
ΟΙ ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ  
ΤΟΥ ΕΛΟΝ ΜΑΣΚ
Μέσα στις επόμενες ημέρες, 
η εταιρεία παροχής υψηλής 
τεχνολογίας -με έμφαση στο 
δορυφορικό ίντερνετ- Starlink του 
Αμερικανού δισεκατομμυριούχου 
θα αρχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες 
της στους πρώτους πελάτες της 
στην Ελλάδα. Το χρονικό της 
συμφωνίας του Δημοσίου με τον 
εκκεντρικό επιχειρηματία

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
Ο σχεδιασμός για την τουριστική 
περίοδο του 2022 ξεκίνησε, με τις 
ξένες αεροπορικές εταιρείες και 
τους tour operators να αυξάνουν 
τον όγκο των δρομολογίων και 
των προορισμών στην Ελλάδα
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πιδοτήσεις έως και 80% προβλέ-
πει ο νέος αναπτυξιακός νόμος, 
που θα τεθεί εντός της εβδομά-

δας σε διαβούλευση και θα εφαρμο-
στεί από τις αρχές του νέου έτους. Σύμ-
φωνα με το νέο πλαίσιο, οι επιδοτήσεις 
θα είναι αυξημένες σε ποσοστά από 
5% έως 25%, σε σχέση με τον νόμο 
που βρίσκεται σήμερα σε ισχύ. Επιδό-
τηση έως 60% θα λαμβάνουν οι μεγά-
λες επιχειρήσεις, έως 70% οι μεσαίες, 
έως 80% οι μικρές, ενώ τα ποσοστά 
ενίσχυσης θα είναι αυξημένα στις 12 
από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας. 
Για παράδειγμα, αυξημένα ποσοστά 
ενίσχυσης θα λάβουν, μεταξύ άλλων, 
οι επιχειρήσεις που έχουν έδρα στις 
Περιφέρειες του Βόρειου και του Νό-
τιου Αιγαίου, της Κρήτης και της Δυτι-
κής Μακεδονίας. Συνολικά, θα υπάρ-
χουν 12 καθεστώτα ενισχύσεων, όπως 
είναι ο τουρισμός και οι εναλλακτικές 

μορφές του, η αγροδιατροφή και η 
υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων από 
νέους επιχειρηματίες. Τα καθεστώτα 
θα εστιάζουν, επίσης, στην πράσινη 
μετάβαση και στον ενεργειακό μετα-
σχηματισμό, στη βιομηχανία, στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό, στην αύ-
ξηση της απασχόλησης, στην ενίσχυ-
ση των δεξιοτήτων, στον τεχνολογικό 

εκσυγχρονισμό, στην προώθηση της 
έρευνας και της καινοτομίας και στην 
ενίσχυση της εξωστρέφειας. 

Στόχος του νέου αναπτυξιακού νό-
μου είναι να καταστήσει ταχύτερες 
τις διαδικασίες έγκρισης, ένταξης και 
ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων με 
την έγκρισή τους να μην ξεπερνά τις 
60 ημέρες, έναντι των περίπου 700 

ημερών που ήταν ο μέσος χρόνος 
τα προηγούμενα έτη. Μιλώντας στη 
Realnews, ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νί-
κος Παπαθανάσης επισημαίνει ότι 
«είναι η πρώτη φορά που θα υπάρ-
ξει αύξηση των ενισχύσεων στις πε-
ριφέρειες, οι οποίες θα αποτελέσουν 
σημεία ανάπτυξης και επενδύσεων».

ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης

ΑΕΡΑΣ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ  
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ο ιδρυτής και πρόεδρος του 
αμερικανικού κολοσσού Millennium 
Media, Αβι Λέρνερ, ετοιμάζει νέες 
κινηματογραφικές παραγωγές στη 
χώρα μας και επενδύει 20 εκατ. 
ευρώ στην κατασκευή στούντιο στη 
Θέρμη Θεσσαλονίκης. Τα σχέδια των 
Cinespace, Amazon, Disney, Apple TV 
και Netflix στην ελληνική αγορά

www.real.gr
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Το νομοσχέδιο θα βγει σε διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα. Τι δηλώνει στην «R» 

Το υπουργείο Οικονομικών θα διαθέσει 7 δισ. 
ευρώ για την εξόφληση του ΔΝΤ και την πρόωρη 
αποπληρωμή δανείων που έχει λάβει η Ελλάδα 
από χώρες της Ε.Ε. Επισπεύδεται η καταβολή 
ληξιπρόθεσμων οφειλών του κράτους προς 
ιδιώτες, που ανέρχονται στα 2 δισ. ευρώ
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Νέος αναπτυξιακός
με επιδοτήσεις
έως και 80%


