
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ
Στο επίκεντρο των επαφών που 
είχαν στην Ελλάδα 27 Γάλλοι 
επιχειρηματίες βρέθηκε ο Σεζάρ 
Σαντσέ Λοπέ, αντιπρόεδρος της 
Airbus για τη νότια Ευρώπη, 
καθώς ο γίγαντας των αιθέρων 
διατηρεί στενούς επενδυτικούς 
δεσμούς με την ελληνική 
οικονομία, με αιχμή τον τουρισμό. 
Τι συζήτησε ο ισχυρός άνδρας του 
γαλλικού ομίλου με την ηγεσία 
του υπουργείου Τουρισμού

φθηΝη ΣΤΕΓη ΓΙΑ ΝΕΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ
Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα του 
προγράμματος στήριξης, μέσω άτοκων 
δανείων, μισθωτών και ελεύθερων 
επαγγελματιών, στο πλαίσιο των 
δράσεων ενίσχυσης που προωθούν το 
υπουργείο Εργασίας και ο πρώην ΟΑΕΔ
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Σ
χέδιο με τρία προγράμματα, ύψους 1,190 
δισ. ευρώ, προς την κατεύθυνση της εξοι-
κονόμησης ενέργειας σε κατοικίες, με αντι-

κατάσταση ηλεκτρικών συσκευών, δημόσια κτίρια 
και επιχειρήσεις πρόκειται να εφαρμόσει η κυβέρ-
νηση, ώστε να μειωθεί περαιτέρω το ενεργειακό 
κόστος. Η αρχή θα γίνει με το πρόγραμμα «Ανα-
κυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή», ύψους 100 εκατ. 
ευρώ, που θα ξεκινήσει στις αρχές Ιουνίου με την 
ενεργοποίηση πλατφόρμας στην οποία οι ενδια-
φερόμενοι πολίτες θα υποβάλουν αίτημα προκει-
μένου να αποσύρουν παλαιές συσκευές και να τις 
αντικαταστήσουν με νέες. Το πρόγραμμα περι-
λαμβάνει την αντικατάσταση και την ανακύκλω-
ση κλιματιστικών, ψυγείων και καταψυκτών, κα-
θώς οι συσκευές αυτές δημιουργούν τα μεγαλύ-
τερα φορτία ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ δεν περι-
λαμβάνει πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων 
και ηλεκτρικές κουζίνες. Τα ωφελούμενα νοικο-
κυριά θα έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστή-
σουν έως και τρεις ηλεκτρικές συσκευές. Τα ποσο-
στά επιδότησης θα κυμανθούν από 30% έως 50% 
ανά νοικοκυριό, ανάλογα με το ετήσιο εισόδημα. 
Αναφορικά με την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα 
ισχύσουν κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια, 
ενώ προτεραιότητα θα δοθεί σε ευάλωτες κοινω-
νικές ομάδες, όπως ΑμεΑ, μονογονεϊκές οικογένει-
ες και πολύτεκνοι. Δεν θα υπάρξει εισοδηματικό 
πλαφόν, ωστόσο όσο πιο μεγάλο εισόδημα έχει 
κάποιος θα μειώνεται η επιδότηση και αντιστρό-
φως. Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέ-
σα από ειδική πλατφόρμα και οι ενδιαφερόμενοι 
θα μπορούν να εισέρχονται στο σύστημα χρησι-
μοποιώντας τους κωδικούς taxisnet. Εφόσον έχει 
εγκριθεί η αίτηση, θα χορηγείται στους ωφελού-

μενους εκπτωτικό κουπόνι, το οποίο θα αφαιρεί-
ται από την τιμή των νέων ηλεκτρικών συσκευών 
από το κατάστημα. 

Νοσοκομεία
Στη συνέχεια, μέσα στο καλοκαίρι, θα ξεκινήσει 
το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση 
τουλάχιστον 500 κτιρίων που στεγάζουν υπηρε-
σίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και κατα-
λαμβάνουν έκταση περί τα 2,5 εκατ. τετραγωνι-
κά μέτρα. Για τα κτίρια του Δημοσίου προβλέπε-
ται η ετήσια ενεργειακή αναβάθμιση του 3% του 
συνολικού εμβαδού των κτιρίων της κεντρικής δι-
οίκησης, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετο-
χής και των εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών.  Το 
πρόγραμμα, ύψους 640 εκατ. ευρώ, αφορά κτί-
ρια του Δημοσίου που εντάσσονται στο Μητρώο 
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (το οποίο καταρτί-
ζεται από τη Στατιστική Υπηρεσία) και έχουν με-
γάλη ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργει-
ας. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται:

α) Κτίρια της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, των 
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και των ΝΠΔΔ, 

β) Υγείας και κοινωνικής πρόνοιας όπως νοσοκο-
μεία, κέντρα υγείας, γηροκομεία κ.λπ. γ) Εκπαί-
δευσης, δηλαδή ΑΕΙ, σχολεία κ.λπ., δ) Εγκαταστά-
σεις γραφείων, διοικητήρια, επισκοπεία, ε) Λοιπά 
κτίρια που εντάσσονται στο Μητρώο Φορέων Γε-
νικής Κυβέρνησης ή είναι ΝΠΔΔ, όπως κλειστές 
αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι μουσείων, εκκλη-
σιαστικών ιδρυμάτων, πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Εταιρείες
Το φθινόπωρο θα τεθεί σε εφαρμογή το πρόγραμ-
μα για την ενεργειακή αναβάθμιση περίπου 10.000 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα, 
ύψους 450 εκατ. ευρώ, θα βελτιώσει την ενεργει-
ακή αποδοτικότητα της λειτουργίας των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων, με στόχο εξοικονόμηση κατ' 
ελάχιστον 30% του ενεργειακού κόστους. Εμφα-
ση θα δοθεί στην αυτονομία που μπορεί να προ-
σφέρει η επένδυση σε φωτοβολταϊκά πάνελ συν-
δεδεμένα με μπαταρίες σώρευσης πλεονάζουσας 
ενέργειας. Tο ύψος της επιδότησης, που εκτιμάται 
ότι θα φθάσει στο 50%, θα καθορίζεται από το εί-
δος των επιλέξιμων δαπανών.

μέχρι τον Σεπτέμβριο, συνολικού προϋπολογισμού 1,190 δισ. ευρώ

η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ 
ΧΤΥΠΑ ΣΤηΝ ΑθηΝΑ
Δυναμική είσοδο στην Ελλάδα 
από τον κινηματογραφικό 
κολοσσό της Universal, πρόεδρος 
της οποίας είναι ο Στιβ Μπερκ. Η 
εταιρεία εκπαιδεύει Ελληνες για 
τις παραγωγές της. Ποια είναι τα 
σχέδια των Amazon, Disney και 
Apple TV, αλλά και του Γραφείου 
Εξυπηρέτησης Κινηματογραφικών 
Παραγωγών (Athens Film Office), 
που λειτουργεί υπό την επίβλεψη 
του δήμου Αθηναίων

Αναλυτικός οδηγός για τα προγράμματα που θα «τρέξουν» από τον Ιούνιο  σελ. 6-7
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Εναν μήνα παράταση, μέχρι το τέλος 
Ιουνίου, παίρνει η καταβολή της πρώτης 
δόσης της ενίσχυσης που έλαβαν 
700.000 εταιρείες, ενώ παρέχονται και 
διευκολύνσεις επί της έκπτωσης του 
15% για όσους αποπληρώσουν εφάπαξ
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Ανάσα στην 
πληρωμή της 
επιστρεπτέας

www.real.gr
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Νέα «Εξοικονομώ»
για νοικοκυριά
και επιχειρήσεις


