχε ι κάνει  μ ια πρόβλεψη ότ ι  φέτος από τον COVID -

19  θα κλε ίσουν 100.000 επιχε ιρήσεις.  

Εάν θέλει  ο κύριος Άδωνις Γεωργιάδης να κάνει  μ ία 

πρόβλεψη ποιο θα ήταν το χε ιρότερο σενάριο και  πόσες εταιρίες 

θα κλε ίσουν.  

Και προς τον κύριο Μαντζούφα, εάν υπάρχει  άλλη 

εταιρε ία,  μεγάλη όπως αναφέρατε, που θέλε ι  να επενδύσει  στην 

Ελλάδα.  

 

Γιάννης Τσακίρης:  

«Επειδή το ρωτήσατε και  πριν.  Οι τράπεζες έχουν συμβατική 

υποχρέωση και στο ΤΕΠΙΧ και στο εγγυοδοτικό να μην 

αναχρηματοδοτούν πρόωρα, να μην εξοφλούν δηλαδή οι 

επιχειρήσεις πρόωρα υπάρχοντα δάνεια.  

 Προφανώς το κεφάλαιο κ ίνησης μπορεί  να χρησιμοποιηθεί 

γ ια να πληρώσει η εταιρεία μία δόση ενός δανείου που έχει .  Και 

αυτό ε ίναι  κεφάλαιο κ ίνησης. Αλλά όχι  να αποπληρώσει το 

δάνειο.  

Αυτός ε ίναι  συμβατικός όρος στις  συμβάσεις που έχει η 

Αναπτυξιακή Τράπεζα με τ ις  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. Επε ιδή ε ίναι  μεγάλα 

προϊόντα το δείγμα θα ε ίναι  αρκετά μεγάλο. Και εάν έχει  γ ίνε ι 

αυτό,  ο ι  κυρώσεις ε ίναι  τεράστιες.  Θεωρώ, λοιπόν, ότ ι  καμία 

τράπεζα δεν θα μπει  σε αυτή τη δ ιαδικασία να δώσει ένα δάνειο 

προκειμένου 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 ε ίπατε,  όσο αυξάνουμε το 40% 

τόσο μειώνουμε τη μόχλευση. Άρα, τόσο λιγότερα δάνεια θ α 

δοθούν. Είναι  μαθηματικά.    
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Ερχόμενος στις  εξασφαλίσεις,  τα δάνεια τα οποία θα 

δοθούν μέσω αυτών των εγγυήσεων θα έχουν ένα σημαντικά,  το 

ε ίπα και  στην αρχή, χαμηλό ποσό εξασφαλίσεων.  

Οι συνήθεις εξασφαλίσεις ποιες ε ίναι  τώρα σε ένα δάνειο 

τραπεζικό;  120; Ήταν 150 πριν έναν χρόνο και  να έχει  φτάσει  

τώρα 120; Αυτό θα ε ίναι  πάρα, μα πάρα πολύ χαμηλότερο από 

το υπάρχον.  

Είναι κάτι  που αυτή τη στιγμή ε ίναι  υπό διαπραγμάτευση. 

Οι τράπεζες,  μην ξεχνάτε,  από την άλλη μεριά,  προσπαθούν και  

θέλουν και  έτσι  πρέπει  να ε ίναι  να προστατεύσουν τ ις  

καταθέσεις ημών. Άρα, πρέπει  να βρούμε ένα σημείο στο οποίο 

όλοι θα ε ίναι  ευχαριστημένοι.  

Και όσον αφορά στις 100.000 επιχειρήσεις,  που ε ίπατε,  

λόγω COVID, ο στόχος όλων αυτών των μέτρων ε ίναι ,  μετά το 

τέλος της πανδημίας,  να το πω στο καλύτερο σενάριο,  να μη 

χάσουμε καμία εταιρεία λόγω αυτού.  

Κάποιες,  ο ι  οποίες θα έκλειναν πριν,  θα κλείσουν ό,τ ι  και  

να γίνε ι .  Κάποιες, ο ι  οποίες δεν θα έπαιρναν δάνειο πριν την 

πανδημία δεν θα πάρουν. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε 

αυτό.  Αυτή ε ίναι  η αγορά.   

Και ο περισσότερος θόρυβος, που έχει  έρθει  σε εμένα από 

τραπεζικά στελέχη, αλλά και  επιχειρηματίες,  γ ίνεται  από αυτούς 

που ούτως ή άλλως δεν θα έπαιρναν δάνειο και  χωρίς την 

πανδημία» .  

 

Νίκος Μαντζούφας:  

«Στην ερώτηση που κάνατε,  υπάρχει  μ ια α γγλοσαξονική 

έκφραση που λέε ι  ότ ι  «Η επιτυχία φέρνει  επιτυχία».   

Αυτή  τη στιγμή ,αυτά τα μηνύματα και  ο ι  κ ινήσεις που 

ανέφερε λίγο πριν ο Υπουργός στην ταχεία δ ιαδικασία 

αδειοδοτήσεων, εγκρίσεις αντιστοίχων επενδύσεων και ασφάλεια 

δ ικαίου,  δημιουργούν, σας το λέω μετά λόγου γνώσεως, μ ία 

ε ικόνα στο εξωτερικό παράλληλα με τη σοβαρότητα που έχει 

δε ίξε ι  η χώρα στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης η 

οποία μας αναβαθμίζε ι  πάρα πολύ.  

 Δεν θέλω να αναφερθούμε συγκεκριμένα γιατί  ε ίναι  

εμπιστευτικές συνομιλίες,  ο κάθε επιχειρηματίας εξετάζει  
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διάφορα και δεν θέλει  να τα ανακοινώνουμε στα δελτία τύπου. 

Εργαζόμαστε και  θα δείτε σύντομα επόμενα νέα αντίστοιχων 

σημαντικών επενδύσεων.  

 Το τελευταίο το οποίο ε ίναι  ήδη γνωστό ε ίναι  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  πηγαίνε ι  γ ια έκδοση 

Προεδρικού Διατάγματος.   

Μια επένδυση η οποία θα ξεκινήσει  εν τός του έτους να 

κατασκευάζετα ι .  Και πολλές άλλες που θα έχουμε τη χαρά να 

της πούμε σύντομα».  

 

 

Επισυνάπτεται  φωτογραφικό υλικό  

 

 

Ολόκληρη η συνέντευξη τύπου στο ακόλουθο link: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=veSn51OeSVY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=veSn51OeSVY

