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Αθήνα, 1 Ιουνίου 2020  

Η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών ξένου τύπου  
από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ 
 και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα   

 
Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. 

Α. Συνεχίζεται η πορεία προς τη «νέα κανονικότητα» 

Από σήμερα γίνεται ένα ακόμη βήμα στη γέφυρα που πάει τη χώρα στη νέα πραγματικότητα. 
Επαναλειτουργούν με αυστηρούς υγειονομικούς κανόνες τα δημοτικά σχολεία και τα 
νηπιαγωγεία, οι παιδικοί και βρεφικοί σταθμοί, καθώς και οι εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής 
αγωγής όλων των βαθμίδων. Η απόφαση αυτή λήφθηκε μετά από ομόφωνη εισήγηση της 
Επιτροπής των ειδικών. Συνολικά λήφθηκαν υπόψη τα εξής δεδομένα: 

1ον. Την καθοδική πορεία της επιδημίας στη χώρα. 

2ον. Την ενθαρρυντική εμπειρία που είχαμε από το άνοιγμα των Γυμνασίων και των Λυκείων. 

3ον. Την διαπίστωση ότι τα παιδιά κολλάνε και μεταδίδουν τον ιό πιο δύσκολα.  

4ον. Το γεγονός ότι η μακρόχρονη απουσία από το σχολείο εμποδίζει τη μαθησιακή τους 
πορεία, την πνευματική, κοινωνική και ψυχική τους εξέλιξη. 

5ον. Την εκτίμηση ότι τα παιδιά είναι πιο ασφαλή όταν τηρούνται κανόνες, όπως στο σχολείο, 
παρά σε περιβάλλον χωρίς κανόνες. 

6ον. Το γεγονός ότι τα ανοιχτά σχολεία μειώνουν τις κοινωνικές ανισότητες και ενισχύουν τα 
παιδιά που προέρχονται από πιο ευάλωτα οικογενειακά περιβάλλοντα.  

7ον. Το γεγονός ότι οι μαθητές που φοιτούν στα ειδικά σχολεία έχουν ιδιαίτερη ανάγκη να 
βρεθούν στο περιβάλλον του σχολείου τους, με τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές 
τους, τόσο για τη μαθησιακή τους εξέλιξη, όσο και για την ψυχική, συναισθηματική και 
κοινωνική τους εξέλιξη.  

Καλωσορίζουμε λοιπόν τα παιδιά μας στο φυσικό τους περιβάλλον, το σχολείο τους. 

Σήμερα το πρωί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τους μαθητές του 2ου 
Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας. Στη συνομιλία που είχε με τους μαθητές και τους 
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εκπαιδευτικούς της 6ης Δημοτικού, κατά τη διάρκεια του μαθήματος των μαθηματικών, ο 
Πρωθυπουργός τόνισε ότι «ήταν  δύσκολη εξίσωση αυτή που κληθήκαμε να λύσουμε όλοι 
μαζί, αλλά τα καταφέραμε καλά». Επίσης σημείωσε: «Νομίζω ότι και οι γονείς πια αισθάνονται 
αρκετά σίγουροι να στείλουν τα παιδιά στο σχολείο. Και δεν σας κρύβω ότι και εγώ 
προσωπικά, έχοντας ακούσει όλες τις απόψεις των ειδικών και έχοντας πια πάρει τις 
διαβεβαιώσεις ότι ουσιαστικά δεν συντρέχει κάποιος λόγος δημόσιας υγείας, τοποθετήθηκα 
υπέρ του ανοίγματος των δημοτικών, ουσιαστικά για μαθησιακούς λόγους. Η ιδέα ότι τα 
παιδιά θα έμεναν μακριά από το σχολείο για έξι μήνες από τον Μάρτιο μέχρι το Σεπτέμβριο 
νομίζω ότι δημιουργούσε σε όλους μας αρκετά μεγάλη ανησυχία». Ο Πρωθυπουργός, τέλος, 
είπε ένα «μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης γιατί δεν ήταν απλό αυτό που 
έγινε». 

Εκτός από τις πύλες των δημοτικών σχολείων, η Ελλάδα ξανανοίγει τις πύλες της στον κόσμο. 
Από τις 15 Ιουνίου, υποδεχόμαστε τους επισκέπτες μας, σταθερά και μεθοδικά, με κανόνες και 
πρωτόκολλα ασφάλειας και υγιεινής. Είμαστε περήφανοι για τη συλλογική αντιμετώπιση της 
πανδημίας στη χώρα μας. Η έγκαιρη λήψη αποφάσεων, ο αποτελεσματικός έλεγχος, η 
ιχνηλάτηση, η διαφάνεια είναι μόνο ένα μέρος της επιτυχημένης αυτής αντιμετώπισης. Όλοι οι 
Έλληνες γίναμε ένα. Και κάναμε τη διαφορά. Δείξαμε βαθιά αίσθηση αλληλεγγύης, καθώς 
νοιαστήκαμε εξίσου για τα αγαπημένα μας πρόσωπα, αλλά και για τους γείτονές μας. Τώρα 
ανοίγουμε τη χώρα μας στον κόσμο με αίσθημα φιλοξενίας και καλωσορίσματος. Για να 
αναδείξουμε ένα σημαντικό στοιχείο της ανθρωπιάς μας: Να συναντηθούμε ως φίλοι και να 
μοιραστούμε εμπειρίες.  

Φροντίζουμε, αυτό το Καλοκαίρι, η υγεία και η ασφάλεια να είναι η πρώτη μας 
προτεραιότητα, ενόσω θα μοιραζόμαστε μαζί τον Πολιτισμό, την Ιστορία και τις ομορφιές της 
Πατρίδας μας. Η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να αξιολογεί συνεχώς τα επιδημιολογικά 
δεδομένα, σε συνεργασία με τους ειδικούς και τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. 
Και ανάλογα θα δέχεται επισκέπτες από χώρες που παρουσιάζουν βελτίωση στην 
επιδημιολογική τους καμπύλη. Ταυτόχρονα, θα παραμένει σε εγρήγορση για ενδεχόμενο 
επιδείνωσης σε κάποιες από αυτές. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα θα εφαρμόζει από 15 
Ιουνίου στοχευμένους δειγματοληπτικούς ελέγχους στους επισκέπτες μας και ήδη ενισχύει τις 
υγειονομικές υποδομές, με ιδιαίτερη έμφαση στα νησιά μας. Στόχος μας είναι η μέγιστη 
ασφάλεια για κατοίκους και επισκέπτες.  

Ήδη σήμερα, γίνεται το πρώτο βήμα για την επανεκκίνηση του τουρισμού, καθώς ανοίγουν τα 
ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας και οι κατασκηνώσεις (camping).  

Από σήμερα, επίσης, ξεκινάει η λειτουργία:  

-Του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, του Εκλογοδικείου και του Μισθοδικείου. Του 
Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. Του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και των πολιτικών δικαστηρίων. Η πλήρης λειτουργία της Εθνικής Σχολής 
Δικαστικών Λειτουργών ξεκινά αύριο  2 Ιουνίου, ενώ η πλήρης λειτουργία των ποινικών 
δικαστηρίων, θα αρχίσει στις 21 Ιουνίου.  
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-Από, σήμερα, επιτρέπεται και η επαναλειτουργία των θερινών κινηματογράφων, των 
υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering), των κτημάτων για τη διενέργεια 
εκδηλώσεων, των υπηρεσιών διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, των  βιβλιοθηκών και 
των αρχειοφυλακείων, των γηπέδων γκολφ, των κολυμβητηρίων, των υπηρεσιών τατουάζ και 
μασάζ.  

-Επιτρέπεται, επίσης η επαναλειτουργία των  πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων, χωρίς 
την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, καθώς και των κυριακάτικων αγορών. 

-Από σήμερα  αίρονται οι ηλικιακοί περιορισμοί στην αθλητική δραστηριότητα. Ατομικές ή 
ομαδικές προπονήσεις θα γίνονται με τους περιορισμούς που αφορούν στη χωρητικότητα των 
αθλητικών εγκαταστάσεων. Από το προσεχές Σάββατο, θα επιτρέπεται και η διεξαγωγή 
αγωνιστικών δραστηριοτήτων, χωρίς την παρουσία θεατών. 

Β. Σε ό,τι αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ταμείο Ανάκαμψης 

Πρόκειται για μια τολμηρή και γενναία πρόταση που βάζει τον πήχη ψηλά. Τώρα -όπως τόνισε 
ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης- εξαρτάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να σταθεί 
στο ύψος των περιστάσεων. Βέβαιο πάντως είναι ότι, σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα είναι από 
τις πιο ωφελημένες χώρες, καθώς οι προτάσεις της Επιτροπής πληρούν τις τέσσερις 
προϋποθέσεις που είχαμε θέσει: 

Πρώτον, το προτεινόμενο πακέτο είναι μεγάλο και φιλόδοξο. Στην Ελλάδα αναλογούν πόροι 
περίπου 32 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό  αντανακλά την ενισχυμένη αξιοπιστία της 
χώρας. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έθεσε, εδώ και μήνες, τα θέματα αυτά, τόσο σε διμερές όσο 
και σε πολυμερές επίπεδο με αποκορύφωμα τις τηλεδιασκέψεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 

Δεύτερον, είναι ευέλικτο. Προβλέπεται  τετραπλασιασμός του «Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» 
προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, κάτι που είχε βάλει πρώτος ο 
Πρωθυπουργός στο ευρωπαϊκό τραπέζι, στο πλαίσιο της πράσινης ατζέντας της 
Κυβέρνησης. Προβλέπεται η αύξηση του rescEU για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας 
των κρατών-μελών. Κάτι που, επίσης, είχε προτείνει εδώ και χρόνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 
ως αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Προβλέπονται, 
επίσης, αυξημένες δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη. 

Τρίτον, αφορά περισσότερο επιχορηγήσεις και λιγότερο δάνεια. Και το πακέτο των 
επιχορηγήσεων που  αναλογεί στην Ελλάδα αντιστοιχεί, στην ουσία σε ένα δεύτερο ΕΣΠΑ, 
ανεβάζοντας σε περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια ευρώ τα ποσά που θα κατευθυνθούν 
στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.  

Τέταρτον, το πακέτο θα χρηματοδοτηθεί από κοινό δανεισμό. Υπενθυμίζεται πως όταν -στις 
25 Μαρτίου- ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και άλλοι οκτώ ηγέτες, με κοινή 
επιστολή τους προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ζητούσαν έναν μηχανισμό 
κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού, το αίτημά τους έμοιαζε με ουτοπία. Και, όμως, έγινε, 
πραγματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η Κυβέρνηση έχει μεγάλη ευθύνη να αξιοποιήσει αυτή την 
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ιστορική ευκαιρία για την Πατρίδα μας.  Δεν θα ξοδέψουμε, αλλά θα επενδύσουμε, με σύνεση 
και υπευθυνότητα, τους πόρους αυτούς για να μεταμορφώσουμε την Ελλάδα.  

Γ. Σε ό,τι αφορά την οικονομία  

Από σήμερα ξεκινά -και θα διαρκέσει έως  τις 31 Οκτωβρίου- η καταβολή μειωμένου  Φ.Π.Α., 
από το 24% στο 13%, στον καφέ και τα μη αλκοολούχα ποτά, στα εισιτήρια των 
κινηματογράφων, καθώς και στις μεταφορές με τρένο, μετρό και τραμ, αστικά και υπεραστικά 
λεωφορεία, αεροπλάνα και  πλοία. Ήδη, από σήμερα, τα εισιτήρια αστικών συγκοινωνιών στην 
Αθήνα μειώνονται στο 1,20 ευρώ και στη Θεσσαλονίκη στα 90 λεπτά.   

Από σήμερα ξεκινά και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στη μισθωτή εργασία κατά 0,90 
ποσοστιαίες μονάδες (0,48% για τον εργοδότη και 0,42% για τον εργαζόμενο) για τις θέσεις 
πλήρους απασχόλησης. 

Από αύριο, 2 Ιουνίου, περίπου 240.000 συνταξιούχοι, θα έχουν μεσοσταθμική αύξηση περίπου 
100 ευρώ το μήνα, μικτά, στις επικουρικές τους συντάξεις. Η Κυβέρνηση εφαρμόζει την 
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκρινε αντισυνταγματική την περικοπή των 
επικουρικών συντάξεων που επέβαλε ο νόμος Κατρούγκαλου. 

Τις επόμενες μέρες θα αρχίσει να καταβάλλεται σε περίπου 3.500 ανέργους ναυτικούς το 
επίδομα ανεργίας. Ήδη, έχει καταβληθεί σε 2.160 ναυτικούς το επίδομα ειδικού σκοπού των 
800 ευρώ.  

Δ. Σε ό,τι αφορά τη στήριξη επιχειρήσεων 

Εντός του Ιουνίου, θα δρομολογηθούν οι  διαδικασίες για το δεύτερο κύκλο της επιστρεπτέας 
προκαταβολής, με βάση την απώλεια τζίρου των μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου. Στο νέο 
κύκλο θα προστεθεί και το αδιάθετο υπόλοιπο του πρώτου κύκλου, έτσι  ώστε το συνολικό 
ποσό που θα έχει χορηγηθεί, μέχρι τέλος Ιουνίου, να διαμορφωθεί στα 2 δισεκατομμύρια 
ευρώ. 

Σημειώνεται ακόμη ότι, στα εργαλεία ρευστότητας που έχουμε ανακοινώσει (ΤΕΠΙΧ ΙΙ και 
ταμείο εγγυοδοσίας), προστίθεται και ο νέος κύκλος ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου: 

- Για τη γενική επιχειρηματικότητα ύψους 350 εκατ. ευρώ, και  

 - για τις μικρές επιχειρήσεις ύψους 150 εκατ. ευρώ.  

Παράλληλα, δρομολογούνται τρία νέα προγράμματα: 

- Το πρώτο, ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά περιβαλλοντικές υποδομές, εγκαταστάσεις 
διαχείρισης αποβλήτων και σύσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα της 
ανακύκλωσης αποβλήτων.  
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- Το δεύτερο, ύψους  32 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά στην  ενίσχυση αλυσίδων  προστιθέμενης 
αξίας, συνεργατικών συνεταιρισμών και δικτυώσεων και απευθύνεται σε υφιστάμενες 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις μεταποιητικής δραστηριότητας.  

- Και το τρίτο, ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, στοχεύει στην αναβάθμιση των υποδομών στις 
εγκαταστάσεις του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας και την κεντρική αγορά 
Θεσσαλονίκης. 

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για αυτή την εβδομάδα, σημειώνω δύο 
σημαντικές πρωτοβουλίες: 

- Την Πέμπτη 4 Ιουνίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε 
παρουσίαση του Προγράμματος «Restart Tourism». 

- Την Παρασκευή 5 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, θα μιλήσει στην παρουσίαση 
του φιλόδοξου σχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την Ηλεκτροκίνηση. 

Σας ευχαριστώ και παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας, με τη συνήθη πλέον ηλεκτρονική 
διαδικασία υποβολής. Τις ερωτήσεις θα συντονίζει ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Γραφείου 
Τύπου του Πρωθυπουργού κ. Γιώργος Ευθυμίου, τηρώντας αυστηρή σειρά προτεραιότητας. 

ΣΤ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ: Σας ανησυχούν οι αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες για τις δομές 
μεταναστών-προσφύγων, όπως για παράδειγμα αυτές που καταγράφηκαν στη Μαλακάσα; 
Υπάρχει περίπτωση να επανεξεταστούν τα δεδομένα για το πώς θα γίνει ο καταμερισμός στην 
ηπειρωτική χώρα; 

ΣΤ. ΠΕΤΣΑΣ: Κατ’ αρχάς, η περίπτωση που αναφέρατε, αφορά σε υφιστάμενες δομές. 
Επομένως, έχει να κάνει με την καλύτερη δυνατή διαχείριση του προσωπικού που φιλοξενείται 
σ’ αυτές τις δομές. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται, το επόμενο χρονικό διάστημα, για να 
εκλείψουν φαινόμενα παραβατικότητας, να υπάρξει καλύτερη αστυνόμευση και 
περιφρούρηση της περιοχής. Και αυτό θα κάνουμε παντού στην Επικράτεια. 

Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος, έχουν γίνει τις προηγούμενες ημέρες από το Υπουργείο 
Μετανάστευσης και Ασύλου σχετικές ανακοινώσεις. Για την επιτάχυνση των διαδικασιών 
απονομής ασύλου.  Για την δυνατότητα των ανθρώπων που δικαιούνται διεθνούς προστασίας, 
να λάβουν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα και να μετακινηθούν από τις δομές. Για  την 
πολύ καλή πορεία που έχουμε τους τελευταίους μήνες σχετικά με την ανάσχεση των ροών 
μετανάστευσης που έχουν μειωθεί κατά περίπου 97%, όπως ανακοίνωσε το αρμόδιο 
Υπουργείο. Άρα δουλεύουμε συγκροτημένα, στοχευμένα και με σχέδιο για ν’ αντιμετωπίσουμε 
όλες τις πτυχές αυτού του δύσκολου προβλήματος. 

Κ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιος είναι ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης, για την τύχη χιλιάδων 
προσφύγων που αποχωρούν σταδιακά από τα προγράμματα στέγασης; Υπάρχει ο κίνδυνος να 
βρεθούν στους δρόμους και τις πλατείες; 
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ΣΤ. ΠΕΤΣΑΣ: Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται, προκειμένου να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση αυτού 
του αριθμού των ανθρώπων που φεύγουν από τις δομές, καθώς προχωρούμε σε κάτι το οποίο 
έπρεπε να έχουμε κάνει ως χώρα εδώ και χρόνια. Δηλαδή, να έχουμε μια γρήγορη και 
αποτελεσματική διαδικασία χορήγησης ασύλου. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα λαμβάνουν τη 
διεθνή προστασία, άνθρωποι που είναι πρόσφυγες, φυσικά θα μπορούν να μετακινηθούν και 
στην Επικράτεια, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες, όταν θα λάβουν τα ταξιδιωτικά έγγραφα. Το 
βασικό ζητούμενο, όμως, είναι να έχουμε αυτή τη συγκροτημένη, όπως είπαμε, πολιτική.  
Τόσο σε ό,τι αφορά την ανάσχεση των ροών, όσο και σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες ασύλου. 
Αυτοί οι οποίοι δεν το δικαιούνται θα πρέπει να επιστρέφουν στις χώρες από τις οποίες 
προήλθαν, αλλά με μία ανθρώπινη διαδικασία, μέσα από τις υφιστάμενες δομές. 

Γ. ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ: Πώς θα γίνονται οι καταβολές από το πακέτο των 22 δισεκατομμυρίων των 
επιχορηγήσεων, από το πακέτο Von der Leyen και με ποια συχνότητα; Θα υπάρξει αυξημένη 
εποπτεία, υπό μορφή αξιολογήσεων σε τρίμηνη ή εξαμηνιαία βάση; 

ΣΤ. ΠΕΤΣΑΣ: Ακόμα δεν το είδαμε, να το μοιράσουμε αποκλείεται. Αυτό που θα κάνουμε θα 
είναι να σχεδιάσουμε ένα πολύ συνεκτικό σχέδιο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. 
Θα λαμβάνει υπόψη και αυτή τη χρηματοδότηση, η οποία είναι πολύ μεγάλη. Άλλο τόσο 
μεγάλη όμως είναι και η ευθύνη της Κυβέρνησης να σχεδιάσει κάτι σωστό. Όσον αφορά το 
ερώτημα αν τα χρήματα αυτά συνδέονται με κάποιου είδους εποπτεία, δεν υπάρχει τέτοιο 
θέμα. Είμαστε μια Κυβέρνηση μεταρρυθμιστική, που έχει ένα μεταρρυθμιστικό σχέδιο και θα 
χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα για να αναπτύξει την ελληνική οικονομία και να 
μεταμορφώσει  -όπως έχουμε πει- την Ελλάδα. Δεν θέλουμε να μπερδεύονται οι Έλληνες. Γι’ 
αυτό να πούμε κάτι ξεκάθαρο και απλό: Με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Τσίπρα υπήρχαν μνημόνια, 
με τον κ. Μητσοτάκη υπάρχουν πακέτα ανάπτυξης της οικονομίας. 

Β. ΣΑΜΑΡΑ: Ποιος είναι ο βασικός κεντρικός σχεδιασμός για το πακέτο των 32 
δισεκατομμυρίων. Πώς θα μοιραστούν; Ποιες θα είναι οι προτεραιότητες της Κυβέρνησης; 

ΑΙΜ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ: Θα επιδιώξετε -και με ποιον τρόπο;- τη συναίνεση της Αντιπολίτευσης για 
τη διαμόρφωση του σχεδίου αξιοποίησης των 32 δισεκατομμυρίων του Ταμείου Ανάκαμψης; 

ΣΤ. ΠΕΤΣΑΣ: Αυτό που έχει σημασία είναι ένας σωστός σχεδιασμός. Υπάρχει -όπως γνωρίζετε- 
ήδη σε εξέλιξη, η Επιτροπή η οποία εξετάζει το αναπτυξιακό σχέδιο της Ελλάδας. Δεν είναι κάτι 
καινούργιο, έχει συγκροτηθεί  εδώ και κάποιους μήνες η Επιτροπή. Σε αυτή  συμμετέχουν 
καταξιωμένοι οικονομολόγοι και άλλοι επιστήμονες και προεδρεύει ο νομπελίστας, 
Ακαδημαϊκός, κ. Πισσαρίδης. Επομένως, θα υπάρξει η προσαρμογή της οδηγίας που έχει δοθεί 
στην Επιτροπή, ώστε να λάβει υπόψη, στο αναπτυξιακό μοντέλο που σχεδιάζει, και αυτή την 
πρόσθετη χρηματοδότηση. Γιατί οι πόροι είναι πολύ σημαντικοί για το αναπτυξιακό μοντέλο 
που θα παρουσιάσει στην Κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός θα εντάξει το σχέδιο αυτό στην 
κυβερνητική πολιτική. Αργότερα θα ενσωματωθεί και στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, το 
οποίο κάθε φορά επικαιροποιούμε και υποβάλλουμε. Αυτή θα είναι η πορεία των πραγμάτων. 
Όχι βιαστικά. Συντεταγμένα, ώστε να αξιοποιήσουμε πραγματικά αυτή την ιστορική ευκαιρία. 
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ΑΜ. ΚΑΤΖΟΥ-Π. ΜΠΟΤΣΑΡΑΚΟΣ: Η Τουρκία ετοιμάζεται για έρευνες στην ελληνική 
υφαλοκρηπίδα. Πώς θα αντιδράσετε; 

ΣΤ. ΠΕΤΣΑΣ: Υπάρχει ήδη ένα σχέδιο ενεργειών οι οποίες θα αρχίσουν να κλιμακώνονται και 
θα λάβετε γνώση από σήμερα το μεσημέρι και μετά. 

ΣΠ. ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ: Μπορείτε να μας πείτε εάν οι περιοχές στις οποίες η Τουρκία σχεδιάζει να 
πραγματοποιήσει γεωτρήσεις για πετρέλαιο βρίσκονται εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων; 

ΣΤ. ΠΕΤΣΑΣ: Νομίζω ότι έχουμε απαντήσει πολλές φορές γι’ αυτό το ζήτημα. Αυτές οι ενέργειες 
τις οποίες κάνει η πλευρά της Τουρκίας σε συνέχεια των άκυρων μνημονίων με τη διοίκηση της 
Τρίπολης δεν έχουν καμία νομική βάση. Εμείς θα κάνουμε, από εκεί και πέρα, ό,τι χρειάζεται 
για να προασπίσουμε τα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. 

ΔΗΜ. ΓΚΑΤΣΙΟΣ: Για το ίδιο θέμα. Κύριε Εκπρόσωπε, προτίθεται η Κυβέρνηση να προβεί σε 
εκστρατεία ενημέρωσης Διεθνών Οργανισμών και Συμμάχων για την αυξανόμενη 
προκλητικότητα της Τουρκίας; 

ΣΤ. ΠΕΤΣΑΣ: Αυτό το κάνουμε εδώ και πολλούς μήνες και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, όταν 
χρειάζεται. 

ΑΜ. ΚΑΤΖΟΥ: Στην περίπτωση που τον Σεπτέμβριο η επιδείνωση των μακρο-οικονομικών 
δεικτών είναι μεγαλύτερη από την αναμενόμενη, πώς θα εφαρμόσει η Κυβέρνηση το πακέτο 
των φοροελαφρύνσεων; 

ΣΤ. ΠΕΤΣΑΣ: Έχει δεσμευτεί και ο Πρωθυπουργός στην προεκλογική περίοδο, αλλά και 
μετεκλογικά και εντελώς πρόσφατα, ότι το βασικό διακύβευμα είναι, από εδώ και πέρα, η 
εφαρμογή του προγράμματός μας σε ένα περιβάλλον που έχει αλλάξει με την πανδημία του 
κορονοϊού. Γι΄ αυτό, σημασία έχει μόνο το timing και όχι εάν θα γίνουν οι μειώσεις φόρων και 
εισφορών που έχουμε πει. Και έχει δώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, σε πρόσφατη τηλεοπτική 
του συνέντευξη, το στίγμα ότι θα ξεκινήσει αυτή η αποκλιμάκωση από σημαντική μείωση των 
ασφαλιστικών εισφορών, γιατί θέλουμε να τονώσουμε την απασχόληση και την εργασία.  

ΧΡ. ΚΟΣΕΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Εκπρόσωπε, εάν μπορείτε, ξεκαθαρίστε μας το τι θα συμβαίνει με 
τους τουρίστες που θα φτάνουν στη χώρα μας, μετά τις 15 Ιουνίου. Σε ποιο μέρος θα 
περιμένουν για να βγαίνουν τα αποτελέσματα των τεστ και σε ποια ξενοδοχεία, εάν είναι 
θετικά τα τεστ; Θα είναι ξενοδοχεία που θα πληρώνει το Κράτος, στην πρωτεύουσα ή ακόμα 
και στα νησιά; Τι θα ισχύει με τις πτήσεις transit; 

ΣΤ. ΠΕΤΣΑΣ: Σε όλο αυτό το διάστημα, από την ημερομηνία που είχαμε κλείσει τα σύνορά μας 
σε συγκεκριμένες χώρες, οι πολίτες που έρχονται με κάποιες πτήσεις στην Ελλάδα, στο 
αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, υποβάλλονται σε τεστ. Μένουν ένα βράδυ σε ξενοδοχείο 
και ανάλογα με το αποτέλεσμα του τεστ μπορούν -μετά τις τελευταίες μας αποφάσεις- να 
φύγουν και να είναι σε μια πιο χαλαρή καραντίνα επτά ημερών ή σε μια αυστηρή υπό 
επιτήρηση καραντίνα 14 ημερών. Όλους αυτούς τους μήνες ήταν χιλιάδες οι άνθρωποι που 
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πέρασαν από αυτή τη διαδικασία. Είχαμε φροντίσει να φιλοξενηθούν χωρίς προβλήματα σε 
ξενοδοχεία μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα ή μέχρι να τελειώσει η καραντίνα. Αυτό θα 
συνεχίσουμε να κάνουμε και μετά. Με μια διαφορά. Περιμένουμε να έχουμε πολύ λιγότερα 
περιστατικά. Μακάρι να μην έχουμε κανένα, καθώς οι επιδημιολογικοί κύκλοι, τουλάχιστον 
στις χώρες της Ευρώπης από όπου αναμένονται οι περισσότερες αφίξεις, φαίνεται να 
συγχρονίζονται προς τα κάτω. Θα έχουμε επίσης στοχευμένους δειγματοληπτικούς ελέγχους. 
Άρα θα έχουμε διττή ανάλυση κινδύνου, προκειμένου να εντοπίζουμε περιοχές που 
ενδεχομένως να υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανιστεί ένα κρούσμα. Τα θετικά 
κρούσματα θα φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία με κόστος που θα βαρύνει το ελληνικό Δημόσιο. 
Το κάναμε και στο παρελθόν και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ελπίζουμε να είναι λίγα τα 
κρούσματα ή και μηδενικά. Και αυτό το Καλοκαίρι, με ασφάλεια και με κανόνες, θα έχουμε 
μια τουριστική σεζόν, έστω μικρότερη, αλλά όχι χαμένη. 

ΝΕΚ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ: Στο ίδιο θέμα. Όσον αφορά τον τουρισμό και τους επισκέπτες από το 
εξωτερικό, ήθελα να ρωτήσω, εάν η Ελλάδα θα αναλαμβάνει το κόστος της καραντίνας 
πιθανών κρουσμάτων και πού θα γίνεται αυτό; Σε τουριστικά καταλύματα στο μέρος που είναι 
ή στην Αθήνα; Και πώς θα γίνεται η μεταφορά τους εκεί; Και τι θα γίνεται σε περίπτωση που 
κάποια από τα δειγματοληπτικά τεστ είναι θετικά στο αεροδρόμιο, κατά την άφιξη των 
τουριστών; 

ΣΤ. ΠΕΤΣΑΣ: Όλες τις λεπτομέρειες των επιχειρησιακών σχεδίων θα τις πληροφορείστε στο 
επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς θα πλησιάζουμε τις 15 Ιουνίου. Αυτό που είναι ξεκάθαρο -
και το απαντώ ευθέως- είναι ότι για όσους θα μπαίνουν σε καραντίνα, το κόστος αυτό θα το 
επιβαρύνεται το ελληνικό Δημόσιο. 

ΦΙΛ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ: Το Σαββατοκύριακο παρατηρήθηκε έντονος συγχρωτισμός έξω από 
καταστήματα εστίασης σε κεντρικές περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά. Ανησυχεί την 
Κυβέρνηση το φαινόμενο αυτό; Σκοπεύει να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία για να το 
αντιμετωπίσει; 

ΣΤ. ΠΕΤΣΑΣ: Ήταν πάρα πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα της καραντίνας. Με πολύ θετικά 
αποτελέσματα, οι Έλληνες δείξαμε ατομική υπευθυνότητα, συλλογική ωριμότητα και 
καταφέραμε να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Έναν μήνα σχεδόν μετά την άρση του 
lockdown, τα κρούσματα είναι μονοψήφια και αυτό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Φυσικά και ο 
συγχρωτισμός είναι ο εχθρός που πρέπει να νικήσουμε. Πρέπει όλοι να προσέχουμε. Θα 
συνεχίσουμε να το λέμε: Τηρούμε τα μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας και τις 
αποστάσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως αυτές που αναφέρετε, φυσικά δεν παρατηρήθηκε 
η τήρηση των αποστάσεων. Εμείς θα συνεχίζουμε συνεχώς να εκπέμπουμε το ίδιο μήνυμα:  
Είναι προς το καλό όλων μας, κάτι που κερδίσαμε με κόπο, να μην το χάσουμε σε πολύ 
σύντομο χρονικό διάστημα. 

ΕΛ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ: Μια διευκρινιστική ερώτηση για το πακέτο των 32 δις. Κύριε 
Εκπρόσωπε πώς σχολιάζετε τις σημερινές δηλώσεις, στα «ΝΕΑ», του Αντιπροέδρου της 
Κομισιόν Ντομπρόφσκις, περί ενισχυμένης εποπτείας στην Ελλάδα, σχετικά με το ευρωπαϊκό 
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πακέτο ανάκαμψης. Προετοιμάζεστε για το ενδεχόμενο οι διαπραγματεύσεις να οδηγήσουν 
τελικά σε σκληρούς όρους για τη χορήγηση των κεφαλαίων; 

ΣΤ. ΠΕΤΣΑΣ: Κατ’ αρχάς, οι Έλληνες ξέρουν ότι η προηγούμενη Κυβέρνηση μας έβαλε σε ένα 
τρίτο αχρείαστο μνημόνιο και μας άφησε σε ένα καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Αυτό είναι 
γνωστό και εν πολλοίς αυτά επαναλαμβάνει στη συνέντευξή του ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν. 
Όσον αφορά το τι πρόκειται να γίνει για τα κονδύλια των 32 δις, απάντησα και πριν ότι δεν 
υπάρχουν όροι και περιορισμοί, που έχουν να κάνουν με μνημονιακές υποχρεώσεις. 
Μνημόνια υπήρχαν επί Τσίπρα. Επί Μητσοτάκη υπάρχουν πακέτα ανάπτυξης. Αυτό είναι 
ξεκάθαρο. Αυτό που θα κάνουμε, είναι να υποβάλουμε ένα σχέδιο που θα δουλεύει προς 
όφελος όλων των Ελλήνων. 

ΑΠ. ΜΑΓΓΗΡΙΑΔΗΣ: Τι νομικά εργαλεία έχει στη διάθεσή της η χώρα για να αντιμετωπίσει την 
πρόθεση της Άγκυρας να προχωρήσει σε έρευνες σε ζώνες της ελληνικής υφαλοκρηπίδας; 

ΣΤ. ΠΕΤΣΑΣ: Απάντησα και πριν ότι υπάρχει ένα πλαίσιο κλιμακούμενων ενεργειών, για τις 
οποίες θα αρχίσετε να λαμβάνετε γνώση από σήμερα, μετά το μεσημέρι. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

  

  

 


