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Θέμα: Σημαντικές ανακοινώσεις για τις επιχειρήσεις και την οικονομία από το 

βήμα του 5ου Thessaloniki Summit 

Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ “THESSALONIKI SUMMIT” ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ. 

Εξολοκλήρου διαδικτυακά λόγω της πανδημίας, αλλά με ιδιαίτερη επιτυχία, διοργανώνεται κι 
εφέτος το 5ο Thessaloniki Summit στη Θεσσαλονίκη.  

Στην έναρξή του, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, εξήγγειλε μέτρα στήριξης 
της οικονομίας και των επιχειρήσεων ύψους 3,3 δις €. Ο κ. Υπουργός από το βήμα της 5ης 
«Συνόδου της Θεσσαλονίκης» υποστήριξε ότι το νέο πακέτο μέτρων αποτελεί το νέο δίχτυ 
ασφαλείας για εργαζόμενους κι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από το δεύτερο κύμα της 
πανδημίας. Τα 3,3 δις € μέτρων, προστίθενται στα 24 δις € που ήδη έχει διαθέσει η Κυβέρνηση 
για τη στήριξη της οικονομίας από την αρχή της πανδημίας.  

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας – Θράκης) κ. Θεόδωρος 
Καράογλου, τόνισε ιδιαίτερα ότι η επόμενη μέρα από τη λήξη της πανδημίας πρέπει να βρει την 
κοινωνία ενωμένη, γι’ αυτό όλοι μας οφείλουμε να τηρήσουμε το μέτρο ευθύνης, έχοντας ως 
γνώμονα ότι η δημόσια υγεία είναι πάνω από το πρόσκαιρο πολιτικό όφελος. 

Ειδικότερα για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας 
υποστήριξε από το βήμα του 5ου Thessaloniki Summit ότι η στήριξη της Θεσσαλονίκης είναι 
εθνικά επιβεβλημένη και για το λόγο αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα mini σχέδιο Μάρσαλ 
για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή.  

Στη συνέχεια, ιδιαίτερα θετική εντύπωση προκάλεσε η δήλωση του Πρέσβη των Ηνωμένων 
Πολιτειών Αμερικής κ. Geoffrey R. Pyatt ότι η αμυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ δίνει ένα 
ηχηρό μήνυμα σε όλους τους γείτονες. Στο πλαίσιο αυτό, ο Αμερικανός Πρέσβης τόνισε ότι η 
πρόκληση για τις δυο χώρες από τώρα και στο εξής είναι η εμβάθυνση της οικονομικής και 
επενδυτικής συνεργασίας, ούτως ώστε αυτή να φτάσει σύντομα στο επίπεδο των σχέσεων που 
έχουν οι δυο χώρες στα πεδία της άμυνας και της ασφάλειας.  

Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Άδωνις Γεωργιάδης, 
επεφύλασσε ένα ιδιαίτερα ευχάριστο νέο για τη Θεσσαλονίκη, αφού ανακοίνωσε ότι η πώληση 
της ΕΛΒΟ είναι στην τελική ευθεία για τη μεταβίβασή της στην ισραηλινή κοινοπραξία που 
επικράτησε στον διαγωνισμό. Οι νέοι ιδιοκτήτες έχουν δεσμευθεί για υλοποίηση επενδύσεων 
άνω των 100 εκατ. ευρώ, ενώ η ιδιωτικοποίηση θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. 

Τέλος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης τόνισε ότι με σχέδιο 
η Κυβέρνηση προσπαθεί να διασφαλίσει ότι τα χρήματα που θα έρχονται στη χώρα το επόμενο 
διάστημα θα πολλαπλασιάσουν τις επενδύσεις σε κεφάλαιο και ανθρώπους και θα ενισχύσουν 
περαιτέρω τις πραγματικές αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας μας.  

 

Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ THESSALONIKI SUMMIT 2020 ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 

Για την εγγραφή σας ακολουθείστε τον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://www.thessalonikisummit.gr/participation/ 

Το πλήρες πρόγραμμα του 5ου Thessaloniki Summit βρίσκεται στο ακόλουθο link: 

https://www.thessalonikisummit.gr/agenda/ 
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