
ΠΟΝΤΑΡΟΥΝ  
ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ
Διαβλέποντας τις ανάγκες της 
νέας εποχής που φέρνει η 
τεχνολογία στην αυτοκίνηση, 
τρεις νέοι επιχειρηματίες, οι 
Κωνσταντίνος Κεχαγιάς, Γιώργος 
Πικραμένος και Γιώργος Μέτσης, 
δημιούργησαν την καινοτόμο 
πλατφόρμα Optecharge, η οποία 
δίνει τη δυνατότητα φόρτισης 
πολλών ηλεκτρικών οχημάτων 
σε ένα φορτιστή

Η ενεργοποίηση των πόρων του Ταμείου 
Ανάκαμψης αλλάζει ριζικά τη λειτουργία 
της ελληνικής οικονομίας. «Θα διευρύνει 
το εθνικό προϊόν», δηλώνει στην «R» 
ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, 
Θόδωρος Σκυλακάκης

ΝΕΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Η έκδοσή τους θα γίνεται με 
διαδικασίες fast track, οι οποίες θα 
νομοθετηθούν εντός του Απριλίου 
με ρύθμιση που θα καταθέσει στη 
Βουλή η ηγεσία του υπουργείου 
Εργασίας
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Σ
ε νέα ένεση ρευστότητας στις πληττόμενες 
επιχειρήσεις, ύψους 1,5 δισ. ευρώ, ετοιμά-
ζεται να προχωρήσει το οικονομικό επιτε-

λείο το επόμενο διάστημα, προκειμένου να τις 
ενισχύσει ουσιαστικά κατά την επανέναρξη των 
δραστηριοτήτων τους, μετά το πολύμηνο και 
σκληρό lockdown. 

Το πακέτο ενισχύσεων θα είναι διαφοροποι-
ημένο σε σχέση με τα μέτρα που έχουν ληφθεί 
έως τώρα, αφού στόχος είναι οι επιχειρήσεις που 
έμειναν κλειστές επί μεγάλο χρονικό διάστημα να 
προμηθευτούν τα «πολεμοφόδια» που θα τις βο-
ηθήσουν αποτελεσματικά να σταθούν όρθιες στη 
μάχη της βιώσιμης επαναλειτουργίας τους, στα-
ματώντας να συσσωρεύουν οικονομικές ζημίες 
και εκκρεμότητες. Eπίσης, κοινό χαρακτηριστικό 
των διαφορετικών προγραμμάτων στήριξης εί-
ναι το ότι ενισχύονται περισσότερο οι επιχειρη-
ματίες που ήταν φορολογικά συνεπείς και έκο-
βαν αποδείξεις πριν ξεσπάσει η πανδημία. Οσοι 
εμφάνιζαν εικονικά μειωμένα έσοδα δεν θα πε-
ριλαμβάνονται σε αυτούς που θα λάβουν μεγά-

λη κρατική ενίσχυση. Οι επιχειρήσεις της εστία-
σης, κατά το άνοιγμά τους, θα λάβουν έως και 
100.000 ευρώ κρατική ενίσχυση, μη επιστρεπτέα. 

Το πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας που 
ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση φέρνει 330 
εκατ. ευρώ ζεστό χρήμα στο ταμείο των επιχει-
ρήσεων, για να μπορέσουν να αγοράσουν πρώ-
τες ύλες για τους πρώτους δύο έως τρεις μήνες. 
Παρόμοιο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί και για τις 
επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού. Ταυτό-
χρονα, θα τεθεί σε εφαρμογή τον Μάιο ένας νέ-

ος στοχευμένος κύκλος -ο 8ος κατά σειρά- επι-
στρεπτέας προκαταβολής, που θα αφορά τις επι-
χειρήσεις που παραμένουν κλειστές. Τον Μάιο 
θα «τρέξει» και το πρόγραμμα κάλυψης ενός μέ-
ρους των πάγιων δαπανών των επιχειρήσεων με 
τη μορφή ασφαλιστικού και φορολογικού πιστω-
τικού, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο, εφόσον 
εξευρεθούν οι σχετικοί πόροι, να υπάρξει πρό-
σθετο πρόγραμμα χρηματοδότησης επιχειρή-
σεων, ώστε να αποπληρώσουν τις επιταγές που 
έχουν εκδώσει και έχουν «παγώσει». 

η δημιουργία εργαλείου χρηματοδότησης των επιταγών που έχουν «παγώσει» 

ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Ο διεθνούς φήμης προπονητής 
τένις Πάτρικ Μουράτογλου και 
ο επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης 
του Cοsta Navarino Αχιλλέας 
Κωνσταντακόπουλος συμφώνησαν 
από το καλοκαίρι να λειτουργήσει 
για πρώτη φορά το «Mouratoglou 
Tennis Center» στο πολυτελές 
ξενοδοχειακό συγκρότημα, το οποίο 
αποτελεί προορισμό VIP πελατών
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Κεφάλαια 1,5 δισ. ευρώ για την επιστροφή στην κανονικότητα, ενώ εξετάζεται  σελ. 6-7
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Τα 5 μέτρα 
της επανεκκίνησης

Το στοίχημα 
της αλλαγής

του οικονομικού
μοντέλου
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