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Ο ΠΕΡΙΦΕΡείΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗ DEAL

Στηρίζουμε τις
επιχειρήσεις με
331 εκ ευρω
ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗ ΧΡΥΣΗ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ
Το στοίχημα για τα μεγάλα έργα στην
Αττική και π θα φέρει η συνεργασία της
EUTOUR όπου είναι πρόεδρος με την
Σελ
ΕπΙβφΓίοβ Gr με στόχο 1 3,6 δισ
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ΣννέΐΊενξηΌθΰΛ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΜΙ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ενισχύουμε τις επιχειρήσεις με

προγράμματα συνολικού ύψους 331 εκατ ευρώ
Περιφέρεια Αττικής ενισχύει τις επιχειρήσεις της
μεγαλύτερης περιφέρειας της χώρας στη μάχη
που δίνουν για την επιβίωση και την επάνοδο στην κανονικότητα
εν μέσω των δραματικών πληγών που δημιουργεί
με την επέλασή της η πανδημία του Covid-19

λικών υποδομών τη διαπλάτυνση
της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών
Θηβών την κατασκευή του
Βόρειου Οδικού Παραλιακού Άξονα
που θα συνδέει τον Μαραθώνα
με τον Ωρωπό κ α

Με

η

Όπως δηλώνει στη σημερινή
του συνέντευξη στη DEAL ο
Αττικής Γιώργος Πα
τούλης οι επιχειρήσεις ιδίως οι
μικρές και πολύ μικρές που
να βρουν διόδους
χρηματοδότησης έχουν αγκαλιάσει
Περιφερειάρχης

δυσκολεύονται

αυτά τα προγράμματα που

δίνουν λύσεις στα άμεσα και
προβλήματά τους
Ιδίως το πρόγραμμα μαμούθ των
μεσοπρόθεσμα

Μόλις πρόσφατα ολοκληρώσατε
ως Περιφέρεια τον
κύκλο αιτήσεων για το
μαμούθ των 250
εκατ ενίσχυσης των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων της
Αττικής Πόσοι επιχειρηματίες
θα επωφεληθούν και με
ποιους όρους Από ποιους
κλάδους προέρχονται κυρίως
τα αιτήματα

250 εκατ που τρέχει ήδη και
από το οποίο όπως αναφέρει πάνω
από 9.600 μικρές και πολύ μικρές

πρόγραμμα

επιχειρήσεις θα ενισχυθούν
με ποσά από 5-40.000 ευρω και
το κυριότερο ίσως άμεσα μέσα
στο πρώτο 5μηνο της χρονιάς
Ο κ Πατούλης περιγράφει και
τα άλλα υποοτηρικτικά στην
προγράμματα της
Περιφέρειας Όπως για τα μικρο
δάνεια με 50 εκατ ευρώ τη δωρεάν
δημιουργία e-shop μέσω της
πλατφόρμας agoradelivery κ α
επιχειρηματικότητα

Μέσα από το συγκεκριμένο

πρόγραμμα

ενίσχυσης των επιχειρήσεων
η Περιφέρεια στηρίζει
από 9.600 μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις με πάνω
από 250 εκατ ευρώ και θέλω να
υπενθυμίσω και να υπογραμμίσω
πως μιλάμε για ενίσχυση μη
Συνολικά οι αιτήσεις άγγιξαν
τις 43.000
Σ αυτό το σημείο θα ήθελα να
πως μία σης τέσσερις
που υπέβαλαν αίτηση θα
επωφεληθούν με ποσά ενίσχυσης
από 5.000 έως 40.000 ευρώ Με
στόχο τη διευκόλυνση όσο περισσότερων
επιχειρήσεων είναι δυνατό
συμπεριλάβαμε στο πρόγραμμα
το σύνολο των δραστηριοτήτων
ΚΑΔ που έχουν πληγεί
όπως αυτές προσδιορίστηκαν
με αποφάσεις του υπουργείου
Σύμφωνα με το χρο
περισσότερες

δίνοντας ξεχωριστή βαρύτητα στην
πρωτοβουλία για τη δημιουργία
συνεργατικών σχηματισμών
Clusters
Ο
Αττικής παραθέτει
τον προγραμματισμό για τα μεγάλα
έργα της επόμενης περιόδου
εστιάζοντας στα έργα
ανάπλασης στο παραλιακό
της Αττικής Ανάπλασης
φαληρικού όρμου τη νότια επέκταση
του σταθμού Κρουαζιέρας
στον Πειραιά τη δημιουργία
νέων σχο¬
καινοτομίας

Περιφερειάρχης

επιστρεπτέα

επισημάνω

επιχειρήσεις

μέτωπο

Οικονομικών

►

I

ΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

120 εκατ για την υγειονομική
το 1110 και οι Κινητές Ομάδες

Ο Γιώργος Πατούλης αναφέρεται
στις δράσεις της Περιφέρειας
για την υποστήριξη των πολιτών
στη μάχη κατά της πανδημίας
στο υγειονομικό πεδίο Πέρα από
την υποστήριξη των μονάδων και
των φορέων με 119,5 εκατ ευρώ
αναφέρεται στις Κινητές Ομάδες
Επίσκεψης στο Σπίτι που
σε συνεργασία με τον
ΙΣΑ του οποίου ο ίδιος είναι επίσης
πρόεδρος
Πώς η Περιφέρεια συμβάλει
δημιουργήθηκαν

στην αντιμετώπιση της πανδημίας
στο υγειονομικό πεδίο
Με ποιες δράσεις και
πρωτοβουλίες
Η Περιφέρεια

Αττικής βρέθηκε από
την πρώτη στιγμή στην πρώτη
γραμμή για τη διαχείριση της κρίσης
του covid-19 υλοποιώντας
μια σειρά από δράσεις
Μεταξύ άλλων σε συνεργασία με
τον ΙΣΑ προχωρήσαμε στη
των Κινητών Ομάδων Επί¬
σύσταση

νοδιάγραμμα που έχει οριστεί
εντός του πρώτου πενταμήνου του
2021 θα έχει ολοκληρωθεί η εκταμίευση
των ποσών ενίσχυσης προς
τις επιχειρήσεις Μέχρι τα τέλη φε

Τέλος του ανοικτού
ΧΥΤΑ Φυλής έως το
ατασκευή
3 νέων μονάδων
επεξεργασίας
πορριμμάτων

Παράλληλα

προϋπολογισμού

βρουαρίου αναμένεται να
ο έλεγχος των αιτήσεων
και αμέσως μετά θα αναρτηθούν
οι πίνακες βαθμολόγησης
Οι ζημιές που έχουν υποστεί
ολοκληρωθεί

9.600 ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΜΟΥΟ ΤΩΝ 250 ΕΚΑΤ ΜΕ ΠΟΣΑ 5-40.000 €
50 ΕΚΑΤ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΔΑΝΕΙΑ 18 ΕΚΑΤ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
fk ΤΑ
ΕΡΓΑ ΜΑΚΡΑΣ ΠΝΟΗΣ
TO MEGA
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ

σκεψης στο Σπίτι οι οποίες έχουν
στελεχωθεί με ιατρούς εξειδικευμένους
και νοσηλευτές για εξέταση
και λήψη δειγμάτων ρινοφα
ρυγγικών με την τεχνική PCR καθώς
και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
1110 στην οποία οι πολίτες
μπορούν να απευθύνονται δωρεάν
σε 24ωρη βάση Επιπρόσθετα
ενισχύσαμε τη Δημόσια Υγεία με
πόρους και εξοπλισμό δίνοντας
δεκάδες εκατομμύρια ευρώ
ενισχύσαμε τις μονάδες
και φορείς υγείας του υπουργείου
Υγείας με επικουρικό προσωπικό
για την ανταπόκριση στις ανάγκες
της επιδημίας Covid-19
110 εκ καιχρημα
τοδοτήσαμετον Εθνικό Οργανισμό
Δημόσιας Υγείας ΕΟΔΥ με το ποσό
των 9,5 εκ για την προμήθεια
βιοϊατρικού και λοιπού εξοπλισμού
για την αναβάθμιση αλλά και την
ανάπτυξη νέων μονάδων εργαστηρίων
ΚΕΔΥ Θα συνεχίσουμε

Ποια είναι τα στοιχήματα σας της
3ετίας που ξεκίνησε
Στον ένα χρόνο θητείας μας καταφέραμε
να δρομολογήσουμε πολλές από τις
μας δεσμεύσεις σε κρίσιμα
προεκλογικές

ζητήματα

Τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι χρόνια
σκληρής δουλειάς και προσφοράς στον

πολίτη Έχουμε δεσμευθεί ότι ως το 2025
θα έχει πάψει να λειτουργεί ο ΧΥΤΑ της Φυλής
ως ανοικτή χωματερή Αυτό είναι και
το μεγάλο μας στοίχημα Αν και έχουμε
ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας έχουμε
περάσει σταθερά από το στάδιο των εξαγγελιών
στο στάδιο της υλοποίησης Ενδεικτικά
σας αναφέρω πως όπως είχαμε
έχουμε ανάδοχο για τη μελέτη
αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ δεκάδες Δήμοι
επικαιροποιούν τα τοπικά τους σχέδια
δεσμευτεί

ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής
Παράλληλα προχωράμε στην κατασκευή
3 νέων μονάδων επεξεργασίας
για τις ανάγκες του Κεντρικού
Τομέα στη Φυλή του Πειραιά στο Σχιστό
και της Βοροοανατολικής Αττικής στο Γραμματικό
Επιπλέον θα συνεχίσουμε να
έμφαση στη διαμόρφωση ενός ισχυρού
κοινωνικού δικτύου για την προστασία
ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς
ομάδες αλλά και στην υλοποίηση
εμβληματικών αναπτυξιακών έργων όπως
είναι η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου
όπως ανέφερα και παραπάνω
Μήπως η Περιφέρεια χρειάζεται
απορριμμάτων

δίνουμε

κοινωνικές

περισσότερες

αρμοδιότητες σε σχέση
με τον πρώτο βαθμό αλλά και από
το κεντρικό κράτος

Για να εφαρμοστεί αποτελεσματικά για τους
πολίτες το μοντέλο της πολυεπίπεδης
κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα
πρέπει να βασίζεται στις αρχές της
και της αναλογικότητας ενώ
κυρίαρχο θα πρέπει να είναι το ζήτημα της
ανάγκης μεταφοράς αρμοδιοτήτων και πόρων
προς τους δύο βαθμούς της Αυτοδιοίκησης
Μαζί με τις αρμοδιότητες επιβάλλεται
και η ενίσχυση των φορέων αυτοδιοίκησης
με το απαιτούμενο προσωπικό
Στην Περιφέρεια Αττικής το τελευταίο διάστημα
έχουμε χάσει 150 έμπειρα στελέχη
μας τα οποία μετακινήθηκαν σε άλλες υπηρεσίες
Αυτή η σημαντική αφυδάτωση των
υπηρεσιών μας δημιουργεί σοβαρά
στη λειτουργικότητά μας και δεν
μπορεί να συνεχιστεί
διακυβέρνησης

επικουρικότητας

προβλήματα
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ΣννεντενξιιΟθβΛ
ΛΑΕΙ ΣΤΗ DEAL

προγράμματα 331 εκατ ευρώ
τομέα του επιχειρείν εμείς ως Περιφέρεια
Αττικής θα συνεχίσουμε να
την επιχειρηματικότητα
έμφαση στην καινοτομία Προς
αυτή την κατεύθυνση παράλληλα με
τις δράσεις που σας προανέφερα να
εστιάσω στην πρωτοβουλία μας για τη
δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών
καινοτομίας Clusters Ήδη
έχουν εγκριθεί 6 συνεργατικά σχήματα
καινοτομίας στους τομείς της
του ιατρικού τουρισμού της
ναυπηγοεπισκευής της καινοτομίας
και της πληροφορικής συνολικού
6.657.900 € ενώ
είναι σε εξέλιξη πρόγραμμα
ενίσχυσης της ίδρυσης και λειτουργίας
νέων τουριστικών μικρομεσαίων
με πόρους του ΠΕΠ Αττικής
στηρίζουμε
δίνοντας

στήριξη
να συνδράμουμε την εθνική μάχη με την
πανδημία με όσα μέσα διαθέτουμε

Ως Περιφερειάρχης αλλά και ως
Πρόεδρος του ΙΣΑ είστε αισιόδοξος
ότι η πανδημία θα τιθασευτεί

Πιστεύω πως αυτή τη χρονιά μπορούμε
να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία
καθώς η επιστήμη έχει στη διάθεσή της
το πιο ισχυρό όπλο ενάντια στον αόρατο
εχθρό τον εμβολιασμό Ευελπιστούμε
λοιπόν ότι είμαστε στην αρχή του τέλους
της μεγάλης αυτής περιπέτειας που
έζησε η ανθρωπότητα Θα πρέπει να δείξουμε
εμπιστοσύνη στην επιστήμη και
να εμβολιαστούμε για να διασφαλίσουμε
την προστασία τόσο του εαυτού μας
όσο και του κοινωνικού συνόλου
Ωστόσο θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν
υπάρχει δυνατότητα για άμεσο εμβολιασμό
όλου του πληθυσμού καθώς η
διαθεσιμότητα των εμβολίων αυξάνεται
σταδιακά Κατανοούμε λοιπόν ότι για το
επόμενο χρονικό διάστημα παραμένει η
ατομική ευθύνη το μεγάλο όπλο για την
προστασία μας ενάντια στον κορωνοϊό

ELITOUR

ENTERPRISE GREECE

Πώς θα προσφέρει στον ελληνικό
τουρισμό 13,6 δισ ευρώ και

173.000 θέσεις εργασίας

ιατρικής

huO^OUBffOt ιπς

s Elitour

προϋπολογισμού

Greece

επιχειρήσεων

Ii
All you need to know
about an IVF in Greece

Fertility Destination

με προϋπολογισμό που ξεπερνά
τα 18 εκατ ευρώ

2021

Ποια έργα μακράς πνοής
μπορούμε να περιμένουμε για
την Αττική στη νέα περίοδο

Βασική μας προτεραιότητα είναι να
προχωρήσουμε αταλάντευτα το
μας στο ζήτημα της διαχείρισης
των απορριμμάτων προκειμένου
να βγούμε σύντομα από την αδιέξοδη
κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε
σήμερα και που έχει κοστίσει στην
αλλά και στο περιβάλλον
Παράλληλα μέσα από ίδιους πόρους
αλλά και αξιοποιώντας κοινοτικά
και άλλα χρηματοδοτικά
δίνουμε προτεραιότητα σε έργα
αντιπλημμυρικής θωράκισης κυρίως
σε περιοχές που έχουν πληγεί
όπως είναι η Δυτική και Ανατολική
Αττική σε έργα βελτίωσης και εκσυγχρονισμού
του οδικού δικτύου έργα
ηλεκτροφωτισμού στη δημιουργία
υποδομών που θα ενισχύσουν την
Αττική ως τουριστικό προορισμό
Στο επίκεντρο της αναπτυξιακής πολιτικής
μας βρίσκονται τα έργα ανάπλασης
στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής
Ανάπλασης φαληρικού όρμου
η νότια επέκταση του σταθμού Κρουαζιέρας
στον Πειραιά η δημιουργία
ΚΕΠ Υγείας και Κοινωνικών Δομών η
δημιουργία νέων σχολικών υποδομών
η διαπλάτυνση της Παλαιάς Εθνικής
Οδού Αθηνών Θηβών η κατασκευή
του Βόρειου Οδικού Παραλιακού Άξονα
που θα συνδέει τον Μαραθώνα με
τον Ωρωπό και η ανέγερση έργων
Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο
Αλ Σούτσου κ α
Επιπρόσθετα εστιάζουμε σε έργα
δικτύων αποχέτευσης
κοινωνικών υποδομών ενεργειακής
ασφάλειας αναβάθμισης των
λιμανιών της Αττικής αλλά και στη ριζική
αναβάθμιση και ανάπλαση του
Πάρκου Τρίτση που στόχο έχει την
του μητροπολιτικού του χαρακτήρα

fsg ι

m

παράλληλα

Ανακαλύψτε τον Ιατρικό Τουρισμό στην Ελλάδα
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προγράμματα

οι επιχειρήσεις της Αττικής
όπως και όλης της χώρας λόγω
της πανδημικης κρίσης είναι
Ιδίως σε εστίαση
τουρισμό Υπάρχουν
άλλες υποστηρικπκες δράσεις
της Περιφέρειας που τρέχουν
αυτή την περίοδο
τεράστιες

λιανεμπόριο

πανδημία δοκιμάζει σκληρά τις
και ειδικά στην Αττική που
συγκεντρώνεται ο μισός πληθυσμός
της χώρας Η Περιφέρεια μέσω του
ΠΕΠ Αττικής συμμετέχει με 50 εκατ
ευρώ στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας
2 το οποίο παρέχει μικροδάνεια σε
επιχειρήσεις της Αττικής
ενώ παράλληλα έχουμε χρηματοδοτήσει
με 6 εκατ ευρώ τις επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται σε Δήμους
που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες
του 2017 και τις πυρκαγιές του 2018
Η

επιχειρήσεις

μικρομεσαίες

Παράλληλα αναπτύξαμε την
πλατφόρμα agoradelivery
μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα
δωρεάν δημιουργίας e-shop σε
λιανικής και τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις Ήδη οι συμμετοχές
έχουν ξεπεράσει τις 800
ηλεκτρονική

καταστήματα

Υπάρχουν άλλα προγράμματα

στήριξης της επιχειρηματικότητας
στα σκαριά
Αναγνωρίζοντας το ασφυκτικό περιβάλλον
που έχει διαμορφωθεί στον

εργαλεία

Πολιτισμού

κατασκευής

ενίσχυσης

ενίσχυση

Το ιλιγγιώδες για τα δεδομένα ποσό
των 13,6 δισ ευρώ μπορεί να προσφέρει
στον ελληνικό τουρισμό σύμφωνα
με τον Γιώργο Πατούλη η συνεργασία
των φορέων Elitour του οποίου ο ίδιος
ηγείται και Enterprise Greece με την
ανάπτυξη κοινών επιχειρηματικών δράσεων
στον χώρο του τουρισμού υγείας
Και παράλληλα προσθέτοντας 173.000
νέες θέσεις εργασίας
Elitour Enterprise Greece Τί μπορεί

να φέρει αυτή η συνεργασία
για τον ελληνικό τουρισμό Γιατί
η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει

Με

την υπογραφή του Συμφώνου

Συνεργασίας

η ΕΛΙΤΟΥΡ θα αποτελέσει τον
Εθνικό Διαμεσολαβητικό Εταίρο στη
ελληνικών και ξένων φορέων
που επιθυμούν να συοτρατευτούν σε κοινές
επιχειρηματικές δράσεις στον χώρο
του τουρισμού υγείας Τα οφέλη από την
παρούσα συμφωνία είναι πολλά όχι μόνο
για τους εμπλεκόμενους φορείς και
τους επιχειρηματίες του κλάδου αλλά
και για τη χώρα γενικότερα καθώς η άνθιση
του τουρισμού υγείας θα δώσει νέα
ώθηση ενισχύοντας σημαντικά τις
προοπτικές της ελληνικής
μετά την πανδημία Είναι φανερό
ότι υπογράψαμε ένα μεγάλο στοί
δικτύωση

αναπτυξιακές

οικονομίας

χημα Ένα στοίχημα που θα πρέπει να
κερδίσουμε
Πού είναι ο πήχης των εισπράξεων
από τον τουρισμό υγείας και

τρίτης ηλικίας έναν στόχο στον
οποίο έχετε αναφερθεί Με ποια
στρατηγική και ποια εργαλεία

χώρα μας ευελπιστεί να κερδίσει από
την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας 13,6
δισ ευρώ στο ΑΕΠ και 173.000 νέες θέσεις
εργασίας σε διάστημα 5 ετών Αρκεί
να σας επισημάνω πως ο τουρισμός ευεξίας
που απευθύνεται και σε νεότερους
μπορεί να αποφέρει επίσης 13,5 δισ ευρώ
και 171.000 θέσεις εργασίας σε πέντε
Η

χρόνια
Μεγάλο ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει
ο τουρισμός άνω των 55 ο λεγόμενος

ασημένιος τουρισμός Στην
το ποσοστό των ταξιδιωτών τρίτης
ηλικίας αναμένεται να αυξηθεί από 15
το 2010 σε 26 το 2030 και 32 το
2050 ενώ μέχρι το 2050 το ένα τρίτο
της συνολικής τουριστικής δαπάνης στην
Ευρώπη θα προέρχεται από άτομα άνω
των 55 ετών Σε αυτές τις προοπτικές
πρέπει ως χώρα να επενδύσουμε
τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα
στον τομέα αυτό και προς αυτή την
κατεύθυνση θα εργαστούμε εντατικά
Ευρώπη

αξιοποιώντας

27

