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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

νοµίας; Ενα ενδεχόµενο δεύτερο 
κύµα της πανδηµίας και αν θα 
µπορέσουµε να ανταποκριθού-
µε στα απανωτά «χτυπήµατα»;
Οπως καταλαβαίνετε, κανείς δεν ξέ-
ρει ακριβώς τη διάρκεια αυτής της 
πρωτόγνωρης παγκόσµιας υγειο-
νοµικής κρίσης. Κανένας ελληνικός 
ή διεθνής οργανισµός δεν είναι σε 
θέση να κάνει ακριβείς εκτιµήσεις 
για την έκτασή της ούτε για τις 
επιπτώσεις της στην οικονοµία. 
Επίσης, να επισηµάνουµε, για να 
µην το ξεχνάµε, ότι ο κορονοϊός δεν 
έφυγε, είναι ακόµη εδώ. Θεραπεία 
και εµβόλιο ακόµη δεν έχουν βρε-
θεί. Η ελληνική κυβέρνηση, ωστόσο, 
µεριµνά να κρατήσει τις διαθέσιµες 
δυνάµεις, έτσι ώστε, όποια εξέλιξη 
και αν έχει η κρίση του κορονοϊού, 
να παραµείνουµε σε θέση ισχυ-
ρή και να στηρίξουµε το σύνολο 
της οικονοµίας για να επανέλθει 
στην προγενέστερη κατάσταση.
Καταβάλλουµε συντονισµένες 
προσπάθειες για να περιοριστούν 
οι συνέπειες της υγειονοµικής 
κρίσης και να επιστρέψουµε σε 
ισχυρούς ρυθµούς ανάπτυξης, 
το ταχύτερο δυνατόν. Κινούµα-
στε µε κοινωνική ευαισθησία και 
πλήρη συναίσθηση ευθύνης, έχο-
ντας πρωταρχικό µέληµα τη δι-
ασφάλιση των θέσεων εργασίας.

Σε ποιο ύψος ανέρχονται τα 
πρόστιµα που έχουν επιβληθεί 

από το ΥΠΑΝ, εν µέσω υγειο-
νοµικής κρίσης, για την πάτα-
ξη της αισχροκέρδειας; Σε ποια 
επίπεδα κυµαίνεται το ποσοστό 
αποπληρωµής τους από τους 
παραβάτες;
Από 13/3/2020 έως και 26/5/2020 
διενεργήθηκαν άνω των 10.000 
ελέγχων, βεβαιώθηκαν 201 παραβά-
σεις και επιβλήθηκαν πρόστιµα άνω 
του 1 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των 
προστίµων βεβαιώνεται στην αρµό-
δια εφορία, οπότε δεν έχουµε εµείς 
εικόνα για την αποπληρωµή. H Γε-
νική Γραµµατεία Εµπορίου & Προ-
στασίας Καταναλωτή του υπουργεί-
ου Ανάπτυξης & Επενδύσεων αυτό 
που κάνει για την καταπολέµηση 
της αισχροκέρδειας, και το κάνει 
καλά, είναι να επιχειρεί σε εβδοµα-
διαία βάση, διενεργεί ελέγχους και 
επιβάλλει πρόστιµα για συµµόρφω-
ση, όπου εντοπιστούν παραβάσεις.
Να σας πω ακόµη ότι από τους 
ελέγχους που έγιναν, κατασχέθηκαν 
µη δηλωµένες µεγάλες ποσότητες 
αντισηπτικών και µασκών που δό-
θηκαν για χρήση στο δηµόσιο σύ-
στηµα Υγείας. Επίσης, λειτουργεί η 
τηλεφωνική γραµµή του καταναλω-
τή, το 1520, για καταγγελίες, όπου 
χιλιάδες συµπολίτες µας έως τώρα 
τηλεφώνησαν και στη συνέχεια 
εµείς ελέγξαµε µε επιτυχία πολλές 
παραβάσεις παρεµπορίου, αισχρο-
κέρδειας και εναρµονισµένης πρα-
κτικής. 
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Οι κανόνες προστασίας 
θα µας συνοδεύουν 
σίγουρα για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα

Από την πιο πρόσφατη ανά-
λυση των επιδηµιολογικών 
δεδοµένων εκτιµάτε πως τα 
γυµναστήρια θα καταφέρουν 
να ανοίξουν νωρίτερα από τις 
29 Ιουνίου, που προβλέπεται 
στον αρχικό σχεδιασµό της 
κυβέρνησης;

Τα γυµναστήρια είναι ένα δύ-
σκολο κοµµάτι. Κατανοούµε, πλή-
ρως, τις ανάγκες των επαγγελµατι-
ών του χώρου από το πλήγµα που 
έχουν δεχθεί αλλά και τις ανάγκες 
του κόσµου για άθληση. Πάνω 
από όλα, όµως, προέχει η δηµόσια 
Υγεία και αυτή είναι που καθορί-
ζει και την κίνηση στην οικονο-
µία. Από την πρώτη στιγµή είπαµε 
ότι τα γυµναστήρια, επειδή έχουν 
ιδιαιτερότητες, θα είναι στις τελευ-
ταίες φάσεις της επανεκκίνησης. 
Ωστόσο, η ειδική επιτροπή µελετά, 
συνεχώς, αυτό το θέµα.  

«Τα γυµναστήρια 
είναι ένα 
δύσκολο 
κοµµάτι…» 

Σκέφτεστε, προσεχώς, να αυ-
ξήσετε, περαιτέρω, το «πλα-
φόν» στα τεµάχια των µέσων 
προστασίας που µπορεί να 
προµηθεύεται ο καταναλω-
τής (π.χ. αντισηπτικά); Σε 
ποιο ύψος ανέρχεται, πλέ-
ον, η ηµερήσια παραγωγή 
αντισηπτικών;
Ηδη αυξήσαµε το επιτρεπό-
µενο όριο των τεµαχίων των 
αντισηπτικών από δύο σε τρία 
και εξετάζουµε το γεγονός να 
αυξήσουµε το συγκεκριµένο 
«πλαφόν». Θα περιµένουµε 
για µικρό χρονικό διάστη-
µα, ώστε να ανοίξουν όλοι οι 
κλάδοι της οικονοµίας, για 
να δούµε τι ζήτηση θα υπάρ-
χει. Σήµερα, έχουµε επάρκεια 
σε όλα τα είδη και οι τιµές 
είναι πτωτικές, καθώς έχει 
αυξηθεί η παραγωγή αντι-
σηπτικών στην Ελλάδα κατά 
400%. Παράγουµε άνω των 
1.200.000 τεµαχίων σε αντι-
σηπτικά την ηµέρα. Επίσης, 
υπάρχει πλέον παραγωγή µα-
σκών µίας χρήσης, κάτι που 
δεν υπήρχε κατά την έναρ-
ξη της υγειονοµικής κρίσης.

Εχετε δηλώσει πως εν µέσω 
υγειονοµικής κρίσης δεν διε-
κόπη καµία στιγµή η ροή της 
τροφοδοσίας της αγοράς, η 
µεταποίηση, η βιοµηχανία 
και τα logistics. Αυτούς τους 
κλάδους, που στάθηκαν στο 
ύψος των περιστάσεων, πώς 
θα τους «ανταµείψετε»;
Ενα σηµαντικό κεφάλαιο που 
αναδείχθηκε διά µέσου της 
κρίσης κορονοϊού είναι ακρι-
βώς αυτό που αναφέρετε. Η 
ελληνική βιοµηχανία έδειξε 
ότι µπορεί να κινηθεί γρήγο-
ρα, καµία µονάδα δεν σταµά-
τησε να λειτουργεί και, επίσης, 
καινούργιες µονάδες παραγω-
γής δηµιουργήθηκαν µε προϊ-
όντα πρώτης ανάγκης, κάτι το 
οποίο οµαλοποίησε την αγορά. 
Η κυβέρνηση στήριξε την προ-
σπάθειά τους αίροντας όλα τα 
γραφειοκρατικά εµπόδια και 
θα συνεχίσουµε να το κάνουµε 
όπου χρειαστεί. Επίσης, είµα-
στε εδώ, για να στηρίξουµε µε 
δέσµες µέτρων και χρηµατοδο-
τικά εργαλεία το σύνολο της οι-
κονοµικής δραστηριότητας, τη 
βιοµηχανία και το εµπόριο. 
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