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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕA
ΤΕΥΧΟΣ 1796 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1,3,4 και 5 
Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων: Σε δημόσια διαβούλευση το ανα-
πτυξιακό νομοσχέδιο - Οι προτάσεις του Προέδρου ΤΕΕ Γιώργου 
Στασινού για το Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη και τη δημιουργία Εθνικού 
Μητρώου Υποδομών στις νέες ρυθμίσεις - Μεγαλύτερη ευελιξία 
στις επενδύσεις με το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, τονίζει η κυβέρνη-
ση - Οι  βασικοί άξονες της νομοθετικής πρωτοβουλίας
Σελ 5
Κινείται άμεσα η διαδικασία για την πώληση του 30% του «Ελ. 
Βενιζέλος» που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ   
Σελ 6,7,8, 9 και 10   
Υπερψηφίστηκε με ευρεία συναίνεση η πράξη νομοθετικού περιε-
χομένου για το Μάτι - Τι ειπώθηκε στη Βουλή
Σελ 10 
Κ. Αχ. Καραμανλής: Μπορούμε και να αναδείξουμε τον αρχαιο-
λογικό πλούτο και να έχουμε ένα σύγχρονο Μετρό στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης
Σελ 11 και 12
Αυξημένο το ενδιαφέρον των οφειλετών για την ένταξη στη ρύθ-
μιση των 120 δόσεων- Ξεπέρασαν τις 17.000 οι αιτήσεις
Σελ 12 
Η Περιφέρεια θα επιληφθεί το ζήτημα της ασφαλούς στέγασης των 
μαθητών των σεισμόπληκτων περιοχών, σύμφωνα με απόφαση 
του ΠΕΣΥ
Σελ 13
Παράταση έως 30 Νοεμβρίου για υποχρεωτική υπαγωγή των 
ιδιωτικών διαφορών στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης- Κατά-
θεση νέου ν/σ προανήγγειλε ο Κ. Τσιάρας  
Σελ 14
Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στο νέο πρόγραμμα της ΕΤΕπ για 
επενδύσεις σε πράσινες και αστικές υποδομές
Σελ 15 
Νέα στεγαστικά δάνεια με σταθερή δόση για πάντα ανακοίνωσε η 
Eurobank - Οικονομική προέγκριση του δανείου εντός 3 εργασί-
μων ημερών
Σελ 16
Δέκα ελληνικές συμμετοχές από τον κλάδο των δομικών υλικών 
στη διεθνή έκθεση «BIG 5 CONSTRUCT EGYPT 2019»
Σελ 17 
Βουλή-Κ. Πιερρακάκης: Ο ΕΝΙSA έχει αποδείξει με την παρουσία 
του ότι μπορεί να αποτελέσει μαγνήτη για ερευνητικά κέντρα και 
επιχειρήσεις
Σελ 18 
Την ανάγκη ανάπτυξης μονάδων βιοαερίου και τα οφέλη από την 
“άνθισή” τους, περιέγραψε ο πρόεδρος του ΕΣΠΑΒ
Σελ 19
Προτάσεις για την ανάπτυξη υποδομών της αγοράς υπηρεσιών 
ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα, από τον καθηγητή ΕΜΠ Στ. 
Παπαθανασίου
Σελ 20 
«Έξυπνα» κτίρια στην Ιταλία μειώνουν κατά 60% την κατανάλω-
ση ενέργειας στα δημοτικά κτίρια και τον δημοτικό φωτισμό
Σελ 23
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφια-
κός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2 
Προσεχώς
Σελ 24,25
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Μεγαλύτερη ευελιξία στις επενδύσεις που θεωρούνται στρα-
τηγικές για να μπορέσουν να αδειοδοτηθούν γρήγορα, σα-
ρωτικές παρεμβάσεις που επιτρέπουν τη διαμόρφωση γόνι-
μου εδάφους και φιλικού κλίματος για την προσέλκυση νέων 
επενδύσεων με στόχο τη δημιουργία πολλών και κατά τεκ-
μήριο καλών θέσεων εργασίας προβλέπει, σύμφωνα με κυ-
βερνητικές πηγές, το αναπτυξιακό νομοσχέδιο που δόθηκε 
σε δημόσια διαβούλευση. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα 
με τις ίδιες κυβερνητικές πηγές με το νομοσχέδιο εισάγεται 
μια περισσότερο ευέλικτη διαδικασία πιστοποίησης της ολο-
κλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επέν-
δυσης από ορκωτούς-ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εται-
ρείες καθώς και από πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους 
μηχανικούς ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας πρόσωπα, 
που πληρούν τα κριτήρια που ορίζει η σχετική διάταξη.
Με το νομοσχέδιο δημιουργείται Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης 
για την ενιαία αποτύπωση του συνόλου των γεωχωρικών 
δεδομένων με τρόπο δημόσια και δωρεάν προσβάσιμο στο 
κοινό, μέσω διαδικτύου.
Επίσης ιδρύεται Εθνικό Μητρώο Υποδομών που θα λειτουρ-
γεί σε ψηφιακή μορφή και όλοι θα έχουμε πρόσβαση στις 
πληροφορίες, που θα συγκροτούν κάτι σαν «βιβλιάριο υγεί-
ας» της υποδομής ή του κτηρίου. Σημειώνεται ότι ο Ενιαίος 
Ψηφιακός Χάρτης, όπως επίσης και το Εθνικό Μητρώο Υπο-
δομών αποτελούν προτάσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος (ΤΕΕ) και του Προέδρου ΤΕΕ  Γιώργου Στασινού, οι 
οποίες  υιοθετήθηκαν από την κυβέρνηση και περιλαμβάνο-
νται  στις ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδιού του υπουργείου 
Ανάπτυξης. 
Ειδικότερα ο  Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης έρχεται να καλύψει 
το έλλειμμα ενός απλού και διαφανούς πλαισίου για την 
οργάνωση του χώρου και την αδειοδότηση επενδύσεων. 
Πρόκειται για  τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης, θεσμι-
κά θωρακισμένης λύσης, η οποία αφορά τη δημιουργία 
ενός και μόνο ψηφιακού χάρτη, κοινού για όλη τη δημόσια 
διοίκηση. Πρόκειται για τον «ONEclickLIS» (OneClick Land 
InformationSystem), ο οποίας θα συγκεντρώνει όλα τα 
γεωχωρικά δεδομένα για την αδειοδότηση κάθε είδους και 
μεγέθους επένδυσης σε κάθε σημείο της χώρας.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,  Άδωνις Γεωργιά-
δης ανακοίνωσε ότι θέτει  από την  Τετάρτη 11 Σεπτεμβρί-

ου 2019, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο 
νόμου «Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο». Η διαβούλευση θα 
διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου.
Βασικοί άξονες της νομοθετικής πρωτοβουλίας:
• Προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων
• Έλεγχος Επενδυτικών Σχεδίων και Πιστοποίηση Ολοκλή-
ρωσης και Έναρξης της Παραγωγικής Λειτουργίας Επεν-
δύσεων των ν. 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004 και 
2601/1998
• Δημιουργία ενιαίου ψηφιακού χάρτη προκειμένου να 
υπάρχει δημόσια και δωρεάν πρόσβαση από το κοινό στα 
γεωχωρικά δεδομένα 
• Συγκρότηση Εθνικού Μητρώου Υποδομών, στο οποίο θα 
περιλαμβάνονται όλες οι υποδομές και τα κτίρια που ανή-
κουν ή βρίσκονται υπό τη διαχείριση φορέων του δημόσιου 
τομέα 
• Διατάξεις βελτίωσης της  λειτουργίας των επιχειρηματικών 
πάρκων
• Διατάξεις για την απλοποίηση της αδειοδότησης των βιο-
μηχανικών δραστηριοτήτων
• Απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την άσκηση οικο-
νομικής δραστηριότητας 
• Διατάξεις για την τροποποίηση ελέγχου και εποπτείας της 
αγοράς
• Διατάξεις σχετικές με την αδειοδότηση και τον έλεγχο κατα-
σκευών κεραιών στην ξηρά 
• Διατάξεις για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες
• Θέσπιση εθνικού προγράμματος απλούστευσης διαδικα-
σιών
• Οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης
• Εργασιακά θέματα και ατομικές εργασιακές σχέσεις
• Μέτρα για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας
• Ασφαλιστικές διατάξεις
• Διατάξεις σχετικές με παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη
• Διατάξεις σχετικά με την απλοποίηση διαδικασιών ΓΕΜΗ
• Διατάξεις σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις
• Ελληνική εταιρεία επενδύσεων και εξωτερικού εμπορίου 
Α.Ε. και 
• Λοιπές διατάξεις

ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
Οι προτάσεις του Προέδρου ΤΕΕ Γιώργου Στασινού για το Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη και τη 
δημιουργία Εθνικού Μητρώου Υποδομών στις νέες ρυθμίσεις
Μεγαλύτερη ευελιξία στις επενδύσεις με το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, τονίζει η κυβέρνηση
Οι  βασικοί άξονες της νομοθετικής πρωτοβουλίας



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

2Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής:  http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

 Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

26 - 27 Σεπτεμβρίου 2019

Συνέδριο: «Οι Μελετητικές-Συμβουλευτικές 
Επιχειρήσεις μπροστά στις νέες απαιτήσεις 
και αγορές»
ΑΘΗΝΑ

Σύνδεσμος Ελληνικών Εται-
ρειών - Γραφείων Μελετών 
(Σ.Ε.Γ.Μ.)

29 Σεπτεμβρίου - 
2 Οκτωβρίου 2019

Πανελλήνιο συνέδριο: «Η συμβολή των 
δασικών οικοσυστημάτων στην ορεινή 
οικονομία και την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος»
ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ 

Ελληνική Δασολογική 
Εταιρεία

16 - 18 Οκτωβρίου 2019

Διεθνές συνέδριο για τη Διαχείριση των Προ-
σβάσιμων Υποθαλάσσιων Περιοχών Πολι-
τιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς, “Dive in 
Blue Growth”
ΑΘΗΝΑ

Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε 
συνεργασία με άλλους 10 
φορείς πέντε χωρών της Με-
σογείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ   
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής, Φρόσω Καβαλάρη
ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ελένη Τριάντη

press@central.tee.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

«Ο ΚΟΜΒΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»  

Στις 25 Οκτωβρίου 2019, στις εγκαταστάσεις του τμήματος Επι-
στήμης Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης θα πραγματοποι-
ηθεί το 1ο συνέδριο μεταπτυχιακών φοιτητών.
Το  συνέδριο, με κεντρικό μήνυμα “Building a Stronger 
Community”,  διοργανώνει ο Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοι-
τητών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημίου 
Κρήτης, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, 
Παν. Κρήτης. 
«Σκοπός του συνεδρίου είναι η παρουσίαση και παρακολούθη-
ση της ερευνητικής εργασίας συναδέλφων του τμήματος από 
διαφορετικά πεδία της Επιστήμης Υπολογιστών, η διάχυση της 
ερευνητικής δραστηριότητας και η παρακολούθηση ομιλιών 
από παλιούς απόφοιτους και άτομα της βιομηχανίας, αναφέρε-
ται σε ανακοίνωση. Το συνέδριο θα αποτελέσει μια ευκαιρία για 
δημιουργικό διάλογο και προβληματισμό σε ερευνητικά θέματα 
που απασχολούν τη σύγχρονη επιστημονική κοινότητα». 
Πληροφορίες: https://gsa-csd.gitlab.io/gsc19/index.html

Από τις 25 ως τις 27 Σεπτεμβρίου 2019 θα διεξαχθεί στην 
Αθήνα το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστι-
κής Κληρονομιάς (3nd Pan-Hellenic Conference on Digital  
Cultural Heritage-EuroMed 2019).  
Το συνέδριο διοργανώνουν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.- Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κλη-
ρονομιάς, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Εργαστήριο του 
Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγω-
γής) και ο Πολιτιστικός Οργανισμός “Δίκτυο ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” , ενώ 
τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου 
Παυλόπουλου και της Α.Θ. Παναγιότητας του Οικουμενικού 
Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως  κ.κ. Βαρθολομαίου.

Θεματικοί άξονες:
• Νέες τεχνολογίες στις ανθρωπιστικές επιστήμες
• Η ψηφιοποίηση στην Αρχαιολογία και τον τουρισμό
• Ψηφιακή Πολιτιστική κληρονομιά και η διαχείριση της
• Συντήρηση, Προστασία  και ανάδειξη της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς στο ψηφιακό πολυμεσικό περιβάλλον και διαδίκτυο 
(Εκπαίδευση, Τουρισμό, κτλ)
• Νομικό πλαίσιο και ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονο-
μίας (συμβάσεις, προγράμματα, πνευματικά δικαιώματα)
• Εμπειρίες, νέες προκλήσεις και προοπτικές για την ψηφιακή 
κοινωνία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Πληροφορίες: http://www.euromed-dch.eu/

Το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (DENE) διοργανώνει το ετή-
σιο εθνικό συνέδριο με θέμα: «Ενέργεια και Ανάπτυξη», το οποίο 
και θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Ευγενίδου (Λ. Συγγρού 387, 
Αθήνα) στις 21 και 22 Νοεμβρίου 2019. 
Σκοπός του συνεδρίου, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι –όπως αναφέρεται σε ανα-
κοίνωση- να αποτελέσει ένα πεδίο γόνιμου διαλόγου και προ-
βληματισμού αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της 
ενέργειας και του περιβάλλοντος στην Ελλάδα και την ευρύτερη 

περιοχή. Φέτος το συνέδριο έχει ως ειδικό θέμα: «Ο Κομβικός Ρό-
λος της Ενέργειας στην Οικονομική Ανάπτυξη» θέλοντας με αυτό 
τον τρόπο να υπογραμμιστεί η σπουδαιότητα του ενεργειακού 
τομέα στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καθώς αυτή εξέρ-
χεται από μία μακρά περίοδο οικονομικής ύφεσης. 
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα συζητηθούν διεξοδικά και 
τα επίκαιρα θέματα που αφορούν στην επίσπευση των ερευνών 
υδρογονανθράκων στην Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο, 
στην προσπάθεια διαφοροποιήσεως των εισαγωγών φυσικού 

αερίου για την κάλυψη των Ευρωπαϊκών αναγκών, μέσω νέων 
αγωγών και τερματικών σταθμών LNG, στον ρόλο της Ελλάδος 
στη διακίνηση φυσικού αερίου και πετρελαίου σε περιφερειακό 
επίπεδο, στη ραγδαία διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα 
της χώρας και στην ΝΑ Ευρώπη, ενώ θα αναδειχθεί και το ζήτημα 
της ενεργειακής αποδοτικότητας. 
Πληροφορίες: 
https://www.iene.eu/el/congress/19/energy-and-development-2019?p=98
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Μεγαλύτερη ευελιξία στις επενδύσεις που θεωρούνται 
στρατηγικές για να μπορέσουν να αδειοδοτηθούν γρή-
γορα, σαρωτικές παρεμβάσεις που επιτρέπουν τη δια-
μόρφωση γόνιμου εδάφους και φιλικού κλίματος για την 
προσέλκυση νέων επενδύσεων με στόχο τη δημιουργία 
πολλών και κατά τεκμήριο καλών θέσεων εργασίας 
προβλέπει, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το αναπτυ-
ξιακό νομοσχέδιο που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση. 
Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με τις ίδιες κυβερνη-
τικές πηγές με το νομοσχέδιο εισάγεται μια περισσότερο 
ευέλικτη διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και 
έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης από 
ορκωτούς-ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες καθώς 
και από πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανι-
κούς ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας πρόσωπα, που 
πληρούν τα κριτήρια που ορίζει η σχετική διάταξη.
Με το νομοσχέδιο δημιουργείται Ενιαίος Ψηφιακός Χάρ-
της για την ενιαία αποτύπωση του συνόλου των γεωχω-
ρικών δεδομένων με τρόπο δημόσια και δωρεάν προσβά-
σιμο στο κοινό, μέσω διαδικτύου.
Επίσης ιδρύεται Εθνικό Μητρώο Υποδομών που θα λει-
τουργεί σε ψηφιακή μορφή και όλοι θα έχουμε πρόσβαση 
στις πληροφορίες, που θα συγκροτούν κάτι σαν «βιβλιά-
ριο υγείας» της υποδομής ή του κτηρίου.
 
Επιχειρηματικά πάρκα 
Εκσυγχρονίζεται και απλοποιείται το καθεστώς έναρ-
ξης λειτουργίας μιας επιχείρησης σε πάρκο. Έτσι, μια 
επιχείρηση δεν θα χρειάζεται πλέον - εκτός της άδειας 
εγκατάστασης- ούτε άδεια λειτουργίας και θα αρκεί μια 
απλή γνωστοποίηση ότι ξεκινά τη δραστηριότητά της. 
Αναμένεται επίσης, για τις επιχειρήσεις εντός των πάρκων, 
να θεσμοθετηθούν χαμηλότερες κατηγορίες περιβαλλο-
ντικής κατάταξης έτσι ώστε να χρειάζονται ελαφρύτερη 
περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Απλουστεύεται η διαδικασία για την έναρξη μιας βιομη-
χανικής δραστηριότητας καθώς αποσαφηνίζεται πού δεν 
απαιτείται πλέον έγκριση εγκατάστασης. Για την έγκριση 
λειτουργίας, αυτή παύει να χρειάζεται για τη «μέση» βι-
ομηχανία, δηλαδή τη βιομηχανία που κατατάσσεται στην 
κατηγορία Α2 της περιβαλλοντικής κατάταξης. Η επιχεί-
ρηση ωστόσο θα γνωστοποιεί τη λειτουργία της και θα 
ελέγχεται όπως όλες. Αυτό που αλλάζει είναι ότι δεν θα 
βρίσκεται σε αναμονή για το αν θα ξεκινήσει τη λειτουρ-
γία της περιμένοντας τον έλεγχο και την αδειοδότηση από 

την αρμόδια αρχή. Παύει να ισχύει το διπλό παράλληλο 
σύστημα δύο κατατάξεων, όχλησης και περιβαλλοντικής 
κατάταξης, και μένει μόνο το δεύτερο, που είναι συμβατό 
με την Ενωσιακή Νομοθεσία.
 
Έλεγχος και πιστοποίηση από ιδιωτικούς φορείς 
Στο εξής, η πιστοποίηση και ο έλεγχος θα γίνεται όχι μόνο 
από δημοσίους αλλά και από ιδιωτικούς φορείς, εγκεκρι-
μένους από το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας. Θα 
υπάρχουν πρόσθετες ρυθμίσεις που θα διασφαλίζουν την 
αμεροληψία καθώς και κυρώσεις αν χρειαστεί. Σε κάθε 
περίπτωση, η διοίκηση δεν απεμπολεί το δικαίωμα να 
διεξάγει η ίδια ελέγχους αν χρειαστεί.
Η κυβέρνηση διευκρινίζει ότι δεν θα μειωθούν οι έλεγχοι 
στις επιχειρήσεις αλλά προβλέπεται ότι ελεγκτές μπορούν 
να είναι και φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού το-
μέα.
 
Νομοθετική παρέμβαση για τις κεραίες 
Το νομοσχέδιο έρχεται να εκσυγχρονίσει το πλαίσιο αδειο-
δότησης και λειτουργίας των κεραιών της κινητής τηλε-
φωνίας στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα:
- Διαμορφώνει σύγχρονο καθεστώς αδειοδότησης των 
κεραιοσυστημάτων στα πρότυπα διεθνών καλών πρακτι-
κών, με βάση τις προδιαγραφές που παρέχονται τόσο στις 
Οδηγίες της ΕΕ, όσο και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας. Πρόκειται για την εισαγωγή των διεθνών προτύ-
πων που έχει θεσπίσει η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας 
από την Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP) περί ασφα-
λών ορίων έκθεσης στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, με στό-
χο την προστασία της ανθρώπινης υγείας.
- Ευνοεί την καινοτομία και τη χρήση ψηφιακών υπηρεσι-
ών στη δημόσια διοίκηση και τις ΜμΕ αναβαθμίζοντας τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες και επιταχύνει την ψηφιοποίηση 
της δημόσιας διοίκησης.
-Προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, και 
έτσι μεταρρυθμίζει και εκσυγχρονίζει τη χώρα, στο πλαί-
σιο της Ευρωπαϊκής στρατηγικής κινητών επικοινωνιών.
 
Εθνικό Πρόγραμμα Ανασχεδιασμού και Απλού-
στευσης Διαδικασιών 
Εισάγεται Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικα-
σιών με στόχο την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. 
Στο πρόγραμμα, στο οποίο θα συμβάλλουν όλες οι υπη-
ρεσίες του κράτους και θα έχει διυπουργικό συντονισμό, 

εντάσσονται όλες οι δράσεις απλούστευσης διοικητικών 
διαδικασιών, όπως για παράδειγμα η κατάργηση δικαιο-
λογητικών και η απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου 
και η κωδικοποίηση.
 
Ποια σύμβαση εργασίας θα υπερισχύει αν «συντρέχουν» 
περισσότερες των δύο; Για παράδειγμα μια κλαδική ή μια 
επιχειρησιακή με όμοιο-επαγγελματική συλλογική σύμ-
βαση εργασίας;
Όσον αφορά στις συλλογικές συμβάσεις προβλέπεται 
-σε περιπτώσεις εκτάκτων οικονομικών αναγκών κυ-
ρίως μικρών επιχειρήσεων-να γίνονται εξαιρέσεις κατά 
την εφαρμογή των όρων των συλλογικών συμβάσεων 
προκειμένου να διευκολυνθούν για να ορθοποδήσουν. 
Τέτοιες επιχειρήσεις είναι πχ:
1. Επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά 
προβλήματα δηλαδή επιχειρήσεις σε καθεστώς προπτω-
χευτικής διαδικασίας, ή πτώχευσης ή εξωδικαστικού συμ-
βιβασμού ή εξυγίανσης,
2. Οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας
3. Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού σκοπού
 
Μειώνονται οι πράξεις για τις οποίες το ΓΕΜΗ διενεργεί 
έλεγχο και πλέον καταχωρούνται και δημοσιεύονται αυ-
τόματα από τις εταιρείες. Για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες 
εξαιρούνται από την αυτόματη δημοσίευση οι εταιρικές 
πράξεις που αφορούν την λύση, την διαγραφή, την ανα-
βίωση και τους εταιρικούς μετασχηματισμούς. Για τις 
προσωπικές εταιρείες εξαιρούνται οι πράξεις εταιρικών 
μετασχηματισμών.
 
Επιταχύνονται οι διαδικασίες της Δικαιοσύνης 
Επιταχύνονται οι διαδικασίες της Δικαιοσύνης με την 
ψηφιοποίηση των ένδικων μέσων. Από τον Ιανουάριο 
του 2021 υποχρεωτικά πλέον οι δικηγόροι και τα μέλη 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους θα πρέπει να κα-
ταθέτουν ηλεκτρονικά τα δικόγραφα και όλα τα σχετικά 
έγγραφα στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα τακτικά 
διοικητικά δικαστήρια. Ηλεκτρονικά θα γίνονται και όλες 
οι όλες οι επιδόσεις των αποφάσεων. Η ηλεκτρονική 
κατάθεση και επίδοση μειώνει την ταλαιπωρία για τους 
πολίτες, ενώ επιτρέπει ταχύτερη οργάνωση και μειώνει το 
κόστος για όλες τις πλευρές.

ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
Μεγαλύτερη ευελιξία στις επενδύσεις με το αναπτυξιακό νομοσχέδιο
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Στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνονται οι δι-
ατάξεις για την δημιουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη, 
οι οποίες έχουν ως εξής:  ΜΕΡΟΣ Γ’ ΕΝΙΑΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΧΑΡΤΗΣ

Άρθρο 3 Ορισμός
Ως «Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης», για τους σκοπούς του 
παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που 
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, νοείται η ενιαία απο-
τύπωση του συνόλου των γεωχωρικών δεδομένων του 
άρθρου 9 του παρόντος κατά τρόπο δημόσια και δωρεάν 
προσβάσιμο στο κοινό, μέσω διαδικτύου.
Άρθρο 4 Αρμόδια όργανα
1.  Αρμόδιοι για την ανάπτυξη, τήρηση, ενημέρωση και 
λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη ορίζονται οι 
Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης.
2.  Οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης δύνανται να αναθέτουν την ανάπτυ-
ξη, τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του Ενιαίου Ψηφι-
ακού Χάρτη σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή και 
σε ιδιωτικό φορέα που έχει την αναγκαία τεχνογνωσία.
3.  Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείων Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ή – σε περί-
πτωση εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου 2, ο φορέ-
ας στον οποίο ανατίθεται η ανάπτυξη, τήρηση, ενημέρω-
ση και λειτουργία του –μεριμνούν για την ηλεκτρονική 
διασύνδεση, την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας και 
την παροχή δικτυακών υπηρεσιών ως προς τα γεωχω-
ρικά δεδομένα στα οποία παραχωρείται πρόσβαση κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 18.
Άρθρο 5 Παραχώρηση πρόσβασης σε γεωχωρι-
κά δεδομένα
1.  Με σκοπό τη δημιουργία Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη, οι 
φορείς του δημόσιου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 
14 παρ. 1 περ. α’ του ν. 4270/2014 υποχρεούνται να πα-
ραχωρήσουν στα αρμόδια όργανα κατά το άρθρο 8 (στο 
εξής: «αρμόδια όργανα»), εντός χρονικού διαστήματος 
που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες από τη θέση 
σε ισχύ του παρόντος, ηλεκτρονική πρόσβαση στο σύνο-
λο των γεωχωρικών δεδομένων των παραγράφων 3 και 
4 του παρόντος άρθρου που κατέχουν στο πλαίσιο της αρ-
μοδιότητάς τους. Μετά από την πάροδο της προθεσμίας 
του προηγούμενου εδαφίου, τα αρμόδια όργανα για την 
εφαρμογή του παρόντος έχουν άμεση πρόσβαση στο σύ-
νολο των γεωχωρικών αυτών δεδομένων, περιλαμβανο-
μένων και των τυχόν διορθώσεων και επικαιροποιήσεών 
τους. Οι φορείς του δημοσίου τομέα που κατέχουν γεω-

χωρικά δεδομένα, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους, 
υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ακρίβεια και την 
επικαιροποίηση σε πραγματικό χρόνο των γεωχωρικών 
δεδομένων.
2.  Στους φορείς του δημόσιου τομέα που κατέχουν γε-
ωχωρικά δεδομένα, για τις ανάγκες εφαρμογής του πα-
ρόντος, συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά το Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το Υπουργείο 
Οικονομικών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης καθώς και το 
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Ελληνικό Κτημα-
τολόγιο».
3.  Στα γεωχωρικά δεδομένα των παραγράφων 1 και 2 
εντάσσονται ιδίως πληροφορίες ως προς:
α. Όρους και περιορισμούς δόμησης
β. Χρήσεις γης
γ. Σχέδια πόλεων
δ. Ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές
ε. Γεωτεμάχια κτηματολογίου (μόνον εφ’ όσον περιλαμ-
βάνονται οι περιοχές όπου οι πρώτες εγγραφές έχουν 
οριστικοποιηθεί)
στ. Δάση και δασικές εκτάσεις (μόνον εφ’ όσον περιλαμ-
βάνονται σε δασικούς χάρτες που έχουν κυρωθεί και ορι-
στικοποιηθεί)
ζ. Περιοχές του δικτύου Natura 2000 ή περιοχές προστα-
σίας ειδικών οικοτόπων
η. Ζώνες αιγιαλού, παραλίας και λιμένα
θ. Ύδατα, υδατορέματα, υγρότοπους, όχθες πλεύσιμων 
ποταμών και μεγάλων λιμνών 
ι. Αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους
ια. Παραδοσιακούς οικισμούς, παραδοσιακά σύνολα ή 
προστατευόμενους χώρους
ιβ. Ειδικά σχέδια χωροθέτησης περιοχών παραγωγικών 
δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένων και των ειδικών 
σχεδίων χωρικής ανάπτυξης (όπως ΒΕΠΕ, ΕΣΧΑΔΑ, ΕΣΧΑ-
ΣΕ).
4. Πέραν των πληροφοριών της παραγράφου 3, στα 
γεωχωρικά δεδομένα της παραγράφου 1 του παρόντος 
εντάσσεται το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν 
άμεσα ή έμμεσα σε συγκεκριμένη τοποθεσία ή γεωγραφι-
κή περιοχή της Ελληνικής Επικράτειας από τις οποίες εξαρ-
τάται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο η αδειοδότηση της οποιασ-
δήποτε επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας..
Άρθρο 6 Νομική δεσμευτικότητα
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης που εκδίδεται 
μετά από την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των δεδο-

μένων και την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας κατ’ 
εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του παρό-
ντος, ορίζεται διετής περίοδος πιλοτικής εφαρμογής του 
δεσμευτικού χαρακτήρα των στοιχείων που προκύπτουν 
από τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη σε τουλάχιστον πέντε δή-
μους τριών περιφερειών της χώρας.
2. Με όμοια απόφαση που εκδίδεται μετά από την ολο-
κλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου, καθορίζεται η ημερομηνία κατά 
την οποία τα στοιχεία που προκύπτουν από τον Ενιαίο 
Ψηφιακό Χάρτη θα έχουν, στο σύνολό τους, δεσμευτικό 
χαρακτήρα για όλους τους φορείς του δημοσίου τομέα, 
χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια. 
3. Δεν επιτρέπεται άρνηση αδειοδότησης της οποιασδή-
ποτε επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας στη 
βάση γεωχωρικών δεδομένων που δεν συμπεριλαμβάνο-
νται στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη. 
4. Σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας διάταξης, 
θεμελιώνεται ευθύνη προς αποζημίωση κατά τη διάταξη 
του άρθρου 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού 
Κώδικα.
Άρθρο 7 Ρύθμιση λεπτομερειών εφαρμογής
1.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προβλέπεται 
μηχανισμός διόρθωσης των γεωχωρικών δεδομένων 
που εντάσσονται στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη.
2. Με όμοια απόφαση, δύναται επίσης:
α. Να προβλέπεται, για τις ανάγκες εφαρμογής του άρ-
θρου 9 του παρόντος, ενδεικτικός ή αποκλειστικός κατά-
λογος των φορέων του δημοσίου τομέα που κατέχουν γε-
ωχωρικά δεδομένα, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους.
β. Να προβλέπεται, για τις ανάγκες εφαρμογής του άρ-
θρου 9 του παρόντος, ενδεικτικός ή αποκλειστικός κα-
τάλογος των γεωχωρικών δεδομένων που εντάσσονται 
στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη.
γ. Να καθορίζονται όλες οι αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρει-
ες για την εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο 8 Τελική διάταξη
Οι διατάξεις του ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166 Α’) «Εθνική 
Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών – Εναρμόνιση με 
την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες 
διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός 
Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) 
και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141 Α’)», όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν, δεν θίγονται από την εφαρμο-
γή του παρόντος.

ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
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Στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνονται οι διατάξεις 
για την δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Υποδομών, οι οποίες 
έχουν ως εξής:  ΜΕΡΟΣ Δ’ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Άρθρο 9
1. Συγκροτείται Εθνικό Μητρώο Υποδομών, το οποίο λειτουργεί 
σε ψηφιακή και δημόσια προσβάσιμη μορφή. Στο Μητρώο συ-
μπεριλαμβάνονται όλες οι υποδομές και τα κτήρια που ανήκουν 
σε ή βρίσκονται υπό τη διαχείριση φορέων του δημόσιου τομέα 
κατά την έννοια του άρθρου 14 παρ. 1 περ. α’ του ν. 4270/2014. 
Για κάθε υποδομή και κτίριο που περιλαμβάνεται στο Μητρώο 
του παρόντος αναφέρονται ο χρόνος κατασκευής, ο αρμόδιος 
φορέας για τη συντήρηση και τον έλεγχό τους, τα βασικά χαρα-
κτηριστικά των εργασιών συντήρησης και ελέγχου και ο χρόνος 
στον οποίο αυτές πρέπει να διενεργούνται. Μετά από τη διενέρ-
γεια των απαιτούμενων κατά τα παραπάνω εργασιών, ο αρμό-

διος φορέας, που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 
του παρόντος άρθρου, υποχρεούται να προβαίνει σε σχετική 
καταχώρηση στο Μητρώο.
2. Εντός προθεσμίας η οποία καθορίζεται με την απόφαση της 
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, οι φορείς του δημόσιου 
τομέα υποχρεούνται να δηλώσουν, σε ειδική εφαρμογή της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Μητρώου, τις υποδομές και τα 
κτήρια, η συντήρηση και ο έλεγχος των οποίων υπάγεται στην 
αρμοδιότητά τους. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, 
εντός νέας προθεσμίας δύο μηνών η αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η οποία καθορίζεται 
με την απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, στη 
βάση των κείμενων διατάξεων, ελέγχει τις ανωτέρω δηλώσεις 
και προβαίνει στην καταχώρηση στο Μητρώο των υποδομών 
και των κτηρίων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για τις 

οποίες δεν έχει υποβληθεί καμία δήλωση σύμφωνα με το πρώ-
το εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
καθορίζονται οι κατηγορίες των υποδομών και κτηρίων που 
καταχωρούνται στο Μητρώο, τα τεχνικά χαρακτηριστικά λει-
τουργίας του Μητρώου, τα ειδικότερα στοιχεία που αυτό περι-
λαμβάνει, οι προθεσμίες της παραγράφου 2, λαμβάνονται όλα 
τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της πληρότητας και της 
ακρίβειας των σχετικών καταχωρήσεων και θεσπίζονται όλες 
οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος. Με 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών δύναται 
να ανατεθεί η ανάπτυξη και λειτουργία του Εθνικού Μητρώου 
Υποδομών σε φορέα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που διαθέ-
τει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και υποδομή.

Κινείται άμεσα η διαδικασία για την πώληση του 30% του «Ελ. 
Βενιζέλος» που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ, όπως –σύμφωνα με το ΑΠΕ- 
αποφάσισε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής 
(ΚΥΣΟΙΠ) που συνεδρίασε στο υπουργείο Οικονομικών, υπό τον 
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Όπως δε επεσήμανε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκού-
ρας, «ιδεολογική και πολιτική μας θέση, όπως διαρκώς τονίζουμε, 
είναι ότι αντιμετωπίζουμε τις αποκρατικοποιήσεις ως αναπτυξιακό 
εργαλείο της οικονομίας, αρκεί αυτές να πραγματοποιούνται με 
όρους απόλυτης διαφάνειας και γνώμονα εν τέλει το δημόσιο 
συμφέρον. Και όχι μόνον ως μέσο αύξησης των δημοσίων εσό-
δων. 
Στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, τόσο ο πρωθυ-

πουργός όσο και ο υπουργός Οικονομικών είχαμε επισημάνει ότι 
θα επιδιώξουμε τη διαδικασία ολοκλήρωσης των δεσμεύσεων 
που είχε αναλάβει η χώρα προς αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα 
υλοποιούμε μία ακόμη δέσμευση που είχαμε αναλάβει. Αυτή είναι 
η πρώτη διαδικασία αποκρατικοποίησης της σημερινής κυβέρνη-
σης. Σημειώνεται ότι δέσμευση για την εν λόγω αποκρατικοποί-
ηση είχε αναλάβει η προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία φυσικά 
ουδέποτε υλοποιήθηκε».
Σύμφωνα με παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, μετά την 
απόφαση του ΚΥΣΟΙΠ, δόθηκε εντολή στο ΤΑΙΠΕΔ να συνεχιστεί 
άμεσα η διαδικασία για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος, η οποία έχει ξεκινήσει στις 28 Ιουνίου φέτος. Η προθεσμία για 
την εν λόγω διαδικασία λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου, αλλά ενδέχεται 

να δοθεί παράταση. 
Όπως αναφέρουν οι ίδιοι παράγοντες, «αγκάθι» έως τώρα ήταν η 
σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου μετά την πώληση του 
30%. Με την υπογραφή «Σύμβασης Παραίτησης», το Δημόσιο θα 
κατέχει δύο θέσεις στο νέο διοικητικό συμβούλιο, εκ των οποίων ο 
ένας θα είναι ο πρόεδρος.
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση του ΚΥΣΟΙΠ (υπό τον πρωθυ-
πουργό) μετείχαν οι υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Ναυτιλίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουρισμού, και Επικρατείας, 
καθώς και οι αρμόδιοι υφυπουργοί. 

Η «Βραδιά του Ερευνητή», ένας Ευρωπαϊκός θεσμός που κρατά 
14 χρόνια, και έχει στόχο την ανάδειξη του ρόλου του ερευνητή 
και την εξοικείωση του κοινού με τον συναρπαστικό κόσμο της 
έρευνας - θα πραγματοποιηθεί και φέτος την τελευταία Παρα-
σκευή του Σεπτέμβρη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Η φετινή Βραδιά διοργανώνεται σε όλη την Ευρώπη και σε εννέα 
πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λά-
ρισα, Ξάνθη, Καλαμάτα, Ρέθυμνο και Κόρινθο), την Παρασκευή 
27 Σεπτεμβρίου, 17.00 - 24.00 και με ελεύθερη είσοδο.
Με το μήνυμα «Επιστήμη για όλους - Επιστήμη για ΣΕΝΑ» η 

έρευνα θα ανοίξει τις πόρτες της στο ευρύ κοινό, με τρόπο απλό, 
κατανοητό και απολαυστικό! Στην Αθήνα, η κεντρική εκδήλωση 
θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» 
(Πειραιώς 254, Ταύρος) με διοργανωτές  τα μεγαλύτερα Ερευνητι-
κά Κέντρα της Αττικής και τη συμμετοχή πολλών ακόμα επιστημο-
νικών ενώσεων και φοιτητικών και μαθητικών ομάδων. 
Παράλληλα, τα Ερευνητικά Κέντρα διοργανώνουν μικρότερες 
και πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις (pre-events) λίγο πριν την 
κεντρική  «Βραδιά του Ερευνητή». Συγκεκριμένα, το Εθνικό Αστε-
ροσκοπείο Αθηνών (23/9), το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (25/9), το 

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (20/9), το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ 
(26/9) θα παρουσιάσουν σειρά επιστημονικών δρώμενων στους 
φιλόξενους χώρους τους, ενώ το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων 
Ερευνών σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» θα 
επιδείξουν σημαντικές ερευνητικές πρωτοβουλίες στο Λαύριο 
(20/9). Στόχος τους, οι επισκέπτες κάθε ηλικίας, να γνωρίσουν από 
κοντά το επιστημονικό έργο τους και να συνομιλήσουν με τους 
ανθρώπους της έρευνας. 
Για περισσότερες πληροφορίες. www.renathens.gr - www.
facebook.com/rengreece
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Ολοκληρώθηκε στην ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την κύρωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου με 
μέτρα ανακούφισης για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, Ελληνική Λύση και 
ΜέΡΑ25 ενώ το ΚΚΕ δήλωσε «παρών».

Μέσα στον Σεπτέμβριο το υπουργείο Περιβάλλοντος θα προ-
χωρήσει στην υπογραφή της συμφωνίας με το ΤΕΕ και θα 
ξεκινήσουν αμέσως οι μελέτες για την κατάρτιση του ειδικού 
χωρικού σχεδίου των περιοχών της Ανατολικής Αττικής.
Τη διαβεβαίωση αυτή έδωσε στην Ολομέλεια της Βουλής ο 
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, 
κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την κύρωση της ΠΝΠ 
με τα μέτρα στήριξης των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 
23ης Ιουλίου 2018, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Η οριστική μελέτη θα μπορούσε να ξεκινήσει από πέρσι και 
να μην χάνουμε χρόνο. Χάθηκε όμως ένας χρόνος», είπε ο κ. 
Χατζηδάκης και άφησε αιχμές για τη πολιτική που ακολούθη-
σε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας 
ότι «η προκαταρκτική μελέτη για το ειδικό χωρικό σχέδιο θα 
μπορούσε να γίνει από το ίδιο υπουργείο και να μην ανατεθεί 
στο ΤΕΕ». 
Στις ενστάσεις και τους προβληματισμούς της αντιπολίτευσης 
για την ανάθεση στο ΤΕΕ του ειδικού χωρικού σχεδίου και τη 
δυνατότητα του να κάνει απευθείας αναθέσεις ο κ. Χατζηδά-
κης διαβεβαίωσε ότι υπάρχουν όλες οι ασφαλιστικές δικλείδες 
στο νομοσχέδιο για τη τήρηση της διαφάνειας σε όλες τις δι-
αδικασίες.
«Ασφαλώς υπάρχουν θέματα διαφάνειας. Δική μας υποχρέω-
ση είναι να παρακολουθούμε στενά το θέμα και να ελέγχουμε. 

Και ευθύνη της αντιπολίτευσης είναι να μας ελέγχει. Δεν θέλω 
να διανοηθώ ότι κάποιοι άνθρωποι θα έχουν εμπλοκή και θα 
προσπαθήσουν να κερδοσκοπήσουν πάνω στο πόνο των αν-
θρώπων. Και εμείς είμαστε εδώ για αυτό και εσείς για να τους 
ελέγξετε», τόνισε και προσέθεσε:
«Η ανάγκη της ανάθεσης στο ΤΕΕ της κατάρτισης του ειδικού 
χωρικού σχεδίου προέκυψε γιατί αν πηγαίναμε με τις κλασ-
σικές διαδικασίας του Δημοσίου θα ολοκληρωνόταν σε 10 
χρόνια».
Αυστηρό όμως μήνυμα έστειλε και στο ΤΕΕ ως προς την τή-
ρηση των χρονοδιαγραμμάτων λέγοντας χαρακτηριστικά: 
«Εμείς θελήσαμε να κόψουμε δρόμο αναθέτοντας το στο ΤΕΕ 
που είναι ο τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας. Θέλω όμως να 
πω και προς το ΤΕΕ ότι με αυτά τα ζητήματα δεν παίζει κανείς. 
Όποιος αναλαμβάνει κάτι πρέπει να το φέρει και σε πέρας».
Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης διαβεβαίωσε ότι ενσωματώ-
θηκαν όλες οι παρατηρήσεις της προέδρου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου για τον κατασταλτικό και προσυμβατικό έλεγχο, 
τονίζοντας ότι εφαρμόζονται απολύτως όλοι οι κανόνες για 
τη χρηστή διοίκηση και συνδυάζοντας την ταχύτητα με τη 
διαφάνεια.
«Στο νομοσχέδιο υπάρχουν συγκεκριμένες ασφαλιστικές δι-
κλείδες και για τον κατασταλτικό και για τον προσυμβατικό 
έλεγχο για τις απευθείας αναθέσεις των συμβάσεων, οι οποίες 

είναι περιορισμένης διάρκειας και αφορούν το συγκεκριμένο 
σκοπό. Εμείς ακολουθούμε τον σωστό δρόμο για να μην 
υπάρχει περιθώριο αυθαιρεσίας αλλά και για να έχουμε την 
απαραίτητη διαφάνεια», επισήμανε.
Απαντώντας στις παρατηρήσεις και τους προβληματισμούς 
των βουλευτών της αντιπολίτευσης για τη σύσταση της Μη 
κερδοσκοπικής Εταιρίας «ΜΑΤΙ ΞΑΝΑ», ο κ. Χατζηδάκης τό-
νισε ότι «θα λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημόσιου 
συμφέροντος, με στέρεα διαφάνεια, και με τη συμμετοχή τόσο 
της τοπικής κοινωνίας όσο και εκπροσώπων του ελεγκτικού 
συνεδρίου και του γενικού λογιστηρίου του κράτους».
«Οι φορείς αγκαλιάζουν αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία. 
Ούτε το 50% των αναγκαίων δράσεων δεν είχε συμπληρω-
θεί όπως επιβεβαιώθηκε από την ενημέρωση των τοπικών 
φορέων. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό, είναι εθνικό, για να 
είναι σημείο κομματικής αντιπαράθεσης», υπογράμμισε ο κ. 
Χατζηδάκης ενώ κατέληξε λέγοντας: 
«Πρέπει να διδαχθούμε από τα λάθη του παρελθόντος και να 
μείνουμε μακριά από μικροκομματισμούς, γιατί είναι βέβαιο 
ότι βλάπτει τη χώρα. Δεν αξίζει σε αυτό το μεγάλο εθνικό δρά-
μα να είμαστε κυβέρνηση και αντιπολίτευση κατώτερη των 
περιστάσεων. Ας προσπαθήσουμε να εκπλήξουμε ευχάριστα 
τους πολίτες».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΝ το πλήρες κείμενο  της 
ομιλίας υπουργού ΠΕΝ Κωστή Χατζηδάκη στη Βουλή επί του 
νομοσχεδίου κύρωσης της ΠΝΠ για το Μάτι έχει ως εξής : Κύ-
ριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Μιλώντας για το 
Μάτι κανένας μας δεν ξεχνάει εδώ, είμαι βέβαιος, ότι πρόκειται 
για μια μεγάλη εθνική τραγωδία η οποία απαιτεί στον χειρισμό 
των συνεπειών της την αντίστοιχη σοβαρότητα από όλους 
μας. Είναι ευθύνη μας απέναντι στους νεκρούς και στους 
ζωντανούς, στη μνήμη των νεκρών και στην προσπάθεια 
των ζωντανών να βρουν μια καινούργια ζωή στην περιοχή. 
Θέλω να πιστεύω ότι όλη η συζήτηση θα διεξαχθεί σε αυτό 
το πνεύμα. Η Κυβέρνηση δεν κοκορεύεται γι’ αυτό το οποίο 
κάνει σήμερα, για αυτό το νομοσχέδιο το οποίο σήμερα συ-
ζητά. Θεωρεί ότι κάνει απλώς το καθήκον της και περιμένουμε 
και από τους Βουλευτές της αντιπολίτευσης να κινηθούν στο 
ίδιο μήκος κύματος. Δεν έχουμε το αλάθητο. Δεν πιστέψαμε 

ποτέ ότι ήρθαμε και φέραμε ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν 
επιδέχεται βελτιώσεων. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε προ-
τάσεις, για να συζητήσουμε βελτιώσεις. Αυτό επιδιώξαμε και 
με τη συζήτηση στην επιτροπή και με την ακρόαση φορέων 
στην επιτροπή, μια διαδικασία κατά παρέκκλιση, διότι, όπως 
ξέρετε, όταν πρόκειται για κύρωση Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου, δεν καλούνται φορείς για ακρόαση. Εν πάση 
περιπτώσει, εμείς θεωρούμε ότι αυτό είχε μια προστιθέμενη 
αξία. Θέλω, όμως, να σημειώσω ότι με εξέπληξε ως έναν βαθ-
μό η τοποθέτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σπίρτζη. Τίποτε 
το προσωπικό, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο κ. Σπίρτζης μόνο 
συγχαρητήρια δεν διεκδίκησε από τη Βουλή για τον χειρισμό  
της προηγούμενης Κυβέρνησης. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να 
είμαστε πιο συγκρατημένοι όταν υπάρχουν 102 νεκροί και 
ευθύνες για τους νεκρούς. Κυρίες και κύριοι, δεν είμαστε εδώ 
σήμερα χωρίς κάποιον λόγο. Είμαστε γιατί υπάρχουν προ-

βλήματα προς αντιμετώπιση, προβλήματα που κληροδοτή-
θηκαν στη σημερινή Κυβέρνηση από την προηγούμενη. Είμαι 
υποχρεωμένος ενδεικτικά να αναφέρω σε τίτλους μερικά για 
να μην θεωρηθεί ότι εδώ πρόκειται για μία άσκηση δημοσίων 
σχέσεων ή ότι αδίκως κατηγορείται η προηγούμενη κυβέρ-
νηση ότι δεν έπραξε αυτό που θα όφειλε να πράξει. Δεν λέω 
ότι δεν ήθελε, προσπαθώ να κρίνω εκ του αποτελέσματος. 
Θέλω, λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι από τις 475 περιπτώσεις 
κατεδαφίσεων προχώρησαν τελικά, μέχρι τις εκλογές, μόνο οι 
61.   Άνθρωποι θέλουν να αγοράσουν ακίνητο και δεν μπο-
ρούν επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατεδάφισης. 
Τρίτον, οι αιτήσεις αποκατάστασης. Από 2.430 αιτήσεις απο-
κατάστασης προχώρησαν μόνο οι 440.  Τέταρτον, επισκευές. 
Από 885 περιπτώσεις δόθηκαν άδειες μόνο για 342. 
Συνέχεια στη σελ  7

ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΕΥΡΕΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ Η ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΤΙ 
- ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΥΠΕΝ: Μέσα στο Σεπτέμβριο η υπογραφή συμφωνίας με το ΤΕΕ για την κατάρτιση του ειδικού χωρικού σχεδίου για το Μάτι

Ομιλία υπουργού ΠΕΝ Κωστή Χατζηδάκη στη Βουλή επί του νομοσχεδίου κύρωσης της ΠΝΠ για το Μάτι
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Συνέχεια από τη σελ 6

 Από τα χρήματα του Ειδικού Λογαριασμού από τα 38, 
περίπου, εκατομμύρια αξιοποιήθηκαν μόνο τα 6, τα υπό-
λοιπα λιμνάζουν. Και εκτός αυτού, κατά την άποψή μας, 
υπήρξε ένα σοβαρό λάθος στο χειρισμό της κυβέρνησης 
στην εκπόνηση του ειδικού χωρικού σχεδίου. Πρώτα απ’ 
όλα, η προέγκριση του ειδικού χωρικού σχεδίου πήρε ένα 
ολόκληρο χρόνο.  Αποδεικνύεται σήμερα -θα μιλήσει στη 
συνέχεια και ο Υφυπουργός, ο κ. Οικονόμου, ο οποίος 
είναι καθηγητής Πολεοδομίας και Χωροταξίας- ότι η προ-
έγκριση αυτή δεν χρειαζόταν, διότι το ίδιο το Υπουργείο 
ήταν το επισπεύδον, θα μπορούσε να πάει με πιο απλή 
διαδικασία. Αποδεικνύεται όμως και κάτι άλλο, ότι παράλ-
ληλα με την προέγκριση θα μπορούσε εδώ και έναν χρόνο 
να προχωρήσει η κανονική έγκριση, η οριστική έγκριση 
του ειδικού χωρικού σχεδίου. Ούτε αυτό έγινε. Επομένως, 
θα περίμενα μια κάποια μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση 
από τον κύριο Σπίρτζη και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι επιδιώκου-
με να κάνουμε με αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο εν μέρει 
κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκ-
δόθηκε μετά τις εκλογές σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του 
Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, για το Μάτι 
και εν μέρει προχωρεί και με κάποιες άλλες διατάξεις που 
ενσωματώνονται εδώ σήμερα; Επιχειρούμε να πετύχουμε 
τρία πράγματα: Πρώτον, προχωρούμε σε παρεμβάσεις 
απολύτως άμεσης ανάγκης, όπως η ταχεία υλοποίηση 
με υπουργικές αποφάσεις των δράσεων που απαιτούνται 
για την πρόληψη κινδύνων στην περιοχή, απομάκρυνση 
του αμιάντου, απομάκρυνση των απορριμμάτων αυτού 
του περιβόητου οικοπέδου και τα λοιπά. Δεύτερον, υιο-
θετούμε ένα πλέγμα προστατευτικών ρυθμίσεων και τη 
βελτίωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας των κα-
τοίκων που επλήγησαν. Τι εννοώ; Εννοώ, παραδείγματος 
χάρη, παράταση κατά ένα έτος στις προθεσμίες που έθετε 
η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του προηγούμενου 
Ιουλίου ως προς την υποβολή αίτησης για παροχή στε-
γαστικής συνδρομής και ως προς την αναστολή κατασχέ-
σεων και πλειστηριασμών. Αυτό πάει για ένα έτος μετά. 
Επίσης, προβλέπεται μητρώο εγκαυματιών και θυμάτων 
πυρκαγιών προκειμένου να καλύπτονται κατά παρέκκλι-
ση από τον ΕΟΠΥΥ τα θύματα. Είναι εδώ ο κ. Κοντοζα-

μάνης, ο Υφυπουργός Υγείας, ο οποίος στη συνέχεια θα 
μιλήσει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια για αυτό το ζήτημα. 
Τρίτον -και θα σταθώ περισσότερο σ’ αυτό-  δημιουργού-
με τις προϋποθέσεις για την ταχεία ανάπλαση και αποκα-
τάσταση των περιοχών σε σωστές βάσεις.  Θα αφήσω στο 
τέλος αυτά που αφορούν το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας σε σχέση με τις ταχείες διαδικασίες και τις 
συγκεκριμένες προθεσμίες για την υλοποίηση των έργων, 
την αποκατάσταση των δικτύων κλπ και θα ξεκινήσω από 
την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία 
«Μάτι Ξανά», η οποία είναι μια σύμπραξη των συναρμό-
διων Υπουργείων και των δήμων της περιοχής με τους 
συλλόγους που δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές 
και η οποία θα αναλάβει δράσεις για την ανάπλαση των 
περιοχών. Το καταστατικό της εταιρείας ενσωματώνεται 
-και πιστεύω προσωπικά ότι είναι απολύτως θετικό- στο 
συγκεκριμένο νομοσχέδιο για να υπάρχει διαφάνεια. 
Ακούσαμε στην Επιτροπή τις αντιδράσεις των κατοίκων, 
των ενδιαφερομένων για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι νομίζω καταλάβα-
με ότι οι κάτοικοι είναι υπέρ αυτής της πρωτοβουλίας, 
αγκαλιάζουν αυτήν την πρωτοβουλία και χαίρονται για 
το γεγονός ότι οι εκπρόσωποί τους θα συμμετάσχουν, θα 
είναι παρόντες σε αυτήν τη διαδικασία. Ακούσαμε, επίσης, 
από τη Συντονιστική Επιτροπή των κατοίκων στο Μάτι ότι 
είχε ζητηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση να δημι-
ουργηθεί ένας κάποιος φορέας, οργανισμός αντιμετώπι-
σης της καταστροφής, αλλά τότε το αντίστοιχο αίτημα δεν 
έγινε δεκτό. Δεν εξετάζω γιατί δεν έγινε. Γίνεται σήμερα. 
Αυτό που θέλω να επαναλάβω είναι το εξής, το σημείω-
σα και στην Επιτροπή: Κυρίες και κύριοι, πρέπει να πάμε 
γρήγορα. Δεν μπορούμε να καθυστερούμε άλλο. Είναι 
στοιχειώδης υποχρέωση της πολιτείας.  Υπάρχουν θέματα 
διαφάνειας; Ασφαλώς υπάρχουν θέματα διαφάνειας! Και 
ασφαλώς είστε εδώ για να μας ελέγχετε και να ελέγχετε την 
Επιτροπή. Και υποχρέωση και δική μας είναι να ελέγχουμε 
αυτή την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία και υποχρέω-
ση και δική μας είναι να παρακολουθούμε στενά το θέμα. 
Δεν θέλω να διανοηθώ ότι θα υπάρξουν άνθρωποι οι 
οποίοι θα έχουν εμπλοκή σε αυτό το θέμα και οι οποίοι 
θα προσπαθήσουν να κερδοσκοπήσουν πάνω στον πόνο 
των ανθρώπων.  Είστε, όμως, εσείς εδώ με τον θεσμικό 

σας ρόλο και είμαστε και εμείς εδώ ως εποπτεύοντες για 
να ελέγξουμε τις διαδικασίες αυτές.  Διότι, αν το πράγμα 
καθυστερήσει πάρα πολύ, εσείς οι ίδιοι που σήμερα κάνετε 
κριτική για τη διαφάνεια, θα μας κάνετε κριτική γιατί τα 
πράγματα δεν έχουν προχωρήσει και ότι έμειναν εκεί που 
τα παραλάβαμε. Θέλω να κάνω καθαρούς λογαριασμούς. 
Δεν το αντέχουμε. Και δεν το αντέχουμε όχι μόνο πολιτι-
κά, δεν το αντέχουμε συνειδησιακά. Το θέμα είναι πολύ 
σοβαρό για να είναι ζήτημα κομματικής αντιπαράθεσης. 
Επαναλαμβάνω, όμως, και πάλι ότι ενσωματώθηκαν όλες 
οι παρατηρήσεις της Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου, που ήρθε και τοποθετήθηκε στην Επιτροπή για τον 
προσυμβατικό έλεγχο και τον κατασταλτικό έλεγχο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επίσης, εφαρμόζουμε απολύτως 
τον νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις, τον ιδρυτικό νόμο 
της ΕΑΑΔΗΣΥ, της αρμόδιας αρχής, κάνοντας χρήση των 
διατάξεων περί ανωτέρας βίας. Και ερωτώ κάθε συνά-
δελφο στην Αίθουσα: Εάν εδώ δεν έχουμε περίπτωση 
ανωτέρας βίας, ποια είναι η περίπτωση ανωτέρας βίας, 
όταν η χώρα μας επί έναν χρόνο, οι Έλληνες πολίτες, 
ακόμα και οι μη ενδιαφερόμενοι άμεσα, ασχολούνται σε 
συνεχή βάση με ζήτημα αυτό, με το εθνικό αυτό δράμα;  
Προσπαθούμε, λοιπόν, να συνδυάσουμε -και νομίζω τα 
καταφέρνουμε- την ταχύτητα με τη διαφάνεια. Στο σχέδιο 
νόμου υπάρχουν συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλίδες ως 
προς αυτό.  Αναφέρθηκα στην πρώτη ασφαλιστική δικλί-
δα, που είναι ο προσυμβατικός, αλλά και ο κατασταλτικός 
έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο προβλεπόμενος από 
το Σύνταγμα. Υπάρχει και εδώ. Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα 
είναι εκεί και θα ελέγχει προσυμβατικά και κατασταλτικά. 
Είμαι σαφής. Δεύτερον: Οι αναθέσεις των συμβάσεων 
είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας, που προσδιορί-
ζονται και συναρτώνται απόλυτα με τον σκοπό αποκατά-
στασης, αντιμετώπισης των ζημιών. Επίσης, οι αναθέσεις 
των συμβάσεων προβλέπεται να γίνονται με συνοπτικούς 
διαγωνισμούς και όχι μέσω απευθείας ανάθεσης.  Επομέ-
νως, εμείς θεωρούμε ότι ακολουθούμε τον σωστό δρόμο, 
έτσι ώστε να μην υπάρχει περιθώριο για αυθαιρεσία, αλλά 
παράλληλα να έχουμε και την αναγκαία ταχύτητα.  

Συνέχεια στη σελ 8 

ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Η ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΤΙ – ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Ομιλία υπουργού ΠΕΝ Κωστή Χατζηδάκη στη Βουλή επί του νομοσχεδίου κύρωσης της ΠΝΠ για το Μάτι
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Συνέχεια από τη σελ 7

Τελειώνω την τοποθέτηση μου με τις διατάξεις που 
αφορούν ειδικά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, γιατί μέχρι τώρα σας μίλησα εκτεταμένα για 
την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία.  Τι θέλω να πω 
για τα δικά μας, αυστηρά, θέματα; Δεδομένου ότι στις 
πληγείσες περιοχές ανέκυψε ως επιτακτική ανάγκη η 
ανάγκη εκπόνησης ενός Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, 
αποφασίστηκε ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
είναι σκόπιμο να αναλάβει την κατάρτισή του. Γιατί; 
Γιατί, απ’ όσο αντιληφθήκαμε από τις υπηρεσίες, –
πάλι μπορεί να σας τα πει ο κ. Οικονόμου, που είναι 
πολύ ειδικότερος εμού για το συγκεκριμένο θέμα- εάν 
πηγαίναμε με τις κλασικές διαδικασίες της ελληνικής 
Δημόσιας Διοίκησης, μπορεί η εκπόνηση του Ειδικού 
Χωρικού Σχεδίου να έπαιρνε μέχρι και δέκα χρόνια. 
Είπαμε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να 
κόψουμε δρόμο. Και αντί να βρούμε κάποιον γνωστό 
μας, κάποια εταιρεία, κάποιον, οποιοδήποτε, πήγα-
με στο ΤΕΕ, το οποίο είναι ο θεσμικός σύμβουλος της 
πολιτείας για όλα αυτά τα θέματα, το ΤΕΕ, του οποίου 
Πρόεδρος ήταν ο κ. Σπίρτζης πριν από μερικά χρόνια 
προκειμένου ως τεχνικός σύμβουλος του Ελληνικού 
Δημοσίου, έχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία, να 
αναθέσει τις μελέτες που απαιτούνται για τη σύνταξη 
του σχεδίου αυτού, αλλά επιπλέον γιατί μπορεί να λει-
τουργήσει, θεωρούμε εμείς, με ταχύτητα και αποτελε-
σματικότητα.  Αλλά μιας και αμφισβητήθηκε από τον κ. 
Σπίρτζη η τεχνική επάρκεια του ΤΕΕ, θέλω να πω στον 
ίδιον ότι ευχαρίστως δεχόμαστε και θα δεχόμαστε την 
κριτική του επ’ αυτού και την παρακολούθηση που θα 
κάνει επί του θέματος ως εκπρόσωπος της Αξιωματι-
κής Αντιπολίτευσης, αλλά θέλω να πω και στο ΤΕΕ από 
αυτό το Βήμα ότι η Κυβέρνηση με αυτά τα ζητήματα 
δεν παίζει. Όποιος αναλαμβάνει κάτι, πρέπει να το φέ-
ρει εις πέρας.  Ως εκ τούτου, προβλέφθηκε με το τρίτο 

άρθρο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η υπο-
γραφή σχετικής σύμβασης μεταξύ του Τεχνικού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδος και του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. Το ειδικό αυτό χωρικό σχέδιο αποτελεί 
ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα, καθώς θα γίνει μια 
ουσιαστική προσπάθεια να οργανωθούν πολεοδομικά 
οι περιοχές, να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που όλοι 
επισημαίνουμε ότι υπήρχαν επί πολλά χρόνια, χωρίς 
βεβαίως να αθωώνεται η διαχείριση της πυρκαγιάς γι’ 
αυτόν τον λόγο, κύριε Σπίρτζη –αναφέρομαι στη δική 
σας παρατήρηση που κάνατε προηγουμένως.  Να γί-
νει, λοιπόν, προσπάθεια για μια νέα πολεοδόμηση των 
περιοχών και να αντιμετωπιστούν χρόνια προβλήμα-
τα.   Το κόστος των μελετών που θα ανατεθούν είναι 
της τάξεως, υπολογίζεται, του 1 εκατομμυρίου ευρώ. 
Το ποσό των μελετών αυτών έχει υπολογισθεί με βάση 
τις ισχύουσες προδιαγραφές. Οι μελέτες θα ανατεθούν 
μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς 
μελετητές που θα επιλεγούν με συγκεκριμένα διαφανή 
ορθολογικά κριτήρια: στελέχωση και εμπειρία, δυνα-
τότητα εκπόνησης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστη-
μα, τεχνική ικανότητα, οικονομική προσφορά κλπ. 
Επίσης, θέλω να πω ότι οι μελέτες αυτές αποτελούν 
προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση του ειδικού 
χωρικού σχεδίου.  Ποιες είναι αυτές οι απαραίτητες 
μελέτες; Είναι τοπογραφική μελέτη, δασική μελέτη, 
μελέτη πολεοδομική, γεωλογική, υδραυλική μελέτη, 
στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρεί 
τάχιστα στο ζήτημα αυτό, καθώς έχουν ήδη κληθεί το 
ΤΕΕ και όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς για να ανταλ-
λάξουν απόψεις, από τους οποίους ζητήθηκε να κατα-
θέσουν υπομνήματα και προτάσεις.  Θέλω επίσης να 
υπενθυμίσω ότι ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας, ο κ. 
Μπακογιάννης, έχει κάνει ήδη ο ίδιος δυο αυτοψίες 
στην περιοχή, γιατί θέλουμε να παρακολουθούμε στε-
νά το θέμα. Ο προγραμματισμός που έχει συμφωνηθεί 

με το ΤΕΕ είναι να υπογραφεί η σύμβαση και να ανατε-
θούν οι μελέτες εντός του Σεπτεμβρίου. Αυτός είναι ο 
προγραμματισμός, αυτός είναι ο σχεδιασμός.  Από εκεί 
και πέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προφανώς 
υπάρχει και μια σειρά από άλλα έργα, τα οποία είναι 
με τον άλφα ή βήτα τρόπο της δικής μας αρμοδιότη-
τας, έργα που έχουν να κάνουν με την υλοτόμηση, με 
την δενδροφύτευση, αντιπλημμυρικά έργα, μετρήσεις 
ρύπων κλπ. Δυστυχώς, όπως επιβεβαιώθηκε και από 
την ενημέρωση που έγινε από τους τοπικούς φορείς 
και συλλόγους στο πλαίσιο της συζήτησης που κάναμε 
τη Δευτέρα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, 
ούτε το 50% των αναγκαίων αυτών δράσεων δεν έχει 
ολοκληρωθεί.  Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να πω, 
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το ζήτημα αυτό δεν 
θα έπρεπε να μας διχάζει. Εμείς από την πλευρά μας 
πρέπει να διδαχθούμε από τα λάθη του παρελθόντος, 
τα δικά μας λάθη όταν στο παρελθόν είχαμε διατελέσει 
κυβέρνηση της χώρας και τα δικά σας στη διαχείριση 
της πυρκαγιάς και στη διαχείριση των επιπτώσεων 
της πυρκαγιάς στη συνέχεια. Και εσείς, παρά τα όποια 
λάθη σας, έχετε προφανώς απολύτως το δικαίωμα να 
μας κρίνετε, να μας παρακολουθείτε κάθε ημέρα. Η 
κριτική σας είναι καλοδεχούμενη και χρήσιμη. Μόνο 
μία παράκληση έχω: μακριά από τον μικροκομμα-
τισμό. Είναι βέβαιο ότι ο μικροκομματισμός βλάπτει 
αυτόν που τον μετέρχεται ως πρακτική, αλλά σίγουρα 
δεν υπηρετεί τη χώρα.  Η πατρίδα μας έχει ταλαιπωρη-
θεί επί πάρα πολλά χρόνια από τέτοιου είδους πολιτικά 
φαινόμενα αναχρονισμού. Δεν αξίζει, όμως, ειδικά σε 
αυτό το μεγάλο εθνικό θέμα, σε αυτό το μεγάλο εθνικό 
δράμα να είμαστε Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση κα-
τώτεροι των περιστάσεων.  Ας προσπαθήσουμε όλοι 
μαζί να εκπλήξουμε ευχάριστα τους Έλληνες πολίτες. 
Και όσον αφορά την Κυβέρνηση, αυτή είναι η εντολή 
που έχει δώσει σε όλους τους συναρμόδιους Υπουρ-
γούς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Η ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΤΙ - ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Ομιλία υπουργού ΠΕΝ Κωστή Χατζηδάκη στη Βουλή επί του νομοσχεδίου κύρωσης της ΠΝΠ για το Μάτι
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Με τους εισηγητές των κομμάτων άρχισε χθες στην Ολομέ-
λεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου για την κύ-
ρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) με τα μέτρα 
ανακούφισης και στήριξης των πληγέντων από τις φονικές 
πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018 στο Μάτι, αναφέρει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ.
   Κατά την επεξεργασία του στην αρμόδια Επιτροπή της 
Βουλής, υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν οι βου-
λευτές της ΝΔ, του ΚΙΝΑΛ και της ΜεΡΑ25, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ 
και Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη 
συζήτηση του στην Ολομέλεια.
   Τι προβλέπει η Πράξη Νομοθετική Περιεχομένου
   -Απομάκρυνση των επικίνδυνων υλικών στης περιοχές της 

Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν 
από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018
   -Συγκροτείται ως φορέας κατάρτισης και διαχείρισης σχεδί-
ου δράσεων για την περιοχή και τους κατοίκους η μη κερδο-
σκοπική εταιρία με την επωνυμία Μάτι Ξανά.
   -Ανατίθεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος η χάραξη 
ενός νέου πρότυπου ειδικού χωρικού σχεδίου για ολόκληρη 
την περιοχή της Ανατολικής Αττικής ενώ θα μπορεί να προ-
βαίνει κατά παρέκκλιση της νομοθεσίας σε απευθείας αναθέ-
σεις για την υλοποίηση του έργου. 
   Στην ΠΝΠ προβλέπονται, επίσης, επιπλέον μέτρα οικονομι-
κής και φαρμακευτικής αρωγής:
   -Παρατείνεται έως 31/07/2020 η αναστολή των πλειστηρι-

ασμών κινητών και ακινήτων σε βάρος φυσικών ή νομικών 
προσώπων που περιέχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μό-
νιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας 
των πυρκαγιών.
   -Παρατείνεται έως τις 10.08.2020 η προθεσμία υποβολής 
αίτησης για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής. 
   -Χορηγείται αποζημίωση για αποκατάσταση του περιβάλ-
λοντος χώρου.
   -Παρέχεται πλήρης υγειονομική κάλυψη των εγκαυματιών 
και συντάσσεται Μητρώο εγκαυματιών θυμάτων δασικών 
πυρκαγιών.

Με ευρεία συναίνεση και με βελτιωτικές αλλαγές στις οποίες 
προχώρησε η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, υπερψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής 
το νομοσχέδιο για την κύρωση της πράξης νομοθετικού πε-
ριεχομένου που αφορά «λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση 
άμεσων κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της Ανατολικής 
Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 
του 2018 και σύσταση και λειτουργία της εταιρίας ‘Μάτι 
Ξανά’», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Το νομοσχέδιο, παρά τις επιφυλάξεις που εξέφρασε για ορι-
σμένες διατάξεις η αντιπολίτευση, εγκρίθηκε επί της αρχής του 
από όλα τα κόμματα, πλην του ΚΚΕ που δήλωσε «παρών», 
ενώ ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Δημήτρης Οικονόμου, 
κάνοντας δεκτό σχετικό αίτημα πολλών βουλευτών, δεσμεύ-
τηκε ότι πολύ σύντομα θα κατατεθεί ανάλογη ρύθμιση και για 
τη περιοχή της Κινέττας, που υπέστη πέρσι φυσικές καταστρο-
φές από πυρκαγιές.
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εστίασαν κυρίως την κριτική 

τους στη σκοπιμότητα της λειτουργίας της εταιρίας Μάτι Ξανά 
αλλά και για την ανάθεση στο ΤΕΕ, του ειδικού χωρικού σχεδί-
ου κάνοντας λόγο για «γκρίζα σημεία». 
Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Μαριλίζα Ξενο-
γιαννακοπούλου, εξέφρασε αμφιβολίες ως προς την τήρηση 
των χρονοδιαγραμμάτων, υποστήριξε ότι θα προκύψουν 
διοικητικά προβλήματα, και κατέληξε λέγοντας ότι παρά τις 
έντονες επιφυλάξεις, το κόμμα της θα υπερψηφίσει, αλλά θα 
παρακολουθεί στενά την υλοποίηση των μέτρων.
«Παρά τις επιμέρους ενστάσεις για το καταστατικό της εται-
ρίας, το περιεχόμενο της πράξης νομοθετικού περιεχομένου 
με ανακουφιστικά και προληπτικά μέτρα, επιβάλει να είμαστε 
θετικοί», υπογράμμισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του 
ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης.
Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΜεΡΑ25 εξέφρασε την 
ικανοποίηση του κόμματος της για τις βελτιωτικές αλλαγές 
και ψήφισε υπέρ του νομοσχεδίου, επισημαίνοντας ωστόσο 
ότι παραμένει θολό το τοπίο ως προς την εταιρία, αλλά και 

ως προς τον κατασταλτικό και προσυμβατικό έλεγχο σε ό,τι 
αφορά τις απευθείας αναθέσεις.
Για στρατηγική της κυβέρνησης που είναι προς λανθασμένη 
κατεύθυνση με ανεπαρκή και μη υλοποιήσιμα μέτρα, έκανε 
λόγο ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας.
«Παραμένουν εδώ και ένα χρόνο άλυτα τα προβλήματα τους 
με ευθύνη της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και έτσι 
όπως πάει, δεν πρόκειται να λυθούν και τώρα με ευθύνη της 
ΝΔ», τόνισε ο κ. Γκιόκας.
«Το νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση», τόνισε 
ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιαρδος, 
επισημαίνοντας ταυτόχρονα την ανάγκη περαιτέρω απο-
σαφηνίσεων σε ότι αφορά τη λειτουργία της εταιρίας «Μάτι 
Ξανά» και τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στο ΤΕΕ.
Υπέρ της αρχής του νομοσχέδιου τάχθηκε ο ειδικός αγορητής 
του ΜεΡΑ25 Γιώργος Λογιάδης σημειώνοντας ταυτόχρονα 
τον προβληματισμό του ως προς τις διαδικασίες των απευθεί-
ας αναθέσεων.

 «Η τραγωδία στο Μάτι, η οποία θα στοιχειώνει στο διηνεκές 
την ελληνική κοινωνία, ήταν μία από τις πρώτες προειδοποι-
ήσεις που δέχτηκε η χώρα μας από την κλιματική αλλαγή και 
τις συνέπειές της» ανέφερε μιλώντας στη Βουλή, ο βουλευτής 
του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης. 
«Δεν πρόκειται ωστόσο», συνέχισε, «απλά για σύγχρονα φαι-
νόμενα της κλιματικής αλλαγής. Πρόκειται για μία κλιματική 
κρίση στην οποία διεθνώς έχει μπει ο πλανήτης. Ειδικά για τη 
Μεσόγειο και το ανάγλυφο της χώρας μας, αυτά τα φαινόμενα 
μπορεί και στο μέλλον να αναδεικνύουν καινούριες καταστά-
σεις με τρόπο ασύμμετρο. Υπήρχαν και τεράστιες ευθύνες 
όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων του πολεοδομικού 
χάρτη της περιοχής και υπήρξε μια κατάσταση που ήταν εξαι-
ρετικά δύσκολο ακόμη και να καταγραφεί».
«Είναι απαράδεκτο όμως αυτό που συνέβη μετά την τραγω-
δία στο Μάτι. Είναι απαράδεκτο πέραν της αναζήτησης πολιτι-
κών ευθυνών, να αποδίδονται και μάλιστα με έναν τρόπο έξω 
από κάθε πολιτική ηθική, στοχοποιημένα, αιτίες και αιτιάσεις 

στα όρια της τυμβωρυχίας, όπως έγινε με στόχο την τέως πε-
ριφερειάρχη Ρένα Δούρου», τόνισε ο κ. Βούτσης.
Εν συνεχεία ο κ. Βούτσης, αναφέρθηκε στο θέμα των χρη-
μάτων που συγκεντρώθηκαν από ιδιώτες για την ενίσχυση 
των πληγέντων. «Υπάρχουν ερωτηματικά για το αν υπήρξε 
πράγματι συμβολή από ιδιώτες που είχαν ανακοινώσει ότι θα 
προχωρήσουν σε δωρεές», ανέφερε. 
Σχετικά, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, κατέθεσε έγγραφα 
σύμφωνα με τα οποία, από τα 38 εκατ. ευρώ τα οποία μα-
ζεύτηκαν στο λογαριασμό, τα 35 εκατ. είναι της Βουλής, του 
ΟΑΕΔ και της Τράπεζας της Ελλάδος, το 1,5 εκατ. ευρώ είναι 
από ορισμένες πρεσβείες κρατών και από ορισμένους δή-
μους και Περιφέρειες, μετά από εντατικά σημειώματα για να 
επικουρήσουν το λογαριασμό και τα υπόλοιπα 2 εκατ. ευρώ 
είναι από 5.000 πολίτες. 
«Λυπάμαι να πω, ότι κανείς δεν εδέχθη να βάλει τα χρήματά 
του στον ειδικό λογαριασμό από όσους είχαν την δυνατότητα 
και είπαν ότι θα συνεισφέρουν. Ούτε ένας από τα ονόματα που 

ακούσατε τότε. Υπήρξαν μόνο συγκεκριμένες εταιρίες που 
συνέβαλλαν για συγκεκριμένα έργα (πχ υλοτόμηση, ή καθαί-
ρεση σπιτιών). Εκδηλώσεις και συναυλίες έγιναν σε διάφορα 
σημεία, αλλά μόνο από τη συναυλία του Φεστιβάλ Αθηνών 
στο Ηρώδειο κατετέθησαν 70.000 ευρώ».
Σύμφωνα με τον κ. Βούτση, από το ποσόν αυτό αποδεσμεύ-
τηκαν μόλις 8 εκ. ευρώ ενώ άλλα 12,5 εκ. ευρώ είχαν εγκριθεί 
για τις καθαιρέσεις κτιρίων, αλλά καθυστέρησε η έκδοση των 
αδειών. «Μπορεί να υπήρχαν καθυστερήσεις ελλείψεις στους 
ρυθμούς. Κάποιες ολιγωρίες ή και διαφωνίες ανάμεσα στους 
φορείς», ανέφερε ο πρώην πρόεδρος της Βουλής. «Εμείς 
κριθήκαμε για το έργο που κάναμε. Εσείς θα κριθείτε από το 
έργο που θα κάνετε, από τη χρηστή διαχείριση των χρημά-
των και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων», κατέληξε ο 
κ. Βούτσης.

ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Η ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΤΙ - ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Η συζήτηση του ν/σ για την κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με μέτρα οικονομικής και ιατροφαρμακευτικής αρωγής 
για τους πληγέντες από πυρκαγιές στο Μάτι

Βουλή: Οι βελτιωτικές αλλαγές και η ευρεία συναίνεση χαρακτήρισαν την ψήφιση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου για το Μάτι

Νίκος Βούτσης: «Η κλιματική κρίση και οι κυβερνητικές ευθύνες δεκαετιών υπεύθυνες για την τραγωδία στο Μάτι». Ερωτηματικά για 
τις εισφορές ιδιωτών υπέρ των πυροπλήκτων
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Την διαβεβαίωση ότι έχει εξασφαλιστεί το ποσό των 4 
εκατ. ευρώ και μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου θα έχει απομα-
κρυνθεί ο αμίαντος από τη περιοχή στο Μάτι, έδωσε από 
το βήμα της Ολομέλειας ο Υπουργός Υποδομών και Μετα-
φορών Κώστας Καραμανλής, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Διαβεβαίωσε ακόμα ότι το υπουργείο Υποδομών προχω-
ρά γρήγορα και τις διαδικασίες σε ότι αφορά τις μελέτες 
για αποκατάσταση των οδικών και υδροηλεκτρικών δι-
κτύων σε Μαραθώνα και Ραφήνα- Πικερμίου και σύντομα 
θα λυθούν τα προβλήματα. 
Πάντως, ο κ. Καραμανλής αναγνώρισε ότι οι σχετικές δι-
αδικασίες είχαν δρομολογηθεί από την προηγούμενη κυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά δεν προχώρησαν, όπως είπε, 
με τους ρυθμούς που χρειάζονταν. 
Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, της κύρωσης της ΠΝΠ 
με μέτρα ανακούφισης στους πληγέντες από τις πυρκαγιές 
της 23η Ιουλίου, ο κ. Καραμανλής μίλησε για έμπρακτο 
ενδιαφέρον από τη πρώτη στιγμή που έδειξαν ο ίδιος ο 
πρωθυπουργός και η κυβέρνηση της ΝΔ εφαρμόζοντας 

ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την λύση σύνθετων προβλη-
μάτων. 
«Από τις πρώτες ενέργειες της σημερινής κυβέρνησης 
ήταν να καθαρίσει το οικόπεδο στο Μάτι που είχε μετα-
τραπεί σε ωρολογιακή βόμβα από την καύσιμη ύλη που 
είχε συσσωρευτεί», είπε και επιτέθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί 
προσπαθεί όπως είπε να την υποβαθμίσει ενώ χαρακτή-
ρισε ψευδή τα όσα ισχυρίζεται ότι είχε καθαριστεί άλλες 
τρεις φορές πριν τις εκλογές της 7ης Ιουλίου.
«Μας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι πανηγυρίσαμε για το αυ-
τονόητο και ισχυρίζεται ψευδώς ότι καθαρίστηκε άλλες 
τρεις φορές. Η αλήθεια είναι ότι το οικόπεδο θα το καθά-
ριζε, μετά από ανάθεση ιδιωτική εταιρία και το κόστος του 
έργου θα έφθανε στα 800.000 ευρώ χωρίς να περιλαμ-
βάνεται το ποσό για τη μεταφορά της καύσιμης ύλης που 
εκτιμάται ότι θα κόστιζε περισσότερο. Και η αλήθεια είναι 
ότι η κυβέρνησης της ΝΔ και με πρωτοβουλία του πρωθυ-
πουργού, κατάφερε να γίνει εντελώς δωρεάν η συλλογή 
και μεταφορά της καύσιμης ύλης από ιδιωτική εταιρία», 

τόνισε ο κ. Καραμανλής. 
Απαντώντας στην κοινοβουλευτική εκπρόσωπο του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, που επέμεινε ότι 
το οικόπεδο έχει καθαριστεί άλλες τρεις φορές πριν τις 
εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου ο κ. Καραμανλής ανέφερε 
χαρακτηριστικά: «Αυτό που ισχυρίζεστε δεν ισχύει. Μόνο 
μια φορά καθαρίστηκε. Σταματήστε να κοροϊδεύετε τους 
ανθρώπους που έχουν υποστεί μια τραγωδία. Τα ψέμα-
τα έχουν κοντά ποδάρια και το γνωρίζουν οι πολίτες της 
περιοχής». 
«Η τραγωδία στο Μάτι θα έπρεπε να είναι διδακτική για 
όλο το πολιτικό σύστημα. Υποχρέωση της πολιτείας και 
δικό μας είναι να φροντίσουμε να μην ξαναζήσει η πα-
τρίδα ανάλογες καταστροφές και να αντιμετωπίσουμε τα 
προβλήματα έστω και καθυστερημένα, με σεβασμό στους 
πολίτες και χωρίς ανούσιες αντιπαραθέσεις», κατέληξε ο 
κ. Καραμανλής.

Τα έργα στο Μετρό της Θεσσαλονίκης μέχρι στιγμής έχουν 
στοιχίσει στον ελληνικό λαό περίπου 800 εκατ. ευρώ, 
δήλωσε σήμερα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών 
Κώστας Αχ. Καραμανλής, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Μιλώντας στα Parapolitika FM ο κ. Καραμανλής ανέφερε 
ότι «μόνο για την ανασκαφή για τα αρχαιολογικά ευρή-
ματα στη Θεσσαλονίκη, έχουν ξοδευτεί 130 με 135 εκατ. 
ευρώ και οι ανασκαφές ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί!».
Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κατηγόρησε τους 
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι 
πρέπει να συνυπάρχουν αρχαία και Μετρό.
«Δυστυχώς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να κατα-
λάβουν ότι σε μια σοβαρή χώρα μπορούμε να συνδυά-
σουμε και τα δύο πράγματα. Δηλαδή να αναδείξουμε τον 
αρχαιολογικό πλούτο και να έχουμε ένα σύγχρονο μετρό 
στην πόλη της Θεσσαλονίκης, η οποία θέλουμε να είναι το 
κέντρο των Βαλκανίων», υπογράμμισε σχετικά.
«Όλοι θέλουμε τα αρχαία αλλά θέλουμε και Μετρό. Και 
πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι δεν μπορεί μια ανασκαφή 
να κρατάει για πάντα. Και κάτι ακόμα: Δεν μπορούμε να 
μη βλέπουμε και το κόστος και να θεωρούμε ότι είναι κάτι 
το οποίο δεν έχει και τόσο πολύ μεγάλη σημασία» υπο-
γράμμισε ο κ. Καραμανλής.
Όσον αφορά τις μελέτες που υποστηρίζουν από την προ-
ηγούμενη κυβέρνηση, ότι υπήρχαν ο Κ. Αχ. Καραμανλής 

είπε: «Αντιμετώπισαν το ζήτημα με προχειρότητα. Οι 
μελέτες ήταν πραγματικά “στο γόνατο”. Στο ΚΑΣ πήγαν 
μελέτες ανυπόγραφες. Για να καταλάβουμε όλοι, στον 
κεντρικό σταθμό της Θεσσαλονίκης δεν έχει γίνει απολύ-
τως τίποτα για 4,5 χρόνια γιατί τσακωνόμαστε πώς να 
διαφυλάξουμε τα αρχαία. Το ζήτημα πολιτικοποιήθηκε 
και πρέπει να το απολιτικοποιήσουμε. Αυτό είπα και εγώ 
στην Επιτροπή και η νέα διοίκηση της “Αττικό Μετρό”. Και 
πρέπει να βγούμε από αυτήν την αντιπαράθεση γιατί δεν 
έχει κανένα νόημα».
«Το πρόβλημα είναι ο σταθμός Βενιζέλου, που προκρίθη-
κε η λύση In situ το 2015, όταν ήλθε η κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Στην ουσία άλλαξε την απόφαση της προηγούμενης 
κυβέρνησης που έλεγε για αποκοπή των αρχαίων, όπως 
έγινε στο σταθμό στην Αγία Σοφία και όπως έχει γίνει και 
στην Αθήνα».
«Εμείς θέλουμε να κάνουμε το εξής γιατί ακούμε παλαβά 
πράγματα. Το Μετρό της Θεσσαλονίκης δεν θα παραδοθεί 
το 2020 όπως έλεγαν οι προηγούμενοι. Δεν παρουσιά-
ζουμε εικονική πραγματικότητα και αρχές του 2023 θα 
παρουσιάσουμε ένα Μετρό εν λειτουργία και ενιαίο. Όχι 
ένα κολοβό έργο».
«Η ουσία είναι ότι η όποια καθυστέρηση σημαίνει και πα-
ραπάνω χρήματα», ανέφερε ο κ. Καραμανλής και προσέ-
θεσε: «Ο πρωθυπουργός είπε στη ΔΕΘ τα πράγματα στη 

σωστή τους διάσταση και είπε την πραγματικότητα. Είπα-
με την απόλυτη αλήθεια. Αυτό ενοχλεί. Ενοχλεί ορισμέ-
νους, ενοχλεί τον ΣΥΡΙΖΑ και την προηγούμενη διοίκηση 
γιατί δείχνει την απίστευτη ανεπάρκεια και προχειρότητα 
που αντιμετώπιζαν πολύ σοβαρά θέματα».
Για τον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου ο Κώστας Αχ. 
Καραμανλής είπε:
«Έγινε ένα πραγματικό έγκλημα. Κάθε δεκαετία ξεκληρί-
ζεται ένα χωριό. Το 2014 το έργο ήταν έτοιμο να δημο-
πρατηθεί και να ξεκινήσει. Αν, βέβαια, δεν έσπαγε σε 8 
κομμάτια θα ήταν έτοιμος ο δρόμος σήμερα».
«Τα 4 τα πήρε ο κ. Καλογρίτσας και ο ΤΟΞΟΤΗΣ που σήμε-
ρα δεν υπάρχει. Το στοίχημα της προηγούμενης κυβέρνη-
ση να κάνει τον κ. Καλογρίτσα εργολάβο-εκδότη- κανα-
λάρχη δεν περπάτησε. Και για να γίνει καναλάρχης έπρεπε 
να του δώσουν το Πάτρα-Πύργος. Και αυτή τη στιγμή ο κ. 
Καλογρίτσας δεν υπάρχει και το έργο είναι “στον αέρα”. 
Εμείς τι θα κάνουμε: Θα συζητήσουμε με τους Ευρωπαί-
ους και θα πούμε ποια θα είναι η τελική λύση. Τρέχουμε 
με το χρονόμετρο και αυτό που θα κάνουμε είναι να σε-
βαστούμε τα χρήματα του ελληνικού λαού και τελικά να 
γίνει το έργο», κατέληξε ο υπ. Υποδομών και Μεταφορών.

ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Η ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΤΙ – ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Διαβεβαιώσεις Υπ. Υποδομών Κ. Καραμανλή για απομάκρυνση αμιάντου από το Μάτι μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου

Κ. ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ 
ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Αυξημένο είναι το ενδιαφέρον των οφειλετών για την ένταξη 
στη ρύθμιση των 120 δόσεων της Εφορίας. Από την έναρξη 
λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πάνω από 17.000 οφειλέτες έχουν υποβάλει 
αίτηση, προκειμένου να ρυθμίσουν την οφειλή τους και να 
επωφεληθούν από τις νέες βελτιωμένες διατάξεις, όπως προ-
κύπτει από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων(ΑΑΔΕ). 
   Η ΑΑΔΕ εξέδωσε εγκύκλιο με αναλυτικές οδηγίες και διευκρι-
νίσεις για τις αλλαγές στη ρύθμιση των 120 δόσεων, οι οποίες 
τέθηκαν σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου. 
   Ειδικότερα:
   1. Επιχειρήσεις: Παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες 
νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα με συνολική ρύθμιση βασική οφειλή 
 έως 1.000.000 ευρώ να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε έως 
120 δόσεις, υπό τον περιορισμό της ελάχιστης δόσης των 20 
ευρώ, με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρό-
θεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν κατά την ημερομηνία 
της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, ανάλογα με τον αριθ-
μό των δόσεων της ρύθμισης. Συγκεκριμένα, οι υπαγόμενες 
στη ρύθμιση οφειλές καταβάλλονται εφάπαξ ή σε δόσεις με 
απαλλαγές από τόκους/προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβο-
λής ως εξής:
   α) με απαλλαγή 
 100% από τις προσαυξήσεις/τόκους εκπρόθεσμης κατα-
βολής που τις επιβαρύνουν, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται 
εφάπαξ,
   β) με απαλλαγή 95%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 2 
έως και 4 μηνιαίες δόσεις,
   γ) με απαλλαγή 85%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 5 
έως και 12 μηνιαίες δόσεις,
   δ) με απαλλαγή κατά 80%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται 
σε 13 έως και 24 μηνιαίες δόσεις,
   ε) με απαλλαγή κατά 75%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 
25 έως και 36 μηνιαίες δόσεις,
   στ) με απαλλαγή κατά 45%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται 
σε 37 έως και 48 μηνιαίες δόσεις,
   ζ) με απαλλαγή κατά ποσοστό 30%, εφόσον η οφειλή κατα-
βάλλεται σε 49 έως και 60 μηνιαίες δόσεις,
   η) με απαλλαγή κατά ποσοστό 20%, εφόσον η οφειλή κατα-
βάλλεται σε 61 έως και 72 μηνιαίες δόσεις,
   θ) με απαλλαγή κατά 15%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται 

σε 73 έως και 96 μηνιαίες δόσεις,
   ι) με απαλλαγή κατά 10%, εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 
97 έως και 120 μηνιαίες δόσεις.
   -  Στο όριο του 1.000.000 ευρώ, ως κριτήριο για την ένταξη 
των οφειλετών περιλαμβάνεται το σύνολο των βεβαιωμένων 
οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα ή Τελωνεία, χωρίς τις 
προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και 
τα πρόστιμα που τις επιβαρύνουν.
   -  Σε περίπτωση που οι οφειλές είναι βεβαιωμένες σε περισ-
σότερες της μίας/ενός Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικού Κέντρου ή Τελωνεί-
ου, αυτές ρυθμίζονται ανά Υπηρεσία.
   -  Στις απαλλαγές τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης 
καταβολής συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό απαλλαγής 10%
   -  Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει σε οποιοδήποτε 
στάδιο της ρύθμισης την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου 
αριθμού των δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών ή τη μετά-
πτωση σε μικρότερο αριθμό δόσεων, τυγχάνει απαλλαγής επί 
του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων και τόκων 
εκπρόθεσμης καταβολής, σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντι-
στοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά δια-
μορφώνεται σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.
   - Νομικά πρόσωπα με βασική οφειλή έως ένα 1.000.000 
ευρώ, που έχουν ήδη υπαγάγει τις οφειλές τους σε ρύθμιση 
τμηματικής καταβολής σε έως 36 δόσεις, δύνανται να αιτη-
θούν τη ρύθμιση των οφειλών τους μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Στην περίπτω-
ση υπαγωγής σε ρύθμιση σε έως και 120 δόσεις 
 επέρχεται απώλεια του αρχικού προγράμματος ρύθμισης. 
Η απώλεια επέρχεται με την πίστωση της πρώτης δόσης της 
νέας ρύθμισης.
   - Όσοι δεν επιλέξουν με σχετική αίτησή τους την υπαγωγή 
τους στην νέα βελτιωμένη ρύθμιση 
 θεωρείται ότι συνεχίζουν με το πρόγραμμα ρύθμισης που 
τους είχε χορηγηθεί σε 36 δόσεις.
   2. Ελάχιστη δόση: Το ελάχιστο ποσό δόσης της ρύθμισης το 
οποίο μειώθηκε από 30 σε 20 ευρώ.
   3. Προκαταβολή: Παρέχεται στον οφειλέτη η δυνατότητα 
εξόφλησης μέρους της οφειλής του με προκαταβολή με χο-
ρήγηση ισόποσης απαλλαγής προσαυξήσεων και τόκων εκ-
πρόθεσμης καταβολής. Για παράδειγμα φορολογούμενος με 
βασική οφειλή 100.000 ευρώ η οποία επιβαρύνεται με προ-
σαυξήσεις/τόκους εκπρόθεσμης καταβολής 20.000 ευρώ, 
επιλέγει πρόγραμμα ρύθμισης 120 δόσεων για το οποίο, βά-

σει του νόμου, τυγχάνει απαλλαγής προσαυξήσεων/τόκων 
10%. Εφόσον προκαταβάλλει ποσό 5.000 ευρώ, οι προσαυ-
ξήσεις/τόκοι θα μειωθούν ισόποσα και θα διαμορφωθούν 
σε 15.000 ευρώ (ήτοι 20.000-5.000). Στο εναπομείναν ποσό 
των 15.000 ευρώ θα υπολογιστεί και η απαλλαγή 10%, ήτοι 
οι τόκοι/προσαυξήσεις θα διαμορφωθούν τελικώς σε 13.500 
ευρώ [ήτοι 15.000-(10%Χ15.000)].
   -  Η αίτηση-δήλωση για προκαταβολή υποβάλλεται ηλε-
κτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής για όλες τις περι-
πτώσεις που αυτό υποστηρίζεται τεχνικά. Σε περίπτωση που 
υφίσταται αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση 
υποβάλλεται χειρόγραφα.
   -  Η αίτηση-δήλωση για την προκαταβολή 
 δύναται να υποβληθεί έως και την καταληκτική ημερομηνία 
υπαγωγής σε ρύθμιση.
   - Το ελάχιστο ποσό προκαταβολής είναι το διπλάσιο της μη-
νιαίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης που έχει επιλέξει ο 
οφειλέτης. Η προκαταβολή είναι καταβλητέα άπαξ, με εκού-
σια καταβολή, μέσα σε 3 εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης. Ο οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετη-
μάτων της ρύθμισης, όπως η χορήγηση αποδεικτικού ενημε-
ρότητας κατά το άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ., μετά την καταβολή της 
προκαταβολής.
   - Το ποσό των δόσεων της ρύθμισης αναπροσαρμόζεται 
μετά την προκαταβολή σύμφωνα με το πλήθος των δόσεων, 
όπως αυτό έχει οριστεί προκειμένου να υπολογιστεί το ελάχι-
στο ποσό προκαταβολής, και υπό τον περιορισμό του ελάχι-
στου ποσού μηνιαίας δόσης της. Οι δόσεις της ρύθμισης είναι 
καταβλητέες έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών 
που έπονται του μήνα της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. 
Η προκαταβολή δεν προσμετράται στο πλήθος των δόσεων 
της ρύθμισης.
   - Όσοι οφειλέτες έχουν υπαγάγει τις οφειλές τους στην αρχική 
 ρύθμιση προκειμένου να τύχουν των απαλλαγών της πα-
ραγράφου 6 του άρθρου 98 του ν. 4611/2019, μπορούν να 
ζητήσουν την εκ νέου ρύθμιση των οφειλών τους μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης υπαγω-
γής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019. Στην περίπτωση υπαγω-
γής εκ νέου σε ρύθμιση σύμφωνα με τα ανωτέρω επέρχεται, 
με την πίστωση της προκαταβολής, απώλεια του αρχικού 
προγράμματος ρύθμισης. 

Συνέχεια στη σελ 10

ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 120 ΔΟΣΕΩΝ
Ξεπέρασαν τις 17.000 οι αιτήσεις
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Με προτάσεις για τη διασφάλιση της στέγασης των μαθητών, 
κυρίως σε σχολικές μονάδες της Δυτικής Αθήνας, καθώς πολ-
λά σχολεία παραμένουν κλειστά ή λειτουργούν με εμφανείς τις 
«πληγές» παλαιών και νέων σεισμών, ξεκίνησε χθες τη θητεία 
του, το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, στο αμφιθέατρο 
της διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής 
Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων 156), 
σύμφωνα εμ το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Όπως διαφάνηκε από τη συζήτηση, ο περιφερειάρχης Γ. Πατού-
λης, με επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΔΣ Κτιριακές Υποδο-
μές Α.Ε. (ΚΤΥΠ ΑΕ) Γ. Μπιτάκο ως αποκλειστικά αρμόδιο φορέα, 
έχει ζητήσει «να διενεργήσει, ελέγχους και επισκευές σε σχολεία 
της Αττικής που επλήγησαν από το σεισμό του Ιουλίου». Επιπλέ-
ον και λόγω της «γνωστής» αδυναμίας της ΚΤΥΠ να εκπληρώ-
σει το ρόλο της, ο κ. Πατούλης ανέφερε ότι σε επικοινωνία του 
με τον πρόεδρο του ΤΕΕ, κ. Στασινό, συμφωνήθηκε η σύναψη 
προγραμματικής συμφωνίας, για τη διενέργεια ελέγχων από 
μηχανικούς στα σχολεία της Αττικής.
«Η προστασία της ζωής των παιδιών μας και η διασφάλιση της 
στέγασής τους σ’ ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον, είναι από-
λυτη προτεραιότητά μας», τόνισε ο περιφερειάρχης, δηλώνο-
ντας την πρόθεση να συνδράμει στη διαδικασία που οφείλει να 

ακολουθήσει η ΚΤΥΠ και να ακούσει όλες τις απόψεις, ώστε «να 
βρεθούν από κοινού λύσεις για αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα». 
Σημειώνεται ότι το ζήτημα στο ΠΕΣΥ έθεσε προ ημερησίας 
διατάξεως, η προσκείμενη στο ΚΚΕ περιφερειακή παράταξη 
«Λαϊκή Συσπείρωση», λόγω επικαιρότητας, καθώς δεκάδες 
σχολεία στο Μενίδι, τον Ωρωπό, την Βαρυμπόμπη και αλλού, 
κρίθηκαν ακατάλληλα προς λειτουργία. Τα παιδιά στεγάζονται 
σε «λυόμενα» και σε αίθουσες διπλής βάρδιας έως να διενεργη-
θούν οι έλεγχοι, ενώ συχνά τους ελέγχους «καλούνται να τους 
διενεργήσουν οι ίδιοι οι καθηγητές» - σύμφωνα με καταγγελίες 
εκπροσώπων Ενώσεων Γονέων και φορέων των εν λόγω πε-
ριοχών, οι όποιοι, έχοντας εισέλθει νωρίτερα στην αίθουσα με 
πανό και συνθήματα, διεκδικούσαν «εδώ και τώρα αντισεισμι-
κούς ελέγχους». 
Ωστόσο και παρά το γεγονός της αναρμοδιότητας των ΟΤΑ β΄ 
βαθμού στη συντήρηση και επισκευή σχολικών εγκαταστάσε-
ων, αποφασίστηκε να συζητηθεί εκτενώς το θέμα στην επόμενη 
συνεδρίαση του ΠΕΣΥ, με την συμμετοχή των αρμόδιων φο-
ρέων. Σημειώνεται ότι, όπως αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία 
στη συζήτηση για τον καθορισμό του χώρου συνεδριάσεων 
του ΠΕΣΥ, η επόμενη συνεδρίαση του οργάνου θα πραγματο-
ποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στο Πολεμικό Μουσείο και εν 

συνεχεία στο αμφιθέατρο του υπουργείου Μεταφορών. 
Η αρχική πρόταση της πλειοψηφίας για τη διενέργεια των συ-
νεδριάσεων «κατά θέμα και επικαιρότητα», σε διαφορετικούς 
χώρους, δεν έτυχε ιδιαίτερης αποδοχής. Αντίθετα, θετικές ήταν 
οι τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων ως προς τον 
χώρο του υπουργείου, όπου συνεδρίαζε και παλαιότερα το 
ΠΕΣΥ, καθώς όπως είπαν, «διατίθεται δωρεάν και παρέχει όλες 
τις απαιτούμενες προϋποθέσεις (ασφάλεια, προσβασιμότητα, 
κεντροβαρή τοπικό χαρακτήρα), διαθέτει υποδομή για δημοσι-
οποίηση της διαδικασίας κ.λ.π..
Αναφορικά με το ζήτημα, ο κ Πατούλης διευκρίνισε ότι δεν έχει 
κανένα πρόβλημα με το συγκεκριμένο χώρο και ότι το σκεπτικό 
της διαφορετικότητας εξυπηρετούσε λόγους αποκέντρωσης και 
σεβασμού στον πολίτη, καθώς θα συνδυαζόταν με τη θεματο-
λογία και το ενδιαφέρον κατά τόπους. Επίσης, με αφορμή την 
έλλειψη κατάλληλου χώρου συνεδριάσεων της «μεγαλύτερης 
στη χώρα Περιφέρειας», ο κ. Πατούλης έκανε λόγο για «αδια-
νόητη απαξίωση μέχρι σήμερα», σημειώνοντας ότι «ενωμένοι 
όλοι εμείς ως αυτοδιοικητικοί θα αλλάξουμε την κατάσταση 
σχεδιάζοντας το μέλλον, ίσως από ιδιόκτητο χώρο».

Συνέχεια από τη σελ 11 

   4. Τόκος: Μειώνεται ο τόκος με τον οποίο επιβαρύνονται οι 
υπαχθείσες στη ρύθμιση οφειλές σε 3% ετησίως 
 από 5% που ίσχυε. Ο μειωμένος τόκος (3%) θα υπολογίζεται 
για τις ανεξόφλητες δόσεις της ρύθμισης μετά την παρέλευση 
διμήνου από τη δημοσίευση του νόμου δηλαδή από τον Οκτώ-
βριο.
   -  Βασικές συνολικές οφειλές ανά Υπηρεσία μέχρι 3.000 ευρώ 
που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης εξακολουθούν να μην 
επιβαρύνονται με προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης κατα-
βολής εφόσον ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο και το συνολι-
κό εισόδημά του (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, 
πραγματικό) κατά το φορολογικό έτος 2017 δεν υπερβαίνει τις 
10.000 ευρώ.
    -  Στην περίπτωση της προκαταβολής που επιλέγει ο φορολο-
γούμενος το όριο των 3.000 
 ευρώ ανά Υπηρεσία διαμορφώνεται με την αφαίρεση της προ-
καταβολής. Για παράδειγμα φορολογούμενος φυσικό πρόσω-
πο με εισόδημα έως και 10.000 ευρώ, με βασική οφειλή 4.500 
ευρώ η οποία επιβαρύνεται με προσαυξήσεις/τόκους εκπρό-
θεσμης καταβολής 1.500 ευρώ, εφόσον προκαταβάλλει 1.500 
ευρώ, δεν θα επιβαρυνθεί με τον τόκο 3%.
   5. Πάγωμα κατασχέσων: Η συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
ρύθμισης παρέχει τα ακόλουθα ευεργετήματα:
   α) Μη λήψη αναγκαστικών μέτρων.  Για οφειλές που έχουν 
υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης και ο οφειλέτης τηρεί τους 
όρους αυτού, εφόσον έχει ελεγχθεί η συνδρομή των ουσια-
στικών προϋποθέσεων υπαγωγής και διατήρησής τους, ανα-

στέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της 
διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων και 
απαιτήσεων.
   β) Αποδέσμευση μελλοντικών απαιτήσεων επί κατασχέσε-
ων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων.  Εξαιρετικά κατά το 
χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης, περιορίζονται οι συνέ-
πειες των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια παντός 
τρίτου, υπό την έννοια της αποδέσμευσης και απόδοσης κατά 
νόμο των μελλοντικών απαιτήσεων, ήτοι των απαιτήσεων που 
γεννώνται μετά τη γνωστοποίηση στον τρίτο της Βεβαίωσης 
Αποδέσμευσης, όπως ισχύει, και εφόσον συντρέχουν οι ακό-
λουθες προϋποθέσεις:
   - έχει εξοφληθεί τουλάχιστον η πρώτη δόση της ρύθμισης ή 
έχει καταβληθεί η προκαταβολή,
   -  η κατάσχεση αφορά αποκλειστικά χρέη που έχουν ρυθμιστεί 
κατά τις διατάξεις των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019, 
όπως ισχύει, και δεν περιλαμβάνει άλλα χρέη που δεν ρυθμίζο-
νται κατά τις διατάξεις αυτές.
   Επισημάνσεις:
   -  Κρίσιμος χρόνος για την έναρξη εφαρμογής του ανωτέρω 
ευεργετήματος είναι ο χρόνος γνωστοποίησης της Βεβαίωσης 
Αποδέσμευσης στον τρίτο από τον οφειλέτη με κάθε πρόσφορο 
μέσο, το αργότερο εντός μηνός από την έκδοσή της. Συνεπώς 
από την γνωστοποίηση της ανωτέρω Βεβαίωσης στον τρίτο 
αποδεσμεύονται και αποδίδονται κατά νόμο αποκλειστικά 
μελλοντικές απαιτήσεις, ήτοι απαιτήσεις που γεννώνται μετά 
την ως άνω γνωστοποίηση. Αντιθέτως, ποσά απαιτήσεων που 
γεννήθηκαν μέχρι τη γνωστοποίηση στον τρίτο της ως άνω Βε-
βαίωσης αποδίδονται στο Δημόσιο.

   - Σε κάθε περίπτωση ποσά απαιτήσεων που έχουν αποδοθεί 
ή αποδίδονται στο Δημόσιο δεν επιστρέφονται και πιστώνονται 
έναντι της δόσης ή των δόσεων της ρύθμισης, εφόσον εισπράτ-
τονται κατά τη διάρκεια αυτής και δεν πιστώνονται διαφορετικά 
κατά τις κείμενες διατάξεις.
   - Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, οι κατασχέσεις που 
έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων αναπτύσσουν πλήρως τις 
έννομες συνέπειές τους αναφορικά με τις μελλοντικές απαιτή-
σεις, ήτοι τις απαιτήσεις που τυχόν γεννήθηκαν και δεν έχουν 
αποδοθεί από τη γνωστοποίηση της Βεβαίωσης Αποδέσμευσης 
και μέχρι τη γνωστοποίηση στον τρίτο της ανατροπής της ρύθ-
μισης καθώς και τις λοιπές μελλοντικές απαιτήσεις, ενώ τυχόν 
αποκτηθέντα στο μεταξύ δικαιώματα ή αξιώσεις τρίτων δεν 
αντιτάσσονται έναντι του κατασχόντος Δημοσίου. Για το σκοπό 
αυτό, το αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση τήρησης της 
ρύθμισης,ελέγχει αν συντρέχουν οι όροι τήρησης της ρύθμισης 
και ενημερώνει άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο, σε περίπτωση 
απώλειας αυτής, τα αρμόδια όργανα για την επιδίωξη είσπρα-
ξης της οφειλής και για την ανατροπή της αποδέσμευσης, προ-
κειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία της διοικητικής εκτέλεσης. 
Τα αρμόδια όργανα, γνωστοποιούν στον τρίτο την ανάκληση 
της Βεβαίωσης Αποδέσμευσης, με την οποία καλείται ο τρίτος σε 
άμεση απόδοση των δεσμευθέντων ποσών, με την επισήμανση 
ότι τυχόν αποκτηθέντα στο μεταξύ δικαιώματα ή αξιώσεις τρί-
των δεν αντιτάσσονται έναντι του κατασχόντος Δημοσίου.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΑ ΕΠΙΛΗΦΘΕΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ 
ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Σύμφωνα με απόφαση του ΠΕΣΥ

ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 120 ΔΟΣΕΩΝ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

13

Παρατείνεται έως τις 30 Νοεμβρίου 2019 η υποχρεωτική υπα-
γωγή των ιδιωτικών διαφορών στη διαδικασία της διαμεσολά-
βησης. Αυτό προβλέπει -σύμφωνα με το ΑΠΕ- τροπολογία του 
υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στο υπό συζήτηση 
νομοσχέδιο για την κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιε-
χομένου (ΠΝΠ), με τα μέτρα αρωγής για τους πληγέντες από τις 
πυρκαγιές στο Μάτι της 23ης Ιουλίου 2018.   Αιτιολογώντας τη νέα 
ρύθμιση, ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας χαρακτήρισε 
επιβεβλημένη την αναστολή καθώς, όπως είπε, είναι ανεπαρκές 

το χρονικό διάστημα για την ενσωμάτωση των απαιτούμενων 
αλλαγών, προκειμένου να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο νομοθετι-
κό πλαίσιο για την διαμεσολάβηση.   Ο κ. Τσιάρας έκανε γνωστό 
ότι θα κατατεθεί νέο νομοσχέδιο για τη Διαμεσολάβηση, έπειτα 
από διαβούλευση που θα ξεκινήσει το αμέσως επόμενο διάστημα 
και θα γίνει προσπάθεια να συγκεραστούν απόψεις και προτάσεις 
όλων των εμπλεκομένων. Σημείωσε, ακόμα, ότι θα έχει τη βάση 
του στις προηγούμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες.   «Πρέπει σε 
βασικά ζητήματα που αφορούν το συμφέρον των πολιτών να συ-

νεννοηθούμε και να αντιληφθούμε ότι οι μεγάλες καθυστερήσεις 
έχουν δημιουργήσει τεράστια ζητήματα.
   Πρέπει όλοι να συναισθανθούμε τις ευθύνες μας και να μην μεί-
νουμε σε στείρα αντιπαράθεση χωρίς να βλέπουμε το πραγματικό 
συμφέρον», επεσήμανε ο κ. Τσιάρας.
   Τόσο η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Μαριλίζα 
Ξενογιαννακοπούλου όσο και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος 
του ΚΙΝΑΛ Μιχάλης Κατρίνης δήλωσαν ότι θα στηρίξουν τη τρο-
πολογία.

Συνάντηση με αντιπροσωπεία του Οργανισμού Προώθησης 
Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ) πραγ-
ματοποίησε σήμερα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύ-
νης με μοναδικό θέμα συζήτησης τη Διαμεσολάβηση.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας, ο υφυπουργός Δημή-
τρης Κράνης και ο γενικός γραμματέας Πάνος Αλεξανδρής, όπως 
αναφέρει ανακοίνωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθή-
νας, συζήτησαν με την αντιπροσωπεία του ΟΠΕΜΕΔ τις προτάσεις 
του οργανισμού για το θέμα της εναλλακτικής επίλυσης διαφο-
ρών «και κυρίως για την υποχρεωτικότητα της διαμεσολάβησης, 

καθώς μπορεί να βοηθήσει στον απεγκλωβισμό εκατοντάδων 
χιλιάδων περιπτώσεων οι οποίες καθυστερούν χαρακτηριστικά 
να εκδικαστούν (ο μέσος χρόνος αναμονής ξεπερνά τα 4 έτη)», 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Το θέμα της επίλυσης διαφορών, όπως αναφέρει το επιμελητήριο, 
αποτελεί μείζον πρόβλημα και τροχοπέδη στην άσκηση της επιχει-
ρηματικότητας και στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οι-
κονομίας. «Ο κ. Τσιάρας τάχθηκε υπέρ της πρότασης του ΟΠΕΜΕΔ 
για την υποχρεωτικότητα της διαμεσολάβησης και των αποτελε-
σμάτων που μπορεί να δώσει στη γρήγορη επίλυση διαφορών 

που απαιτούν οι ανάγκες στην Ελλάδα της κρίσης» σημειώνεται 
στην ανακοίνωση. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΟΠΕΜΕΔ 
που επισκέφθηκε τον υπουργό Δικαιοσύνης, ήταν ο πρόεδρος Κ. 
Μενουδάκος και παρόντες στην συνάντηση ήταν ο Α  ́αντιπρόε-
δρος και πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Γ. Χατζη-
νικολάου, ο Β΄αντιπρόεδρος και πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κ. Μίχαλος, 
ο Γ  ́αντιπρόεδρος και πρόεδρος του ΕΕΑ Γ. Χατζηθεοδοσίου, ο 
γενικός γραμματέας Ν. Κανελλόπουλος και ο πρόεδρος του ΣΕΒ, 
Θ. Φέσσας, η νομική σύμβουλος της ΓΣΕΕΕ Σοφία Καζάκου και ο 
γενικός γραμματέας του ΣΕΤΕ Γ. Βερνίκος ως μέλη του ΟΠΕΜΕΔ.

Πάνω από 23 τόνους του απαγορευμένου ψυκτικού υγρού 
φρέον, εντόπισε το ΣΔΟΕ Αττικής στο Αιγάλεω - ποσότητα που, 
σύμφωνα με έμπειρους παράγοντες της αγοράς, συνιστά ιστορικό 
ευρωπαϊκό ρεκόρ. Οι έρευνες συνεχίζονται για την αποκάλυψη 
των μελών του κυκλώματος της παράνομης εισαγωγής και δια-
κίνησης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.  
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΔΟΕ, κατόπιν αξιοποίησης 
πληροφοριών και συντονισμένη επιχειρησιακή δράση, εντο-
πίστηκε αδήλωτος αποθηκευτικός χώρος στην περιοχή του 
Αιγάλεω, όπου μετά από επέμβαση κλιμακίου υπαλλήλων του 
Θ’ τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών-Όπλων και Λοιπών Ελεγχο-

μένων Προϊόντων και του Ζ’ τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος και Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Επιχειρησιακής Δι-
εύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε Αττικής, διαπιστώθηκε ότι εντός του ήταν 
αποθηκευμένη τεράστια ποσότητα ψυκτικού υγρού, το οποίο είχε 
εμφιαλωθεί και παρασκευαστεί στην Κίνα και ήταν απαγορευμένο 
για κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   Συνολικά κατα-
σχέθηκαν 1939 φιάλες FREON μίας χρήσης, ενώ η συνολική ποσό-
τητα ψυκτικού υγρού που περιείχαν, υπερβαίνει τους 23 τόνους.   
Η μαύρη αγορά των ψυκτικών υγρών έχει προσλάβει μεγάλες 
διαστάσεις, τόσο διεθνώς, όσο και στη χώρα μας. «Τα απαγορευ-
μένα ψυκτικά υγρά έχουν υψηλές συγκεντρώσεις σε φθοριούχα 

αέρια, ιδιαίτερα επιβλαβή για την ατμόσφαιρα, και η χρήση τους 
έχει σοβαρές συνέπειες στο περιβάλλον, καθώς επηρεάζουν τη 
στοιβάδα του όζοντος, συμβάλλοντας στην υπερθέρμανση του 
πλανήτη μέσω του φαινομένου του θερμοκηπίου. Για τον λόγο 
αυτό άλλωστε, οι ουσίες αυτές τελούν υπό σημαντικούς περι-
ορισμούς και απαγορεύσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
έρευνα συνεχίζεται από την υπηρεσία μας, προκειμένου να απο-
καλυφθούν τα εμπλεκόμενα μέλη στο κύκλωμα, καθώς επίσης και 
ο τρόπος της παράνομης εισαγωγής και της εν συνεχεία διάθεσης 
των επιβλαβών ψυκτικών υγρών εντός της ελληνικής επικράτει-
ας» αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ΣΔΟΕ.  

Στα 172,19 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ενοποιημένες πωλήσεις του 
ομίλου «Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ», κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, 
συγκριτικά με 160,27 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 
προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,43%, σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, 
«οι πωλήσεις στην Ελλάδα, όπως ήταν αναμενόμενο, παρά τo 
αδύναμο ξεκίνημα του έτους, παρουσίασαν σημαντική ανάκαμ-
ψη κατά το Β’ τρίμηνο του 2019, περιορίζοντας την πτώση στο 
0,82% και διαμορφώθηκαν στα 59,50 εκατ. ευρώ από 59,99 
εκατ. ευρώ, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018. Σημειώνεται ότι 
η ανοδική τάση στις πωλήσεις συνεχίζεται και μετά το τέλος του 
πρώτου εξαμήνου, θετικά επηρεασμένη από πωλήσεις εποχια-
κών προϊόντων». Οι ξένες χώρες, που αντιπροσωπεύουν 65,45% 
του συνόλου των πωλήσεων του ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 

12,37%, στα 112,69 εκατ. ευρώ από 100,28 εκατ. ευρώ, το πρώ-
το εξάμηνο του 2018.
Αναλυτικότερα: Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσε-
ων, (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 17,67%, στα 21,04 εκατ. ευρώ 
από 17,88 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2018 και το περιθώ-
ριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στο 12,22% από 11,15%, το περυσινό 
πρώτο εξάμηνο.Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν 
στα 15,66 εκατ. ευρώ από 14,84 εκατ. ευρώ, το περυσινό πρώτο 
εξάμηνο, αυξημένα κατά 5,57% και το περιθώριο ΕΒΙΤ διαμορ-
φώθηκε στο 9,10% από 9,26%, το πρώτο εξάμηνο του 2018.
Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν στα 16,54 εκατ. 
ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2019, από 14,39 εκατ. ευρώ, το 
πρώτο εξάμηνο του 2018, αυξημένα κατά 14,90% και το περι-
θώριο EBT ανήλθε στο 9,61% από 8,98%, το πρώτο εξάμηνο του 

2018.Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 13,65 εκατ. ευρώ, 
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, από 11,84 εκατ. ευρώ, το πρώ-
το εξάμηνο του 2018, αυξημένα κατά 15,33% και το περιθώριο 
καθαρού κέρδους ανήλθε στο 7,93% από 7,39%, το αντίστοιχο 
περυσινό εξάμηνο.Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου, στο τέλος 
του πρώτου εξαμήνου του 2019, ανήλθε στα 26,28 εκατ. ευρώ 
από 11,53 εκατ. ευρώ, στο τέλος του 2018. Σύμφωνα με την ανα-
κοίνωση, η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση του συνο-
λικού δανεισμού του ομίλου κατά περίπου 11 εκατ. ευρώ, όσο και 
σε ταμειακές εκροές που σχετίζονται με το επενδυτικό πλάνο του 
ομίλου. Το λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης ως προς τις πωλήσεις 
διαμορφώθηκε στο 39,91%, το πρώτο εξάμηνο του 2019, από 
37,70%, το πρώτο εξάμηνο του 2018.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
Κατάθεση νέου ν/σ προανήγγειλε ο Κ. Τσιάρας

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΕΜΕΔ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 23 ΤΟΝΟΥΣ ΦΡΕΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΑ, ΕΝΤΟΠΙΣΕ ΤΟ ΣΔΟΕ ΣΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ 15,33% ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ», ΤΟ 1Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2019
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Η Τράπεζα Πειραιώς θα συμμετάσχει στο Ταμείο Υποδο-
μών (Infrastructure Fund of Funds - InfraFoF), το οποίο 
δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ-
σεων με σκοπό να κινητοποιήσει επενδύσεις σε υποδομές 
συνολικού ύψους 650 εκατ. ευρώ. Η Τράπεζα Πειραιώς 
είναι η δεύτερη Ελληνική τράπεζα που θα συμμετάσχει 
στην πρωτοβουλία αυτή σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ..
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στις επόμενες 
εβδομάδες θα μπορούν να κατατεθούν αιτήσεις χρημα-
τοδότησης από ενδιαφερόμενους φορείς για τη χρηματο-
δότηση των έργων τους μέσω αυτής της πρωτοβουλίας.
Ο Xρήστος Μεγάλου, διευθύνων σύμβουλος της Τράπε-
ζας Πειραιώς, δήλωσε σχετικά: «Η Τράπεζα Πειραιώς, η 
μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα, επιδεικνύει έμπρακτα 
το ενδιαφέρον της για την υποστήριξη της βιώσιμης και 
αειφόρου ανάπτυξης, χρηματοδοτώντας σημαντικό αριθ-
μό έργων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, 
την ανάπλαση των ελληνικών πόλεων και τη στήριξη της 
Ελληνικής κοινωνίας. Επεκτείνοντας την επιτυχημένη 
συνεργασία μας με τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, προχωρήσαμε στη σύναψη της νέας συμ-
φωνίας, για τη συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στο νέο 
Ταμείο Υποδομών, με σκοπό την χρηματοδότηση έργων 
στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της 
ενεργειακής απόδοσης και της αστικής ανάπτυξης. Με τη 
συμμετοχή της αυτή, η Τράπεζα Πειραιώς, επιβεβαιώνει 

τη σταθερή της θέση στην υποστήριξη της περιβαλλοντι-
κά και κοινωνικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και δι-
ευρύνει τις δυνατότητές της για την προώθηση επενδύσε-
ων που συμβάλουν στη δημιουργία υποδομών με στόχο 
την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος».
Ο Andrew McDowell, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τρά-
πεζας Επενδύσεων αρμόδιος για την Ελλάδα, δήλωσε: «Η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χαιρετίζει τη νέα αυτή 
συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς, της οποίας η εγχώ-
ρια και κλαδική εξειδίκευση θα βοηθήσει σημαντικά στην 
υλοποίηση έργων στο πλαίσιο του Ταμείου Υποδομών σε 
όλη την Ελλάδα. Το Ταμείο θα επιταχύνει την υλοποίηση 
επενδύσεων στους τομείς της «καθαρής» ενέργειας και 
της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, και κυρίως θα 
επιτρέψει να υλοποιηθούν έργα που η έναρξή τους έχει 
καθυστερήσει τα τελευταία χρόνια. Προσβλέπουμε τις 
προσεχείς εβδομάδες στην πραγματοποίηση της πρώτης 
επένδυσης στο πλαίσιο αυτής της τόσο σημαντικής πρω-
τοβουλίας σε συνεργασία με έναν ισχυρό τοπικό συνερ-
γάτη».
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννης Τσα-
κίρης δήλωσε: «Η Ελληνική Κυβέρνηση σε συνεργασία με 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τις συμμετέχου-
σες ελληνικές τράπεζες προωθεί και με δημόσιους πόρους 
έμπρακτα ενισχύει χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που 
παρέχουν τη δυνατότητα περαιτέρω στήριξης επενδυτι-
κών δράσεων στην ελληνική οικονομία. Το Ταμείο Υπο-

δομών έρχεται να ενισχύσει τις ανάγκες χρηματοδότησης 
έργων σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές, η ενεργειακή 
απόδοση και η αστική ανάπτυξη. Είμαστε εδώ για να στη-
ρίξουμε τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις και τους δημόσι-
ους φορείς με κάθε δυνατό τρόπο».
Αρχικά, η Τράπεζα Πειραιώς θα χρησιμοποιήσει 32 εκατ. 
ευρώ από το νέο Ταμείο για να στηρίξει επενδύσεις σε 
έργα που θα υλοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα. Οι τράπε-
ζες που θα συμμετέχουν στην πρωτοβουλία θα παρέχουν 
χρηματοδότηση στα έργα και από ίδιους πόρους. Η Τρά-
πεζα Πειραιώς θα εντοπίσει και θα επενδύσει πόρους του 
προγράμματος σε νέα έργα καθαρής ενέργειας, όπως αι-
ολικά πάρκα, φωτοβολταϊκούς σταθμούς, εγκαταστάσεις 
βιοαερίου και βιομάζας και υδροηλεκτρικούς σταθμούς. 
Επίσης, θα εξεταστούν νέες επενδύσεις για τη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια.
H νέα πρωτοβουλία θα κινητοποιήσει επενδύσεις που 
αναμένεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνι-
κοοικονομική ανάπτυξη, όπως βιομηχανικά και βιοτεχνι-
κά πάρκα, εγκαταστάσεις για εκπαιδευτική ή πολιτιστική 
χρήση, κατασκευή, επέκταση, αναβάθμιση ή ανακαίνιση 
ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών καταλυμάτων και 
εγκαταστάσεων (π.χ. ιαματικές πηγές, μαρίνες, συνεδρι-
ακοί χώροι). ‘Αλλα έργα αναμένεται να συμβάλλουν στην 
επαναχρησιμοποίηση εγκαταλειμμένων εγκαταστάσεων 
για εμπορική και επιχειρηματική χρήση.

Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων συνέστησε το 
Ταμείο Υποδομών σε συνεργασία με την ΕΤΕπ, με στόχο 
τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των Ευρωπαϊκών Δι-
αρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων σε συνδυασμό 
με κεφάλαια του Δημοσίου προερχόμενα από δάνειο της 
ΕΤΕπ και με επιστροφές από επενδύσεις σε έργα αστικής 

ανάπτυξης που ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο της πρωτο-
βουλίας JESSICA.
Όταν τεθεί πλήρως σε λειτουργία, το νέο πρόγραμμα υπο-
δομών θα προσφέρει χρηματοδοτικούς πόρους ύψους 
450 εκατ. ευρώ κινητοποιώντας επενδύσεις συνολικού 
ύψους τουλάχιστον 650 εκατ. ευρώ στους τομείς προτε-

ραιότητας. Τα κονδύλια των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών 
και Επενδυτικών Ταμείων προέρχονται από το Επιχειρησι-
ακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότη-
τα, Καινοτομία 2014-2020».

Μετά το πρόσφατο άνοιγμα του τρίτου ξενοδοχείου της 
αλυσίδας Cook’s Club στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη 
Ρόδο, το «Cook’s Club City Beach Rhodes», η Thomas 
Cook ανακοινώνει και νέες επενδύσεις για τη βελτίωση 
των ξενοδοχειακών μονάδων της στο νησί και ενισχύει 
τις υποδομές ανακύκλωσης, ενθαρρύνοντας περισσότερο 
βιώσιμες επιλογές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η Thomas Cook Hotels & Resorts, όπως τονίζεται σε σχε-
τική ανακοίνωση, αποδεικνύει έμπρακτα τη στήριξή της 
στην Ελληνική αγορά επιβεβαιώνοντας μια νέα επένδυ-

ση, ύψους 6 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση ενός ακόμη 
συγκροτήματος 2 κτιρίων (240 δωμάτια), σε ένα από τα 
πιο σημαντικά ξενοδοχεία του χαρτοφυλακίου του ομίλου 
στη Ελλάδα, το Sunwing Kallithea στη Ρόδο, με στόχο 
τη διατήρηση του ως ένα από τα καλύτερα οικογενειακά 
ξενοδοχεία στην Ελλάδα και την ανάδειξη της Ρόδου ως 
προορισμός.
Η κίνηση αυτή έρχεται ως συνέχεια επενδύσεων 7 εκατ. 
ευρώ που πραγματοποιήθηκαν για την ανακαίνιση του 
ξενοδοχείου το χειμώνα, συμπεριλαμβάνοντας την προ-

σθήκη δωματίων με πισίνα, ώστε να καλυφθεί η ζήτηση 
για περισσότερο πολυτελή, οικογενειακά καταλύματα.
Η εταιρεία απασχολεί περισσότερα από 370 άτομα προ-
σωπικό στις ξενοδοχειακές μονάδες Sunprime Miramare 
και Sunwing Kallithea της Ρόδου, ενώ στο σύνολό τους τα 
ξενοδοχεία που διαχειρίζεται στην Ελλάδα, απασχολούν 
περισσότερα από 640 άτομα.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΚΑΙ 
ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ THOMAS COOK
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Μια νέα γενιά στεγαστικών προγραμμάτων με δυνατότητα 
σταθερής δόσης, για όλη τη διάρκεια του δανείου και χωρίς 
κόστος σε περίπτωση πρόωρης, μερικής ή ολικής αποπληρω-
μής προτείνει η Eurobank σε όσους θέλουν να προχωρήσουν 
στην αγορά, κατασκευή ή επισκευή ακινήτου, εγκαινιάζοντας 
την επανεκκίνηση της αγοράς στεγαστικών δανείων, με όρους 
προσαρμοσμένους απολύτως στις τρέχουσες οικονομικές συν-
θήκες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Η νέα πρωτοβουλία της Eurobank, όπως ανακοινώθηκε, αξιο-
ποιεί την ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία, καθώς η καθοδική τάση 
των τιμών των ακινήτων που επικράτησε τα τελευταία χρόνια 
έχει πλέον αναστραφεί και συνδυάζεται με το χαμηλό κόστος 
χρήματος και την αντικειμενική ανάγκη των ελληνικών νοικο-
κυριών για τη διασφάλιση σταθερότητας στο σχεδιασμό μακρο-
πρόθεσμου οικογενειακού προγραμματισμού. Η Τράπεζα παρέ-
χει έτσι τη δυνατότητα, σε κάθε ενδιαφερόμενο, να επωφεληθεί 
από τις ευκαιρίες που υπάρχουν σήμερα ή θα παρουσιαστούν 
το επόμενο διάστημα στην αγορά ακινήτων και δεσμεύτηκε ότι 
θα παρέχει απάντηση σχετικά με την οικονομική προέγκριση 
του δανείου εντός 3 εργασίμων ημερών από την κατάθεση 
όλων των δικαιολογητικών. 
Φ. Καραβίας: Η Eurobank είναι Τράπεζα της Ανάπτυξης. Προ-
γραμματίζουμε μια σειρά από πρωτοβουλίες με ισχυρό αναπτυ-
ξιακό πρόσημο 
Σε ειδική παρουσίαση που έγινε παρουσία των μελών της Διοί-
κησης, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καρα-
βίας, ανέπτυξε τη νέα πολιτική της Τράπεζας για τους ιδιώτες 
πελάτες σημειώνοντας, μεταξύ άλλων: «Βρισκόμαστε πια σε ένα 
νέο οικονομικό περιβάλλον με θετικές προοπτικές. Η Eurobank 
είναι Τράπεζα της Ανάπτυξης. Προγραμματίζουμε μια σειρά 
από πρωτοβουλίες με ισχυρό αναπτυξιακό πρόσημο. Ξεκινάμε 
φέρνοντας ξανά στο επίκεντρο τη στεγαστική πίστη. Με βάση τα 
επίσημα στοιχεία, οι τιμές των ακινήτων είναι σε ανοδική τάση. 
Η Eurobank δίνει σήμερα τη δυνατότητα, σε όποιον ενδιαφέρε-
ται να αγοράσει ακίνητο, να γνωρίζει με απόλυτη ακρίβεια τις 
δόσεις που θα καταβάλλει μέχρι την εξόφληση του δανείου του. 
Με τα νέα σταθερά στεγαστικά προγράμματα, αντιμετωπίζουμε 
την αβεβαιότητα που εύλογα προβληματίζει τους δυνητικούς 
αγοραστές, καθώς το κόστος της αποπληρωμής, χωρίς αυξο-

μειώσεις, μπορεί να είναι απολύτως καθορισμένο από την πρώ-
τη μέρα έως την τελευταία».
Ο επικεφαλής Οικονομολόγος του Ομίλου Eurobank, Τάσος 
Αναστασάτος, παρουσίασε ειδική μελέτη με θέμα «Οι προο-
πτικές της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα», όπου αναλύονται 
οι λόγοι για τους οποίους είναι σήμερα εξαιρετικά ευνοϊκή η 
συγκυρία για την απόκτηση στέγης για ιδιοκατοίκηση ή και 
ακινήτου για επένδυση, δεδομένου ότι οι τιμές των κατοικιών 
έχουν αρχίσει να ανακάμπτουν, έχοντας όμως διανύσει μικρό 
μόνο μέρος της απόστασης από τα προ κρίσης επίπεδα και με 
τοπικές διαφοροποιήσεις.
Στα βασικά χαρακτηριστικά των νέων σταθερών προγραμμά-
των στεγαστικών δανείων περιλαμβάνονται σταθερό επιτόκιο 
για τρία, πέντε, δέκα, δεκαπέντε, είκοσι, εικοσιπέντε και τριάντα 
έτη. Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά εξασφαλίζεται σταθερή 
δόση για όλη τη διάρκεια του δανείου. Μηδενικό κόστος πρό-
ωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής. Διάρκεια δανείου έως 
30 έτη. Χρηματοδότηση έως το 80% της εμπορικής αξίας του 
ακινήτου. 
Παράλληλα, ή και σε συνδυασμό με τα παραπάνω, η Τράπεζα 
διαθέτει και όλα τα προγράμματα κυμαινόμενου επιτοκίου, 
στην περίπτωση που ο δανειολήπτης επιθυμεί τη διακύμανση 
του επιτοκίου του με βάση τις συνθήκες της αγοράς ενώ μεταξύ 
άλλων προσφέρει για τα στεγαστικά δάνεια προσωποποιημένη 
τιμολόγηση, άμεση εξειδικευμένη ενημέρωση σχετικά με τα 
στεγαστικά δανειακά προϊόντα είτε μέσω της νέας αποκλειστι-
κής γραμμής εξυπηρέτησης (210 95 55 888), είτε μέσω του 
eurobank.gr. Η Τράπεζα δεσμεύεται ότι θα δίνεται η οικονομική 
προέγκριση δανείου εντός 3 εργάσιμων ημερών, από τη στιγμή 
που προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Στεγαστικά Δάνεια για τα νέα ζευγάρια 
Για τα νέα ζευγάρια (έως 40 ετών) ανακοινώθηκε ότι η Τράπεζα 
προσφέρει όλα τα παραπάνω προγράμματα για απόκτηση ακι-
νήτου (αγορά/κατασκευή), με σημαντικά μειωμένη δόση για 
τους πρώτους 6 μήνες μέσω καταβολής μόνο τόκων. 
Τα παραπάνω προγράμματα ισχύουν και για δάνεια για επι-
σκευή ακινήτου. Σημειώνεται ότι πέρα από τους ελκυστικούς 
όρους του δανείου, οι πελάτες δύνανται να επωφεληθούν από 
τη μείωση του φορολογητέου εισοδήματος τους κατά το 40% 

της δαπάνης επισκευής.
Επιβράβευση των συνεπών Δανειοληπτών Στεγαστικών Δα-
νείων 
Παράλληλα, με βασική πρόνοια την ενίσχυση της μακροχρόνιας 
σχέσης εμπιστοσύνης με τους συνεπείς πελάτες της, ενεργοποιεί 
από την 1η Οκτωβρίου 2019 πρόγραμμα επιβράβευσης, δίνο-
ντας τη δυνατότητα σε όσους δανειολήπτες στεγαστικών δα-
νείων είναι ενήμεροι, να επωφεληθούν από σειρά προνομίων, 
εκπτώσεων και διευκολύνσεων.
«Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειάς μας να ενισχύουμε τη 
μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας που 
έχουν ήδη λάβει στεγαστικό δάνειο από την Eurobank και είναι 
ενήμεροι στην αποπληρωμή του, επιβραβεύουμε τη συνέπειά 
τους με ένα πακέτο προνομίων», ανέφερε ο γενικός διευθυντής 
Λιανικής Τραπεζικής Ιάκωβος Γιαννακλής.
Ειδικότερα, μέσω του προγράμματος επιβράβευσης, οι ενήμε-
ροι δανειολήπτες στεγαστικών δανείων θα μπορούν να επω-
φεληθούν: λαμβάνοντας νέο στεγαστικό δάνειο με έκπτωση 
στο επιτόκιο κατά -0,50% (50 μονάδες βάσης) σε σχέση με την 
εκάστοτε ισχύουσα τιμολόγηση των στεγαστικών δανείων (με 
πρόγραμμα σταθερού ή κυμαινομένου επιτοκίου). Μάλιστα, η 
έκπτωση θα ισχύει όχι μόνο για τους ίδιους τους δανειολήπτες, 
αλλά και για τα παιδιά τους, ενώ θα δίνεται άμεση προτεραι-
ότητα στην αξιολόγηση του αιτήματος. Παραλείποντας τη 
δόση Δεκεμβρίου του στεγαστικού τους δανείου εφόσον είναι 
ενήμεροι τους πρώτους 11 μήνες κάθε έτους μεταθέτοντας τη 
συγκεκριμένη πληρωμή στην εναπομένουσα διάρκεια του δα-
νείου. Λαμβάνοντας έκπτωση έως 50% στο επιτόκιο αγορών 
της πιστωτικής τους κάρτας Eurobank. Η έκπτωση ισχύει τόσο 
για υφιστάμενους, όσο και νέους κατόχους πιστωτικής κάρτας.
Οι απόλυτα ενήμεροι πελάτες, θα έχουν κι ένα πρόσθετο δώρο: 
4 αεροπορικά εισιτήρια (δηλαδή, 2 εισιτήρια μετ’ επιστροφής), 
για οποιονδήποτε προορισμό εσωτερικού από το δίκτυο της 
AEGEAN και της Olympic Air - ανά κύριο δανειζόμενο - στο πλαί-
σιο της στρατηγικής συνεργασίας της Τράπεζας με την AEGEAN 
μέσω του προγράμματος επιβράβευσης Euroπιστροφή.
Δικαιούχοι για το πρόγραμμα επιβράβευσης είναι ενήμεροι, 
συνεπείς, δανειολήπτες που έχουν στεγαστικό δάνειο για του-
λάχιστον 5 έτη.

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα, στις εγκαταστά-
σεις του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, το Ινστιτούτο 
Λιμενικής Κατάρτισης «Εξάντας» και το ισραηλινό ινστιτούτο 
Galille International Institute (GIMI, Nahalal), σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το μνημόνιο υπέγραψαν οι πρόεδροi του «Εξάντα», 
Σωτήρης Θεοφάνης και του GIMI, δρ Joseph Shevel, με στόχο 

αφενός μεν τη διοργάνωση κοινών εκπαιδευτικών προγραμμά-
των, αφετέρου δε την πρόσβαση σε «δεξαμενές» προς κατάρτι-
ση στελεχών διεθνώς.
Το GIMI είναι ένα Διεθνές Κέντρο Κατάρτισης, με μεγάλη δρα-
στηριότητα, σε ένα πολύ μεγάλο φάσμα επιστημονικών τομέων 
κατάρτισης. Θεωρείται κορυφαίο διεθνώς Κέντρο, στους τομείς 

της Διοίκησης Λιμένων (Port Senior Management), της Λιμενι-
κής Ασφάλειας (Maritime Port Security), καθώς και σε άλλους 
τομείς μεταφορικών υπηρεσιών. Η υπογραφή του υπ΄όψη 
Μνημονίου εντάσσεται στη στρατηγική προσπάθεια ώστε ο 
ΕΞΑΝΤΑΣ να διευρύνει τον ορίζοντα των δραστηριοτήτων του 
στη διεθνή αγορά κατάρτισης λιμενικών υπηρεσιών.

ΝΕΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΣΗ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η EUROBANK
Οικονομική προέγκριση του δανείου εντός 3 εργασίμων ημερών

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΕΞΑΝΤΑΣ» ΚΑΙ ΤΟ 
ΙΣΡΑΗΛΙΝΟ GALILLE INTERNATIONAL INSTITUTE
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Δέκα ελληνικές εταιρίες (οκτώ από την Ελλάδα και δύο μέσω 
των αντιπροσώπων τους στην Αίγυπτο) των κλάδων πυρίμα-
χων υλικών, μονωτικών υλικών και χρωμάτων, πλαστικών και 
μεταλλικών υλικών άρδευσης, συστημάτων διαχείρισης υδά-
των, ολοκληρωμένων συστημάτων αλουμινίου, μεταλλικών 
κατασκευών κ.ά. συμμετείχαν στν διεθνή έκθεση δομικών υλι-
κών και κατασκευών «BIG 5 CONSTRUCT ΕGYPT 2019». Η έκθε-
ση διεξήχθη από τις 2 έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2019 στο νεόδμητο 
διεθνές εκθεσιακό κέντρο του Καΐρου, Egypt International 
Exhibition Center.
Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ο οργανισμός Enterprise 
Greece σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρία «DMG 
events» είχε εξασφαλίσει προνομιακές θέσεις για τα περίπτερα 
της ελληνικής αποστολής. Επιπλέον, η Ελλάδα ήταν τιμώμενη 
χώρα και αναφερόταν ως «Country Partner» από τους διορ-
γανωτές, αντανακλώντας το υψηλό επίπεδο επιχειρηματικής 
συνεργασίας των δύο χωρών.

Παράλληλα φέτος, όπως και πέρυσι, σε συνεργασία με το γρα-
φείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής 
πρεσβείας στο Κάιρο, πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια 
των τριών ημερών της έκθεσης, 60 στοχευμένες συναντήσεις 
εκπροσώπων των ελληνικών εταιρειών με εκπροσώπους 18 
αιγυπτιακών ομίλων.
Ο υπουργός Οικιστικής Ανάπτυξης, Ελ Γκαζάρ, ο οποίος εκπρο-
σώπησε τον Αιγύπτιο πρωθυπουργό και παραβρέθηκε στα 
επίσημα εγκαίνια της έκθεσης στις 2 Σεπτεμβρίου 2019, επισκέ-
φθηκε τα ελληνικά περίπτερα. Εκεί τον υποδέχθηκε και τον σύ-
στησε στους Έλληνες επιχειρηματίες, ο σύμβουλος Οικονομικών 
και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στο Κάιρο, 
Παντελής Γκάσιος. Ο υπουργός εξέφρασε κολακευτικά σχόλια 
για την ποιότητα των προϊόντων της ελληνικής βιομηχανίας 
υλικών δομικών χρήσεων και τις προοπτικές ενίσχυσης της 
συνεργασίας των εταιρειών των δύο χωρών.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας ΤΕΜΑΚ 

SA, Ηρώδης Μητσόπουλος, που συμμετείχε στο ελληνικό πε-
ρίπτερο, ανέφερε μεταξύ άλλων «με δεδομένο ότι η Αίγυπτος 
παρουσιάζει έναν από τους μεγαλύτερους δείκτες ανάπτυξης 
στον κατασκευαστικό τομέα, θεωρούμε την παρουσία των 
ελληνικών εταιρειών αναγκαία, προκειμένου να συμβάλλουν 
στην περαιτέρω κατάκτηση της διεθνούς αγοράς».
Από την πλευρά του ο τεχνικός διευθυντής της ALUMINCO SA 
Νικόλαος Μυκονιάτης τόνισε ότι «η Αίγυπτος παρουσιάζει 
ραγδαία ανάπτυξη και προσφέρεται για μεγάλα ανοίγματα και 
σημαντικές επιχειρηματικές επαφές».
Συνολικά, στην έκθεση συμμετείχαν 240 μεγάλες εταιρείες από 
είκοσι χώρες από όλον τον κόσμο, μεταξύ των οποίων ο Κανα-
δάς, η Κίνα, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ινδία, η Ιταλία, η Ιορδανία, 
η Κορέα, το Ομάν, η Πολωνία, η Σαουδική Αραβία, η Ισπανία, 
η Ταϊλάνδη, η Τυνησία, η Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και φυσικά, η Ελλάδα, η Κύπρος 
και η Αίγυπτος. 

Με απόφαση του δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη ορίστηκαν 
οι νέοι αντιδήμαρχοι με θητεία από 11/9/2019 έως 01/9/2020. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ πρόκειται για τους:
Η κα Αλιγιζάκη Ασπασία δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας 
Αντιδήμαρχος Παιδείας και δια Βίου Μάθησης με αρμοδιότητες 
της Δ/νσης Παιδείας και δια Βίου Μάθησης, καθώς και των Τμη-
μάτων Σχολικών Κτηρίων και Συντήρησης & Επισκευής Κτηρίων 
της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού και λοιπών Τεχνικών Έργων.
Ο κ. Βλαχάκος Νικόλαος, δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας 
από τον συνδυασμό «Πειραιάς Πόλη Πρότυπο» αντιδήμαρχος με 
αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας.
Η κα Γλύκα-Χαρβαλάκου Αθηνά, δημοτική σύμβουλος της πλειο-
ψηφίας αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητες 
της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Η κα Ζαρακέλη Ανδριάνα, δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας 
αντιδήμαρχος Επικοινωνίας-Προβολής και Μέσων Ενημέρωσης, 
με αρμοδιότητες της Δ/νσης Επικοινωνίας-Προβολής και Μέσων 
Ενημέρωσης, καθώς και του Τμήματος Αξιοποίησης Ευρωπαϊ-
κών & Εθνικών Πόρων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και 
Ανάπτυξης.
Ο κ. Καρύδης Δημήτριος, δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας 
Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, με αρμοδιότη-
τες της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, εκτός του Τμή-
ματος Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών & Εθνικών Πόρων.
Ο κ. Καψοκόλης Γρηγόριος, δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφί-
ας Αντιδήμαρχος Προσόδων και Εμπορίου με αρμοδιότητες της Δ/
νσης Προσόδων και Εμπορίου.
Ο κ. Ρέππας Παναγιώτης, δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας 

αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, με αρμοδιότητες 
της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
Ο δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης σε δήλωσή του τόνισε: 
«Οι νέοι αντιδήμαρχοι είναι άνθρωποι με όρεξη για δουλειά, εμπει-
ρία και διάθεση προσφοράς στην πόλη μας. Ιδιαίτερα σημαντική 
θεωρώ την αποδοχή της πρότασής μου από τον επικεφαλής της 
μείζονος αντιπολίτευσης κ. Νίκο Βλαχάκο, να αναλάβει καθήκο-
ντα αντιδημάρχου με ένα σημαντικό για την πόλη χαρτοφυλάκιο. 
Θεωρώ τη συναίνεση και τη συνεργασία κομβικής σημασίας για 
να προχωρήσουμε μπροστά, αφού μόνο με ευρύτερες συναινέ-
σεις μπορεί να κάνει η πόλη μας βήματα προόδου. Κοινός στόχος 
όλων μας είναι να εργαστούμε σκληρά με μοναδικό γνώμονα το 
συμφέρον του Πειραιά και των κατοίκων. Θα ήθελα να ευχηθώ 
στους νέους αντιδημάρχους μια καλή και δημιουργική θητεία».

Την πρόθεση της Cisco να συνεργαστεί με την ελληνική κυβέρ-
νηση, για τη δημιουργία Διεθνούς Κέντρου Καινοτομίας και 
Ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων στη Θεσσαλονίκη, ανακοί-
νωσε, στο πλαίσιο της παρουσίας της εταιρείας στην 84η ΔΕΘ, 
ο Αντώνης Τσιμπούκης, γενικός διευθυντής της για τις χώρες 
Ελλάδα, Κύπρο, Πορτογαλία και Μάλτα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, «η απόφαση 
αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Cisco για την προώθηση 
της καινοτομίας στην Ελλάδα και στην πεποίθηση ότι μέσω της 
τεχνολογικής καινοτομίας θα ενισχυθεί η οικονομία της χώρας 
και κατ’ επέκταση η ανάπτυξη. Το κέντρο θα είναι διασυνδεδε-
μένο με τα υπόλοιπα 15 κέντρα καινοτομίας, που διαθέτει η Cisco 
σε όλο τον κόσμο, με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας, καλών 

πρακτικών και λύσεων από και προς την Ελλάδα».
Το Κέντρο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για καινοτόμες 
τεχνολογικές λύσεις που θα αναπτύσσει η Cisco με το οικοσύ-
στημα των συνεργατών της, με νεοφυείς επιχειρήσεις και με εκ-
παιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας, σε τομείς όπως 
η ποιότητα ζωής των πολιτών (π.χ. έξυπνες πόλεις), η υγεία, η 
αγροτική ανάπτυξη, ο τουρισμός, η προστασία του περιβάλλο-
ντος, η πολιτική προστασία και πολλούς άλλους, όχι μόνο για 
την Ελλάδα αλλά και για τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη.
«Η Cisco θεωρεί ότι η βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων 
είναι απαραίτητος παράγοντας ανάπτυξης σε μια χώρα και για 
αυτό το λόγο συνεχίζει εντατικά τις δράσεις για την ανάπτυξη 

του δικτύου Ακαδημιών της σε συνεργασία με δημοτικές αρχές, 
δημόσιους και εκπαιδευτικούς φορείς. Η εταιρεία έχει δεσμευθεί 
πως θα βοηθήσει με κάθε τρόπο προς αυτή την κατεύθυνση και 
θα είναι πάντα αρωγός σε προσπάθειες που έχουν ως στόχο την 
τεχνολογική πρόοδο και κατ’ επέκταση την οικονομική ανάπτυ-
ξη της ελληνικής κοινωνίας» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.
Στη σχετική εκδήλωση της Cisco στην 84η ΔΕΘ, παρευρέθηκαν 
η επικεφαλής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλο-
νίκη, Μαρία Αντωνίου, στελέχη της κυβέρνησης, αντιπρόσωποι 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και ο πρό-
εδρος της ΔΕΘ-Helexpo, Τάσος Τζήκας, ο οποίος συνεχάρη τη 
Cisco για την πρωτοβουλία της.

ΔΕΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 
«BIG 5 CONSTRUCT EGYPT 2019»

ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ CISCO ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Εντάσσεται ο σχεδιασμός για τη δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας & Ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων στη Θεσσαλονίκη
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Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από την αρμόδια κοινοβουλευ-
τική επιτροπή το σχέδιο νόμου «Κύρωση Συμφωνίας Έδρας 
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφο-
ριών (ENISΑ), «Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας 
(ENISA)».
   Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ πρόκειται για τη συμφωνία που 
υπογράφηκε το Νοέμβριο του 2018, από την προηγούμενη 
κυβέρνηση, και προβλέπει τη μεταφορά της έδρας του ανω-
τέρω Οργανισμού στην Αθήνα και τη διατήρηση γραφείου 
παραρτήματος στο Ηράκλειο Κρήτης.
   Ο ENISA είναι ευρωπαϊκός Οργανισμός που ιδρύθηκε το 
2004, προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ασφά-
λειας δικτύων και πληροφοριών εντός της Κοινότητας, 
και να αναπτυχθεί η αντίληψη της ασφάλειας δικτύων και 
πληροφοριών, προς όφελος των πολιτών, καταναλωτών, 
επιχειρήσεων και των Οργανισμών του δημόσιου τομέα και 
της ΕΕ. Ο συγκεκριμένος Οργανισμός έχει ως αποστολή να 
μεριμνά για την πρόληψη και αντιμετώπιση συμβάντων, 
προβλημάτων ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών. Έδρα 
του Οργανισμού, αρχικά, είχε οριστεί το Ηράκλειο Κρήτης 
και στη συνέχεια είχε δημιουργηθεί και γραφείο διασύνδεσης 
στην Αθήνα. Η παρουσία του ENISA πολύ γρήγορα δημιούρ-
γησε ένα αξιόλογο δίκτυο συνεργασίας με επιστημονικούς και 
ερευνητικούς φορείς και αξιολογείται συνεχώς θετικά από τα 
αρμόδια όργανα της ΕΕ. Πρόσφατα ο ENISA αναβαθμίστηκε 
σε ευρωπαϊκό Οργανισμό Κυβερνοασφάλειας και κατέστη για 
πρώτη φορά αορίστου χρόνου η λειτουργία του. Η αναβάθ-
μιση του απαιτούσε, τυπικά και ουσιαστικά, μια νέα Συμφωνία 
Έδρας. Η μονιμοποίηση Έδρας του ENISA δημιούργησε την 
ανάγκη μεταφοράς της Έδρας από το Ηράκλειο στην Αθήνα 
ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση των εμπειρογνωμόνων, 
από όλες τις χώρες της Ευρώπης, δεδομένου ότι θα αυξάνεται 
συνεχώς η ένταση της δραστηριότητάς του.
   Όπως όμως εξήγησε ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας νωρίτερα 
σήμερα στην επιτροπή της Βουλής, «καθώς θα ήταν τελείως 
άδικο να εγκαταλειφθεί το «οικοσύστημα» που είχε αναπτυ-
χθεί στο Ηράκλειο, η έδρα θα βρίσκεται μεν στο Μαρούσι 
αλλά οι εγκαταστάσεις στο Ηράκλειο θα συνεχίσουν να λει-
τουργούν ως γραφείο παραρτήματος». Άλλωστε η διευκό-
λυνση της διασύνδεσης του ENISA με τις άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες, δεν αφορά μόνο το υφιστάμενο προσωπικό, αλλά 
αποσκοπεί στην προσέλκυση ακόμη περισσότερων εμπειρο-
γνωμόνων που θα ενταχθούν σταδιακά στο δυναμικό του και 
θα ενισχύσουν σημαντικά το ρόλο, την αποτελεσματικότητα 
και την επιδραστικότητά του. Ο υπουργός ενημέρωσε δε την 
επιτροπή ότι μελετάται ο ENISA να μετακινηθεί από το Μαρού-
σι σε ένα ακόμη πιο λειτουργικό κτίριο και να εξυπηρετήσει τις 

ανάγκες του, σε αντιστοιχία με το νέο αναβαθμισμένο μέγεθός 
του.
   Η Συμφωνία που θα κυρωθεί από τη Βουλή περιλαμβάνει 
και θέματα του νομικού καθεστώτος, των προνομίων, των 
ασυλιών, που βάσει των ευρωπαϊκών συνθηκών, απολαμ-
βάνουν οι διεθνείς οργανισμοί και το προσωπικό τους.
   «Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε τη σπουδαιότητα ενός Ορ-
γανισμού, όπως ο ENISA, στη χώρα μας. Δεν είναι απλά θέμα 
γοήτρου ή θέμα εικόνας», είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης και 
υπογράμμισε ότι «o ENISA έχει αποδείξει, με την μέχρι τώρα 
παρουσία του στην Ελλάδα, ότι λειτουργεί ως μαγνήτης για 
ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις». Είπε ακόμη ότι, με αυτά 
τα δεδομένα, το διακύβευμα είναι να μπορέσει η Ελλάδα να 
αποκτήσει ευρύτερη τεχνογνωσία, ως χώρα, στον τομέα 
της κυβερνοασφάλειας η οποία διευρύνει συνεχώς το πεδίο 
εφαρμογής της στις συναλλαγές και στην καθημερινότητα 
των πολιτών.
   «Η υπό κύρωση Συμφωνία κατέστη αναγκαία ως συνέπεια 
του αναβαθμισμένου ρόλου του Οργανισμού, κατόπιν της 
απόφασης αναθεώρησης του Κανονισμού του ENISA από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», είπε ο εισηγητής της ΝΔ Ιωάννης 
Μπούγας και προσέθεσε ότι η Συμφωνία αφενός διασφαλίζει 
τη μετεξέλιξη του Οργανισμού, γιατί ο ENISA θα ενισχυθεί 
ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια, με την ανάπτυξη της 
ενιαίας ψηφιακής αγοράς στην Ευρώπη, και αφετέρου πραγ-
ματώνει την εντολή μόνιμης λειτουργίας του στην Ελλάδα.
   Η λειτουργία του ENISA, για την ασφάλεια δικτύων και την 
κυβερνοασφάλεια, είναι προς όφελος των πολιτών, των κατα-
ναλωτών, των επιχειρήσεων και των οργανισμών του δημό-
σιου τομέα και συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της αγοράς, 
είπε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Μάριος Κάτσης και προσέθεσε 
ότι η Βουλή νομοθετεί ένα ακόμη ζήτημα ψηφιακής πολιτικής 
που επεξεργάστηκε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 
και παραλαμβάνει έτοιμο η κυβέρνηση της ΝΔ. Επισήμανε 
εξάλλου ότι ο ENISA ορίστηκε υπεύθυνος να συνδράμει την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με 
την επιχειρηματική κοινότητα, για να ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών. Όσο για 
τη Συμφωνία που καλείται η Βουλή να κυρώσει, ο κ. Κάτσης 
είπε ότι αποτέλεσε ουσιαστικά «ψήφο εμπιστοσύνης» της ΕΕ 
προς την Ελλάδα, στον τομέα της πληροφορικής και των τε-
χνολογιών και γι΄ αυτό επιλέχθηκε να είναι μόνιμη η έδρα του 
ENISA εδώ.
   Ο Βασίλης Κεγκέρογλου, από την πλευρά του, ξεκαθάρισε 
ότι το Κίνημα Αλλαγής ναι μεν στηρίζει την ενίσχυση και υπο-
στήριξη του ENISA αλλά δεν θα συναινέσει στη μεταφορά της 
έδρας από το Ηράκλειο στην Αθήνα. Επισήμανε ότι ο Οργα-
νισμός ήταν απόφαση που ελήφθη επί ελληνικής προεδρίας, 
το 2003, ξεκίνησε να λειτουργεί το 2005 στο Ηράκλειο, στε-

λεχώθηκε -δημιουργήθηκε μάλιστα και σχολείο ευρωπαϊκής 
παιδείας ώστε να εξυπηρετούνται τα παιδιά των εργαζομένων 
και συνεργατών- και μπήκε μπροστά και η δημιουργία του 
κτιρίου για τη στέγαση όλων των λειτουργιών του ΕΝΙSA. Tο 
κτίριο αυτό χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ αλλά «δυστυχώς 
ο κ. Βορίδης ήταν ο πρώτος υπουργός που συμφώνησε για 
τη μεταφορά της έδρας του ENISA και ο Νίκος Παππάς υπέ-
γραψε το Σύμφωνο μεταφοράς της έδρας , το Νοέμβριο του 
2018». Είπε δε ότι, ενώ έγιναν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 
τα εγκαίνια του νέου κτιρίου στο Ηράκλειο, δέκα μέρες μετά 
κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τη μεταφορά της έδρας.
   Κατά του νομοσχεδίου τάχθηκε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ 
Μανώλης Συντυχάκης, που παρατήρησε ότι φαινομενικά το 
επίδικο της Συμφωνίας είναι η αλλαγή έδρας του ENISA, αλλά 
στην ουσία πρόκειται για την αναβάθμιση του Οργανισμού, 
από απλού Οργανισμού ασφάλειας της εσωτερικής αγοράς 
της ΕΕ σε ευρωπαϊκό οργανισμό για την κυβερνοασφάλεια. 
«Το κριτήριο του ΚΚΕ καθορίζεται από το περιεχόμενο, τη 
λειτουργία και τους στόχους του ENISA, για να μην πω της 
ύπαρξης αυτού του οργανισμού», είπε ο βουλευτής του ΚΚΕ 
και προσέθεσε ότι η ουσία των αλλεπάλληλων τροποποιήσε-
ων στον Κανονισμό του ENISA βρίσκεται στην ενίσχυση του 
αντιδραστικού του χαρακτήρα και τα μεγάλα μονοπωλιακά 
συμφέροντα που συνδέονται με τον κυβερνο-πόλεμο, και σε 
αυτό είναι ριζικά αντίθετο το ΚΚΕ.
   «Αν δεχθούμε ότι όντως η Κρήτη δεν έχει τόσο καλό αεροπο-
ρικό δίκτυο και είναι δύσκολη η διασύνδεση με τις Βρυξέλλες 
ή με κάποιες άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, κύριε υπουργέ, γιατί 
δεν μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη; Πότε θα ξεκινήσει επι-
τέλους αυτή η αποκέντρωση αν όλα εξακολουθούν να συ-
γκεντρώνονται στην Αθήνα; Γιατί δεν αποδεικνύετε ότι στην 
πράξη η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα;», απευθύνθηκε στην 
κυβέρνηση ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Κωνστα-
ντίνος Χήτας και συμπλήρωσε: «Η συμφωνία δεν προβλέπει 
απαραιτήτως μεταφορά στην πρωτεύουσα, αν όμως οπωσ-
δήποτε πρέπει να μεταφερθεί η έδρα στην Αθήνα, γιατί πρέπει 
να διατηρηθεί και το γραφείο στην Κρήτη;».
   «Είμαστε αντίθετοι κάθετα στη μεταφορά έδρας του οργανι-
σμού από την Κρήτη στην Αθήνα. Αντιλαμβανόμαστε σαφώς 
ενδεχομένως ότι δεν υπήρχαν οι απαραίτητες υποδομές στο 
Ηράκλειο ίσως τόσο ανεπτυγμένες όσο θα ήταν στην Αθήνα. 
Όμως, θεωρούμε ότι δεν είναι λόγος για να ακυρωθεί μία από 
τις ελάχιστες στοιχειώδεις περιπτώσεις αποκέντρωσης που 
υπάρχουν στο ελληνικό κράτος. Μάλιστα, μας κάνει εντύπω-
ση το επιχείρημα πως πρέπει η έδρα να μεταφερθεί στην Αθή-
να για να προσελκύσει οργανισμούς και προσωπικό υψηλών 
προσόντων όπως αναφέρεται», ανέφερε η βουλευτής του 
ΜέΡΑ 25 Φωτεινή Μπακαδήμα.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: Ο ΕΝΙSA ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΜΑΓΝΗΤΗ 
ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Την ανάγκη ανάπτυξης των μονάδων βιοαερίου στη χώρα 
μας και τους τρόπους μεγιστοποίησης της διείσδυσής τους 
στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ), υπογράμμισε ο 
πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Παραγωγών Βιοαε-
ρίου (ΕΣΠΑΒ), Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης, σε εκδήλωση 
της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), με θέμα: «ΜΔΝ 
και καινοτομίες στην ηλεκτρική αγορά», υπογραμμίζο-
ντας μάλιστα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, αλλά και τα 
οφέλη από την ... «άνθισή» τους, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
   Με τη συνδυασμένη εφαρμογή μονάδων βιοαερίου που 
θα καλύπτουν το 80% της αντίστοιχης των συμβατικών, 
με μονάδες φωτοβολταϊκών και αιολικών -σύμφωνα με 
εκτίμηση που διατύπωσε ο κ. Αλεξανδρίδης- είναι εφικτό 
έως το 2030 η ηλεκτροπαραγωγή στα Μη Διασυνδεμένα 
Σησιά να στηρίζεται κατά 85% σε Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας και «έτσι να γίνει ο βασικός πυλώνας για την 
επίτευξη σε εθνικό επίπεδο του επιμέρους στόχου για το 
2030 (55%), αλλά και να επιτευχθεί νωρίτερα της τελικής 
ημερομηνίας που έχει τεθεί, ο στόχος του 100% για το 
2050». 
   Υπενθύμισε ότι το 2018 η σχέση ΑΠΕ προς το σύνολο της 
ηλεκτροπαραγωγής στα 21 υπό εξέταση ΜΔΝ ήταν 13%, 
«ένα ποσοστό που δύσκολα θα αλλάξει στο εγγύς μέλ-
λον» και πρόσθεσε ότι «σε περίπτωση διασύνδεσης με το 
ηπειρωτικό σύστημα, η διείσδυση ΑΠΕ θα εξισωθεί με το 
εθνικό ποσοστό, που είναι περίπου 30%, με επίσης ισχνές 
προοπτικές αύξησης». 
         Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Αλεξανδρίδης σημείωσε ότι 
στις μονάδες βιοαερίου υπάρχουν ενσωματωμένες ή 
πρόσθετες δυνατότητες μακροχρόνιας - βραχυχρόνιας 
αποθήκευσης ενέργειας σε πρωτογενή (στερεή και υγρή 
βιομάζα) και ενδιάμεση (βιοαέριο σε ατμοσφαιρικές συν-
θήκες - συμπιεσμένο βιομεθάνιο) μορφή και τόνισε ότι «η 
αποθήκευση αυτή, επειδή δεν στηρίζεται σε αμφίδρομη 
μετατροπή ενέργειας, οι απώλειες αποθήκευσης είναι μι-
κρές». 
         Επιπλέον, όπως διευκρίνισε, μέσω ετεροχρονισμού 
της λειτουργίας της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερ-
μότητας (ΣΗΘ), σε σχέση με συσχετισμένες μονάδες μη 
ελεγχόμενης παραγωγής (Φ/Β, Αιολικά), «είναι δυνατή η 
επίτευξη πλήρως ελεγχόμενης συνολικής συμπεριφοράς 
του συστήματος που προκύπτει». 
         Όπως εξήγησε, μέσω της αποθήκευσης, του ετερο-
χρονισμού λειτουργίας της ΣΗΘ και της ταχείας προσαρ-
μογής της ισχύος της σε μεταβολές φορτίου 0-100%, είναι 
δυνατή η απορρόφηση - εξισορρόπηση των ημερήσιων 
αιχμών ζήτησης, καθώς και των πλεονασμάτων παραγω-
γής άλλων μη ελεγχόμενων πηγών. «Με αυτόν τον τρό-
πο, ουσιαστικά δημιουργείται, από ένα σύνολο μονάδων 
βιοενέργειας, φωτοβολταϊκών και αιολικών, ένα υβριδικό 
συγκρότημα με δυνατότητα πλήρους κάλυψης της μετα-
βαλλόμενης ζήτησης, ανάλογο με τα υπάρχοντα και με 
πολύ μεγαλύτερη λειτουργική ελεγξιμότητα», υπογράμ-

μισε χαρακτηριστικά.
   Τα υβριδικά συγκροτήματα 
         Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΣΠΑΒ, τα υβριδικά 
συγκροτήματα πολλαπλών ΑΠΕ μπορούν να είναι είτε φυ-
σικά, είτε εικονικά, «δηλαδή με απομακρυσμένες μεταξύ 
τους υπομονάδες ΑΠΕ, διασυνδεδεμένες μέσω των τοπι-
κών δικτύων μεταφοράς και διανομής». Στο πλαίσιο αυτό 
υπενθύμισε ότι ο ΕΣΠΑΒ έχει ήδη καταρτίσει μια ολοκλη-
ρωμένη γενική πρόταση για τα υβριδικά συγκροτήματα 
πολλαπλών ΑΠΕ, η οποία είναι στη διάθεση των ενδιαφε-
ρομένων στον διαδικτυακό ιστότοπο του συνδέσμου. 
   Γιατί δεν αναπτύσσονται μονάδες βιοαερίου στα ΜΔΝ
   Ο βασικότερος από τους λόγους μη ανάπτυξης μονάδων 
βιοαερίου στα ΜΔΝ είναι η στενότητα τοπικά παραγόμε-
νης βιομάζας επαρκούς για δημιουργία ανταγωνιστικών 
με βάση τις τρέχουσες ταρίφες μονάδων, επισήμανε ο κ. 
Αλεξανδρίδης, προσθέτοντας ότι «η ανάπτυξη μονάδων 
βιοαερίου στην απαιτούμενη κλίμακα μπορεί να στηριχτεί 
αρχικά σε μεταφορά βιομάζας (η οποία ευνοείται από τη 
δυνατότητα θαλάσσιας διακίνησης) και στη συνέχεια στην 
σταδιακή δημιουργία προϋποθέσεων παραγωγής και αξι-
οποίησης σε τοπικό επίπεδο». 
         Χαρακτηριστικά τόνισε ότι η διαθεσιμότητα βιομάζας 
μπορεί να γίνει μέσω:
   *Αξιοποίησης υπολειμματικής βιομάζας από προϋπάρ-
χουσες δραστηριότητες (κτηνοτροφία, πτηνοτροφία, τυ-
ροκομία, ελαιουργία, διάφορες καλλιέργειες) 
   *Αξιοποίηση υπολειμματικής βιομάζας που προέρχε-
ται από νέες δραστηριότητες σαν τις παραπάνω που θα 
ενθαρρυνθούν χάρη στις ευνοϊκές συνθήκες αγροτικής 
ανάπτυξης που θα δημιουργηθούν
   *Μεταφορά υπολειμματικής και πρωτογενούς βιομάζας 
από την ηπειρωτική χώρα προς αρχική ενεργειακή αξιο-
ποίηση και στη συνέχεια λίπανση πτωχών εδαφών. 
   *Καλλιέργειες ενεργειακών φυτών σε οριακά ή εγκατα-
λελειμμένα εδάφη με χρήση νερού, λιπάσματος-εδαφο-
βελτιωτικών, πλεονασματικής θερμότητας από τις μονά-
δες βιοενέργειας. Καλλιέργεια μικροφυκών (αλγών). 
   *Υποδοχή - αξιοποίηση οργανικού κλάσματος στερεών 
αποβλήτων από διαχωρισμό στην πηγή (ξεκινώντας από 
τη μαζική εστίαση). 
   *Υποδοχή - αξιοποίηση οργανικής ιλύος (λάσπης) 
προερχόμενης από τις υπάρχουσες μονάδες βιολογικού 
καθαρισμού. 
         Στο πλαίσιο αυτό, εξήγησε ότι οι προαναφερόμε-
νες δραστηριότητες μπορούν να εφαρμοστούν σε τοπική 
- μικρή κλίμακα και να ωφελήσουν, πλην των παραγω-
γών ενέργειας, πολλούς ανεξάρτητους παραγωγούς του 
αγροτικού τομέα, καθώς και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. 
«Σε κάποιες περιπτώσεις, οι εμπλεκόμενοι μπορούν να 
συνασπιστούν σε ενεργειακές κοινότητες», υπογράμμισε 
χαρακτηριστικά. 
   Η σημερινή κατάσταση και το μικρό ενδιαφέρον για 

επενδύσεις
         Σήμερα υπάρχει μόνο μια μονάδα βιοαερίου σε ΜΔΝ. 
Πρόκειται για τη μονάδα της Τεχνικής Βιοενεργειακής 
Κρήτης, δυναμικότητας 0,5-2 MW εγκατεστημένη στη Βι-
ομηχανική περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης. «Η κατασκευή 
της μονάδας έχει κάποια ιδιαίτερα μοναδικά στην Ελλάδα 
χαρακτηριστικά που την κάνουν κατάλληλη για τα νησιά», 
επισήμανε ο ίδιος, προσθέτοντας ωστόσο ότι έχουν ανε-
βάσει το κόστος κατασκευής και λειτουργίας, τα εξής:
   *Επεξεργασία υπολείμματος σε βαθμό καθαρότητας 
συμβατό με απόρριψη στο ΚΕΛ της ΒΙΠΕ Ηρακλείου. 
   *Δυνατότητα υποδοχής και προεπεξεργασίας αστικών 
οργανικών αποβλήτων. 
   *Πληρως κλειστή διαδικασία διακίνησης των τελευταί-
ων με στόχο μηδενική όχληση από ασμές. 
         Υπογράμμισε ότι η μονάδα βρίσκεται σε λειτουρ-
γία από τις αρχές του 2017 και έχει δώσει τη δυνατότητα 
συλλογής πολύτιμων στοιχείων για τις λειτουργικές και 
οικονομικές ιδιομορφίες των μονάδων αυτού του είδους. 
         «Το ενδιαφέρον για νέες επενδύσεις βιοαερίου στα 
ΜΔΝ είναι μικρό», εξήγησε ο κ. Αλεξανδρίδης, τονίζοντας 
ότι «αυτό αποτυπώνεται στην ανυπαρξία άλλων μονά-
δων, αλλά και στον μικρό αριθμό αιτήσεων για όρους 
σύνδεσης που εμφανίζεται στον σχετικό πίνακα που δη-
μοσιεύει ο ΔΕΔΔΗΕ Νήσων. 
         Διευκρίνισε ότι από το περιθώριο 12,4 MW που προέ-
βλεπε η απόφαση 616/2016 της ΡΑΕ για μη ελεγχόμενους 
σταθμούς Βιοαερίου - Βιομάζας έχουν υποβληθεί αιτήσεις 
για 3,1 MW, έχουν δοθεί όροι σύνδεσης σε 2,8 MW και 
«δεν φαίνεται να έχει υλοποιηθεί κανένας», ενώ από το πε-
ριθώριο 40,5 MW που προέβλεπε η απόφαση 616/2016 
της ΡΑΕ για ελεγχόμενους σταθμούς Βιοαερίου - Βιομάζας 
έχουν υποβληθεί αιτήσεις για 94,45 MW, έχουν δοθεί όροι 
σύνδεσης σε 6,0 MW και «έχει ενεργοποιηθεί μόνον ένας». 
         Οι βασικές αιτίες για το περιορισμένο ενδιαφέρον 
θεωρείται ότι είναι όπως εξήγησε ο πρόεδρος του ΕΣΠΑΒ 
οι εξής:
   *Η χαμηλή διαθεσιμότητα βιομάζας, ακόμη και στα με-
γάλα νησιά με αγροτικές δραστηριότητες. 
   *Η αδυναμία αξιοποίησης αστικών οργανικών αποβλή-
των (οργανικά στερεά, λάσπες βιολογικών) για λόγους 
θεσμικού / νομοθετικού πλαισίου και η χαμηλή ταρίφα 
που ισχύει γι’ αυτά. 
   *Νομικό κώλυμα στην είσπραξη τέλους υποδοχής για 
τα τελευταία 
   *Το υψηλό κόστος τήρησης περιβαλλοντικών όρων σε 
περιοχές με κατοίκηση και ευαίσθητο οικοσύστημα. 
   *Οι περιορισμοί των περιθωρίων της απόφασης 
616/2016 της ΡΑΕ που δεν επιτρέπουν την εγκατάσταση 
ανταγωνιστικών μονάδων μεγάλης κλίμακας (1-3MW) σε 
μικρά συστήματα. 

ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ “ΑΝΘΙΣΗ” ΤΟΥΣ, 
ΠΕΡΙΕΓΡΑΨΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑΒ
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‘Αμεσα ή έμμεσα οικονομικά κίνητρα, λειτουργία του 
Φορέα Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτρικών 
Οχημάτων (ΦΕΥΦΗΟ) και δημιουργία θεσμικού πλαισί-
ου χρηματοδότησης ερευνητικών έργων και προγραμ-
μάτων, είναι ορισμένα από τα ζητήματα που πρέπει να 
διευθετηθούν, προκειμένου να «τρέξει» γοργότερα η 
ανάπτυξη υποδομών της αγοράς υπηρεσιών ηλεκτρικών 
οχημάτων (Η/Ο) στην Ελλάδα, υπογράμμισε –σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- ο καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ Σταύρος 
Παπαθανασίου, θέτοντας επί τάπητος και τα εκκρεμή ζη-
τήματα τεχνικής τυποποίησης.
   Μιλώντας στην εκδήλωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέρ-
γειας (ΡΑΕ), με θέμα «Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και και-
νοτομίες στην ηλεκτρική αγορά» που έγινε στο πλαίσιο 
της 84ης ΔΕΘ, ο κ. Παπαθανασίου υπογράμμισε αρχικά 
τα βασικά ζητήματα που μένουν να ρυθμιστούν, προκει-
μένου να ξεκινήσει η αγορά, λέγοντας ότι αυτά έγκεινται 
σε: πιστοποίηση και εγκατάσταση σταθμών φόρτισης, 
τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού (πιστοποιήσεις, λει-
τουργικές απαιτήσεις κλπ.) και εγκατάστασης/σύνδεσής 
του, αδειοδοτικά ζητήματα (διαδικασία εξέτασης, αρμό-

διες υπηρεσίες κλπ.), δημιουργία μητρώου δημοσίως 
προσβάσιμων σταθμών επαναφόρτισης Η/Ο, λειτουργία 
αγοράς ηλεκτροκίνησης, τρόπος ανάπτυξης δημόσιων 
υποδομών επαναφόρτισής τους, οργάνωση της αγοράς 
ηλεκτροκίνησης, διαλειτουργικότητα, τιμολόγηση, δια-
φάνεια και διαχείριση ζήτησης.
   Περιγράφοντας την ελληνική νομοθεσία, ο κ. Παπαθα-
νασίου επισήμανε ότι με βάση το εθνικό πλαίσιο πολιτι-
κής (ΚΥΑ 77226/1-27.10.2017), οι εκτιμήσεις για Η/Ο και 
σημεία φόρτισης, από κοινού δημόσια και ιδιωτικά είναι: 
2020: 3500 Η/Ο & 2000 σημεία, 2025: 8000 Η/Ο & 12000 
σημεία και 2030: 15000 Η/Ο & 25000 σημεία.
   Στο πλαίσιο αυτό, ο ίδιος έθεσε επί τάπητος τις προτά-
σεις για μέτρα διευκόλυνσης της ανάπτυξης υποδομών: 
ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου για λειτουργία του Φο-
ρέα Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτρικών 
Οχημάτων (ΦΕΥΦΗΟ), ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου 
για τη δημιουργία υποδομών φόρτισης εγκατάσταση ση-
μείων φόρτισης σε νέα/ανακαινιζόμενα κτήρια, άμεσα ή 
έμμεσα οικονομικά κίνητρα (π.χ. φορολογικές απαλλαγές 
στα Η/Ο, υποδομές φόρτισης κλπ.),ευνοϊκές ρυθμίσεις για 
στάθμευση των Η/Ο ή τη χρήση λωρίδων κυκλοφορίας 

λεωφορείων/ταξί ή/και τη χρηματοδότηση υποδομών 
φόρτισης και δημιουργία θεσμικού πλαισίου χρηματοδό-
τησης ερευνητικών έργων και προγραμμάτων.
         Θέτοντας επί τάπητος τα πιθανά κίνητρα που θα 
μπορούσαν ενδεχομένως να διευκολύνουν την ανάπτυ-
ξη των υποδομών, ο ίδιος σημείωσε τα εξής: χρεώσεις 
χρήσης δικτύου και συστήματος υπολογιζόμενες με βάση 
την ενέργεια, ταχείες διαδικασίες εξυπηρέτησης μαζικών 
αιτημάτων σύνδεσης σταθμών φόρτισης στο δίκτυο, δι-
ερεύνηση δυνατοτήτων για διευκόλυνση της αξιοποίησης 
παραγωγής ΑΠΕ και συνδυασμό με συστήματα αποθή-
κευσης, προτεραιότητα σε Ενεργειακές Κοινότητες για 
εγκατάσταση υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 
(π.χ. με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού, φυσικού ή 
εικονικού).
         Κατά την ομιλία του, ο κ. Παπαθανασίου αναφέρθηκε 
στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, στα εκκρεμή ζητήματα τεχνι-
κής τυποποίησης, τις προβλέψεις ελληνικής νομοθεσίας 
ΚΥΑ περί εγκατάστασης δημόσιων σταθμών φόρτισης, 
στα μοντέλα ανάπτυξης υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο 
και στις προτάσεις για τιμολόγηση υπηρεσιών και διαχεί-
ριση φορτίου Η/Ο.

Σε πάνω από 80% διαμορφώνεται η εξάρτηση των Μη 
Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) από το πετρέλαιο, με το 
κόστος να καταγράφεται υψηλό και τις εκπομπές αερίων 
ρύπων μεγάλες, επισήμανε ο ερευνητής του Ινστιτούτου 
Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), Αλέξανδρος Περέλλης, 
υπογραμμίζοντας –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- την ανάγκη 
εξεύρεσης λύσης τουλάχιστον για τα Καστελόριζο, Αγ. Ευ-
στράτιος, Οθωνοί και Ερεικούσσα, που όπως διευκρίνισε, 
δεν πρόκειται να διασυνδεθούν στο ηπειρωτικό σύστημα.
   «Σήμερα, όλα τα ΜΔΝ εξαρτώνται συντριπτικά, κατά πε-
ρισσότερο από 80%, για την ηλεκτροπαραγωγή τους από 
αυτόνομους σταθμούς με πετρελαϊκές θερμικές μονάδες», 
υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Περέλλης, μιλώντας σε 
εσπερίδα που διοργάνωσε στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ, η 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), με θέμα «Μη Διασυν-
δεδεμένα Νησιά και καινοτομίες στην ηλεκτρική αγορά».
   Ο ίδιος υπενθύμισε ότι έχει τεθεί σε ισχύ Ευρωπαϊκή 
Οδηγία (2015/2193/ΕΕ) για τον περιορισμό των εκπο-
μπών ρύπων από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης που 
θα οδηγήσει στην οριστική απόσυρση πετρελαϊκών ηλε-
κτροπαραγωγικών μονάδων από τα Μη Διασυνδεδεμένα 
Νησιά.
   Υπογραμμίζοντας το υψηλό κόστος λειτουργίας των 
αυτόνομων θερμικών πετρελαϊκών σταθμών ηλεκτοπα-
ραγωγής στα μικρά ΜΔΝ, ο κ. Περέλλης τόνισε ότι το μέσο 
ετήσιο πλήρες κόστος παραγωγής για το 2018 ανήρθε σε 
1.387,5 Euro/MWh στο νησί με την μικρότερη ζήτηση 

(Αντικύθηρα) και σε 483,4 Euro/MWh στο νησί με τη με-
γαλύτερη ζήτηση, με τα μέση ετήσια κόστη ηλεκτροπαρα-
γωγής για την πενταετία 2014 - 2018 να κυμαίνονται από 
1.283,9 Euro/MWh (Αντικύθηρα) με 451.15 Euro/MWh 
(Μεγίστη) αντιστοίχως. Το «μέσο μηνιαίο μεταβλητό κό-
στος παραγωγής κυμαίνεται από 239 έως 443 Euro/MWh 
για το 2018 και από 188 έως 686 Euro/MWh για την περί-
οδο 2014 - 2018, τη στιγμή που η μέση ετήσια οριακή τιμή 
συστήματος στο διασυνδεδεμένο σύστημα να διαμορφώ-
νεται στα 60,39 Euro/MWh για το 2018», σημείωσε.
   Ειδικότερα για το Καστελόριζο, ο ίδιος επισήμανε ότι εί-
ναι αντιμετωπίσιμα τα προβλήματα του υψηλού κόστους 
ηλεκτροπαραγωγής και των υψηλών εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου. Παρουσιάζοντας την περίπτωση του 
Καστελόριζου, ο ίδιος αναφέρθηκε στην πρόσφατα ολο-
κληρωθείσα μελέτη του ΙΕΝΕ «Η Ενεργειακή Αυτάρκεια 
του Καστελόριζου». Συγκεκριμένα, μίλησε για τα κριτήρια 
σχεδιασμού ενός νέου ενεργειακού συστήματος για τη 
νήσο, τα οποία διαμόρφωσαν και ένα σενάριο βάσης για 
την εξέλιξη της ζήτησης με εκτενή εξηλεκτρισμό των ανα-
γκών της νήσου και έτος αναφοράς το 2025. 
   Ακολούθως, παρουσίασε τη μεθοδολογία διαστασιολό-
γησης του συστήματος ΑΠΕ και αποθήκευσης, αλλά και το 
πλήρες σύστημα με τα μεγέθη απόδοσης του, καθώς και 
προτάσεις για την τοποθέτηση και τοπολογία σύνδεσής 
του με το υπάρχον δίκτυο. 
   Το προτεινόμενο σύστημα αποτελεί ένα μικροδίκτυο με 

διασπαρμένη ηλεκτροπαραγωγή από τρείς ανεμογεννή-
τριες (3x Α/Γ DWE 250kW) και τρία φωτοβολταϊκά πάρκα 
(2.300kWpμονοκρυσταλικά Φ/Β) και την χρήση δύο μο-
νάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες 
λιθίου (2 Χ 2.000 kWh / 2 Χ 1.000 kW). 
   Επίσης, προτείνεται η τεχνική απόκρισης ζήτησης, 
DSMστα ηλεκτρικά φορτία αφαλάτωσης ύδατος, και η 
συμμετοχή των καταναλωτών στην ηλεκτροπαραγωγή 
με φωτοβολταϊκά, με το ολοκληρωμένο σύστημα ΑΠΕ-Α-
ποθήκευσης να επιτυγχάνει διείσδυση 93,3% στην ηλε-
κτροπαραγωγή της νήσου. 
  Οπως είπε χαρακτηριστικά, «η προαναφερόμενη λύση 
χαρακτηρίζεται από το υψηλό αρχικό κεφάλαιο 5,5 εκατ. 
ευρώ της επένδυσης αλλά πολύ χαμηλές δαπάνες λειτουρ-
γίας, σταθερό κόστος παραγωγής για μια μακρά χρονική 
περίοδο και ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού». 
   Αναφερόμενος στις προσαρμογές του θεσμικού πλαισίου 
για τα ενεργειακά συστήματα των ΜΔΝ, ο ίδιος τόνισε ότι 
αυτές θα πρέπει να γίνουν μέσω ειδικών μελετών για κάθε 
νησί ξεχωριστά, με κύριους άξονες την ασφάλεια εφο-
διασμού, την απεξάρτηση από το πετρέλαιο, την υψηλή 
διείσδυση ΑΠΕ (70% - 90%) και επομένως την δραστική 
μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Από τον καθηγητή ΕΜΠ Στ. Παπαθανασίου

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ, ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΩ ΤΟΥ 80%, ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ
Σύμφωνα με τον ερευνητή Αλ. Περέλλη
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Μείωση κατά 60% της κατανάλωσης ενέργειας στα δημοτικά 
κτίρια και τον δημοτικό φωτισμό έχει καταφέρει από το 2015 
μέχρι σήμερα η ιταλική πόλη Fano των 65.000 κατοίκων, όπου 
δημιουργήθηκε αναλυτική βάση δεδομένων, που περιέχει με 
κάθε λεπτομέρεια τα ενεργειακά στοιχεία κάθε κτιρίου της πό-
λης, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Δεδομένα όπως η κατανάλωση 
του νερού, του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου, το είδος 
και η τοποθεσία του κτιρίου, ο μηχανολογικός του εξοπλισμός, 
η μόνωσή του, το εμβαδόν και ο όγκος του, αλλά και πολλά 
ακόμη, βρίσκονται στη συγκεκριμένη δομή. Χρησιμοποιού-
νται, μάλιστα, προκειμένου στη συνέχεια να σχεδιάζονται και 
να υλοποιούνται παρεμβάσεις για τη μείωση της ενέργειας 
που καταναλώνεται και -κατ’ επέκταση- και των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα που προκύπτουν από την παραγωγή 
ενέργειας. 
Στις παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, πρωτοστα-
τεί η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, μέσω 
της βελτίωσης του κελύφους τους, της μόνωσης της οροφής 
ή της προσθήκης διπλών υαλοστασίων, ώστε να αποφεύγεται 
η θερμική απώλεια. Τα βελτιωτικά μέτρα αφορούν, επίσης, τη 
συντήρηση λεβήτων κεντρικής θέρμανσης ή την αντικατά-
στασή τους, με σκοπό να αυξηθεί η απόδοση της θέρμανσης, 
τη χρήση κατάλληλων τεχνικών ηλιοπροστασίας, την τοπο-
θέτηση αποδοτικότερων συσκευών κλιματισμού, τη χρήση 
αποδοτικότερων οικιακών συσκευών και λαμπτήρων υψηλής 
απόδοσης, την εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού στο 
φωτισμό και την αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού, ώστε να 
αποφεύγεται η χρήση του τεχνητού. Η εγκατάσταση ηλιακών 
συλλεκτών και φωτοβολταϊκών, η χρήση τηλεθέρμανσης με 

βιομάζα μέσω της χρήσης κεντρικού λέβητα, η γεωθερμία και 
η επέκταση της χρήσης αντλιών θερμότητας, συμπληρώνουν 
τη λίστα των παρεμβάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας. Ιδι-
αίτερη σημασία αποδίδεται και στον κατασκευαστικό κλάδο 
ώστε κάθε νέο κτίριο να κατασκευάζεται με τις αντίστοιχες 
προβλέψεις.
Σύμφωνα με τη σύμβουλο του υπουργείου Περιβάλλοντος της 
Ιταλίας, Τιτζιάνα Γκάλο, στη βάση δεδομένων και τον χάρτη 
που έχει δημιουργηθεί στην πόλη Fano περιλαμβάνονται όλα 
τα κτίρια, δημόσια και ιδιωτικά. Μιλώντας στο διεθνές συνέ-
δριο που διοργάνωσε η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, Ανατολική 
Α.Ε, για την ενεργειακή απόδοση των δημοτικών κτιριακών 
υποδομών, στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ, η κ. Γκάλο υπογράμμισε 
ότι οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται και προτείνονται αποτε-
λούν αντικείμενο συζήτησης με τους ίδιους τους κατοίκους της 
πόλης, καθώς στόχος είναι η μείωση της ενέργειας που κατα-
ναλώνεται και η βελτίωση της δικής τους ποιότητας ζωής. Την 
ίδια στιγμή γνωστοποιούνται σε κάθε ενδιαφερόμενο τα χρη-
ματοδοτικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα, από ευρωπαϊκούς, 
δημόσιους ή ιδιωτικούς πόρους (σε συνεργασία και με ιδιω-
τικές εταιρείες), ώστε να πειστεί ο καθένας για τις δυνατότητες 
που υπάρχουν και τα οφέλη που επιφέρουν. 
Ελάχιστα τα ενεργειακά κτίρια κατηγορίας Α και Β στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, ωστόσο, τα δεδομένα για την ενεργειακή κατα-
νάλωση των κτιρίων δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά καθώς, 
όπως επισήμανε στο συνέδριο ο εκπρόσωπος του ευρωπαϊκού 
έργου «Mednice» για τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, Βασί-
λειος Τακαβάκογλου, τα ενεργειακά κτίρια κατηγορίας Α και Β 
είναι ελάχιστα, δηλαδή καταναλώνουμε τεράστιες ποσότητες 

ενέργειας για να ζεσταθούμε το χειμώνα και να δροσιστούμε 
το καλοκαίρι. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε την ανάγκη να 
υπάρξει στην χώρα μια πιο εντατική προσπάθεια εξοικονόμη-
σης ενέργειας. 
Έμφαση στη δημιουργία ενεργειακής κοινότητας στους δή-
μους Θέρμης, Καλαμαριάς, Πυλαίας Χορτιάτη
Προς την κατεύθυνση αυτή, ο διευθυντής έργου του έργου 
«Enerj» της πρωτοβουλίας Interreg Med, Κώστας Κωνστα-
ντίνου, γνωστοποίησε ότι η Ανατολική ΑΕ δίνει έμφαση στη 
δημιουργία ενεργειακής κοινότητας στους δήμους Θέρμης, 
Καλαμαριάς, Πυλαίας - Χορτιάτη, ώστε να βελτιωθεί περισ-
σότερο η αποδοτικότητα των δημοτικών κτιρίων με αύξηση 
της συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ήδη 
έχει δημιουργηθεί ψηφιακή πλατφόρμα, στην οποία έχουν 
εισαχθεί στοιχεία από 44 σχολεία, 13 κτίρια γραφείων, πέντε 
πολιτιστικές εγκαταστάσεις και έξι αθλητικές εγκαταστάσεις. Για 
τα ίδια κτίρια υπάρχουν ενεργειακές επιθεωρήσεις ενώ τα πε-
ρισσότερα ανήκουν στην κατηγορία Δ και Ε, δηλαδή δεν έχουν 
ιδιαίτερα μεγάλη ενεργειακή αποδοτικότητα. Υπάρχουν επίσης 
κτίρια ακόμη χαμηλότερης ενεργειακής κατάστασης ενώ λίγα 
είναι εκείνα που ανήκουν στην κατηγορία Β. 
Τα στοιχεία που υπάρχουν στην ψηφιακή πλατφόρμα περιλαμ-
βάνουν, επίσης, τις προοπτικές ενεργειακής αναβάθμισης των 
κτιρίων ενώ εντός του Οκτωβρίου η Ανατολική ΑΕ θα υλοποιή-
σει προγράμματα εκπαίδευσης δημοτικών υπαλλήλων. 
Χρήσιμα στοιχεία για το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τις ενεργει-
ακές κοινότητες και τον τρόπο δημιουργίας τους παρουσίασε ο 
γενικός διευθυντής της Ανατολικής ΑΕ, Ιάκωβος Σαρηγιάννης. 

Ογδόντα μία αιτήσεις για επενδυτικά σχέδια, συνολικής αιτού-
μενης δημόσιας δαπάνης 8,4 εκατ. ευρώ, υποβλήθηκαν ηλε-
κτρονικά, στο πλαίσιο της δράσης του προγράμματος LEADER 
για ιδιωτικά έργα στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και 
Γρεβενών, με εξαίρεση τις πόλεις Κοζάνης και Πτολεμαΐδας, 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η προκήρυξη του προγράμματος είναι 
3,9 εκατ. ευρώ και οι προτάσεις υπερκαλύπτουν κατά περίπου 
2,2 φορές τη δημόσια δαπάνη. 
Όπως ανάφερε μιλώντας στο ΑΠΕ- ΜΠΕ η επικεφαλής του 
προγράμματος Leader της Αναπτυξιακής Εταιρίας Δυτικής 
Μακεδονίας, Ζωή Γκερεχτέ, αν και δεν έχει προχωρήσει ακόμη 
η αξιολόγηση, «από μια πρώτη ανάγνωση διαπιστώνουμε ότι 
οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί είναι πολύ καλές, αφορούν 
μεταποίηση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, και 
συνέργειες αγροτικών μεταποιητικών επιχειρήσεων με πανε-
πιστημιακά ιδρύματα στην εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών 
και ιδεών». Ανέφερε ως παράδειγμα την δημιουργία φυσικού 

λιπάσματος από υπολείμματα κοπριάς χοίρων και οργανικής 
ύλης ελαιοτριβείου. 
Αναλυτικότερα, από τις 81 προτάσεις οι 22 αφορούν την με-
ταποίηση αγροτικών προϊόντων, αφού αφορούν επενδύσεις 
όπως τυροκομικές μονάδες, ξηραντήρια δημητριακών και 
ντομάτας, ενώ ορισμένοι επενδυτές στρέφουν το ενδιαφέρον 
τους είτε στην ίδρυση ξενοδοχειακών μονάδων είτε στον εκ-
συγχρονισμό τους, όπως φαίνεται από το ενδιαφέρον στην 
περιοχή των Γρεβενών. 
Όπως επεσήμανε η κα Γκερεχτέ, αυτό που προκάλεσε ευχάρι-
στη έκπληξη είναι ότι για πρώτη φορά φέτος «έχουμε τέσσερις 
προτάσεις συνέργειας αγροτικών επιχειρήσεων με πανεπιστη-
μιακά ιδρύματα» και πιο συγκεκριμένα με το Πανεπιστήμιο Δυ-
τικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) «στην εφαρμογή καινοτόμων ιδεών 
στην παραγωγή προϊόντων». 
Η κ. Γκερεχτέ, λαμβάνοντας υπόψιν της τα ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά αρκετών επενδυτικών σχεδίων, εξέφρασε την αισιοδοξία 

της ότι στο τέλος θα καταφέρουν μέσω της υπερδέσμευσης να 
εντάξουν περισσότερα σχέδια από το αρχικό ύψος του προ-
γράμματος. Χαρακτήρισε ως θετικό στοιχείο, που δημιουργεί 
ελπίδες για το μέλλον, το γεγονός ότι «εκτός από ορισμένες 
μικρές νεοσύστατες επιχειρήσεις υπέβαλλαν επενδυτικά σχέ-
δια επέκτασης και εκσυγχρονισμού επιχειρήσεις της περιοχής, 
των οποίων τα προϊόντα τους βρίσκουν διέξοδο σε αγορές του 
εξωτερικού». 
Προς επίρρωση των όσων ανέφερε, παρουσίασε ως παράδειγ-
μα τον διπλασιασμό του προγράμματος Leader, που αφορού-
σε προτάσεις δημοσίων φορέων, από το 1,5 εκατ. στα 3 εκατ. 
ευρώ, που η ένταξή τους ολοκληρώθηκε πριν από μερικούς 
μήνες. 

«ΕΞΥΠΝΑ» ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΚΑΤΑ 60% ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ

ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΓΡΕΒΕΝΑ



Νέα υπηρεσία από το Επιμελητήριο των Μηχανικών, δωρεάν για τα μέλη του

Προσεχή Σεμινάρια 

Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ  (Σύνταγμα, Νίκης 4, 1ος όροφος)
https://web.tee.gr/seminaria-tee/

12/09/2019 :  Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Κτήρια & Έργα Υποδομής  με βάση την Επιτελεστικότητα (ΚΑΝΕΠΕ / ΕΝ 1998-3)
23/09/2019 :  Τα όρια των ευθυνών Μηχανικών κατά τις διατάξεις του Νόμου 4495/2017 (Έλεγχος και προστασία του 
Δομημένου Περιβάλλοντος), 2ος κύκλος (επαναληπτικό)
7 & 9/10/2019 :  ΚΕΝΑΚ-Ενεργειακή Επιθεώρηση - Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης - Κτίρια nZEB για αρχάριους (διάρκειας 8 ωρών)
16/10/2019 :  Κτηματολόγιο – Τοπογραφικά Διαγράμματα, 2ος κύκλος (επαναληπτικό)

Η διάρκειά τους είναι 4 ώρες (17:00-21:00).

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση αίτησης εγγραφής. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
Περισσότερες πληροφορίες : https://web.tee.gr/seminaria-tee/
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, μέλη του ΤΕΕ, που είναι ταμειακά ενήμεροι κατά το χρόνο 
υποβολής της αίτησης.





To Prototype by TEE & ATTICA REGION είναι ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) 
επιταχυντής καινοτόµων ιδεών, τις οποίες στηρίζει στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, 
οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και προώθησης, ώστε να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν 
πιο αποτελεσµατικά και προς όφελος της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας.
 
To Prototype by TEE & ATTICA REGION είναι µία πρωτοβουλία του ΤΕΕ 
και της Περιφέρειας Αττικής, η οποία υλοποιείται καταρχάς µε τη συνεργασία 
του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών καθώς και µε τη συµµετοχή εξειδικευµένων 
επιµέρους επιστηµονικών, τεχνολογικών, ερευνητικών φορέων και ιδρυµάτων. 

Στηρίζεται και αξιοποιεί την επιστηµονική, διοικητική, οικονοµική και αναπτυξιακή γνώση 
που δίνουν οι 110 χιλιάδες µηχανικοί-µέλη του ΤΕΕ και φιλοδοξεί να ενισχύσει στην πράξη 
την επόµενη γενιά επιχειρηµατικών ιδεών και εφαρµοσµένης έρευνας της χώρας µας.

τεχνοδικτυακός
επιταχυντής

καινοτόµων ιδεών

Μπες στο https://prototype.tee.gr/ 
και ξεκίνα το ταξίδι στον κόσµο της καινοτοµίας 
µε υποστηρικτές και µέντορες τους συναδέλφους σου!

THE START-UP SUPPORT NETWORK
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«ΜΠΛΟΚΟ» ΜΕΣΩ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΕΡ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Κάθετη πτώση σημείωσε ο ρυθμός υποβολής δηλώσεων 
κτηματογράφησης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οι 
ελπίδες των υπευθύνων της «Ελληνικό Κτηματολόγιο» ότι οι 
θερινές διακοπές μπορούσαν να λειτουργήσουν ως έναυσμα 
για το «ξεκαθάρισμα» περιουσιών ανά την Ελλάδα διαψεύ-
στηκαν, καθώς ο κόσμος φαίνεται ότι έχει επαναπαυθεί από 
τις διαδοχικές παρατάσεις. Το υπουργείο Περιβάλλοντος ετοι-
μάζεται να ανακοινώσει ακόμα μία παράταση, διαμηνύοντας 
όμως ότι θα είναι και η τελευταία και για τον λόγο αυτό επε-
ξεργάζεται προτάσεις για την ενεργοποίηση των προστίμων 
για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις και το «μπλοκάρισμα», μέσω 
άλλων διοικητικών πράξεων όπως οι οικοδομικές άδειες, 
όσων αμελούν να δηλώσουν το ακίνητό τους. 
Σύμφωνα με στοιχεία της «Ελληνικό Κτηματολόγιο», παρότι 
τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα που δηλώνονται στην τελική 
φάση κτηματογράφησης εξακολουθούν να αυξάνονται 
(καθώς συνεχώς προστίθενται νέες δηλώσεις), οι ρυθμοί 
υποβολής έχουν μειωθεί. Ετσι, ενώ τον Απρίλιο τα συλλεχθέ-
ντα δικαιώματα έφθασαν τις 841.833, τον Μάιο έπεσαν στις 
641.833, τον Ιούνιο στις 497.126, τον Ιούλιο στις 467.052 και 
τον Αύγουστο στις 414.517 (τα μισά από ό,τι τον Απρίλιο). Κι 
αυτό παρότι από τον Νοέμβριο του 2018, οπότε και ξεκίνησε η 
συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας στα Δωδεκάνησα, σταδιακά 
προστέθηκαν και οι υπόλοιπες 26 περιοχές, οπότε ο ρυθμός 
αύξησης των δηλώσεων έπρεπε να είναι ανάλογος. Ας δούμε 
μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα.
 • Στη Δράμα και στην Ξάνθη, από 32.731 δικαιώματα τον 
Μάιο, οι δηλώσεις έπεσαν στις 15.000 τον Ιούλιο και στις 
9.822 τον Αύγουστο.
 • Στην Πιερία τον Μάιο υποβλήθηκαν 16.000 δηλώσεις, τον 
Ιούνιο 12.639, τον Ιούλιο 6.025 και τον Αύγουστο 5.600. 
• Στην Εύβοια, από 33.194 δηλώσεις τον Μάιο, τον Ιούνιο 
υποβλήθηκαν 30.044, τον Ιούλιο 25.768 και τον Αύγουστο 
19.436. 
• Στη μισή περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, τον Μάιο υπο-
βλήθηκαν 49.445 δηλώσεις, τον Ιούνιο 27.893, τον Ιούλιο 
28.530 και τον Αύγουστο 23.647. 
Υπάρχουν, όμως, και ορισμένες περιοχές στις οποίες ο ρυθμός 
υποβολής δηλώσεων αυξανόταν σταθερά το καλοκαίρι. Πρό-
κειται κυρίως για τις περιοχές που ξεκίνησαν τελευταίες, στα 
μέσα της άνοιξης και στις αρχές του θέρους. Για παράδειγμα: 
• Στη Λήμνο και στη Λέσβο η συλλογή δηλώσεων ξεκίνησε 
τον Ιούλιο με 5.309 δικαιώματα και συνεχίστηκε τον Αύγου-
στο με 10.516 δικαιώματα. 
• Στις περιφερειακές ενότητες Ιθάκης, Κεφαλληνίας και Ζακύν-
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θου η υποβολή ξεκίνησε τον Ιούνιο με 1.090 δικαιώματα και 
αυξήθηκε σε 6.356 τον Ιούλιο και 10.133 τον Αύγουστο.
 • Στη Βοιωτία και στη Φωκίδα, τον Ιούνιο υποβλήθηκαν 
20.043 δικαιώματα, τον Ιούλιο 30.245 και τον Αύγουστο 
41.852. 
«Επιθετικά» μέτρα 
Το υπουργείο Περιβάλλοντος αποφάσισε να προχωρήσει σε 
νέο γύρο παρατάσεων, από έναν έως δύο μήνες. Παράλλη-
λα, όμως, διαμηνύει ότι πρόκειται για τις τελευταίες παρατά-
σεις που θα δοθούν για τις περιοχές που εξάντλησαν τα όρια 
του νόμου (3+3 μήνες). Το ζήτημα, βέβαια, δεν είναι μόνο 
«λειτουργικό», αλλά και οικονομικό, καθώς ο Σύνδεσμος 
Εταιρειών Γεωπληροφορικής και Κτηματολογίου (ΣΕΓΕΚ) 
δήλωσε στην «Ελληνικό Κτηματολόγιο» την πρόθεσή του να 
προχωρήσει στο κλείσιμο των γραφείων ενημέρωσης, καθώς 
δεν καλύπτεται οικονομικά η παράταση της λειτουργίας των 
γραφείων αυτών πέραν του εξαμήνου. Ηδη, έχουν κλείσει 
γραφεία ενημέρωσης σε Βοιωτία, Φωκίδα, Εύβοια, Ηλεία και 
Αιτωλοακαρνανία. 
Με δεδομένο, όμως, ότι στο κοινό έχει πλέον δημιουργηθεί 
η εντύπωση ότι το κτηματολόγιο θα λαμβάνει συνεχώς πα-
ρατάσεις, το υπουργείο και η «Ελληνικό Κτηματολόγιο» επε-
ξεργάζονται πιο «επιθετικές» ρυθμίσεις. Μια πρόταση είναι 
να μεταφερθεί η αρμοδιότητα επιβολής προστίμων για την 
υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων στην «Ελληνικό Κτημα-
τολόγιο» (σήμερα στον εκάστοτε υπουργό) και μάλιστα τα 
πρόστιμα (που σήμερα ισχύουν αλλά δεν επιβάλλονται) να 
κλιμακώνονται ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης. Επίσης, 
εξετάζονται τρόποι να συνδεθεί η ύπαρξη «ΚΑΕΚ» (του αριθ-
μού που παίρνει ένα ακίνητο όταν δηλώνεται στο κτηματολό-
γιο) με όσο το δυνατόν περισσότερες διοικητικές πράξεις. Για 
παράδειγμα, να μην δίνεται οικοδομική άδεια, αν ένα ακίνητο 
δεν είναι δηλωμένο στο κτηματολόγιο, ή άλλες άδειες που 
αφορούν το ακίνητο. Σε κάθε περίπτωση η «Ελληνικό Κτη-
ματολόγιο» θα πρέπει να πείσει τους πολίτες ότι οι προθεσμίες 
που θα ανακοινώσει θα είναι και οι τελικές. 

OΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ 
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

capital.gr
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Fast track διαδικασίες που στόχο έχουν την ενίσχυση του 
επιχειρείν και τη βελτίωση της οικονομίας φέρνει το Ανα-
πτυξιακό Πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων το οποίο έθεσε αργά χθες το βράδυ  σε δημόσια 
ηλεκτρονική διαβούλευση η οποία θα διαρκέσει έως τις 17 
Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. 
Άδωνις Γεωργιάδης.
Μέσω των 88 άρθρων του Αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου, 

η Κυβέρνηση επιδιώκει να αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα 
στρεβλώσεων που θέτουν εμπόδια στην επιχειρηματική δρα-
στηριότητα. Οι παρεμβάσεις έχουν στόχο την προσέλκυση 
στρατηγικών επενδύσεων, τη δημιουργία ενιαίου ψηφιακού 
χάρτη, το Εθνικό Μητρώο Υποδομών, τα επιχειρηματικά 
πάρκα καθώς και εργασιακά θέματα. Επίσης αναλαμβάνονται 
δράσεις για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και 
προωθούνται παρεμβάσεις για την απλοποίηση διαδικασιών 
ΓΕΜΗ και των δημοσίων συμβάσεων, ενώ υπάρχουν παρεμ-
βάσεις και για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.
Οι βασικοί άξονες
Προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων: Για την πραγματο-
ποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων επιτρέπονται συγκεκρι-
μένες και ειδικές παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους και 
περιορισμούς δόμησης της περιοχής για λόγους υπέρτερου 
δημοσίου συμφέροντος, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την 
πραγματοποίηση της επένδυσης. Η αιτιολόγηση και η σχετική 
τεκμηρίωση γίνονται με ευθύνη του φορέα της επένδυσης.
Έλεγχος Επενδυτικών Σχεδίων: Μετά από αίτηση του φορέα 
του επενδυτικού σχεδίου, δύναται να πιστοποιηθεί η υλο-
ποίηση του 50% αυτού και να ενεργοποιηθεί η διαδικασία 
καταβολής της ενίσχυσης, χωρίς εξέταση του αιτήματος από 
την υπηρεσία, κατ’ επιλογή του φορέα. Στην περίπτωση αυτή, 
μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σχετικές βεβαιώσεις 
υλοποίησης του 50% υπογεγραμμένες από ορκωτό ελε-
γκτή-λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.
Επιχειρηματικά πάρκα: Οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε 
Επιχειρηματικά Πάρκα απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
λήψης έγκρισης λειτουργίας και υπόκεινται σε καθεστώς 
γνωστοποίησης. Επίσης οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται 
στα Επιχειρηματικά Πάρκα αποκτούν δικαίωμα επί του χώ-
ρου εγκατάστασής τους είτε με τη μεταβίβαση σε αυτές από 
τον ιδιοκτήτη της κυριότητας οικοπέδων και οικοδομημάτων 
που βρίσκονται σε αυτά είτε με τη σύσταση επ` αυτών άλλου 
εμπράγματου δικαιώματος είτε με την εκμίσθωση αυτών ή με 
άλλη ενοχική σχέση.
ΕΠΜΜΜ: Στις περιοχές όπου υπάρχουν ή πρόκειται να 
ιδρυθούν μεμονωμένες μεγάλες μονάδες, μπορεί να ιδρυθεί 
Επιχειρηματικό Πάρκο Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας 
(ΕΠΜΜΜ). Ως μεμονωμένες μεγάλες μονάδες θεωρούνται 
αυτές που έχουν έκταση τουλάχιστον 150 στρέμματα για δρα-
στηριότητες υψηλής όχλησης και 100 στρέμματα για δραστη-
ριότητες μέσης όχλησης.
Απλοποίηση της αδειοδότησης βιομηχανικών δραστηριοτή-
των: Δεν απαιτείται έγκριση εγκατάστασης για τις δραστηρι-
ότητες που εγκαθίστανται, εκσυγχρονίζονται ή επεκτείνονται 
σε περιοχές στις οποίες καθορίζονται χρήσεις γης βιομηχανίας 
– βιοτεχνίας με βάση τον πολεοδομικό σχεδιασμό οποιουδή-
ποτε επιπέδου. Οι δραστηριότητες αυτές υπάγονται στο καθε-
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στώς γνωστοποίησης.
Οικονομική δραστηριότητα: Στις οικονομικές δραστηριότητες 
που υπόκεινται τόσο σε καθεστώς γνωστοποίησης όσο και σε 
καθεστώς έγκρισης λειτουργίας, μέρος ή το σύνολο των όρων 
και προϋποθέσεων της κείμενης νομοθεσίας μπορεί να είναι 
και η τήρηση συγκεκριμένων προτύπων. Η πιστοποίηση και 
η αξιολόγηση της συμμόρφωσης με συγκεκριμένα πρότυπα 
πραγματοποιείται από ανεξάρτητους οργανισμούς.
Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας: Συνιστάται Παρατηρητήριο 
Γραφειοκρατίας, με κύρια αποστολή την κυλιόμενη μέτρηση 
και αποτύπωση  των διοικητικών βαρών, τα οποία προκύ-
πτουν από τη νομοθεσία και τις κανονιστικές πράξεις της διοί-
κησης, προς πολίτες, επιχειρήσεις και δημοσίους υπαλλήλους, 
καθώς και τη σύνταξη ετήσιων αναφορών για τις τάσεις της 
γραφειοκρατίας στην Ελλάδα με ποσοτικούς και ποιοτικούς 
όρους.
BREXIT: Για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και οι οποίες, στο πλαίσιο διεθνικής πα-
ροχής υπηρεσιών, έχουν ήδη αποσπάσει εργαζόμενους στο 
έδαφος της Ελλάδας έως την ημερομηνία αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ ή πρόκειται να αποσπάσουν 
εργαζόμενους μετά την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνω-
μένου Βασιλείου από την ΕΕ και έως 31.12.2020 εφαρμόζο-
νται οι σχετικές διατάξεις των π.δ. 219/2000 και 101/2016.
ΓΕΜΗ: Η αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου, με 
την παραλαβή της αίτησης, των δικαιολογητικών και των συ-
νοδευτικών εγγράφων, προβαίνει στην πρωτοκόλληση της 
αίτησης και ελέγχει τα δικαιολογητικά και συνοδευτικά έγγρα-
φα στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, 
ως προς την πληρότητα, την ακρίβεια, τη σαφήνεια και τη 
νομιμότητά τους. Εφόσον από τον έλεγχο δεν προκύψει κώ-
λυμα καταχώρησης, η αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει 
στις καταχωρήσεις, το αργότερο μέχρι τη δεύτερη εργάσιμη 
ημέρα από την ημέρα παραλαβής της αίτησης ή από την ημέ-
ρα κατά την οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες κοινοποιήσουν στην 
προαναφερόμενη υπηρεσία τις πράξεις τους.
Δημόσιες συμβάσεις: Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας 
σύμβασης έργου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ορίσει στα 
έγγραφα της σύμβασης ότι η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
έργου έχει ως αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέ-
λεση (κατασκευή) έργου εφόσον συντρέχουν, πριν την έναρ-
ξη της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης έργου 
και έπειτα από σύμφωνη γνώμη του τεχνικού συμβουλίου της 
αναθέτουσας αρχής ή του τεχνικού συμβουλίου της Γενικής 
Γραμματείας Υποδομών, αν στην αναθέτουσα αρχή δεν υφί-
σταται τεχνικό συμβούλιο, σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 
ύπαρξη εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, η ύπαρξη των 
στοιχείων Α.1 έως Α.3 και Α.7 έως Α.10 και Α.12 του υποφα-
κέλου της υποπερίπτωσης Α’ της παραγράφου 7 του άρθρου 
45 του παρόντος.

Συμβάσεις Παραχώρησης: Επιτρέπεται η υπογραφή της σύμ-
βασης παραχώρησης, εφόσον έχουν συντελεσθεί απαλλο-
τριώσεις τουλάχιστον σε ποσοστό 50%, έχει εκπονηθεί όπου 
απαιτείται, και υλοποιηθεί τουλάχιστον το 50% του φυσικού 
αντικειμένου αυτής.
Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα: Σε περίπτωση 
ανεύρεσης αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια της κατασκευής, 
ο Δημόσιος Φορέας, κατόπιν ειδοποίησης από την Εταιρεία 
Ειδικού Σκοπού, γνωστοποιεί αυτό στην αρμόδια Αρχαιολο-
γική Υπηρεσία, η οποία υποχρεούται μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία 60 ημερών να υποδείξει τρόπους συνέχισης των 
εργασιών και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη 
διασφάλιση της προστασίας των αρχαιοτήτων.
Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου: 
Στον υπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για την οικονομική δι-
πλωματία και την εξωστρέφεια, μεταφέρεται η αρμοδιότητα 
έκδοσης όλων των αποφάσεων ή κοινών αποφάσεων άλλων 
υπουργών που τυχόν εκδίδονται με βάση τις σημερινές κείμε-
νες διατάξεις σε σχέση με την εταιρεία.
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά: Το Δημόσιο, και νομικά πρόσωπα 
ελεγχόμενα άμεσα ή έμμεσα από αυτό, υποχρεούνται να πα-
ραχωρούν δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης επί της ζώνης ή 
τμημάτων της ζώνης αιγιαλού έμπροσθεν των εγκαταστάσε-
ων των ναυπηγείων Σκαραμαγκά σε κάθε πρόσωπο, το οποίο 
λειτουργεί επιχείρηση ναυπηγείου επί των γεωτεμαχίων που 
αποτελούν το όλο συγκρότημα των ναυπηγείων. Ομοίως, 
στην επιχείρηση του ναυπηγείου θα παραχωρείται η αποκλει-
στική χρήση του αναγκαίου θαλασσίου χώρου, έμπροσθεν 
της ζώνης αιγιαλού, για τη λειτουργία του ναυπηγείου. Για 
την παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσης ο δικαιούχος 
θα καταβάλει αντάλλαγμα. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται πως 
κτίρια, εγκαταστάσεις και λοιπές κατασκευές, που βρίσκονται 
στα γεωτεμάχια που αποτελούν το όλο συγκρότημα των 
ναυπηγείων Σκαραμαγκά, είτε σε ιδιόκτητη έκταση είτε σε 
δημόσια κτήματα παραχωρηθέντα κατ’ αποκλειστική χρήση 
στα ναυπηγεία, εφόσον έχουν κατασκευαστεί μετά την έναρξη 
ισχύος του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 2941/2001 και μέχρι τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου, αφορούν αποκλειστικά σε 
στρατιωτικά έργα και εγκαταστάσεις και θεωρούνται νόμιμα 
ως έχουν.
Αναπτυξιακή Τράπεζα: Το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου 
στην Εταιρεία, όπως εκπροσωπείται για την άσκηση των με-
τοχικών του δικαιωμάτων από το Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, δεν επιτρέπεται να κατέλθει του πενήντα τοις 
εκατό (50%) και μιας επιπλέον μετοχής επί του συνόλου των 
μετοχών της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου.
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Στην προσπάθεια να διατεθεί το σύνολο των κοινοτικών πόρων 
(ΕΣΠΑ) που αφορούν τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων για 
μονάδων επεξεργασίας επικεντρώνεται η Γενική Γραμματεία 
Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΓΓΣΔΑ) του υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Σύμφωνα με τον γραμματέα, Μανώλη Γραφάκο, από το σύνο-
λο των 940 εκατ. ευρώ έχουν συμβασιοποιηθεί μόνο έργα αξίας 
230 εκατ. και άρα απομένουν 700 εκατ. ευρώ, ποσό ικανό για 
να χρηματοδοτήσει τις σύγχρονες υποδομές που χρειάζεται η 
χώρα, ειδικά καθώς τα έργα αυτά δύναται να υλοποιηθούν με 
τη μορφή ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) αρκεί 
οι διαδικασίες να «τρέξουν». 
Το ΕΣΠΑ πρέπει να αξιοποιηθεί έως το 2023, ενώ στα επόμενα 
χρηματοδοτικά προγράμματα δεν θα προ προβλέπεται κονδύλι 
για τέτοιου είδους υποδομές. Στόχος, όπως επισημαίνει ο ίδιος, 
είναι έως το καλοκαίρι του 2021 να έχει συμβασιοποιηθεί το 
σύνολο των έργων που αντιστοιχούν στους διαθέσιμους πό-
ρους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην Αττική, για 
την οποία ακόμα δεν έχει αποφασιστεί πού θα γίνουν οι νέες 
μονάδες. 
Με βάση τα σημερινά δεδομένα η Φυλή, η οποία δέχεται το σύ-
νολο των απορριμμάτων της Περιφέρειας, έχει τη δυνατότητα 
να συνεχίσει για 1 χρόνο συν ακόμα 2,5 χρόνια, εφόσον κάποιες 
παρεμβάσεις. 
Στο μεσοδιάστημα η Περιφέρεια Αττικής χρειάζεται να χωροθε-
τήσει τις περιοχές που θα γίνουν οι νέες εγκαταστάσεις (μονάδες 
επεξεργασίας και Χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολείμματος 
- ΧΥΤΥ) και να υλοποιήσει τις σχετικές διαδικασίες για την κα-
τασκευή τους. Στο υπουργείο Περιβάλλοντος αναμένουν τις 
αποφάσεις του νέου περιφερειάρχη για τις χωροθετήσεις, ώστε 
να δρομολογηθούν και τα έργα. 
Πληροφορίες αναφέρουν ότι γενικός σχεδιασμός είναι να υπάρ-
ξουν 5 συνολικά σημεία στην Αττική, εκτός της Φυλής και του 
Γραμματικού, στον κεντρικό, νότιο και ανατολικό τομέα της 
Περιφέρειας (μια από τις περιοχές που συ συζητείται είναι και 
ο Σχιστός). Ως άμεσο και αναγκαίο μέτρο που θα περιορίσει τα 
απορρίμματα που οδηγούνται στη Φυλή είναι η βελτίωση της 
ανάκτησης στην πηγή, δηλαδή οι ξεχωριστοί κάδοι. Εκτός από 
την ανακύκλωση των συσκευασιών έμφαση θα δοθεί το επό-
μενο διάστημα στην τοποθέτηση του αποκαλούμενου καφέ κά-
δου για τα βιοαπόβλητα τα οποία εκτιμάται ότι καταλαμβάνουν 
το 40% των απορριμμάτων.


