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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1,3,4 και 5 
Προγραμματισμός και προτεραιότητες του υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος  - ΥΠΕΝ: άμεσα η Ψηφιακή Τράπεζα Γης, στο 
παραπέντε η παράταση των αυθαιρέτων - Τι προβλέπεται 
για Κτηματολόγιο, Δασικούς Χάρτες, Μάτι, Ελληνικό
Σελ 6 
Οι περιβαλλοντικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στο 
αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο
Σελ 7
Όλες οι αλλαγές που φέρνει το Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο για 
τις επενδύσεις
Σελ 8 
Εκπτώσεις στα πρόστιμα για αυθαίρετα φέρνει ο νέος ανα-
πτυξιακός
Σελ 9 
Εθνικό σχέδιο για τα δίκτυα νέας γενιάς προβλέπει το Ανα-
πτυξιακό Νομοσχέδιο
Σελ 10
Οι προβλέψεις του αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου για 
τους δημοσίους υπαλλήλους 
Σελ 11 
«Μαύρη λίστα» με επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν 
αδήλωτους εργαζομένους
Σελ 12 και 13
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τα εργασιακά του ανα-
πτυξιακού νομοσχεδίου 
Σελ 13
Το ενδιαφέρον της Mohegan Gaming & Entertainment για 
την Ελλάδα και ιδιαίτερα για το καζίνο στο Ελληνικό, εξέ-
φρασε ο πρόεδρός της, Μάριο Κοντομέρκος από την ΔΕΘ
Σελ 14 
Στην περιφέρεια Αττικής περνάει από το ΥΠΕΝ, η διαχείριση 
του πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»
Σελ 15 
“Μαγνήτης” για επενδυτές οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Σελ 16
Συνέντευξη Κ. Χατζηδάκη: Πελάτες της ΔΕΗ με χρέη παρι-
στάνουν τους αναξιοπαθούντες   
Σελ 17 
Συνεργασία της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιο-
κτησίας με το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλο-
τριώσεων για τους βιομηχανικούς σχεδιαστές
Σελ 18 
«Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στα ζητήματα πολιτικής προ-
στασίας στην Ευρώπη», δήλωσε ο Μ. Χρυσοχοΐδης
Σελ 19 
Λ. Μενδώνη για τα αρχαία του σταθμού «Βενιζέλου» στο 
Μετρό Θεσσαλονίκης
Σελ 20 
Τα πρώτα προϊόντα του Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας 
του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ
Σελ 23
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός 
(ψηφιακός) 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:

Ανοιχτό αφήνει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας το ενδεχόμενο να δοθεί νέα 
παράταση, μετά την καταληκτική ημερομηνία της 9ης 
Νοεμβρίου 2019, για την υπαγωγή των αυθαιρέτων σε 
διαδικασίες νομιμοποίησης, τονίζοντας ότι σε κάθε περί-
πτωση η σχετική απόφαση θα ληφθεί και θα ανακοινω-
θεί λίγο πριν την εκπνοή της προθεσμίας, σύμφωνα με 
ρεπορτάζ του Αργύρη Δεμερτζή στο ecopress, στο οποίο 
παράλληλα σημειώνεται ότι:  Άμεσα θα θεσμοθετηθεί και 
θα λειτουργήσει η Ψηφιακή Τράπεζα Γης και ο θεσμός 
της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης, με νέους κανόνες 
δημιουργίας Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή.  Οι οικιστικές 
πυκνώσεις αρχίζουν ξανά από την αρχή, να εξεταστούν 
από νέα νομοπαρασκευαστική επιτροπή του ΥΠΕΝ, ενώ 
γίνεται γνωστό ότι θα αξιοποιηθεί και το νομοσχέδιο για 
τους δασικούς χάρτες και τις οικιστικές πυκνώσεις, που 
είχε καταθέσει η προηγούμενη κυβέρνηση στη Βουλή, 
λίγο πριν τις εκλογές.  Παράλληλα μπαίνει στόχος να «τρέ-
ξουν» τα νέα Τοπικά Χωρικά Σχέδια σε όλη τη χώρα και 
να οριστούν χρήσεις γης, οι οποίες να καλύπτουν ποσοστό 
55% έως 70% , εντός της τρέχουσας τετραετίας. Έρχεται 
επίσης δέσμη μέτρων για την ανάσχεση προβλημάτων σε 
περιοχές ευάλωτες σε φυσικές καταστροφές, με μοντέλο το 
Μάτι. Σημειώνεται ότι ο  υπουργός ΠΕΝ Κωστής Χατζηδά-
κης, ο οποίος όπως τονίζεται αρμοδίως  με απόφαση του 
πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη έχει αναλάβει την πλήρη 
και σχετική αρμοδιότητα, ώστε να είναι  αναβαθμισμένο το 
υπουργικό «χαρτοφυλάκειο» του Περιβάλλοντος,  πλαισι-
ωμένος από τον έμπειρο και ειδικό σε θέματα πολεοδομίας 
και χωροταξίας υφυπουργό Δημήτρη Οικονόμου και τους 
γενικούς γραμματείς Περιβάλλοντος  Κων/νο Αραβώση 
και Χωροταξίας Ευθύμιο Μπακογιάννη έχει διαμορφώσει 
μετά τους δύο πρώτους μήνες της νέας διακυβέρνησης  
τους βασικούς άξονες και τις προτεραιότητες που θα ακο-
λουθήσει η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ. 
-Ψηφιακή Τράπεζα Γης: Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του 
ecopress «πολύ γρήγορα θα τεθεί σε λειτουργία η  Ψηφια-
κής Τράπεζας Γης και θα γίνει η ενεργοποίηση του θεσμού 
της μεταφοράς συντελεστή δόμησης»,  αναφέρουν  κύκλοι 
της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου ΠΕΝ, σημειώνοντας 

ότι  «είναι ακόμη ανοιχτό εάν οι σχετικές  ρυθμίσεις θα 
ενταχθούν στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο, που έχει τε-
θεί σε διαβούλευση», προσθέτοντας ότι αν αυτό δεν συμ-
βεί η Ψηφιακή Τράπεζα Γής  θα αποτελέσει αντικείμενο ξε-
χωριστού  νομοσχεδίου,  του υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, το οποίο θα προωθηθεί άμεσα για ψήφιση 
στη Βουλή.
Οι ίδιοι κύκλοι του Υπουργείου ΠΕΝ αναφέρουν ότι ο θε-
σμός της μεταφοράς συντελεστή δόμησης αποσκοπεί στην 
διατήρηση και ανάδειξη των διατηρητέων κτισμάτων,  
όπως επίσης τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και 
συμβάλει αποφασιστικά στην προώθηση του πολεοδομι-
κού σχεδιασμού. 
Σημειώνουν  παράλληλα ότι αυτή τη φορά με ολοκληρω-
μένο θεσμικό πλαίσιο,  πολύ γρήγορα, με εγγυήσεις δια-
φάνειας και ψηφιακή βάση, θα ενεργοποιηθεί ο θεσμός της 
μεταφοράς συντελεστή δόμησης, ώστε να κλείσει  ο κύκλος 
των αποτυχημένων προσπαθειών  εφαρμογής του σχετι-
κού πλαισίου από το 1980.
 «Μέχρι τώρα δεν έχουν καταφέρει να ενεργοποιήσουμε 
αυτό τον πολύτιμό  μηχανισμό σωστά με αποτέλεσμα να 
προσκρούσει σε σχετικές αποφάσεις και στη νομολογία 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, λέει αρμόδιος παράγο-
ντας της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ και σημειώνει ότι 
:  «Αυτή τη φορά θα ληφθούν όλες οι πρόνοιες,  ώστε ο 
θεσμός να είναι πλήρως εναρμονισμένος με τις συνταγμα-
τικές επιταγές και τις αποφάσεις του ΣτΕ και να εφαρμοστεί 
παράγοντας αποτελέσματα για το δομημένο και φυσικό 
περιβάλλον».
Στο ΥΠΕΝ σχεδιάζεται «να προωθηθούν Ζώνες Υποδοχής 
Συντελεστή (ΖΥΣ) δόμησης  σε πολύ λίγο χρόνο για να 
λειτουργήσει η μεταφορά του συντελεστή δόμησης σε 
άμεσο χρόνο. Μάλιστα λένε ότι αυτό θα γίνει  κατά τέτοιο 
τρόπο,  ώστε να θεσμοθετηθούν  ταυτοχρόνως πολλές ζώ-
νες υποδοχής συντελεστή,  να μην είναι περιορισμένη και 
επιλεκτική η εφαρμογή του θεσμού σε κάποιες περιοχές. 
Ταυτοχρόνως θα υπάρξουν μέτρα  και προβλέψεις,  ώστε 
οι δήμοι να έχουνε κίνητρα,  για την εφαρμογή των ζωνών 
υποδοχής συντελεστή δόμησης. 
Αναλυτικά στις σελ 3,4 και 5 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΥΠΕΝ: άμεσα η Ψηφιακή Τράπεζα Γης, στο παραπέντε η παράταση των αυθαιρέτων



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.)

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

20 Οκτωβρίου 2019
Ημερίδα: «Atelier Αρχιτεκτόνων»
ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτε-
κτονικής

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

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑϊΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΜΕΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ 

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας -σε συνεργασία με το 
University of Telecommunications and Posts (UTP) της Σόφιας 
(Βουλγαρία)και υπό την αιγίδα του Δήμου Καβάλας- διοργα-
νώνει από τις 12 ως και τις 14 Σεπτεμβρίου 2019, στην Πανε-
πιστημιούπολη Καβάλας, διεθνές επιστημονικό συνέδριο, στο 
οποίο θα παραβρεθούν περίπου 200 σύνεδροι από οκτώ χώρες 
της Ευρώπης. Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου αφορούν 
στις περιοχές των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής, της 
ενέργειας και του management.

Η Ελληνική Δασολογική Εταιρεία διοργανώνει του 19ο Πανελ-
λήνιο Δασολογικό Συνέδριο με θέμα: «Η συμβολή των δασικών 
οικοσυστημάτων στην ορεινή οικονομία και την προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος», που θα διεξαχθεί στο Λιτόχωρο Πιερί-
ας από τις 29 Σεπτεμβρίου ως τις 2 Οκτωβρίου 2019. 
Για πληροφορίες στο email: ispanos@fri.gr και στην ιστοσελίδα: 
forestry.gr

Από τις 19 ως τις 21 Σεπτεμβρίου 2019, στην πόλη της Πάτρας, 
θα διεξαχθεί το συνέδριο για τις Αναπτυξιακές Προοπτικές της 
Περιφέρειας, τη σπουδαιότερη ετήσια συνάντηση οικονομι-
κών, πολιτικών, επιχειρηματικών, και κοινωνικών παραγό-
ντων με θέμα την ανάπτυξη της περιφέρειας, που διοργανώνει 
η εφημερίδα «Πελοπόννησος».
Επιδίωξη του συνεδρίου –όπως τονίζεται σε ανακοίνω-
ση- αποτελεί η καταγραφή του εθνικού και περιφερειακού 
σχεδιασμού για την ευρύτερη περιοχή και η εκ του σύνεγγυς 
επαφή όσων σχεδιάζουν και εφαρμόζουν, ενδιαφέρονται ή 
επηρεάζονται από τις πολιτικές που χαράσσονται σε περιφε-

ρειακό επίπεδο.
«Μετά από έξι επιτυχημένα αναπτυξιακά συνέδρια, φέτος 
στοχεύουμε στην ανάδειξη της δυναμικής της ελληνικής πε-
ριφέρειας με θεματολογία στενά συνυφασμένη με το όραμα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφερειακή ανάπτυξη, 
υπογραμμίζεται. Παράλληλα στοχεύουμε στη δημιουργία 
συνεργειών που θα προάγουν επιχειρηματικές συνεργασίες ή 
συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την διαμόρφωση 
νέων πολιτικών και την προώθηση πρωτοβουλιών απ’ όλους 
τους τομείς δράσης».
https://www.pelopevents.gr/7o-Anaptiksiako-Synedrio

Το ευρωπαϊκό συνέδριο των Διμερών Γερμανικών Επιμελη-
τηρίων θα πραγματοποιηθεί φέτος στην Αθήνα, στις 19 και 20 
Σεπτεμβρίου 2019. 
«Στο συνέδριο αναμένουμε την παρουσία περισσότερων από 
200 εκπροσώπων από τον πολιτικό, οικονομικό και επιστη-
μονικό χώρο, που θα συζητήσουν στην Αθήνα τα διάφορα 
σενάρια για το μέλλον της Ευρώπης, αναφέρεται σε ανακοί-
νωση. Διακεκριμένοι ειδικοί θα προωθήσουν νέες ιδέες σε 
πρόσωπα-κλειδιά της γερμανικής εξωτερικής οικονομίας 
μέσω ομιλιών, αναλύσεων και συζητήσεων σε ομάδες εργα-

σίας, σε συγκεκριμένα θέματα:
Τα Επιμελητήρια του αύριο
Επιχειρησιακά μοντέλα του αύριο 
Ελλάδα: Ιστορίες επιτυχίας (success stories) και προοπτικές
Το Όραμα της Ευρώπης
 Η Ευρώπη μετά τις εκλογές
Η Ευρώπη και OBOR (One Belt, One Road）
Γεωστρατηγική για την Ευρώπη
ΕΥΡΩ και ευρωπαϊκή δημοσιονομική πολιτική».
Πληροφορίες: https://www.europakonferenz.ahk.de/gr/
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Σε θέματα κυκλικής οικονομίας, κλιματικής αλλαγής, βιοποι-
κιλότητας και φορέων προστατευόμενων περιοχών, δασικής 
πολιτικής, περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, κτηματολογίου 
και αναπτυξιακών παρεμβάσεων αρχής γενομένης από το 
Ελληνικό, είναι προσανατολισμένη η προσοχή και δράση 
της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όπως διαρρέεται από 
κύκλους του υπουργείου, σύντομα αναμένεται η σύσταση 
φορέα, που θα συντονίζει και θα παρακολουθεί το τρίπτυχο 
εξόρυξη πρώτων υλών/παραγωγή/απόβλητα-επαναχρησι-
μοποίηση πόρων, που συνιστούν τη φιλοσοφία της κυκλικής 
οικονομίας, ενώ ο ίδιος φορέας θα διαχειρίζεται τις επαφές με 
τη βιομηχανία και την ενημέρωση της κοινωνίας των πολι-
τών.
Για το ευαίσθητο θέμα της κλιματικής αλλαγής, πάντως, η κυ-
βέρνηση υπενθυμίζει τη δέσμευση της χώρας έναντι της συν-
θήκης των Παρισίων. Στελέχη του ΥΠΕΝ επαναλαμβάνουν 
τον στόχο της απολιγνιτοποίησης της ΔΕΗ, σημειώνοντας τον 
χρονικό ορίζοντα των επόμενων έξι μηνών μέσα στον οποίο 
πρέπει να επιτευχθεί απόσυρση των δύο λιγνιτικών μονάδων 
στο Αμύνταιο και μίας στη Μεγαλόπολη. Το πλάνο δράσης 
περιλαμβάνει την έναρξη διαλόγου με τις πέριξ των μονάδων 
περιοχές της Αρκαδίας και της Δ. Μακεδονίας.
Για το θέμα της βιοποικιλότητας και των προστατευόμενων 
περιοχών, πληροφορίες φέρουν την πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Περιβάλλοντος εξαιρετικά δυσαρεστημένη με τη 
δυσλειτουργία των φορέων που διαχειρίζονται τις συνολικά 
36 αυτές περιοχές, και την οποία αποδίδουν σε αποτυχημένο 
μοντέλο, που δημιουργεί συγχύσεις αρμοδιοτήτων, ενώ δεν 
είναι λίγοι οι φορείς που δεν χρηματοδοτούνται επαρκώς. 
Φαίνεται πως το υπουργείο προσανατολίζεται στο να περάσει 
την ευθύνη των φορέων αυτών στην αρμοδιότητα των περι-
φερειών, καθώς σχετικός διάλογος προγραμματίζεται για τις 
επόμενες ημέρες.
Σε ό,τι αφορά τα δάση πρωταρχικός αδιαπραγμάτευτος στό-
χος του ΥΠΕΝ είναι η ολοκλήρωση των δασικών χαρτών και 
η ανάρτησή τους. Για δε την αντιμετώπιση των αποφάσεων 

του ΣτΕ, που προκλήθηκαν από τη ρύθμιση των οικιστικών 
πυκνώσεων και καθυστερούν την περαίωση της διαδικασίας, 
μελετάται η κατάρτιση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής. Στις 
προτεραιότητες του υπουργείου είναι και η βελτίωση της συ-
νεργασίας Πυροσβεστικού Σώματος και Δασικής Υπηρεσίας, 
προκειμένου να δημιουργηθούν αντιπυρικοί σχεδιασμοί πρό-
ληψης και καταστολής κινδύνου.
Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση το υπουργείο προτάσσει 
τη διεύρυνση του ήδη λειτουργούντος ηλεκτρονικού περι-
βαλλοντικού μητρώου. Στο θέμα της διαχείρισης υδάτων συ-
μπεριλαμβάνεται η βούληση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ 
για άμεση αναθεώρηση μελετών σε επίπεδο λεκανών απορ-
ροής και διαχείρισης πλημμυρών. Υπενθυμίζεται ότι στο πολύ 
πρόσφατο παρελθόν είδαν το φως της δημοσιότητας επιστη-
μονικές μελέτες για περιοχές ανά την Ελλάδα με επικινδυνό-
τητα πλημμυρικών φαινομένων αντίστοιχη με της Μάνδρας.
Στις άμεσες προτεραιότητες της κυβέρνησης φέρεται και το 
θέμα του Κτηματολογίου, όπου τα χαμηλά ποσοστά δηλώσε-
ων, που προκαλούν παρατάσεις επί.. παρατάσεων, δείχνουν 
να προβληματίζουν. Αρμόδια στελέχη του υπουργείου διαβε-
βαιώνουν ότι έχουν ήδη καταλήξει σε δέσμη δράσεων, που 
θα οδηγήσουν σε αύξηση των δηλώσεων, εφόσον προηγου-
μένως εξασφαλιστούν για τους πολίτες ικανοί χρόνοι περαίω-
σης των υποχρεώσεών τους έναντι του Κτηματολογίου. Γίνε-
ται, ωστόσο, σαφές ότι δεν προβλέπεται ενιαία παράταση για 
όλες τις περιοχές της χώρας και ότι θα καταβληθεί προσπάθεια 
να γίνει όσο το δυνατό μεγαλύτερη ομαδοποίηση για εξοικο-
νόμηση χρόνου και να δοθεί περιθώριο ενημέρωσης της κοι-
νής γνώμης. Το συγκεκριμένο σχέδιο αναμένεται σύντομα να 
ανακοινωθεί, καθώς ασκείται πίεση από την ΕΕ. Τη Δευτέρα 
μάλιστα αναμένονται στην Αθήνα Ευρωπαίοι εκπρόσωποι, 
προκειμένου να ενημερωθούν για την πρόοδο του ΥΠΕΝ στο 
θέμα. Εκ μέρους του υπουργείου, πάντως, παρέχονται δε-
σμεύσεις πως είναι ήδη έτοιμα πειστικά χρονοδιαγράμματα, 
ώστε έως το τέλος του 2021 να δεσμευτεί και το σύνολο των 
κοινοτικών πόρων για το Κτηματολόγιο.
Στις βραχυπρόθεσμες δράσεις του, το ΥΠΕΝ προτάσσει το 

ξεπάγωμα της επένδυσης στο Ελληνικό, για το οποίο, όπως 
σημειώνεται, οι σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) 
εκκρεμούσαν από τον περασμένο Οκτώβριο, καθιστώντας το 
έργο σύμβολο αδυναμίας του ελληνικού κράτους. Το έργο 
«έτρεξε» με γρήγορους ρυθμούς η παρούσα κυβέρνηση, λένε 
στελέχη του υπουργείου, και μάλιστα για αύριο είναι προ-
γραμματισμένη συνεδρίαση, προκειμένου να εγκριθεί η τε-
λευταία ΚΥΑ, που αφορά τις πολεοδομούμενες περιοχές. Στην 
τελική ευθεία μπήκε και στην Κασσιόπη Κερκύρας το έργο 
ΧΑΔΑ, που καθυστερούσε για γραφειοκρατικούς λόγους.
Ως επίτευγμα φέρεται για την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ και 
ο σχεδιασμός και οι δράσεις επί εδάφους, που αφορούν το 
πυρόπληκτο Μάτι. Όπως έγινε γνωστό, το σκέλος του σχεδια-
σμού, με τη μορφή οργάνωσης των μελετών, ανατίθεται στο 
ΤΕΕ απ΄ όπου θα γίνουν και οι αναθέσεις των έργων αποκατά-
στασης σε 1-2 χρόνια. Τις δράσεις αναλαμβάνει εταιρεία του 
Δημοσίου με μεγαλύτερη ευλυγισία και ευχέρεια κινήσεων. 
Κύκλοι του υπουργείου αποκάλυψαν ότι για περιοχές τύπου 
Μάτι, που υπάρχουν αρκετές ανά τη χώρα, είναι ήδη σε εξέλι-
ξη πρόγραμμα λήψης μέτρων μείωσης του κινδύνου.
Στα μεσο-μακροπρόθεσμα σχέδιά της η ηγεσία του ΥΠΕΝ 
φαίνεται πως έχει εντάξει τις χρήσεις γης και τη μεταφορά του 
συντελεστή δόμησης. Σε ό,τι αφορά το πρώτο, υπενθυμίζεται 
ότι μόνον ποσοστό 20% των δημοτικών ενοτήτων (συνολικά 
1.063) έχουν θεσμοθετημένη χρήσης γης. Σύμφωνα με στελέ-
χη του υπουργείου, αναγνωρίζεται έργο στην προηγούμενη 
κυβέρνηση, το οποίο όμως, όπως σημειώνεται, δεν έγινε 
δυνατό να προχωρήσει, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών. 
Αναφέρουν, ωστόσο, ότι μεγάλο σχέδιο που ξεκινά άμεσα 
στοχεύει έως το τέλος της 4ετίας να έχουν καταρτισθεί Τοπικά 
Χωρικά Σχέδια τουλάχιστον σε ποσοστό 55% .
Τέλος, σε ότι αφορά τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης, 
γίνεται προσπάθεια ενεργοποίησής της με ασφάλεια δικαίου 
και με ταχύτητα, δεδομένου ότι πρόκειται για ρύθμιση από 
την οποία εξαρτάται η επιβίωση διατηρητέων κτιρίων, η δη-
μιουργία πολύτιμων κοινόχρηστων χώρων κ.α.

Σε πονοκέφαλο εξελίσσονται για την κυβέρνηση οι ανεπαρ-
κείς υποδομές της χώρας έναντι ατόμων με προβλήματα 
κινητικότητας. Φαίνεται πως στο θέμα της προσβασιμότητας 
υπάρχει οριζόντια συνεργασία κυβερνητικών φορέων, έτσι 
ώστε, όχι μόνο να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής των ατό-
μων με κινητικές δυσκολίες, αλλά να προληφθούν και τα 
στενά χρονοδιαγράμματα της Ε.Ε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με κοινοτική οδηγία, την οποία 
η Ελλάδα δεν έχει ακόμα ενσωματώσει, από το 2020, κτίρια 
δημόσια και ιδιωτικά που δεν είναι προσβάσιμα από ΑμΕΑ, θα 
θεωρούνται αυθαίρετα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελλάδα 
δέχεται μεγάλη πίεση να ενσωματώσει τη συγκεκριμένη οδη-
γία, παρότι στον σύγχρονο αστικό οικοδομικό κανονισμό έχει 
γίνει ήδη η ενσωμάτωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων. 

Ωστόσο σήμερα, πληθώρα ιδιωτικών και κυρίως δημόσιων 
κτιρίων, δεν διαθέτουν προσβασιμότητα. Όπως έγινε γνωστό 
από το υπουργείο Περιβάλλοντος, η γενική γραμματεία της 
κυβέρνησης έχει επιφορτισθεί με το έργο συντονισμού όλων 
των υπουργείων, προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση στο 
πρόβλημα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Τι προβλέπεται για Κτηματολόγιο, Δασικούς Χάρτες, Μάτι, Ελληνικό

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Αυθαίρετα όσα δεν θα έχουν λύσει το θέμα ως το 2020, λέει κοινοτική οδηγία
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Ανοιχτό αφήνει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας το ενδεχόμενο να δοθεί νέα 
παράταση, μετά την καταληκτική ημερομηνία της 9ης 
Νοεμβρίου 2019, για την υπαγωγή των αυθαιρέτων σε 
διαδικασίες νομιμοποίησης, τονίζοντας ότι σε κάθε πε-
ρίπτωση η σχετική απόφαση θα ληφθεί και θα ανακοι-
νωθεί λίγο πριν την εκπνοή της προθεσμίας, σύμφωνα 
με ρεπορτάζ του Αργύρη Δεμερτζή στο ecopress, στο 
οποίο παράλληλα σημειώνεται ότι:  Άμεσα θα θεσμο-
θετηθεί και θα λειτουργήσει η Ψηφιακή Τράπεζα Γης 
και ο θεσμός της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης, με 
νέους κανόνες δημιουργίας Ζωνών Υποδοχής Συντε-
λεστή.  Οι οικιστικές πυκνώσεις αρχίζουν ξανά από την 
αρχή, να εξεταστούν από νέα νομοπαρασκευαστική 
επιτροπή του ΥΠΕΝ, ενώ γίνεται γνωστό ότι θα αξιο-
ποιηθεί και το νομοσχέδιο για τους δασικούς χάρτες 
και τις οικιστικές πυκνώσεις, που είχε καταθέσει η προ-
ηγούμενη κυβέρνηση στη Βουλή, λίγο πριν τις εκλο-
γές.  Παράλληλα μπαίνει στόχος να «τρέξουν» τα νέα 
Τοπικά Χωρικά Σχέδια σε όλη τη χώρα και να οριστούν 
χρήσεις γης, οι οποίες να καλύπτουν ποσοστό 55% 
έως 70% , εντός της τρέχουσας τετραετίας. Έρχεται 
επίσης δέσμη μέτρων για την ανάσχεση προβλημάτων 
σε περιοχές ευάλωτες σε φυσικές καταστροφές, με μο-
ντέλο το Μάτι. Σημειώνεται ότι ο  υπουργός ΠΕΝ Κω-
στής Χατζηδάκης, ο οποίος όπως τονίζεται αρμοδίως  
με απόφαση του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη έχει 
αναλάβει την πλήρη και σχετική αρμοδιότητα, ώστε να 
είναι  αναβαθμισμένο το υπουργικό «χαρτοφυλάκειο» 
του Περιβάλλοντος,  πλαισιωμένος από τον έμπειρο 
και ειδικό σε θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας 
υφυπουργό Δημήτρη Οικονόμου και τους γενικούς 
γραμματείς Περιβάλλοντος  Κων/νο Αραβώση και 
Χωροταξίας Ευθύμιο Μπακογιάννη έχει διαμορφώσει 
μετά τους δύο πρώτους μήνες της νέας διακυβέρνησης  
τους βασικούς άξονες και τις προτεραιότητες που θα 
ακολουθήσει η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ.  Σύμφωνα 
με το ρεπορτάζ του ecopress οι σχεδιασμοί και οι προ-
τεραιότητες του ΥΠΕΝ για τα θέματα περιβάλλοντος 
και πολεοδομίας προβλέπουν τα εξής: 
Ψηφιακή Τράπεζα Γης: «Πολύ γρήγορα θα τεθεί σε 
λειτουργία η  Ψηφιακής Τράπεζας Γης και θα γίνει η 
ενεργοποίηση του θεσμού της μεταφοράς συντελεστή 

δόμησης αναφέρουν  κύκλοι της πολιτικής ηγεσίας 
του Υπουργείου ΠΕΝ, σημειώνοντας ότι  «είναι ακό-
μη ανοιχτό εάν οι σχετικές  ρυθμίσεις θα ενταχθούν 
στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο, που έχει τεθεί σε 
διαβούλευση», προσθέτοντας ότι αν αυτό δεν συμβεί 
η Ψηφιακή Τράπεζα Γής  θα αποτελέσει αντικείμενο 
ξεχωριστού  νομοσχεδίου,  του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, το οποίο θα προωθηθεί άμεσα 
για ψήφιση στη Βουλή.

Οι ίδιοι κύκλοι του Υπουργείου ΠΕΝ αναφέρουν ότι ο 
θεσμός της μεταφοράς συντελεστή δόμησης αποσκο-
πεί στην διατήρηση και ανάδειξη των διατηρητέων 
κτισμάτων,  όπως επίσης τη δημιουργία κοινόχρη-
στων χώρων και συμβάλει αποφασιστικά στην προώ-
θηση του πολεοδομικού σχεδιασμού. 
Σημειώνουν  παράλληλα ότι αυτή τη φορά με ολοκλη-
ρωμένο θεσμικό πλαίσιο,  πολύ γρήγορα, με εγγυήσεις 
διαφάνειας και ψηφιακή βάση, θα ενεργοποιηθεί ο 
θεσμός της μεταφοράς συντελεστή δόμησης, ώστε να 
κλείσει  ο κύκλος των αποτυχημένων προσπαθειών  
εφαρμογής του σχετικού πλαισίου από το 1980.
 «Μέχρι τώρα δεν έχουν καταφέρει να ενεργοποιή-
σουμε αυτό τον πολύτιμό  μηχανισμό σωστά με απο-
τέλεσμα να προσκρούσει σε σχετικές αποφάσεις και 
στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, λέει 
αρμόδιος παράγοντας της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ 
και σημειώνει ότι :  «Αυτή τη φορά θα ληφθούν όλες οι 
πρόνοιες,  ώστε ο θεσμός να είναι πλήρως εναρμονι-
σμένος με τις συνταγματικές επιταγές και τις αποφάσεις 
του ΣτΕ και να εφαρμοστεί παράγοντας αποτελέσματα 

για το δομημένο και φυσικό περιβάλλον».
Στο ΥΠΕΝ σχεδιάζεται «να προωθηθούν Ζώνες Υποδο-
χής Συντελεστή (ΖΥΣ) δόμησης  σε πολύ λίγο χρόνο για 
να λειτουργήσει η μεταφορά του συντελεστή δόμησης 
σε άμεσο χρόνο. Μάλιστα λένε ότι αυτό θα γίνει  κατά 
τέτοιο τρόπο,  ώστε να θεσμοθετηθούν  ταυτοχρόνως 
πολλές ζώνες υποδοχής συντελεστή,  να μην είναι πε-
ριορισμένη και επιλεκτική η εφαρμογή του θεσμού σε 
κάποιες περιοχές. Ταυτοχρόνως θα υπάρξουν μέτρα  
και προβλέψεις,  ώστε οι δήμοι να έχουνε κίνητρα,  
για την εφαρμογή των ζωνών υποδοχής συντελεστή 
δόμησης.
Χρήσεις Γης: Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε άμεσο στόχο τη 
δημιουργία χρήσεων γης σε όλη τη χώρα, με προτε-
ραιότητα στις περιοχές που δέχονται οικιστικές ή άλλες 
πηγές ή και συγκεντρώνουν επενδυτικό ενδιαφέρον. 
Στόχος του ΥΠΕΝ είναι στις 1.063 δημοτικές ενότητες 
της χώρας,  από 20% σήμερα οι χρήσεις γης να καλύ-
πτουν ποσοστό 55% έως 70% , εντός της τρέχουσας 
τετραετίας. 
Πρόκειται για εξαιρετικά θεαματικό στόχο, ένα ληφθεί 
υπόψη ότι το 20% των χρήσεων γης έχει καλυφθεί, 
μετά από 40 χρόνια εφαρμογής πολεοδομικού σχεδι-
ασμού.
Τώρα με βάση την προετοιμασία, που έχει γίνει από 
την προηγούμενη κυβέρνηση για να χρηματοδοτη-
θούν και να αναπτυχθούν  τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια, 
στους Δήμους όλης της χώρας, όπως  λένε  οι αρμόδιοι 
παράγοντες της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ « είμαστε 
έτοιμοι και μπορούμε να τρέξουμε». Όσον αφορά στην 
απόκλιση μεταξύ 55 έως 70% του στόχου, που βάζει 
το ΥΠΕΝ μέχρι το τέλος της τετραετίας εξηγείται αρμο-
δίως ότι η απόκλιση αφορά και θα εξαρτηθεί από τα 
χαρακτηριστικά που θα έχουν οι δήμοι  και οι δημοτι-
κές ενότητες,  οι οποίες θα επιλεγούν με συγκεκριμένα 
κριτήρια ώστε να ενταχθούν σταδιακά στον προγραμ-
ματισμό του ΥΠΕΝ  για την εκπόνηση του νέου πολεο-
δομικού σχεδιασμού.  

Συνέχεια στη σελ 5 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΥΠΕΝ: άμεσα η Ψηφιακή Τράπεζα Γης, στο παραπέντε η παράταση των αυθαιρέτων



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

5

Συνέχεια από τη σελ 4 

Περιβαλλοντική αδειοδότηση: To  Υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας ετοιμάζει νέο νομοσχέδιο για 
την περαιτέρω απλούστευση και επιτάχυνση της περι-
βαλλοντικής αδειοδότησης. Όπως γίνεται γνωστό στο ίδιο 
νομοσχέδιο θα περιληφθούν ρυθμίσεις για την αδειοδό-
τηση των έργων ΑΠΕ και ρυθμιστικές προβλέψεις για να 
μπορούν να λειτουργήσουν τα έργα ΑΠΕ.  Επίσης στο  νο-
μοσχέδιο θα περιληφθούν βασικές πολεοδομικές διατάξεις 
για τις Χρήσεις γης και την προώθηση των Τοπικών Χω-
ρικών Σχεδίων.  Παράλληλα πληροφορούμαστε ότι είναι 
απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ σε άμεσο χρόνο 
να εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα για την ενεργοποίηση 
του θεσμού των πιστοποιημένων περιβαλλοντικών αξιο-
λογητών. Σημειώνεται  ότι η σχετική ρύθμιση έχει νομο-
θετηθεί από το 2011, ενώ  εκκρεμεί η ενεργοποίηση της 
εφαρμογής της με την έκδοση του προβλεπόμενου από το 
νόμο ΠΔ.
Δασική πολιτική και οικιστικές πυκνώσεις: To 
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  θέτει σε πρώτη 
προτεραιότητα την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών 
και την κύρωσή τους. Παράλληλα γίνεται γνωστό ότι 
ετοιμάζεται να συγκροτήσει με συμμετοχή τεχνοκρατών 
και εκπροσώπων  φορέων νέα νομοπαρασκευαστική επι-
τροπή, προκειμένου να επεξεργαστεί και να καταθέσει  νέα 
νομοθετική πρόταση για τις οικιστικές πυκνώσεις 
Η νέα  επιτροπή,  όπως γίνεται γνωστό από το υπουργείο,  
θα θέσει σε προτεραιότητα να απαντήσει στην οριστική 
αντιμετώπιση του θέματος των οικιστικών πυκνώσεων, 
σύμφωνα με τις αποφάσεις και τις επιταγές του Συμβου-
λίου της  Επικρατείας, όπως επίσης και σε θέματα τα οποία 
αφορούν στην ολοκλήρωση  της διαδικασίας αντιρρήσε-
ων των ιδιοκτητών στους δασικούς χάρτες
-«Τίποτα δεν πετάμε στα σκουπίδια»,  απαντά αρμόδια 
πηγή του Υπουργείου στο δημοσιογραφικό ερώτημα, 
εάν θα αξιοποιηθεί ή όχι το σχέδιο νόμου για τις οικιστικές 
πυκνώσεις και τους δασικούς χάρτες,  που κατέθεσε στη 
Βουλή η προηγούμενη κυβέρνηση, επίσης μετά από νο-
μοτεχνική επεξεργασία αρμόδιας επιτροπής και δημόσια 
διαβούλευση, λίγο πριν την προκήρυξη των πρόσφατων 
εθνικών εκλογών.
Η ίδια πηγή του ΥΠΕΝ  λέει ότι «χρυσός κανόνας που θα 

ακολουθήσουμε είναι οι αποφάσεις του Συμβουλίου της 
Επικρατείας. Το  παρελθόν είναι χρήσιμο για να νομοθετή-
σουμε». Παράλληλα αφήνει  ανοιχτό το χρονοδιάγραμμα 
για να καταρτίσει το πόρισμά της υπό σύσταση νομοπα-
ρασκευαστική επιτροπής,  σημειώνοντας η  ίδια πηγή του 
υπουργείου ότι «δεν θα σπεύσουμε να κάνουμε κάτι εάν 
δεν αισθανόμαστε ότι είμαστε σε σταθερό έδαφος». Και δί-
νει το μήνυμα ότι δεν πρόκειται υπουργείο να υιοθετήσει 
πολιτικές που θέτουν  σε αμφιβολία την προστασία των 
δασών συμπληρώνοντας ότι παράλληλα στόχος είναι να 
αντιμετωπιστούν πραγματικά προβλήματα. 
Η νέα δασική πολιτική υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας,  όπως επίσης οι άξονες της πολιτικής που θα 
αναπτυχθεί για τους δασικούς χάρτες και τις οικιστικές 
πυκνώσεις γίνεται γνωστό ότι προγραμματίζεται να πα-
ρουσιαστούν από τον υπουργό ΠΕΝ Κωστή Χατζηδάκη 
στο συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων δασολόγων,  που θα 
πραγματοποιηθεί στις 29 Σεπτεμβρίου 2019 στον Όλυμπο.  
Παράταση αυθαιρέτων:  Σε δημοσιογραφικές ερω-
τήσεις,  εάν θα δοθεί νέα παράταση στην προθεσμία που 
έχει τεθεί για τις 9 Νοεμβρίου 2019 ως  καταληκτική,  για 
την υπαγωγή αυθαιρέτων κτισμάτων στις διαδικασίες 
νομιμοποίησης,  αρμόδια πηγή του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας απάντησε ότι «για αυτό το θέμα προς 
το παρόν δεν λέμε κάτι θα έχουμε απαντήσεις λίγο πριν τη 
λήξη της προθεσμίας».
Σε δημοσιογραφικό σχόλιο ότι η συγκεκριμένη απάντηση 
αφήνει ανοιχτό και πάντως δεν αποκλείει  το ενδεχόμενο 
μίας νέας παράτασης για τις δηλώσεις αυθαιρέτων,  η 
ίδια πηγή σημειώνει ότι « το θέμα δεν έχει εξεταστεί μέχρι 
τώρα συνολικά από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ,  ώστε 
να επιβεβαιώνεται ή να διαψεύδεται η προοπτική μιας 
νέας παράτασης και ότι θα υπάρξουν τελικές και επίσημες 
ανακοινώσεις αφού εξεταστεί συνολικά και το υπουργείο 
αποκρυσταλλώσει τελική απόφαση.
Δέσμη μέτρων για την ανάσχεση προβλημάτων 
σε περιοχές ευάλωτες σε φυσικές καταστροφές:  
To  Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με μοντέλο 
τη  λύση,  που έχει επιλεγεί και νομοθετήθηκε ήδη στη 
Βουλή, να εφαρμοστεί για το Μάτι ετοιμάζει συνολική δέ-
σμη μέτρων για την ανάσχεση προβλημάτων σε περιοχές 
ευάλωτες σε φυσικές καταστροφές σε όλη τη χώρα.
Αντίστοιχα, με το Μάτι και τις πυρόπληκτες περιοχές της 

Ανατολικής Αττικής  προβλήματα έχουνε πολλές περιοχές 
στη Χώρα,  όπως η Κινέττα,  η Μάνδρα, η Χαλκιδική και 
άλλες λένε από το υπουργείο ΠΕΝ  αρμόδιες πηγές και 
σημειώνουν ότι ο κίνδυνος να υπάρξουν νέες καταστρο-
φές και σε άλλες περιοχές είναι άμεσος και υπαρκτός. Τα 
μέτρα που θα ληφθούν όπως και στο Μάτι θα κινούνται σε 
δύο επίπεδα:  Πρώτον θα αφορούν στην επιτάχυνση των 
διαδικασιών του χωρικού σχεδιασμού που καθυστερούν 
πάρα πολλά χρόνια και δεύτερον στη  λήψη ταχύρυθμων 
μέτρων και την υλοποίηση  έργων οργάνωσης αυτών 
των περιοχών για τη θωράκιση τους από τις συνέπειες 
φυσικών καταστροφών, φωτιές και πλημμύρες. 
Σχετικά αναφέρουν από το υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας ότι με τη λύση που επιλέχθηκε για το Μάτι 
να ανατεθεί η διαδικασία οργάνωσης και ανάθεσης  των 
μελετών στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος,  ενώ η έγκρι-
ση των μελετών παραμένει στο υπουργείο οι διαδικασίες 
ολοκλήρωσης τους  θα γίνει σε  μόνον  ένα χρόνο,  ενώ 
σε άλλη περίπτωση θα χρειαζόντουσαν πολλά χρόνια, 
10 έως 15, όπως δείχνει η μέχρι τώρα εμπειρία. Πάντως 
τονίζεται ότι οι μελέτες για το Μάτι από το ΤΕΕ θα γίνουν 
με  εγγυήσεις  διαφάνειας και στο πλαίσιο των απαιτήσεων 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
-Το ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρώο θα αναβαθμι-
στεί και θα διευρυνθεί η λειτουργία του,  ώστε να εντάσ-
σονται σε αυτό περισσότερες κατηγορίες επιχειρήσεων 
σχεδιάζει το ΥΠΕΝ.
-Την  προώθηση των έργων βιολογικών καθαρισμών για 
την αξιοποίηση διατιθέμενων κοινοτικών πόρων ύψους 
750 εκατομμυρίων ευρώ αλλά και την επίλυση κρίσιμων 
περιβαλλοντικών προβλημάτων σε πολλούς δήμους της 
χώρας θέτει επίσης στις προτεραιότητες του το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος. Ειδικά για τα έργα διαχείρισης των λυμά-
των στην Ανατολική Αττική αναφέρεται αρμοδίως ότι θα 
προβλεφθούν μέτρα για την επιδότηση των συνδέσεων 
ιδιωτικών κατοικιών με τα δίκτυα και πρόνοιες  θεσμικές 
και χρηματοδοτικές για την ολοκλήρωση των απαιτούμε-
νων κυρίων και συμπληρωματικών έργων. Σημειώνεται 
ότι η καθυστέρηση υλοποίησης των έργων βιολογικών 
καθαρισμών και διαχείρισης των αστικών λυμάτων 
αποτελεί θέμα για το οποίο η Ελλάδα είναι υπόλογη στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και βαρύνεται με καταδίκες του Ευρω-
παϊκού Δικαστηρίου, ποινές και πρόστιμα. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Παράταση αυθαιρέτων, οικιστικές πυκνώσεις και περιβαλλοντική αδειοδότηση
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Αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα θα έχουν οι αρμόδιες 
υπηρεσίες για να εγκρίνουν ή να απορρίψουν τις μελέτες 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον εκσυγχρονισμό επιχει-
ρήσεων. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη (και φυσικά 
αν η υπηρεσία κρίνει ότι δεν απαιτούνται πρόσθετοι ή δια-
φορετικοί περιβαλλοντικοί όροι σε σχέση με την υφιστάμενη 
εγκατάσταση), τότε η επιχείρηση θα μπορεί να προχωρήσει 
στις διαδικασίες εκσυγχρονισμού.
Αυτό, μεταξύ άλλων –σύμφωνα με το ΑΠΕ- προβλέπουν οι 
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας που περιλαμβάνονται στο αναπτυξιακό διϋπουργι-
κό νομοσχέδιο το οποίο τέθηκε χθες σε διαβούλευση.
Όπως επισημαίνεται από το ΥΠΕΝ, οι διατάξεις αυτές μειώ-
νουν τη γραφειοκρατία και απλοποιούν την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση, χωρίς να δημιουργείται καμία έκπτωση στην 
περιβαλλοντική προστασία. Επίσης, διαμορφώνεται ένα πλαί-
σιο ασφάλειας για τους επενδυτές και τους πολίτες, οι οποίοι 
θα μπορούν να εντοπίζουν σε ένα ψηφιακό χάρτη εάν οι 
δραστηριότητες που σκοπεύουν να ξεκινήσουν επιτρέπονται 
ή όχι. 
Αναλυτικά με τις διατάξεις του ΥΠΕΝ:
-Καθιερώνεται ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης και ξεκινά η διαδι-
κασία για την κατάρτισή του. Ο χάρτης αυτός θα αποτυπώνει 
όλα τα στοιχεία («γεωχωρικά δεδομένα») που θα είναι διαθέ-
σιμα και δεσμευτικά για τη Διοίκηση και με βάση τα οποία θα 
προκύπτει πού επιτρέπεται κάθε βιομηχανική, μεταποιητική, 
τουριστική και άλλη δραστηριότητα στην Ελλάδα. Στο χάρτη 

αυτό θα έχει πρόσβαση «με ένα κλικ» οποιοσδήποτε πολίτης. 
Έτσι, κάθε επενδυτής θα γνωρίζει πού επιτρέπεται να εγκατα-
στήσει την επένδυσή του, ενώ θα έχει και την ασφάλεια ότι και 
η Διοίκηση θα κινείται με βάση τις ίδιες ακριβώς πληροφορίες. 
Θα μπορεί να δει τα εξής δεδομένα:
α. Όρους και περιορισμούς δόμησης
β. Χρήσεις γης
γ. Σχέδια πόλεων
δ. Ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές
ε. Γεωτεμάχια κτηματολογίου 
στ. Δάση και δασικές εκτάσεις (μόνον εφ’ όσον περιλαμβάνο-
νται σε δασικούς χάρτες που έχουν κυρωθεί και οριστικοποι-
ηθεί)
ζ. Περιοχές του δικτύου Natura 2000 ή περιοχές προστασίας 
ειδικών οικοτόπων
η. Ζώνες αιγιαλού, παραλίας και λιμένα
θ. Ύδατα, υδατορέματα, υγρότοπους, όχθες πλεύσιμων πο-
ταμών και μεγάλων λιμνών 
ι. Αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους
ια. Παραδοσιακούς οικισμούς, παραδοσιακά σύνολα ή προ-
στατευόμενους χώρους
ιβ. Ειδικά σχέδια χωροθέτησης περιοχών παραγωγικών δρα-
στηριοτήτων, περιλαμβανομένων και των ειδικών σχεδίων 
χωρικής ανάπτυξης (όπως ΒΕΠΕ, ΕΣΧΑΔΑ, ΕΣΧΑΣΕ).
-Διευκολύνεται η περιβαλλοντική αδειοδότηση σε επιχειρη-
ματικά πάρκα, τα οποία καλύπτουν με οργανωμένο τρόπο 
τις περισσότερες από τις ανάγκες των επιχειρήσεων που μπο-

ρούν να επηρεάζουν το περιβάλλον (λύματα, στερεά από-
βλητα κ.λπ.) και έχουν ήδη λάβει περιβαλλοντικούς όρους 
για τη λειτουργία τους. Τα έργα και εγκαταστάσεις που εγκα-
θίστανται εντός επιχειρηματικών πάρκων με εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους θα κατατάσσονται σε χαμηλότερη 
κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σε σχέση με την 
κατηγορία όπου θα ανήκαν, εάν ήσαν αυτόνομα.
-Καθορίζεται απλοποιημένη διαδικασία για να διαπιστωθεί 
εάν μια επιχείρηση που εκσυγχρονίζεται απαιτεί νέους περι-
βαλλοντικούς όρους ή όχι. Με βάση τη σημερινή νομοθεσία 
η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει Φάκελο Τροποποίησης και 
στη συνέχεια η υπηρεσία αποφασίζει, βάσει του φακέλου αυ-
τού, εάν απαιτείται υποβολή νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων) 
ή όχι. Η απλοποιημένη διαδικασία ορίζει ότι υποβάλλεται ένα 
μέρος του φακέλου τροποποίησης (τεχνική περιγραφή και 
αντίστοιχα σχέδια), που περιγράφει τις αλλαγές που επέρ-
χονται στο έργο ή τη δραστηριότητα και το σκοπό τους. Η 
υπηρεσία οφείλει να κρίνει εντός χρονικού διαστήματος ενός 
μηνός εάν οι προτεινόμενες αλλαγές δεν απαιτούν τροποποί-
ηση των περιβαλλοντικών όρων ή εάν απαιτείται πλήρης 
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εάν παρέλθει το χρο-
νικό αυτό διάστημα άπρακτο ή εάν η υπηρεσία κρίνει ότι δεν 
απαιτούνται πρόσθετοι ή διαφορετικοί περιβαλλοντικοί όροι, 
τότε η επιχείρηση μπορεί να προχωρήσει στις διαδικασίες εκ-
συγχρονισμού.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων τονίζονται τα παρακατω:
Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωρ-
γιάδης, σε συνέντευξή του την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου, στην 
εκπομπή «Εκτός Γραμμής» με τους δημοσιογράφους, κ. Τάκη 
Χατζή και κ. Λίδα Μπόλα, στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, 
αναφέρθηκε στο Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο, το οποίο τέ-
θηκε εχθές σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, λέγοντας: 
«Βασικό σκοπό έχει να επιταχύνει την οικονομική δραστηριό-
τητα της χώρας αφαιρώντας γραφειοκρατία. Παραδείγματος 
χάριν, όταν θέλει κάποιος να εγκατασταθεί σε ένα επιχειρημα-
τικό πάρκο, εφόσον έχει αδειοδοτηθεί το πάρκο, δεν χρειάζε-
ται να πάρει έξτρα άδεια λειτουργίας. Όταν θέλει να ξεκινήσει 
μία επιχείρηση, γνωστοποιεί στις αρχές το ξεκίνημα και δεν 
περιμένει να πάρει την άδεια. Όταν κάνει αίτημα στον αναπτυ-
ξιακό νόμο δεν περιμένει η υπηρεσία να έρθει να ελέγξει την 
πορεία του αναπτυξιακού νόμου αλλά μπορεί να προσλάβει 

ιδιωτική εταιρεία για να μην καθυστερεί η εκταμίευση και να 
μην χάνει χρόνο η επένδυση στην υλοποίησή της. Είναι μία 
συνολική προσπάθεια για να μπορεί ο άνθρωπος που θα 
αποφασίσει να επενδύσει και να ανοίξει μία επιχείρηση στην 
Ελλάδα να αισθανθεί ότι το κράτος δεν είναι εχθρός του αλλά 
φίλος του».
«Παράλληλα, είναι μία σειρά ρυθμίσεων προερχόμενες από 
το Υπουργείο Εργασίας, που επίσης συγκλίνουν στο πώς θα 
κάνουν το επιχειρείν στην Ελλάδα ευκολότερο προστατεύ-
οντας τα δικαιώματα των εργαζομένων. Υπάρχει το ζήτημα 
της διαιτησίας που ορίζεται σύμφωνα με τους διεθνείς κανό-
νες και όχι όπως το είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ γραφειοκρατικό και 
αργό. Υπάρχει όμως και το ζήτημα της επιπλέον αμοιβής 
της υπερωριακής απασχόλησης στην υπό-απασχόληση έτσι 
ώστε και ο εργαζόμενος να αρχίσει να βλέπει χρήματα στην 
τσέπη του. Υπάρχει το θέμα του συνδικαλιστικού νόμου και 
της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, υπάρχει όμως και η προσπά-

θεια προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων».
 «Σημαντική ρύθμιση στο νομοσχέδιο είναι ότι όταν σε μια 
μεγάλη επένδυση βρεθούν αρχαία πρέπει, εντός εξήντα ημε-
ρών, η Αρχαιολογική Υπηρεσία να απαντήσει πώς ακριβώς 
θα προστατευθούν χωρίς να σταματήσει η επένδυση. Μπαίνει 
ένας χρονικός προσδιορισμός και οι επιχειρήσεις παύουν να 
είναι έρμαιο ανεξέλεγκτων ημερομηνιών».
 «Υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη ότι όταν κάποιος δημόσι-
ος υπάλληλος καθυστερεί επί σκοπώ τη γνωμοδότηση που 
προβλέπει ο νόμος θα υπάρχουν πειθαρχικές ποινές. Ένας 
υπάλληλος δεν μπορεί να κρατάει μια επένδυση στα συρτάρια 
του για χρόνια. Καλώ όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και 
κυρίως την πλειοψηφία τους που είναι εξαιρετικά ευσυνείδη-
τοι να μην φοβούνται από τέτοιες ρυθμίσεις».
Ολόκληρη η συνέντευξη στο ακόλουθο link 
https://www.youtube.com/watch?v=SJI8IH99V0Q

ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ   
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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 Σε-
πτεμβρίου, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδω-
νις Γεωργιάδης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της  Αλεξάνδρας Γκί-
τση στο capital.gr μέσω των 88 άρθρων του Αναπτυξιακού 
πολυνομοσχεδίου, η Κυβέρνηση επιδιώκει να αντιμετωπίσει 
ένα ευρύ φάσμα στρεβλώσεων που θέτουν εμπόδια στην 
επιχειρηματική δραστηριότητα. 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 απλοποίη-
ση διαδικασιών ΓΕΜΗ και των δημοσίων συμβάσεων, ενώ 
υπάρχουν παρεμβάσεις και για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.
Οι βασικοί άξονες
Προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων: Για την 
πραγματοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων επιτρέπονται 
συγκεκριμένες και ειδικές παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες 
όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής για λόγους 
υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, εφόσον κρίνεται απαραί-
τητο 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 εγκαθί-
στανται σε Επιχειρηματικά Πάρκα απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση λήψης έγκρισης λειτουργίας και υπόκεινται σε 
καθεστώς γνωστοποίησης. Επίσης οι επιχειρήσεις που εγκα-
θίστανται στα Επιχειρηματικά Πάρκα αποκτούν δικαίωμα επί 
του χώρου εγκατάστασής τους είτε με τη μεταβίβαση σε αυτές 
από τον ιδιοκτήτη της κυριότητας οικοπέδων και οικοδομη-
μάτων που βρίσκονται σε αυτά είτε με τη σύσταση επ` αυτών 
άλλου εμπράγματου δικαιώματος είτε με την εκμίσθωση αυ-
τών 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 
δραστηριότητες υψηλής όχλησης και 100 στρέμματα για 
δραστηριότητες 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-
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 σύμβασης παραχώρησης, εφόσον έχουν συντελεσθεί 
απαλλοτριώσεις τουλάχιστον σε ποσοστό 50%, έχει εκπονη-
θεί όπου απαιτείται, και υλοποιηθεί τουλάχιστον το 50% του 
φυσικού αντικειμένου αυτής.
Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα: Σε περί-
πτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια της κατα-
σκευής, ο Δημόσιος Φορέας, κατόπιν ειδοποίησης από την 
Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, γνωστοποιεί αυτό στην αρμόδια 
Αρχαιολογική Υπηρεσία, η οποία υποχρεούται μέσα σε απο-
κλειστική προθεσμία 60 ημερών να υποδείξει τρόπους συνέ-
χισης 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 πρό-
σωπα ελεγχόμενα άμεσα ή έμμεσα από αυτό, υποχρεούνται 
να παραχωρούν δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης επί της 
ζώνης ή τμημάτων της ζώνης αιγιαλού έμπροσθεν των εγκα-
ταστάσεων των ναυπηγείων Σκαραμαγκά σε κάθε πρόσωπο, 
το οποίο λειτουργεί επιχείρηση ναυπηγείου επί των γεωτεμα-
χίων που αποτελούν το όλο συγκρότημα των ναυπηγείων. 
Ομοίως, στην επιχείρηση του ναυπηγείου θα παραχωρείται 
η αποκλειστική χρήση του αναγκαίου θαλασσίου χώρου, 
έμπροσθεν της ζώνης αιγιαλού, για τη λειτουργία του ναυπη-
γείου. Για την παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσης ο δι-
καιούχος θα καταβάλει αντάλλαγμα. Στο νομοσχέδιο προβλέ-
πεται πως κτίρια, εγκαταστάσεις και λοιπές κατασκευές, που 
βρίσκονται στα γεωτεμάχια που αποτελούν το όλο συγκρό-
τημα 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 αποκλει-
στικά σε στρατιωτικά έργα και εγκαταστάσεις και θεωρούνται 
νόμιμα ως έχουν.
Αναπτυξιακή Τράπεζα: Το ποσοστό του Ελληνικού Δημο-
σίου στην Εταιρεία, όπως εκπροσωπείται για την άσκηση των 
μετοχικών 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.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
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Επιπλέον έκπτωση από ό,τι έως σήμερα προβλέπεται, 
παρέχει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων στους ιδιοκτήτες αυθαίρετων κα-
τασκευών οι οποίοι θα επιλέξουν να καταβάλουν εφά-
παξ το πρόστιμο που τους έχει ή θα τους επιβληθεί, με 
βάση τις διατάξεις του Ν. 4495/2017. Με την ίδια ρύθ-
μιση, αυξάνεται ανάλογα και η έκπτωση που παρέχεται 
και σε όσους προκαταβάλουν το 30% του προστίμου, 
εντός των προθεσμιών που ορίζονται, σύμφωνα με 
ρεπορτάζ του Σταμάτη Ζήσιμου στο euro2day.gr
Συγκεκριμένα, με μια κίνηση που στόχο έχει την αύ-
ξηση της εισπραξιμότητας των προστίμων, τα συναρ-
μόδια υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προχωρούν στη βελτίω-
ση του ποσοστού έκπτωσης, στην περίπτωση προεξό-
φλησης του συνόλου ή μέρους του προστίμου.
Ειδικότερα, όπως ορίζει το άρθρο 13 του πολυνο-
μοσχεδίου, η παράγραφος 4 του άρθρου 101 του Ν. 
4495/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής έως την τελευ-
ταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της ημερο-
μηνίας υπαγωγής, όπως αυτή αναφέρεται στην παρά-
γραφο 1, παρέχεται έκπτωση 30% επί του συνολικού 
ποσού του προστίμου».
Σημειώνεται ότι η έκπτωση που ισχύει σήμερα σε αυτή 
την περίπτωση είναι της τάξεως του 20%.
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 101 του Ν. 4495/2017 
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Σε περίπτωση καταβολής 30% του συνολικού πο-
σού του προστίμου, έως την τελευταία εργάσιμη ημέ-
ρα του επόμενου μήνα της ημερομηνίας υπαγωγής, 
όπως αυτή αναφέρεται στην παράγραφο 1, παρέχεται 
έκπτωση 20% επί του συνολικού ποσού του προστί-
μου».
Με το ισχύον καθεστώς η έκπτωση ανέρχεται στο 10%.

Τι ισχύει σήμερα
Σήμερα, ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων για την 
καταβολή προστίμων που έχουν επιβληθεί για αυθαί-
ρετα, όπως επίσης οι προσαυξήσεις και οι εκπτώσεις, 
ορίζονται στο άρθρο 101 του Ν. 4495/2017, το οποίο 
έχει ως εξής:
«Άρθρο 101 Καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου - 
Προθεσμίες
1. Για την εφαρμογή του παρόντος ως ημερομηνία 
υπαγωγής νοείται η ημερομηνία καταβολής του σχε-

τικού παραβόλου, όπως αυτή παρουσιάζεται διά της 
ηλεκτρονικής διαδικασίας στο πληροφοριακό σύστη-
μα.
2. Το πρόστιμο καταβάλλεται σε εκατό μηνιαίες δόσεις.
3. Αν δεν καταβληθεί εμπροθέσμως το ποσό της μη-
νιαίας δόσης, το ανεξόφλητο ποσό της δόσης προ-
σαυξάνεται κατά ένα τοις εκατό (1%) για κάθε μήνα 
καθυστέρησης.
4. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής έως την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της ημερομηνίας 
υπαγωγής, όπως αυτή αναφέρεται στην παράγραφο 
1, παρέχεται έκπτωση είκοσι τοις εκατό (20%) επί του 
συνολικού ποσού του προστίμου.
5. Σε περίπτωση καταβολής ποσοστού τριάντα τοις 
εκατό (30%) του συνολικού ποσού του προστίμου, 
έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα 
της ημερομηνίας υπαγωγής, όπως αυτή αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, παρέχεται έκπτωση δέκα τοις εκα-
τό (10%) επί του συνολικού ποσού του προστίμου».

Αύξηση συντελεστή δόμησης
Παράλληλα με τις εκπτώσεις στα πρόστιμα, το πολυ-
νομοσχέδιο φέρνει και διπλασιασμό του συντελεστή 
δόμησης για τις στρατηγικές επενδύσεις καθώς και τις 
μονάδες που εγκαθίστανται σε Επιχειρηματικά Πάρκα. 
Συγκεκριμένα, ο συντελεστής δόμησης, όπως αναφέ-
ρεται στο άρθρο 1 του πολυνομοσχεδίου, ορίζεται στο 
0,6 αντί του 0,3 που ισχύει σήμερα (σ.σ. περίπτωση 
β΄ της παρ. 1 του Κεφαλαίου Γ΄ του άρθρου 11 του ν. 
3986/2011).

Τι αλλάζει στον συντελεστή δόμησης των 
στρατηγικών επενδύσεων
Την αύξηση του συντελεστή δόμησης για τις Στρατηγι-
κές Επενδύσεις προβλέπει το Αναπτυξιακό νομοσχέδιο 
του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που βρί-
σκεται σε ηλεκτρονική διαβούλευση. Συγκεκριμένα, ο 
ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης ορίζε-
ται με βάση τον Αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο, σε 0,6 
από 0,3 που ισχύει σήμερα και αφορά επιχειρηματικά 
πάρκα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της  Αλεξάνδρας Γκίτση 
στο capital.gr όπως αναφέρεται στο πολυνομοσχέδιο 
«το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 
4608/2019 αντικαθίσταται ως εξής: «για τις επενδύ-
σεις της περίπτωσης β’ και της υποπερίπτωσης ββ΄ της 
περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10, ο 

ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης που 
προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του Κε-
φαλαίου Γ΄ του άρθρου 11 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) 
ορίζεται σε 0.6.»
 
Τι αφορούν οι αλλαγές
Οι αλλαγές αυτές «αγγίζουν» στρατηγικές επενδύσεις
- οι οποίες δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο τουλά-
χιστον 100 νέες ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) και 
ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι μεγαλύτερος 
των 40 εκατ. ευρώ. Ειδικά, οι επενδύσεις στον τομέα 
της βιομηχανίας πρέπει να δημιουργούν κατά βιώσιμο 
τρόπο τουλάχιστον 75 νέες ΕΜΕ και ο συνολικός προ-
ϋπολογισμός τους να είναι μεγαλύτερος των 30 εκατ. 
ευρώ. Οι επενδύσεις εντός Οργανωμένων Υποδοχέων 
Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων 
πρέπει να δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχι-
στον 50 ΕΜΕ και ο συνολικός προϋπολογισμός τους να 
είναι μεγαλύτερος των 25 εκατ. ευρώ.
- και επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας, οι οποίες 
δημιουργούν κατά τρόπο βιώσιμο τουλάχιστον 200 
ΕΜΕ και ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι μεγα-
λύτερος των 200 εκατ. ευρώ.

Έρχονται μεγαλύτερες εκπτώσεις στα πρόστι-
μα για τα  αυθαίρετα
Στο Αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο υπάρχει και πρό-
νοια για μεγαλύτερες εκπτώσεις όσον αφορά την τα-
κτοποίηση αυθαιρέτων. Σύμφωνα με το άρθρο 13 του 
νομοσχεδίου, το ποσοστό της έκπτωσης για την εφά-
παξ καταβολή του προστίμου αυξάνεται στο 30%, ενώ 
στο 20% φθάνει η έκπτωση για την προκαταβολή του 
30% του προστίμου.
Συγκεκριμένα, παρέχεται επιπλέον έκπτωση από ό,τι 
έως σήμερα ισχύει, στους ιδιοκτήτες αυθαίρετων κα-
τασκευών οι οποίοι θα επιλέξουν να καταβάλουν εφά-
παξ το πρόστιμο που τους έχει ή θα τους επιβληθεί με 
βάση τις διατάξεις του Ν. 4495/2017.
Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής παρέχεται έκπτωση 
30% επί του συνολικού ποσού του προστίμου -σήμερα 
η έκπτωση είναι 20%, ενώ στην περίπτωση καταβολής 
του 30% του συνολικού ποσού του προστίμου, πα-
ρέχεται έκπτωση  20% επί του συνολικού ποσού του 
προστίμου –σήμερα με το ισχύον καθεστώς η έκπτω-
ση ανέρχεται στο 10%.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΦΕΡΝΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

9

Στη σφαίρα των δικτύων νέας γενιάς και του Διαδικτύου 
των Πραγμάτων θα βάλει συντονισμένα τη χώρα το Εθνι-
κό Ευρυζωνικό Σχέδιο, η κατάρτιση του οποίου προβλέ-
πεται στο Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο που θα είναι σε 
διαβούλευση μέχρι την ερχόμενη Τρίτη. Σύμφωνα με ρε-
πορτάζ της Όλγας Κλώντζα στο vima.gr στη σφαίρα των 
δικτύων νέας γενιάς και του Διαδικτύου των Πραγμάτων 
θα βάλει συντονισμένα τη χώρα το Εθνικό Ευρυζωνικό 
Σχέδιο, η κατάρτιση του οποίου προβλέπεται στο Ανα-
πτυξιακό Πολυνομοσχέδιο που θα είναι σε διαβούλευση 
μέχρι την ερχόμενη Τρίτη. Θα αποτελέσει τον οδικό χάρτη 
για την ανάπτυξη σύγχρονων δικτυακών υποδομών στη 
χώρα, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων οπτικών 
ινών, των δικτύων 5G, των υποδομών για τα smart cities 
και τους διαδρόμους έξυπνης αυτοματοποιημένης οδήγη-
σης, καθώς και όλων των υποδομών που υποστηρίζουν 
το Internet of Things (IoT).
Το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο καταρτίζεται από τη Γενική 
Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ), 
η οποία και εισηγείται τις απαραίτητες πολιτικές και στό-
χους, καθώς και τους τρόπους υλοποίησής τους. Εγκρίνε-
ται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 
Η ΓΓΤΤ είναι επίσης αρμόδια για την παρακολούθηση των 

δεικτών του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη, 
όπως και για την παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής 
και την επικαιροποίηση του Σχεδίου.
Για το σκοπό αυτό, συγκεντρώνει περιοδικά όλα τα απα-
ραίτητα στοιχεία που διαθέτουν οι εμπλεκόμενοι δημόσιοι 
και ιδιωτικοί φορείς της χώρας, προκειμένου να προχω-
ρήσει στην αποτίμηση των οικείων ποσοτικών δεικτών 
του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη 2020 ή/και 
άλλων παρόμοιων ποσοτικών δεικτών που θα προβλε-
φθούν στο μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΓΓΤΤ προβαίνει 
σε διαβούλευση με τους φορείς αυτούς.
Ετήσια έκθεση αποτίμησης της πορείας υλοποίησης του 
Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου θα καταρτίζεται με ευθύνη 
της Διεύθυνσης Ευρυζωνικότητας και Δικτύων Ηλεκτρο-
νικών Επικοινωνιών της ΓΓΤΤ και θα αναρτάται στην ιστο-
σελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά 
από έγκριση του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων.
Με ψήφο η ΓΓΤΤ στην Επιτροπή Παρακολούθη-
σης ΕΣΠΑ 2014-2020
Οι προτάσεις που σχεδιάζονται για τον σχεδιασμό και 
την εγκατάσταση δικτύων και υποδομών στο παραπάνω 
πλαίσιο από φορείς του Δημοσίου, με σκοπό την ένταξή 

τους σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή στο ΠΔΕ, 
υποβάλλονται στην κατά περίπτωση αρμόδια Διεύθυνση 
της ΓΓΤΤ, προκειμένου να αξιολογηθεί η συμβατότητά 
τους με το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο. Η προέγκριση των 
τεχνικών δελτίων που ετοιμάζουν οι φορείς δίδεται με 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα ύστερα από εισήγηση 
της αρμόδιας Διεύθυνσης. Αυτό γίνεται εντός προθεσμίας 
ενός μηνός από την κατάθεσή τους από την αρμόδια υπη-
ρεσία, πριν την υποβολή τους στην αρμόδια Διαχειριστική 
Αρχή ή υπηρεσία χρηματοδότησης. Εάν το διάστημα πα-
ρέλθει χωρίς τη διατύπωση αιτιολογημένων παρατηρή-
σεων, τότε αυτά θεωρούνται εγκεκριμένα.
Σε περίπτωση διατύπωσης αιτιολογημένων παρατηρήσε-
ων επί του περιεχομένου των τεχνικών δελτίων, η προ-
θεσμία έγκρισης ορίζεται σε ένα μήνα από την απάντηση 
των φορέων πρότασης επί των τελευταίων αιτιολογημέ-
νων παρατηρήσεων της αρμόδιας υπηρεσίας, μετά δε την 
παρέλευση άπρακτης της σχετικής προθεσμίας τα σχετικά 
τεχνικά δελτία θεωρούνται εγκεκριμένα.
Όπως προβλέπεται, η ΓΓΤΤ συμμετέχει με δικαίωμα ψή-
φου στην Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2014-2020 
και στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ.

Το νέο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο, στο μεγαλύτερο μέ-
ρος του, δίνει θετικά δείγματα για την επιχειρηματικότητα, 
σύμφωνα με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ), 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Σε ανακοίνωσή του, το Επιμελητήριο ανεφέρει ότι «οποια-
δήποτε πρωτοβουλία απλούστευσης διαδικασιών και 
διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας πρέπει να συνδυ-
αστεί, απαραιτήτως, με ταχύτητα στην υλοποίηση από 
όλους τους κρατικούς φορείς, διυπουργικό συντονισμό, 
κατάργηση της πολυνομίας και εξορθολογισμό όλων 
των προβλεπόμενων διαδικασιών. Τότε μόνο το Εθνικό 
Πρόγραμμα Απλούστευσης των διαδικασιών θα έχει τα 
προσδοκώμενα αποτελέσματα». Προσθέτει, όμως ότι το 
νέο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο, στο μεγαλύτερο μέρος 
του, δίνει θετικά δείγματα. 
Μεταξύ των παρεμβάσεων που αναμένεται να διευκολύ-
νουν την ίδρυση και εγκατάσταση των επιχειρήσεων, συ-
γκαταλέγει την απαλλαγή έγκρισης λειτουργίας της εγκα-
τάστασης των επιχειρήσεων σε επιχειρηματικά πάρκα και 
την κατάργηση της προηγούμενης άδειας εγκατάστασης 

των βιοτεχνικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων, με 
βάση τον πολεοδομικό σχεδιασμό, σε βιομηχανικές πε-
ριοχές. 
Στα ασφαλιστικά, η επαναφορά της προϋπόθεσης κα-
ταβολής εισφορών κατά την υποβολή ΑΠΔ, όπως και οι 
κυρώσεις για τις περιπτώσεις της αδήλωτης εργασίας, 
αποτελούν κατά πάγια θέση του ΒΕΑ, μέτρα διασφάλισης 
του ασφαλιστικού συστήματος και ισόρροπης ανάπτυξης 
των επιχειρήσεων. Παράλληλα, σημειώνει ότι απαιτείται 
και η επιβράβευση των συνεπών επιχειρηματιών, που 
στήριξαν όλα τα χρόνια της κρίσης και το φορολογικό και 
το ασφαλιστικό σύστημα.
Στα εργασιακά, η παρέμβαση που αφορά εξαίρεση από 
την υποχρεωτική εφαρμογή των κλαδικών συμβάσεων 
και εφαρμογή της επιχειρησιακής σύμβασης έναντι της 
κλαδικής, παρότι αφορά ειδικές κατηγορίες επιχειρήσε-
ων, σε οικονομική αδυναμία, το Επιμελητήριο εκτιμά ότι 
αφήνει τεράστια ζητήματα και αμφιβολίες στην εφαρ-
μογή. Απαιτείται συγκεκριμένη, αποκλειστική αναφορά 
των κατηγοριών των επιχειρήσεων στην προβλεπόμενη 

υπουργική απόφαση και παράλληλα διασφάλιση για την 
αποφυγή καταστρατήγησης, στο όνομα της διάσωσης 
των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.
Στην απλοποίηση διαδικασιών ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο), όπως τονίζεται, πολλά σημεία συμβάλλουν στη 
διευκόλυνση του επιχειρηματία, υπάρχει όμως παράλλη-
λα ο κίνδυνος για εσφαλμένες ενέργειες κατά την υλοποί-
ηση, τις οποίες θα κληθούν να διορθώσουν οι υπηρεσίες 
ΓΕΜΗ των επιμελητηρίων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε 
χρόνο και κόστος για τις επιχειρήσεις. Ο έλεγχος της πλη-
ρότητας και νομιμότητας δεν μπορεί ποτέ να καταργηθεί, 
δεδομένου ότι θα προκύψει η σχετική ανάγκη σε κάποιο 
από τα στάδια της ζωής της επιχείρησης. Σημαντικό, 
επίσης, όπως επισημαίνεται, είναι -και πρέπει να προ-
βλεφθεί- η ένταξη και των ατομικών επιχειρήσεων στην 
αυτοματοποιημένη υποβολή των μεταβολών στο ΓΕΜΗ, 
όπως η αλλαγή έδρας, η διακοπή εργασιών, ο διακριτικός 
τίτλος, το αντικείμενο δραστηριότητας.

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΒΕΑ: ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ, ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ, ΔΙΝΕΙ ΘΕΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
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«...Όταν κάποιος δημόσιος υπάλληλος καθυστερεί επί σκοπώ 
τη γνωμοδότηση που προβλέπει ο νόμος για μία επένδυση θα 
υπάρχουν πειθαρχικές ποινές. Ένας υπάλληλος δεν μπορεί να 
κρατάει μια επένδυση στα συρτάρια του για χρόνια. Καλώ 
όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και κυρίως την πλειοψη-
φία τους που είναι εξαιρετικά ευσυνείδητοι να μην φοβούνται 
από τέτοιες ρυθμίσεις».
   Αυτό ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
‘Αδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του σήμερα, Πέμπτη 12 
Σεπτεμβρίου, στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, δίνοντας ένα 
παράδειγμα της έκτασης των θεμάτων που ρυθμίζει το Ανα-
πτυξιακό Πολυνομοσχέδιο, το οποίο τέθηκε χθες σε δημόσια 
ηλεκτρονική διαβούλευση.
   Όπως είπε ο υπουργός το πολυνομοσχέδιο έχει βασικό σκο-
πό να επιταχύνει την οικονομική δραστηριότητα της χώρας 
αφαιρώντας γραφειοκρατία. «Παραδείγματος χάριν, συνέ-
χισε ο υπουργός, όταν θέλει κάποιος να εγκατασταθεί σε ένα 
επιχειρηματικό πάρκο, εφόσον έχει αδειοδοτηθεί το πάρκο, 
δεν χρειάζεται να πάρει έξτρα άδεια λειτουργίας. Όταν θέλει 

να ξεκινήσει μία επιχείρηση, γνωστοποιεί στις αρχές το ξεκί-
νημα και δεν περιμένει να πάρει την άδεια. Όταν κάνει αίτημα 
στον αναπτυξιακό νόμο δεν περιμένει η υπηρεσία να έρθει να 
ελέγξει την πορεία του αναπτυξιακού νόμου αλλά μπορεί να 
προσλάβει ιδιωτική εταιρεία για να μην καθυστερεί η εκταμί-
ευση και να μην χάνει χρόνο η επένδυση στην υλοποίησή της. 
Είναι μία συνολική προσπάθεια για να μπορεί ο άνθρωπος 
που θα αποφασίσει να επενδύσει και να ανοίξει μία επιχείρηση 
στην Ελλάδα να αισθανθεί ότι το κράτος δεν είναι εχθρός του 
αλλά φίλος του».
   Παράλληλα, προσέθεσε ο κ. Γεωργιάδης, είναι μία σειρά 
ρυθμίσεων προερχόμενες από το υπουργείο Εργασίας, που 
επίσης συγκλίνουν στο πώς θα κάνουν το επιχειρείν στην 
Ελλάδα ευκολότερο προστατεύοντας τα δικαιώματα των ερ-
γαζομένων. «Υπάρχει το ζήτημα της διαιτησίας που ορίζεται 
σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και όχι όπως το είχε κάνει 
ο ΣΥΡΙΖΑ γραφειοκρατικό και αργό. Υπάρχει όμως και το ζή-
τημα της επιπλέον αμοιβής της υπερωριακής απασχόλησης 
στην υπό-απασχόληση έτσι ώστε και ο εργαζόμενος να αρ-

χίσει να βλέπει χρήματα στην τσέπη του. Υπάρχει το θέμα του 
συνδικαλιστικού νόμου και της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, 
υπάρχει όμως και η προσπάθεια προστασίας των εργασιακών 
δικαιωμάτων» όπως είπε ο υπουργός.
   Επίσης, χαρακτήρισε σημαντική ρύθμιση στο νομοσχέδιο ότι 
όταν σε μια μεγάλη επένδυση βρεθούν αρχαία πρέπει, εντός 
εξήντα ημερών, η Αρχαιολογική Υπηρεσία να απαντήσει πώς 
ακριβώς θα προστατευθούν χωρίς να σταματήσει η επένδυ-
ση. «Μπαίνει ένας χρονικός προσδιορισμός και οι επιχειρήσεις 
παύουν να είναι έρμαιο ανεξέλεγκτων ημερομηνιών» είπε ο 
υπουργός ενώ συνέχισε: «υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη 
ότι όταν κάποιος δημόσιος υπάλληλος καθυστερεί επί σκοπώ 
τη γνωμοδότηση που προβλέπει ο νόμος θα υπάρχουν πει-
θαρχικές ποινές. Ένας υπάλληλος δεν μπορεί να κρατάει μια 
επένδυση στα συρτάρια του για χρόνια. Καλώ όλους τους 
δημοσίους υπαλλήλους και κυρίως την πλειοψηφία τους που 
είναι εξαιρετικά ευσυνείδητοι να μην φοβούνται από τέτοιες 
ρυθμίσεις».

Οι κυρώσεις θα επιβάλλονται τόσο στον αρμόδιο υπάλλη-
λο όσο και στον προϊστάμενο της εκάστοτε αδειοδοτικής ή 
γνωμοδοτικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με την «Καθημερινή»  
πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο θα τιμωρείται με ελάχιστη 
ποινή την προσωρινή παύση από την εργασία για τρεις μή-
νες, θα αποτελεί η μη αποστολή εντός των προβλεπόμενων 
προθεσμιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου και 
της αυτοδιοίκησης των απαιτούμενων αδειών, εισηγήσεων 
και γνωμοδοτήσεων που αφορούν την αδειοδότηση στρα-
τηγικών επενδύσεων. Μάλιστα, η ποινή θα επιβάλλεται τόσο 
στον υπάλληλο που είχε τη σχετική αρμοδιότητα όσο και στον 
προϊστάμενο της εκάστοτε αδειοδοτικής ή γνωμοδοτικής 
υπηρεσίας. Το παραπάνω προβλέπεται, μεταξύ άλλων, στο 
αναπτυξιακό νομοσχέδιο και αποτελεί προσπάθεια της κυβέρ-
νησης αφενός να περιορίσει το φαινόμενο της μη ανάληψης 
ευθύνης αλλά και της μη απόδοσης ευθυνών στη δημόσια 
διοίκηση και αφετέρου να επιταχύνει την υλοποίηση των με-
γάλων επενδύσεων.
Αλλες βασικές παρεμβάσεις με στόχο την προσέλκυση των 
επενδύσεων και τη διευκόλυνση εν γένει του επιχειρείν είναι 
οι ακόλουθες:
– Για την πραγματοποίηση στρατηγικών επενδύσεων επι-
τρέπονται συγκεκριμένες 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 συ-
γκεκριμένη διάταξη, πάντως, δεν αποκλείεται να προκαλέσει 
αρκετές προσφυγές ενδιαφερομένων στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας, επιφέροντας τελικά το αντίθετο από το επιδιω-
κόμενο αποτέλεσμα.
– Η απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για 

τα είδη ενισχύσεων που θα λάβει μια στρατηγική επένδυση 
θα εκδίδεται μετά τον χαρακτηρισμό της ως τέτοιας και όχι 
μετά την ολοκλήρωση της αδειοδότησής της, προκειμένου ο 
επενδυτικός φορέας να έχει εγκαίρως καλύτερο πλάνο για τη 
χρηματοδότηση αυτής.
– Δίνεται η δυνατότητα να πιστοποιείται το 50% της υλοποί-
ησης επενδυτικού σχεδίου που έχει υπαχθεί σε αναπτυξιακό 
νόμο από εξωτερικό ιδιωτικό φορέα και δη από ορκωτό 
ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία και όπου απαιτείται από 
πολιτικό μηχανικό, μηχανολόγο μηχανικό ή άλλης επαγγελ-
ματικής ειδικότητας πρόσωπο. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα 
στον επενδυτή να αναθέσει την πιστοποίηση της ολοκλήρω-
σης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης που 
έχει υπαχθεί σε αναπτυξιακό νόμο σε ορκωτό ελεγκτή - λογι-
στή ή ελεγκτική εταιρεία που διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη 
επαγγελματικής ευθύνης ποσού τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ 
ανά συμβάν και συνολικού ποσού τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ 
ετησίως. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ανακρίβειες στις 
εκθέσεις των εξωτερικών ελεγκτών, τιμωρούνται με πρόστιμο 
από 10.000 έως 100.000 ευρώ.
– Επιχειρήσεις με οικονομική δραστηριότητα για την οποία 
σήμερα απαιτείται να λάβουν έγκριση λειτουργίας και εγκαθί-
στανται σε επιχειρηματικά πάρκα θα μπορούν να ξεκινήσουν 
τη λειτουργία τους με απλή γνωστοποίηση. Το σύστημα της 
γνωστοποίησης σημαίνει έναρξη της λειτουργίας μιας επιχεί-
ρησης και εκ των υστέρων έλεγχος των δικαιολογητικών της, 
διαδικασία που έχει θεσμοθετηθεί με τον νόμο 4442/2016 και 
πλέον επεκτείνεται.
– Στο καθεστώς γνωστοποίησης θα εντάσσονται πλέον –δεν 
θα απαιτείται, δηλαδή, έγκριση εγκατάστασης– οι δραστηρι-
ότητες που εγκαθίστανται, εκσυγχρονίζονται ή επεκτείνονται 

σε περιοχές στις οποίες καθορίζονται χρήσεις γης βιομηχανίας 
- βιοτεχνίας με βάση τον πολεοδομικό σχεδιασμό οποιουδή-
ποτε επιπέδου.
– Δημιουργείται ενιαίος ψηφιακός χάρτης, στον οποίο θα κα-
ταχωρηθούν γεωχωρικά δεδομένα - πληροφορίες ως προς 
τα εξής: όρους και περιορισμούς δόμησης, χρήσεις γης, σχέ-
δια πόλεων, ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές, γεωτεμά-
χια κτηματολογίου, δάση και δασικές εκτάσεις, περιοχές του 
δικτύου Natura, ζώνες αιγιαλού, αρχαιολογικούς χώρους κ.ά.
– Συγκροτείται εθνικό μητρώο υποδομών, το οποίο θα λει-
τουργεί σε ψηφιακή και δημόσια προσβάσιμη μορφή. Για 
κάθε υποδομή και κτίριο που θα περιλαμβάνεται στο μητρώο 
θα αναφέρονται ο χρόνος κατασκευής, ο αρμόδιος φορέας για 
τη συντήρηση και τον έλεγχό τους, τα βασικά χαρακτηριστικά 
των εργασιών συντήρησης και ελέγχου και ο χρόνος στον 
οποίο αυτές πρέπει να διενεργούνται.
– Θα καταχωρίζονται αυτοματοποιημένα στο γενικό εμπο-
ρικό μητρώο (ΓΕΜΗ), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρό-
τητας ή ελέγχου νομιμότητας, πράξεις και στοιχεία που: α) 
περιβλήθηκαν τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, 
β) αφορούν προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρείες, εκτός 
των περιπτώσεων λύσεων, διαγραφής, αναβίωσης και τρο-
ποποίησης καταστατικού. Με άλλα λόγια, θα καταχωρούνται 
αυτομάτως στοιχεία όπως οι ισολογισμοί, αποφάσεις γενικών 
συνελεύσεων.
– Απαλλοτριώσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση έργων 
ΣΔΙΤ (συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα) θεωρούνται 
κατεπείγουσες και μείζονος σημασίας.

ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
Άδωνις Γεωργιάδης: Καλώ όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και κυρίως την πλειοψηφία τους, που είναι εξαιρετικά 
ευσυνείδητοι, να μην φοβούνται τις πειθαρχικές ποινές του αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
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Σειρά προστατευτικών διατάξεων για τους εργαζομένους, 
με στόχο την πάταξη της ανασφάλιστης εργασίας και τον 
περιορισμό του φαινομένου της υποδηλωμένης εργασίας, 
περιλαμβάνονται στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του 
υπουργείου Ανάπτυξης. Ετσι, θα θεωρείται μονομερής βλα-
πτική μεταβολή των όρων εργασίας η καθυστέρηση κατα-
βολής δεδουλευμένων αποδοχών για διάστημα πέραν των 2 
μηνών από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυ-
στέρησης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Ρούλας Σαλούρου στην 
«Καθημερινή» στην περίπτωση μερικής ή εκ περιτροπής απα-
σχόλησης, αν παρασχεθεί εργασία πέραν της συμφωνημένης, 
ο μερικώς απασχολούμενος δικαιούται αντίστοιχη αμοιβή με 
προσαύξηση 12% επί της συμφωνηθείσας αμοιβής για κάθε 
επιπλέον ώρα εργασίας που θα παράσχει.

Αλλαγές προωθούνται και όσον αφορά τις κυρώσεις για την 
αδήλωτη εργασία, έπειτα από έλεγχο του ΣΕΠΕ. Το πρόστιμο 
παραμένει στις 10.500 ευρώ για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο, 
αλλάζουν όμως οι εκπτώσεις που προβλέπονταν στο παρελ-
θόν, σε περίπτωση που ο εργοδότης εντός 10 ημερών προ-
σλάβει τον εργαζόμενο.
Συγκεκριμένα, το πρόστιμο περιορίζεται στις 2.000 ευρώ, υπό 
την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης θα προσλάβει τον εργαζό-
μενο με πλήρη εργασία, για τουλάχιστον 12 μήνες. Σήμερα 
το πρόστιμο αυτό είναι στις 3.000 ευρώ, ενώ προβλέπονται 
και μικρότερες μειώσεις, εφόσον η πρόσληψη είναι 3μηνη 
ή 6μηνη. Οι ενδιάμεσες αυτές περιπτώσεις καταργούνται. 
Παράλληλα, δημιουργείται «μαύρη λίστα» στο σύστημα 
«Εργάνη» με επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν εντοπιστεί 

με αδήλωτους εργαζομένους. Θα αποκλείονται από ευμενείς 
φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις.
Επίσης, θα πρέπει να καταχωρίζονται υποχρεωτικά, στο σύ-
στημα «Εργάνη», συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών που 
αφορούν απασχολουμένους με αυτήν τη μορφή απασχόλη-
σης σε έως δύο εργοδότες,  καθώς και οι απασχολούμενοι 
με εργόσημο. Στις ασφαλιστικές διατάξεις του σχεδίου νόμου 
περιλαμβάνονται αλλαγές όπως η αναστολή χρήσης ηλε-
κτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ, σε 
εργοδότες που δεν καταβάλλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές 
εισφορές. Παράλληλα, προβλέπεται ότι ο ΕΦΚΑ θα πρέπει να 
καταρτίσει έως τις 30/6/2021 τους εκκρεμείς ισολογισμούς 
των ετών 2017, 2018 και 2019.

«Παρουσιάζουμε σήμερα ένα μεταρρυθμιστικό νομοσχέδι-
ο-τομή στην αγορά εργασίας υπέρ των εργαζομένων, των 
συνεπών επιχειρήσεων, της πλήρους απασχόλησης, της αύ-
ξησης των εσόδων στα ασφαλιστικά ταμεία και της νομιμότη-
τας στην αγορά εργασίας» αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του 
ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης 
Βρούτσης, σχετικά με τις διατάξεις του υπουργείου που εν-
σωματώνονται στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο, το οποίο μπήκε 
στη Διαβούλευση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Συγκεκριμένα, ο κ. Βρούτσης αναφέρει ότι επιβεβαιώνεται η 
σταθερή μας θέση για την ανεξαρτησία των συλλογικών δια-
πραγματεύσεων και την ενίσχυση της συλλογικής αυτονομίας 
των κοινωνικών εταίρων, ενώ, ταυτόχρονα, εναρμονιζόμα-
στε με την επικρατούσα ευρωπαϊκή πρακτική.
«Δημιουργούμε για πρώτη φορά ηλεκτρονικό μητρώο συν-
δικαλιστικών οργανώσεων εργοδοτών και εργαζόμενων. 
Διασφαλίζουμε την πληρότητα και την διαφάνεια σε σχέση 

με την ταυτότητα και την αντιπροσωπευτική δυνατότητα των 
κοινωνικών εταίρων. Στηρίζουμε τον υγιή και αντιπροσω-
πευτικό συνδικαλισμό. Εισάγουμε για πρώτη φορά στη χώρα 
μας τη δυνατότητα συμμετοχής των εργαζομένων με ηλε-
κτρονική ψήφο τόσο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
διοίκησης, όσο και στη λήψη αποφάσεων για απεργία» επι-
σημαίνει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Παράλληλα, σημειώνει: «Εισάγουμε μέτρα για την καταπο-
λέμηση της υποδηλώμενης εργασίας. Αυξάνουμε κατά 12% 
το κόστος των επιπλέον ωρών σε περίπτωση υπέρβασης 
των συμφωνημένων όρων της απασχόλησης, με σκοπό την 
ενίσχυση της εργασίας πλήρους ωραρίου και κυρίως της 
αποτροπής των εργοδοτών από την συστηματική προσφυγή 
στις καταχρηστικού τύπου συμβάσεις μερικής απασχόλησης. 
Επιχειρούμε ένα πρώτο σημαντικό, καινοτόμο βήμα για την 
καταπολέμηση του φαινομένου της υποδηλώμενης εργασίας, 
το οποίο έλαβε εκρηκτικές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια».

Παράλληλα, ο κ. Βρούτσης τονίζει ότι αναβαθμίζεται και διευ-
ρύνεται ο ρόλος του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» 
στην καταγραφή της εργασίας και της απασχόλησης.
«Αυστηροποιούμε το πλαίσιο για την καταπολέμηση της αδή-
λωτης εργασίας στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της πλήρους 
απασχόλησης. Δημιουργούμε για πρώτη φορά ηλεκτρονικό 
μητρώο παραβατικότητας και αδήλωτης εργασίας. Το συγκε-
κριμένο μητρώο θα αποτελέσει κρίσιμη πηγή πληροφόρησης 
για στοχευμένους και επαναληπτικούς ελέγχους. Στηρίζουμε 
τους συνεπείς επιχειρηματίες. Διασφαλίζουμε τη διαφάνεια 
στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) με την 
υποχρέωση κατάρτισης ισολογισμών και την πιστή απεικό-
νιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης του οργανισμού» 
υπογράμμισε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων.

Παράταση ισχύος του «μπόνους» 5.000 ευρώ που ίσχυσε 
πέρυσι για τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ που συμπληρώνουν 
τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, και για τη φετινή χρονιά, 
συμφωνήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες στη συνάντηση 
που είχε απόψε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 
ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης με τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ Γιώργο 
Αδαμίδη και το προεδρείο της ομοσπονδίας, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η ρύθμιση αυτή, αφορά σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των συν-

δικαλιστών, περί τα 150 άτομα που εργάζονται στη μητρική 
εταιρεία και εντάσσεται στη λογική της ανανέωσης του προ-
σωπικού. Ανάλογα με το μισθολογικό καθεστώς των εργαζό-
μενων το όριο ηλικίας διαμορφώνεται στα 60, 62 ή 65 χρόνια.
Στα λοιπά θέματα (απόσυρση λιγνιτικών μονάδων, αποκρατι-
κοποίηση ΔΕΔΔΗΕ, εθελούσια έξοδος προσωπικού κ.ά.) έγινε 
γενική επισκόπηση ενόψει των συζητήσεων που διεξάγονται 
μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών.
Σε ό,τι αφορά τέλος τη μείωση της έκπτωσης που ισχύει για 

τους λογαριασμούς ρεύματος των εργαζομένων στη ΔΕΗ, η 
οποία θα εφαρμοστεί με νόμο, από πλευράς ΓΕΝΟΠ ετοιμάζε-
ται δικαστική προσφυγή με το αιτιολογικό ότι η έκπτωση είχε 
συμφωνηθεί με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Την ερχόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται συνάντηση του 
υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη 
με τους εκπροσώπους της ΓΕΝΟΠ.

 «ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ» ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΔΗΛΩΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΒΡΟΥΤΣΗΣ: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ – ΤΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
«Θα συμβάλει στην πλήρη απασχόληση και στην αύξηση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων»

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΟΠ
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Κριτική στις ρυθμίσεις για τα εργασιακά που περιλαμβάνονται 
στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, ασκούν πηγές 
του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σε άτυπο ενημερωτικό 
σημείωμα, σημειώνουν μεταξύ άλλων ότι με το συνδυασμό των 
αλλαγών που προβλέπονται στο νομοσχέδιο για τις συλλογικές 
συμβάσεις και τη διαιτησία, «επανερχόμαστε στο καθεστώς που 
ίσχυε επί μνημονίων, πριν την επαναφορά των βασικών αρχών 
των συλλογικών διαπραγματεύσεων που υλοποίησε ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ». «Οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας ουσιαστικά 
εξαφανίζονται», τονίζουν και προσθέτουν ενδεικτικά ότι «η 
κλαδική σύμβαση στα ξενοδοχεία που επέκτεινε η κυβέρνηση 
του ΣΥΡΙΖΑ, έφερε αυξήσεις κατά μέσο όρο 103 ευρώ μηνιαίως 
στους μισθούς των εργαζομένων».
 
Αναλυτικά, αναφέρεται:
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας
- Καταργεί το πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων και 
των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που επανέφε-
ρε ο ΣΥΡΙΖΑ.
- Καταργεί επί της ουσίας την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης: 
Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να μην εφαρμόζουν τις κλαδικές 
συμβάσεις και να μειώνουν μισθούς και δικαιώματα, επικαλού-
μενες οικονομικές δυσλειτουργίες.
Ταυτόχρονα δημιουργεί αντικίνητρο στους εργοδότες να υπο-
γράφουν κλαδική συλλογική σύμβαση, όταν οι ανταγωνιστές 
τους θα μπορούν να πληρώνουν τους εργαζόμενούς τους με 
χαμηλότερους μισθούς. 
- Χαμηλότεροι μισθοί και λιγότερα δικαιώματα απ’ ότι στις εθνι-
κές κλαδικές συμβάσεις θα μπορούν να ορίζονται και με τοπικές 
κλαδικές συμβάσεις, δημιουργώντας έτσι ειδικές οικονομικές 
ζώνες. 
- Καταργεί επί της ουσίας την επεκτασιμότητα: Η επέκταση και 
η υποχρεωτικότητα των κλαδικών συμβάσεων αναιρούνται.
Μια επιχείρηση θα μπορεί να αποκλίνει και από κλαδική συλλο-
γική σύμβαση που έχει επεκταθεί. 
Συγχρόνως, ο υπουργός θα μπορεί να μην επεκτείνει μια 
κλαδική συλλογική σύμβαση, παρότι καλύπτει το 51% των 
εργαζόμενων του κλάδου, αν θεωρεί ότι μπορεί να βλάψει την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.
- Δημιουργείται έτσι, ένας μηχανισμός συμπίεσης μισθών και 
δικαιωμάτων.

Διαιτησία

- Το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία περιορίζε-
ται ασφυκτικά σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις.
- Οι εργαζόμενοι θα διεκδικούν κλαδικές συμβάσεις, οι εργοδό-
τες θα αρνούνται και η ιστορία θα τελειώνει εκεί. Χωρίς καμία 
άλλη επιλογή για τους εργαζόμενους.
Με τον συνδυασμό των παραπάνω, επανερχόμαστε στο κα-
θεστώς που ίσχυε επί μνημονίων, πριν την επαναφορά των 
βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων που 
υλοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργα-
σίας ουσιαστικά εξαφανίζονται. Η σημασία, δε, των κλαδικών 
συμβάσεων είναι μεγάλη στη χώρα μας όπου δραστηριοποιού-
νται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ενδεικτικά η κλαδική 
σύμβαση στα ξενοδοχεία που επέκτεινε η κυβέρνηση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, έφερε αυξήσεις κατά μέσο όρο 103 ευρώ μηνιαίως στους 
μισθούς των εργαζομένων.  
 
Αδήλωτη εργασία
- Μειώνει το πρόστιμο για αδήλωτη εργασία στην περίπτωση 
πρόσληψης του εργαζόμενου.
- Ταυτόχρονα καταργεί την υποχρέωση του εργοδότη για ανα-
γνώριση και καταβολή ενσήμων τριών μηνών αναδρομικά 
στον αδήλωτο εργαζόμενο.
- Ουσιαστικά δημιουργεί αντικίνητρο για να προσλαμβάνονται 
νόμιμα οι εργαζόμενοι. Στην πράξη οι επιχειρήσεις θα δουλεύ-
ουν με αδήλωτους εργαζόμενους και εφόσον τους πιάσει ο 
έλεγχος θα τους προσλαμβάνουν νόμιμα χωρίς να επισείεται 
καμία ιδιαίτερη τιμωρία.
 
Συνδικαλιστικός νόμος
- Κάνει λόγο για δημιουργία Μητρώου συνδικαλιστικών οργα-
νώσεων εργαζομένων και εργοδοτών.
- Αποτελεί παρέμβαση στη συλλογική αυτονομία και λειτουργία 
των συνδικάτων. Οι λεπτομέρειες θα διευκρινιστούν με υπουρ-
γικές αποφάσεις και θα καταστεί σαφές ποιοι περιορισμοί τίθε-
νται στη δράση των τελευταίων.
- Δίνεται δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας – και για την 
κήρυξη απεργιών – που μπορεί να δυσκολέψει τη λήψη από-
φασης για απεργία ή να δημιουργήσει ζητήματα πιέσεων και 
χειραγώγησης.
 
Καθυστέρηση δεδουλευμένων αποδοχών 
- Τροποποιεί διάταξη του ΣΥΡΙΖΑ η οποία όριζε ότι ο εργαζόμε-
νος μπορεί να θεωρήσει την αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής 

δεδουλευμένων ως καταγγελία της σύμβασης από τον εργοδό-
τη, να πάρει επίδομα ανεργίας και να διεκδικήσει αποζημίωση.
- Τώρα το διάστημα μη καταβολής δεδουλευμένων ορίζεται 
ρητά σε 2 μήνες και όχι νωρίτερα. Με τον ισχύοντα νόμο ακό-
μη και μονομερής βλαπτική μεταβολή μπορεί να θεωρηθεί και 
πολύ μικρότερη καθυστέρηση. 
 
Μερική απασχόληση
- Προβλέπει προσαύξηση 12% στο ωρομίσθιο για κάθε ώρα 
υπέρβασης του ωραρίου μερικής απασχόλησης.
- Το μέτρο από μόνο του δεν έχει αξία αν δεν υπάρχει έλεγχος της 
υποδηλωμένης εργασίας. Για να εντοπιστούν οι υποδηλωμένοι 
εργαζόμενοι θα πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι και όχι απαξίωση 
του ΣΕΠΕ.
- Δεδομένης δε της εξαγγελίας του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ 
ότι θα καταργηθεί ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ για τη δήλωση και τον 
έλεγχο της υπερεργασίας και των υπερωριών, αντιλαμβάνεται 
κανείς ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση μοιάζει κυρίως με επικοι-
νωνιακή απόπειρα καλλωπισμού των αρνητικών εργασιακών 
ρυθμίσεων και όχι με ρύθμιση ουσίας. 
- Για την καταπολέμηση της υποδηλωμένης εργασίας ο ΣΥΡΙΖΑ 
θεσμοθέτησε αυξημένο πρόστιμο στις περιπτώσεις παραβίασης 
του ωραρίου εργαζομένου μερικής απασχόλησης.
 
Μητρώο παραβατικών επιχειρήσεων για την αδή-
λωτη εργασία
- Το Μητρώο παραβατικών επιχειρήσεων για όλες τις παραβά-
σεις της εργατικής νομοθεσίας θεσπίστηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ.
- Το μητρώο που θέλει να φτιάξει η ΝΔ είναι υποπερίπτωση του 
παραπάνω και φανερώνει ότι αντιλαμβάνεται ως μόνη παρά-
βαση της εργατικής νομοθεσίας την αδήλωτη εργασία.
 
Αναβάθμιση ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στην καταγραφή της εργα-
σίας και της απασχόλησης
- Η ΝΔ, σε ένα «αναπτυξιακό» νομοσχέδιο, και ενώ κάνει συ-
νέχεια δηλώσεις για την μείωση της γραφειοκρατίας, εισαγάγει 
ένα πρόσθετο βάρος για τις επιχειρήσεις, βάζοντάς τες να δηλώ-
νουν ξανά στοιχεία που έχουν δηλώσει σε άλλες πλατφόρμες 
- Η ορθή δημόσια διοίκηση θα έπρεπε να κινηθεί στην εξασφά-
λιση διαλειτουργικότητας (κάτι που προωθούσε η κυβέρνηση 
του ΣΥΡΙΖΑ)
- Η διάταξη δεν ορίζει καμία κύρωση προς τις επιχειρήσεις σχετι-
κά με την εργατική νομοθεσία.»

Διαφωνεί το Κίνημα Αλλαγής με τις βασικές παραμέτρους του 
αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου. Ειδικότερα, διαφωνεί έντονα 
με τις ρυθμίσεις που αφορούν στις εργασιακές σχέσεις, σύμφω-
να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
«Η Ελλάδα δεν μπορεί να μετατραπεί σε χώρα φθηνής και απα-
ξιωμένης εργασίας. Δυστυχώς σημαντικό μέρος του Σχεδίου 
του Αναπτυξιακού Νόμου, που κατατέθηκε σε διαβούλευση, 
λειτουργεί σε αυτήν τη λογική, έρχεται να υλοποιήσει τις δε-
σμεύσεις που έχει αναλάβει ο κ. Μητσοτάκης στον ΣΕΒ», ανα-

φέρει ανακοίνωση του Κινήματος Αλλαγής.
«Τα άρθρα του Νομοσχεδίου που αφορούν ιδιαίτερα τις συλ-
λογικές διαπραγματεύσεις, επαναφέρουν την λογική της εσω-
τερικής υποτίμησης, μειώνουν δραστικά τα δικαιώματα και τις 
αμοιβές των εργαζομένων», προστίθεται στην ανακοίνωση.
Σύμφωνα με το ΚΙΝΑΛ, αντί της διαφημιζόμενης «επιστροφής 
στην κανονικότητα», κυριαρχεί η υποπροστασία των εργαζό-
μενων, με σειρά χειρουργικού χαρακτήρα παρεμβάσεων που 
οδηγούν στην απαξίωση των συλλογικών συμβάσεων και στην 

ενίσχυση της εργοδοτικής ασυδοσίας. 
«Το Κίνημα Αλλαγής στηρίζει απόλυτα την Εθνική Γενική Σύμ-
βαση και τις Κλαδικές Συμβάσεις Εργασίας, αλλά και την καθο-
λική εφαρμογή τους σε όλες τις επιχειρήσεις είτε συμμετέχουν 
στις εργοδοτικές οργανώσεις είτε όχι. Η κυβέρνηση θα μας βρει 
απέναντι μέσα και έξω από τη Βουλή!», καταλήγει η ανακοίνω-
ση του ΚΙΝΑΛ. Συνέχεια στη σελ 13

ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 
Η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ στις ρυθμίσεις του αναπτυξιακού νομοσχεδίου για τα εργασιακά

Με ρυθμίσεις του αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου που αφορούν στις εργασιακές σχέσεις διαφωνεί το ΚΙΝΑΛ
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«Πιστεύουμε ακράδαντα στις δυνατότητες της χώρας» 
υπογράμμισε ο Ελληνοαμερικανός πρόεδρος και CEO της 
Mohegan Gaming & Entertainment, Mάριο Κοντομέρκος, 
όταν επισκέφθηκε το περίπτερο της εταιρείας στη φετεινή 
Διθενή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ο κ. Κοντομέρκος ταξίδεψε από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα, ειδι-
κά για να επισκεφθεί την έκθεση, «δίνοντας το στίγμα της 
ισχυρής παρουσίας της εταιρείας» όπως σημειώνεται σε 
σχετική ανακοίνωση και εκτιμάται ότι «η επίσκεψη αυτή, 
είναι ενδεικτική του μεγάλου ενδιαφέροντος της Mohegan 
Gaming & Entertainment για τον ελληνικό χώρο και ιδι-
αίτερα για το έργο του Ελληνικού, αφού αποτελεί έναν 
ισχυρό διεκδικητή του διαγωνισμού για την άδεια καζίνο 
και τη σημαντική συνολική ανάπτυξη».  
Ο κ. Κοντομέρκος δήλωσε συγκεκριμένα, «Εδώ και δύο 
χρόνια, η Mohegan Gaming & Entertainment έχει εκ-
φράσει τη σταθερή και σοβαρή της δέσμευση απέναντι 
στο έργο του Ελληνικού. Πιστεύουμε ότι αυτό το έργο θα 

αποτελέσει οικονομικό καταλύτη που θα «γυρίσει σελίδα» 
για την Ελλάδα και θα δημιουργήσει μια νέα, σύγχρονη 
ταυτότητα για την Αθήνα, ως τον πλέον αξιόλογο, κο-
ρυφαίο ψυχαγωγικό και επαγγελματικό προορισμό στη 
Νότια Ευρώπη. Η MGE διαθέτει τη μακρόχρονη εμπειρία, 
διοίκηση, δημιουργικότητα, κοινωνική ευαισθησία, ευ-
θύνη, και οικονομική δύναμη, προκειμένου να υποστηρί-
ξουμε τους στόχους της χώρας για τις επόμενες γενιές. Πιο 
συγκεκριμένα, αυτή την εποχή η MGE επενδύει περίπου 5 
δις δολάρια σε project ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανο-
μένης της Ελλάδας, τα οποία θα δημιουργήσουν περισσό-
τερες από 40 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας παγκοσμίως. 
Μαζί με τον συνέταιρό μας στην Ελλάδα, τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, 
πιστεύουμε ακράδαντα στις δυνατότητες της χώρας κα-
θώς και ότι η επιτυχία του Ελληνικού θα ωθήσει δεκάδες 
επιπρόσθετες επενδύσεις, που θα στηρίξουν τη συνολική 
ανάπτυξη της περιοχής. Είμαστε ευχαριστημένοι με τις 
προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να ολοκληρώσει 

αυτό το σπουδαίο έργο και προσβλέπουμε στην ευκαιρία 
να συμβάλουμε σε αυτό το έργο-ορόσημο για τη χώρα».
Η Mohegan Gaming & Entertainment, που συμμετέχει 
με ένα μεγάλο περίπτερο στον εκθεσιακό χώρο, είναι πα-
γκόσμια ηγέτιδα στο χώρο ανάπτυξης ακινήτων και λει-
τουργίας συγκροτημάτων που παρέχουν βέλτιστες λύσεις 
ψυχαγωγίας και ολοκληρωμένης ταξιδιωτικής εμπειρίας.
Επίσης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η 
εταιρεία είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες συγκρο-
τημάτων καζίνο-ξενοδοχείων παγκοσμίως, έχει πραγμα-
τοποιήσει τεράστιες επενδυτικές κινήσεις στην Αμερική, 
τον Καναδά και τη Βόρεια Ασία, και δέχεται εκατομμύρια 
επισκέπτες ετησίως. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν ξε-
νοδοχειακή διαμονή υψηλού επιπέδου, δραστηριότητες 
τυχερών παιγνίων, βραβευμένες γαστρονομικές εμπειρί-
ες, αγορές πολυτελών ειδών και ψυχαγωγικά και καλλι-
τεχνικές εκδηλώσεις.

Συνέχεια από τη σελ 12
ΚΚΕ για αναπτυξιακό νομοσχέδιο: Κατάργηση 
συλλογικών συμβάσεων και χτύπημα δικαιω-
μάτων
Σε ανακοίνωσή του για το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, το 
Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
αναφέρει τα εξής:
«Η κατάργηση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, με 
τις δυνατότητες που δίνονται στους εργοδότες να μην τις 
εφαρμόζουν και το παραπέρα χτύπημα των συνδικαλιστι-
κών δικαιωμάτων, σε συνδυασμό με τα νέα προκλητικά 
προνόμια στο κεφάλαιο, που περιλαμβάνει το αναπτυξια-
κό νομοσχέδιο, καταρρίπτουν το μύθο ότι η καπιταλιστική 
ανάπτυξη είναι για όλους.
Το πρόσημο της ανάπτυξης το έχουμε ζήσει, το γνωρίζου-
με! Η ανάπτυξη που προσδοκούν η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ προϋ-
ποθέτει την εξαθλίωση της συντριπτικής πλειοψηφίας του 
λαού, τη δουλειά χωρίς δικαιώματα, μέχρι τα βαθιά γερά-
ματα και το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα υποταγμένο 
με άφωνα συνδικάτα.
Η κυβέρνηση της ΝΔ ετοιμάζεται να παραδώσει άμεσα 
στους επιχειρηματικούς ομίλους τα «δωράκια» που εξήγ-
γειλε πριν μερικές μέρες στη ΔΕΘ, στέλνοντας το βαρύ λο-
γαριασμό γι’ αυτά στην εργατική τάξη, το λαό.
Τι άλλο από «δώρα» είναι η προνομιακή αδειοδότηση, 

με χαλαρότερους όρους, όσων επιχειρήσεων βρίσκονται 
μέσα σε επιχειρηματικά πάρκα και η αδειοδότηση εξπρές, 
με διάλυση των ελάχιστων δικλείδων προστασίας του πε-
ριβάλλοντος, που είχαν παραμείνει στη νομοθεσία, απο-
δεικνύοντας πόσο υποκριτικός είναι ο «σεβασμός» τους 
στο περιβάλλον.
Αλλά και η σιγή νεκροταφείου που θέλει να επιβάλει στους 
τόπους δουλειάς, συμπληρώνοντας την αντεργατική 
νομοθεσία, για την οποία έχει προετοιμάσει το έδαφος η 
προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Στο πολυνομοσχέδιο προβλέπονται όροι, που ουσιαστικά 
καταργούν τις όποιες κλαδικές συμβάσεις είχαν απομείνει, 
ύστερα από το συντριπτικό χτύπημα που είχε δοθεί τα 
προηγούμενα χρόνια στις συλλογικές διαπραγματεύσεις 
και συμβάσεις. Η υπερίσχυση των τοπικών συμβάσεων 
έναντι των εθνικών έρχεται να μειώσει ακόμα περισσότε-
ρο τον κατά 25% συμπιεσμένο μέσο μισθό.
Εγκαινιάζεται η δημιουργία Ειδικών Οικονομικών Ζωνών, 
που αποτελεί απαίτηση των βιομηχάνων και των άλλων 
εργοδοτικών ενώσεων και στις οποίες «νόμιμα» θα κατα-
στρατηγείται κάθε εργατικό – λαϊκό δικαίωμα. Το νομο-
σχέδιο είναι ένας παράδεισος για τους επιχειρηματικούς 
ομίλους, καθώς ελαστικοποιεί τους απαραίτητους όρους 
για αυτούς, ώστε να προχωρήσει ανεμπόδιστα η επιχει-
ρηματικότητα και η τόνωση του «επενδυτικού κλίματος».

Γι’ αυτό το λόγο, στο ίδιο νομοσχέδιο έρχονται και οι νέες 
αντιδραστικές αλλαγές στο συνδικαλιστικό νόμο, συνέχεια 
αυτών που ψήφισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και προω-
θεί το φακέλωμα των συνδικάτων, των εργαζόμενων, 
επιχειρεί να βάλει τους αγώνες των εργαζομένων και τη 
συνδικαλιστική δράση στο γύψο.
Το πολυνομοσχέδιο ορίζει ως ανώτατη αρχή τον υπουργό 
Εργασίας, ώστε να καθορίζει με Υπουργικές Αποφάσεις το 
συνδικαλιστικό νόμο και τα καταστατικά των Σωματείων, 
να τα υπερβαίνει, καθώς θα ορίζει και τον τρόπο λήψης 
αποφάσεών τους.
Παράλληλα, προωθεί το φακέλωμα της συνδικαλιστικής 
δράσης. Αναφέρεται χαρακτηριστικά πως για κάθε θέμα 
σχετικά με τη δημιουργία του μητρώου συνδικαλιστικών 
οργανώσεων και εργαζομένων, τη δημοσιότητα των 
στοιχείων και για κάθε αναγκαία τεχνική λεπτομέρεια, 
καθώς και για τη χορήγηση πληροφοριών σε σχέση με 
τα στοιχεία του μητρώου, παραπέμπονται σε απόφαση 
του υπουργού Εργασίας. Καμιά ανοχή, καμιά αναμονή! 
Τώρα πρέπει να σημάνει συναγερμός σε κάθε κλάδο και 
τόπο δουλειάς, για να μην περάσει η νέα αντεργατική επί-
θεση, για να θυσιαστούν τα εργατικά και συνδικαλιστικά 
δικαιώματα των εργαζομένων στο βωμό των κερδών του 
κεφαλαίου».

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΗΣ MOHEGAN GAMING & ENTERTAINMENT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ 
ΚΑΖΙΝΟ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Εξέφρασε ο πρόεδρός της, Μάριο Κοντομέρκος από την ΔΕΘ

ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 
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Στην Περιφέρεια Αττικής μεταφέρεται από το υπουργείο Περι-
βάλλοντος η διαχείριση του πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», με 
τροπολογία, που αναμένεται να κατατεθεί άμεσα στη Βουλή, 
σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Κ. Χατζηδάκη, μετά τη 
συνάντησή του σήμερα για το θέμα με τον περιφερειάρχη 
Αττικής Γ. Πατούλη, τον δήμαρχο Ιλίου Ν. Ζενέτο και τον δή-
μαρχο Αγίων Αναργύρων-Καματερού Στ. Τσίρμπα, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο γγ Φυσικού Περιβάλλοντος 
και Υδάτων Κ. Αραβώσης και ο γγ Χωροταξίας και Αστικού 
Περιβάλλοντος Ευθ. Μπακογιάννης.
Μετά το τέλος της συνάντησης, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε: 
«Στα τέλη Αυγούστου, όταν επισκέφθηκα το Πάρκο «Αντώνης 
Τρίτσης» και είδα την απαράδεκτη κατάσταση που έχει δημι-
ουργηθεί, είπα ότι θα βρεθεί μέσα στο Σεπτέμβριο μία καθαρή 
λύση για αυτό το θέμα. Και σήμερα ανακοινώνουμε ακριβώς 
αυτή την καθαρή λύση.
Το Πάρκο Τρίτση παύει να είναι αρμοδιότητα του υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θα είναι αρμοδιότητα της 
Περιφέρειας Αττικής. Με ορατή και διακριτή συμμετοχή των 
Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

Η δουλειά των υπουργείων δεν είναι να είναι διαχειριστές 
πάρκων. Τα υπουργεία έχουν επιτελικό ρόλο. Δεν αποκτούν 
ειδικό βάρος οι υπουργοί όταν φορτώνονται αρμοδιότη-
τες και ειδικά τέτοιου είδους αρμοδιότητες. Ειδικό βάρος οι 
υπουργοί και τα υπουργεία αποκτούν όταν επιτελούν τον 
επιτελικό τους ρόλο.
Είναι κατεύθυνση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη 
να δώσουμε έμφαση ιδιαίτερη στο περιβάλλον, αλλά για να 
έχουμε αποτελέσματα, πρέπει να υιοθετήσουμε και μια νέα 
φιλοσοφία. Δεν έχω κανένα λόγο να πιστεύω ότι ακολουθώ-
ντας προσωπικά τον δρόμο που ακολούθησαν προκάτοχες 
κυβερνήσεις με τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι σήμερα, 
θα καταλήξω προσωπικά σε διαφορετικά αποτελέσματα.
Πρέπει να υιοθετήσουμε τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές. 
Η συμμετοχή της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης στη διαχείριση των πάρκων είναι κομβι-
κής σημασίας και έχει σίγουρα προστιθέμενη αξία».
Σε ό,τι αφορά το θέμα της χρηματοδότησης, ο υπουργός 
διευκρίνισε πως «ό,τι έχει το υπουργείο, μεταφέρεται στην 
Περιφέρεια και σίγουρα θα στηριχθεί η Περιφέρεια ως προς 
τις ανάγκες διαχείρισης του πάρκου».

Στη δική του δήλωση ο κ. Πατούλης, σημείωσε, μεταξύ 
άλλων: «Για το συγκεκριμένο ζήτημα θεωρούμε ότι μέσα 
από την συμπόρευση και τη συνδιαχείριση της Περιφέρειας 
Αττικής με τους όμορους δήμους, του Ιλίου και των Αγίων 
Αναργύρων, το πάρκο θα αναβαθμιστεί, θα ενισχυθεί ο μη-
τροπολιτικός του χαρακτήρας και συγχρόνως θα επιτελέσει 
και τον ρόλο του, κάτι που σήμερα δεν συμβαίνει.
Προτεραιότητά μας είναι να γίνει η Αττική περιφέρεια υγείας, 
ευζωίας και να είμαστε σε θέση να δίνουμε στους πολίτες τη 
δυνατότητα να επωφελούνται των κοινόχρηστων χώρων, σε 
ένα υγιές και λειτουργικό περιβάλλον.
Θα προχωρήσουμε άμεσα σε παρεμβάσεις προκειμένου το 
Πάρκο να γίνει λειτουργικός χώρος αναψυχής, αλλά και κέ-
ντρο ανάπτυξης της περιβαλλοντικής συνείδησης των παι-
διών μας, μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα.
Είναι σαφές ότι οι κάτοικοι των δύο δήμων, οι οποίοι θα βρί-
σκονται κοντά, θα έχουν τον πρώτο λόγο στο επίπεδο της αξι-
οποίησης αυτών των δυνατοτήτων. Είμαι σίγουρος ότι μέσα 
από τη δική μας προσπάθεια και την συμπόρευση μαζί με την 
τοπική αυτοδιοίκηση του πρώτου βαθμού θα κάνουμε τα πά-
ντα, όπως ακριβώς γίνεται σε όλη την Ευρώπη».

«Εργαζόμενοι και Διοίκηση της περιφέρειας θα διαμορφώ-
σουμε ένα μοντέλο διοίκησης με στόχο την καλύτερη εξυπη-
ρέτηση του πολίτη», τόνισε ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πα-
τούλης από τα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου 
Τομέα, στο Φάληρο σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ..
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, η αντι-
περιφερειάρχης Δήμητρα Νάνου, περιφερειακοί Σύμβουλοι, 
στελέχη των υπηρεσιών και εργαζόμενοι, αφού καλωσόρι-
σαν τον περιφερειάρχη τον ενημέρωσαν για τα προβλήματα 
και τις ελλείψεις που υπάρχουν καθώς και για τις παρεμβάσεις 
που πρέπει να γίνουν. Επισήμανε ότι προτεραιότητα είναι ο 
πολίτης και η καλύτερη εξυπηρέτηση του από τις υπηρεσίες 
της Περιφέρειας.
«Είναι ηθική μας υποχρέωση να εργαστούμε με ενότητα και 
διάθεση σύνθεσης για να δώσουμε λύσεις και να φέρουμε 
στην Αττική μας, την ανάπτυξη που της αξίζει. Το στελεχιακό 

δυναμικό της Περιφέρειας μπορεί και έχει τη δυνατότητα να 
συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση. Οι πολίτες μας εξέλεξαν 
για να βρούμε λύσεις στα προβλήματα που τους απασχολούν. 
Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να αποτύχουμε» σημείωσε χα-
ρακτηριστικά ο κ. Πατούλης.
Ο περιφερειάρχης ενημερώθηκε για τα έργα που υλοποιού-
νται στην περιοχή. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε θέματα που 
αφορούν στην έκδοση αδειών οδήγησης καθώς στην περιο-
χή υπάρχουν 14.000 αιτήσεις σε εκκρεμότητα. Ο Γ. Πατούλης 
ζήτησε από τις υπηρεσίες να προβούν άμεσα στην υλοποίηση 
του σχεδίου που έχει αποφασιστεί σε κεντρικό επίπεδο και με 
ομάδες εργασίας να δοθούν υπερωρίες για να διεκπεραιω-
θούν τα αιτήματα.
«Οφείλουμε να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα μας», τόνισε 
λίγο αργότερα, απευθυνόμενος στους εργαζόμενους, καθώς 
«κοινός εχθρός της διοίκησης και των εργαζομένων είναι τα 

προβλήματα των πολιτών», σημείωσε χαρακτηριστικά υπεν-
θυμίζοντας την πρόθεση να βρεθούν αποτελεσματικές λύσεις 
για την καλύτερη εξυπηρέτηση. «Είμαι βέβαιος ότι θα αισθαν-
θούμε όλοι μαζί υπερήφανοι για το έργο μας. Με σύνθεση και 
συνεργασία θα υλοποιήσουμε ένα ουσιαστικό έργο για τους 
πολίτες και για τα παιδιά μας. Στο πρόσωπό σας βλέπω συ-
νεργάτες» είπε ο περιφερειάρχης.
Τέλος, στη συνάντηση συμμετείχαν οι περιφερειακοί σύμ-
βουλοι, ο Χρήστος Θεοδωρόπουλος πρόεδρος του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου Αττικής, η Μαίρη Βιδάλη εντεταλμένη 
σύμβουλος των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 200 
ετών από την απελευθέρωση του 1821 και των Ολυμπιακών 
αγώνων 2020, η Γεωργία Αδαμοπούλου εντεταλμένη σύμ-
βουλος Νεανικής Επιχειρηματικότητας και ο Ηλίας Γρηγορίου 
εντεταλμένος σύμβουλος επενδύσεων Νότιου Τομέα (Ελληνι-
κό και περιβάλλων χώρος).

Ο Διονύσιος Κυριακόπουλος αναλαμβάνει νέος πρόεδρος 
του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(ΕΚΔΔΑ), μετά την αποδοχή της παραίτησης της Ιφιγένειας 
Καμτσίδου σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ο μέχρι πρότινος επιστημονικός υπεύθυνος του Ινστιτούτου 
Επιμόρφωσης και αναπληρωτής συντονιστής του τομέα 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικής Πολιτικής του ΕΚ-
ΔΑΑ, διορίστηκε ως νέος πρόεδρος, με απόφαση του υπουρ-
γού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου. 
Ο Διονύσιος Κυριακόπουλος είναι υποψήφιος διδάκτορας 
στον τομέα Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κά-
τοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Ναυτιλιακή Πολιτι-
κή (Msc in Marine Policy) στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ της 
Ουαλίας (Cardiff University of Wales). Επίσης, είναι κάτοχος 
πτυχίου Α.Ε.Ι. στα Οικονομικά, του τμήματος Ναυτιλιακών 
Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά. 
Από το 2014 είναι υπεύθυνος Σπουδών και Έρευνας στο 
Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Δι-
οίκησης και Αυτοδιοίκησης. Σχεδίασε και υλοποίησε δεκάδες 
πιστοποιημένα επιμορφωτικά προγράμματα στα πεδία: α) 
της υγείας και συγκεκριμένα της ανάπτυξης του ανθρώπινου 

δυναμικού στις υπηρεσίες υγείας (όλων των βαθμίδων), β) 
της κοινωνικής ασφάλισης και συγκεκριμένα για τον Ενιαία 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (απονομή συντάξεων, έσοδα 
κ.λπ.), γ) της κοινωνικής πρόνοιας και συγκεκριμένα για την 
εφαρμογή του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλ-
ληλεγγύης» και δ) της ισότητας ευκαιριών και ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και συγκεκριμένα για την καταπολέμηση του 
φαινομένου του trafficking και την παιδική προστασία (δικαι-
ώματα του παιδιού).

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΝ, Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Η ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ
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Ξεπερνά το 1,5 δισ. ευρώ το ύψος επένδυσης των έργων 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), συνολικής ισχύος 1,3 
gigawatt, που υλοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα, επισήμανε 
–όπως αναφέρει το ΑΠΕ- ο ηλεκτρολόγος μηχανικός, ειδικός 
επιστήμονας, συντονιστής της Ομάδας διαγωνιστικών διαδι-
κασιών ΑΠΕ της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), Διονύσης 
Παπαχρήστου, γνωστοποιώντας την απόφαση της ΡΑΕ για τη 
διενέργεια νέου διαγωνισμού για φωτοβολταϊκά και αιολικές 
εγκαταστάσεις, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
αιτήσεων την 4η Νοεμβρίου και πραγματοποίηση της ηλεκτρο-
νικής δημοπρασίας στις 12 Δεκεμβρίου.
Μιλώντας σε εκδήλωση της ΡΑΕ, που έγινε στο πλαίσιο της 84ης 
ΔΕΘ, με θέμα τις ΑΠΕ, ο ίδιος αναφέρθηκε στις 11 διαγωνιστικές 
διαδικασίες, που πραγματοποίησε η ΡΑΕ στο διάστημα από τον 
Δεκέμβριο του 2016 μέχρι και τον Ιούλιο του 2019, λέγοντας 
χαρακτηριστικά ότι “στον τελευταία διαγωνισμό παρουσιάστη-
κε σημαντική μείωση όπου παρουσιάστηκε σημαντική μείωση 
των τιμών προς όφελος των καταναλωτών και της εθνικής 
οικονομίας”.
Από την πλευρά της η οικονομολόγος, διευθύντρια αδειοδοτή-
σεων και μητρώων στη ΡΑΕ, Δρ. Αδαμαντία Βέρρα, παρουσί-
ασε κατά την ομιλία της στην εσπερίδα το “τεράστιο”, όπως η 
ίδια χαρακτήρισε, αδειοδοτικό έργο που έχει παραχθεί από την 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, “παρά τη μεγάλη υποστελέχωσή 
της, τόσο στον τομέα του φυσικού αερίου, όσο και στον τομέα 
του ηλεκτρισμού” και έθεσε επί τάπητος το θεσμικό πλαίσιο, τα 
ποσοτικά στοιχεία, καθώς και τα προβλήματα που διέπουν την 
αδειοδοτική διαδικασία.
Προβαίνοντας σε ορισμένες διαπιστώσεις, η κ. Βέρρα επισήμανε 
ότι παρατηρείται κατακόρυφη αύξηση των αιτήσεων και των 
αιτημάτων έκδοσης διοικητικών πράξεων στη ΡΑΕ για έκδοση 
αδειών για όλες τις τεχνολογίες, καθώς και των ενεργειών που 
χρήζουν άμεσης ολοκλήρωσης εκ παραλλήλου, στο πλαίσιο 
των διαγωνιστικών διαδικασιών. Σύμφωνα δε με την ίδια, έχει 
αυξηθεί ο όγκος διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί από 
τη ΡΑΕ για όλες τις τεχνολογίες, ενώ για τις ΑΠΕ σημείωσε ότι 
“έχουν λάβει συνολικά άδειες παραγωγής 2.243 έργα συνολι-
κής ισχύος 27.623 MW και μόνο τα 642 έργα συνολικής ισχύος 
3.930 MW πήραν τελικά την άδεια λειτουργίας».

Υπογραμμίζοντας στο πλαίσιο αυτό τις θεσμικές «αντιξοότητες», 
η κ. Βέρρα επισήμανε ότι “η μη κατανόηση του θεσμικού πλαι-
σίου που διέπει την αδειοδότηση και η κατ’ επέκταση η υποβολή 
ελλιπών φακέλων προς αξιολόγηση, δημιουργούν καθυστέρη-
ση στην αδειοδοτική διαδικασία” και συμπλήρωσε: “κατατίθε-
νται πλήθος συμπληρωματικών στοιχείων προς υποβολή και 
αξιολόγηση, μετά την υποβολή της αίτησης για χορήγηση άδεια 
παραγωγής”.
Μιλώντας για τα πεδία βιομάζα, βιοαέριο και βιορευστά, η κ. 
Βέρρα επισήμανε ότι 56 έργα διαθέτουν άδεια παραγωγής με 
πρώτη ύλη το βιοαέριο, συνολικής ισχύος 168,2 MW, επτά έργα 
με άδεια λειτουργίας συνολικής ισχύος 48,8MW, έντεκα έργα με 
εμπορική άδεια συνολικής ισχύος 35,1MW, 12 έργα με περιβαλ-
λοντική αδειοδότηση συνολικής ισχύος 25,3ΜW και 26 έργα με 
άδεια παραγωγής πριν το στάδιο της Απόφασης Έγκρισης Περι-
βαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), συνολικής ισχύος 59 MW
Οπως διευκρίνισε, εντός του 2018 υποβλήθηκαν και αξιολογή-
θηκαν τρεις αιτήσεις με πρώτη ύλη βιοαέριο και υπογραμμίζο-
ντας ότι φέτος “ακόμη δεν έχει εκδηλωθεί το παραμικρό ενδια-
φέρον”, τόνισε ότι έχουν ήδη εκδοθεί έντεκα άδειες παραγωγής 
με πρώτη ύλη βιορευστά και συνολικής ισχύς 55 MW.
Μεταξύ άλλων, κατά την ομιλία της η κ. Βέρρα επέστησε την 
προσοχή των ενδιαφερομένων, λέγοντας ότι εντοπίζονται κατά 
την έναρξη της αξιολόγησης των αιτήσεων σοβαρές ελλείψεις 
σε απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα, νομικής ή άλλης 
μορφής, με αποτέλεσμα “η ΡΑΕ να ζητά σε κάθε αίτηση συ-
μπληρωματικά/διευκρινιστικά στοιχεία/έγγραφα. Στο πλαίσιο 
αυτό υπογράμμισε ότι «παρουσιάζονται δυσκολίες εκ μέρους 
των αιτούντων να κατανοήσουν το νομικό πλαίσιο, που διέπει 
τη διαδικασία χορήγησης των αιτήσεων, καθώς και τα έγγραφα 
που απαιτούνται βάσει των οριζόμενων στους εκάστοτε κανο-
νισμούς”.
Ένα άλλο πεδίο, στο οποίο η κ. Βέρρα έκανε ιδιαίτερη μνεία, 
αφορά τις πράξεις διαπίστωσης παράβασης/ανακλήσεις. Οπως 
εξήγησε, στο πλαίσιο της εποπτικής αρμοδιότητας η ΡΑΕ διε-
νεργεί έλεγχο των φακέλων των αδειοδοτημένων έργων ΑΠΕ 
αναφορικά με την πορεία υλοποίησης τους και προχωράει στη 
διαδικασία αποστολής Πράξης Διαπίστωσης Παράβασης, όπου 
αυτό απαιτείται. “Κατά τη διάρκεια των ετών 2018-2019, η ΡΑΕ 

απέστειλε συνολικά 104 Πράξεις Διαπίστωσης Παράβασης και 
προχώρησε στην ανάκληση 80 αδειών παραγωγής”.
Στην εσπερίδα, ο δικηγόρος (ΕΕΠ) και προϊστάμενος του τμή-
ματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών θεμάτων της ΡΑΕ, Γεώργιος 
Παιδακάκης, αναφέρθηκε στις κύριες επιμέρους ρυθμίσεις για 
τις ΑΠΕ που περιλαμβάνονται στην εν ισχύ πλέον δέσμη μέτρων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Καθαρή ενέργεια για όλους τους 
Ευρωπαίους», ανέλυσε τα εργαλεία ενδυνάμωσης των κατα-
ναλωτών και των κοινοτήτων και έκανε αναφορά στον Κανο-
νισμό 2019/943 σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας.
Επιπλέον, ο κ. Παιδακάκης αναφέρθηκε στις προβλέψεις και τα 
χρονοδιαγράμματα του Κανονισμού 2018/1999 για τη διακυ-
βέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της δράσης για το κλίμα, 
ενώ έθεσε επί τάπητος και τις κρίσιμες νέες διατάξεις για τις ΑΠΕ, 
με ειδική μνεία στις προκλήσεις ενσωμάτωσης αυτών στην 
εσωτερική έννομη τάξη και αγορά.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνε-
ταιρισμών Αγρινίου, Θωμάς Κουτσουπιάς, παρουσίασε το έργο 
που έχει παραχθεί στον πρωτογενή τομέα από τον φορέα και 
τόνισε ότι κατασκευάστηκαν 500 Φ/Β αγροτικές εγκαταστάσεις, 
τη συντήρηση των οποίων έχουν αναλάβει τα ίδια τα μέλη των 
συνεταιρισμών. Ανέφερε ότι ιδρύθηκαν δέκα ενεργειακές κοινό-
τητες για ανάπτυξη αιολικών έργων συνολικής ισχύος 168MW 
και τόνισε ότι “αφορούν 1750 οικογένειες οι οποίες συμμετέχουν 
στις ενεργειακές κοινότητες”.
Η αναπληρώτρια διευθύντρια της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ (Διαχειριστής 
ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης), Ντιλένα Βασιλείου, παρου-
σίασε τις βασικές αρμοδιότητες του φορέα ως διαχειριστή του 
ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ και τόνισε ότι “ως ΦΟΣΕΤΕΚ (Φορέ-
ας Συλλογικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου) δεν 
έρχεται σε ανταγωνισμό με τους ΦΟΣΕ (Φορείς Σωρευτικής 
Εκπροσώπησης). Επίσης παρουσίασε τους ρόλους και τις αρ-
μοδιότητες τουΔΑΠΕΕΠ υπό το νέο καθεστώς στήριξης των 
ΑΠΕ. Τόνισε πως ο ΔΑΠΕΕΠ έχει τις κεραίες του σε αδιάλειπτη 
λειτουργία, για να λάβει τυχόν σήματα κινδύνου και να κάνει τις 
κατάλληλες ενέργειες για να εξασφαλίσει τη συνέπειά του προς 
τους παραγωγούς ΑΠΕ.

Αύξηση 1,1% στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριό-
τητας σημειώθηκε τον Ιούνιο εφέτος, καθώς, σύμφωνα με την 
ΕΛΣΤΑΤ, εκδόθηκαν 1.457 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν 
σε 324,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.363,1 χιλιάδες m3 όγκου, 

αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ως αποτέλεσμα, σημειώθηκε αύξηση 
5,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 10,8% στην επι-
φάνεια και 1,1% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα 
του 2018.

Το α’ εξάμηνο, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει 
αύξηση 1,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών και μείωση 
7,6% στην επιφάνεια και 6,9% στον όγκο, σε σχέση με την αντί-
στοιχη περίοδο Ιανουαρίου- Ιουνίου 2018. 

“ΜΑΓΝΗΤΗΣ” ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΥΞΗΣΗ 1,1% ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΕ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 
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Καταναλωτές με χρέη προς τη ΔΕΗ τηλεφωνούν στο γραφείο 
του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη 
και παριστάνουν τους αναξιοπαθούντες, προκειμένου να απο-
φύγουν τη διακοπή ρεύματος ή να πετύχουν καλύτερη ρύθμιση 
του χρέους. Ωστόσο οι απόπειρες παραπλάνησης εντοπίζονται 
από τον έλεγχο που γίνεται στη συνέχεια από τη ΔΕΗ.
Την σχετική αναφορά έκανε χθες –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο ίδιος 
ο κ. Χατζηδάκης σε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΡΕΝ, 
σημειώνοντας ότι «τα μισά λεφτά τα οποία μπορεί να εισπράξει η 
ΔΕΗ 800 εκατομμύρια περίπου οφείλονται από 60.000 συμπα-
τριώτες μας και δεν νομίζω ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι 
αναξιοπαθούντες», τονίζοντας ότι σε αυτούς περιλαμβάνονται 
άνθρωποι που έχουν πολύ μεγάλη επιφάνεια, με εξοχικά, με 

βίλες και πισίνες.
Ο υπουργός ανέφερε ακόμη ότι προφανώς υπάρχουν και οι 
περιπτώσεις καταναλωτών που έχουν πραγματικό οικονομι-
κό πρόβλημα για τους οποίους αφενός υπάρχει το Κοινωνικό 
Τιμολόγιο και αφετέρου όπου γίνονται λάθη θα διορθώνονται. 
Σημείωσε δε ότι το επόμενο διάστημα η ΔΕΗ θα παρουσιάσει 
συνολικά την πολιτική της για την αντιμετώπιση των καθυστε-
ρούμενων οφειλών, ενώ θα εκσυγχρονιστεί και η ιστοσελίδα 
της επιχείρησης προκειμένου να μην υπάρχει σύγχυση και να 
ρυθμίζονται τα ζητήματα αυτά με απλούστερο και πιο σύγχρο-
νο τρόπο.
Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ μας είχε αφήσει τη 
ΔΕΗ στο μη περαιτέρω», δήλωσε ωστόσο πεπεισμένος ότι με τα 

μέτρα που ελήφθησαν δεν θα υπάρξει πρόβλημα με την προσε-
χή έκθεση του ορκωτού ελεγκτή Ernst & Young που αναμένεται 
στις 24 Σεπτεμβρίου. Επανέλαβε εξάλλου ότι «Πολιτικά, το θέμα 
της ΔΕΗ είναι ανοιχτό, και στη Βουλή και στο λαό. Και όσον αφο-
ρά στη Δικαιοσύνη, προφανώς όσα ζητήματα προκύπτουν, δεν 
πρόκειται σε καμία περίπτωση να συγκαλυφθούν».
Τέλος για το θέμα του Κτηματολογίου ανέφερε πως όπου είναι 
αναγκαίο θα δοθούν παρατάσεις και δεν θα υπάρξει αιφνιδια-
σμός, «αλλά από ένα σημείο και μετά πρέπει να τελειώνει το Κτη-
ματολόγιο, να μπει τάξη, για να προχωρήσει η αγορά των ακι-
νήτων, να υπάρχει βεβαιότητα, να γίνουν καινούριες δουλειές».

Η απόφαση της νέας κυβέρνησης για την αναστολή του ΦΠΑ στις 
οικοδομές είναι πάγια θέση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων για την 
Ποιότητα και Ανάπτυξη των Κατασκευών (ΣΕΠΑΚ) και θεωρείται 
πολύ θετικό μέτρο για την επανεκκίνηση του ιδιωτικού κλάδου 
των κατασκευών, σημειώνεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες 
ο Σύνδεσμος, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ο ΣΕΠΑΚ, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, ζητάει την 
άμεση εφαρμογή του μέτρου, καθώς αυτή τη στιγμή οι πωλήσεις 

έχουν σταματήσει περιμένοντας τη νομοθέτησή του. Επίσης, ο 
νέος νόμος πρέπει να συμπεριλάβει όλες τις άδειες από το 2006 και 
μετά και όχι μόνο τις νέες, καθώς έτσι θα δημιουργηθούν προβλή-
ματα μη ίσης μεταχείρισης όλων των οικοδομών.
Όπως εξάλλου αναφέρεται και στη μελέτη που παρουσίασε ο ΣΕ-
ΠΑΚ και εκπόνησε για λογαριασμό του το ΙΟΒΕ έδειξε με εμφατικό 
τρόπο ότι η μείωση του Φ.Π.Α. στο 13% ως τελική εφαρμογή, θα 
δημιουργήσει 3.650 νέες θέσεις εργασίας καθώς και αύξηση του 

ΑΕΠ κατά 265.000.000 ευρώ. 
Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως τα ετήσια έσοδα από 
Φ.Π.Α. τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με την ίδια μελέτη κυμαί-
νονται περίπου στα 15.000.000 Euro, ποσό πολύ μικρό που δείχνει 
πόσο περιορισμένες είναι οι πωλήσεις ακινήτων με τον ισχύοντα 
Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.

Σ’ έναν κορυφαίο της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής, τον 
‘Αρη Κωνσταντινίδη, είναι αφιερωμένος ο τόμος που μόλις κυκλο-
φόρησε από τις εκδόσεις του Ιδρύματος της Βουλής σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Εντάσσεται στη σειρά «Πρόσωπα Άξια Τιμής» που αποτελεί το 
εκδοτικό αποτύπωμα του ομώνυμου κύκλου εκδηλώσεων που 
οργανώνει το Ίδρυμα της Βουλής. Σκοπός είναι να τιμηθεί η μνήμη 
προσωπικοτήτων από τον χώρο του πνεύματος, των γραμμάτων 
και των τεχνών, που με το έργο και τη δράση τους επέδρασαν κα-
θοριστικά στον χώρο τους και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Το βιβλίο για τον ‘Αρη Κωνσταντινίδη, οραματιστή αρχιτέκτονα 
που συνδύασε τον στοχαστικό του μοντερνισμό με το αρχαϊκό 
και το λαϊκό στοιχείο, επιμελείται η Ντίνα Βαϊου. Συμμετέχουν με 

κείμενα τους οι Σταύρος Πετσόπουλος για τα χρόνια της εκδοτικής 
του συνεργασία με τον Άρη Κωνσταντινίδη και τα βιβλία του ως 
συνέχεια του αρχιτεκτονικού του έργου, η Ελένη Λιβάνη η οποία 
εξετάζει τις επιρροές στη σκέψη και το έργο του, επισκοπώντας τα 
ταξίδια του στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Η Σουζάνα Αντωνακά-
κη προσεγγίζει το αρχιτεκτονικό του έργο, με άξονες τη γεωμετρία, 
τον ποιητικό λόγο, τις δεσμεύσεις και την ελευθερία, ενώ ο Στέλιος 
Γιαμαρέλος επαναπροσεγγίζει τη σχέση μας με τα έργα του Κων-
σταντινίδη όπως έχει δομηθεί μέσα από τις φωτογραφίες του ίδιου 
του δημιουργού τους. Η Αμαλία Κωτσάκη εξετάζει τη σχέση του 
Κωνσταντινίδη με τη λαϊκή αστική αρχιτεκτονική, ο Λεωνίδας 
Κουτσουμπός αναλύει την έννοια της διάταξης στο έργο του και ο 
Παντελής Μπουκάλας γράφει για τον διανοούμενο ‘Αρη Κωνστα-

ντινίδη. Τέλος, ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης, μέσα από ένα γράμμα 
του ‘Αρη Κωνσταντινίδη προς αυτόν, μιλάει για τη σχέση του με 
τον πατέρα του. Ο τόμος συμπληρώνεται με πλούσιο εικονογρα-
φικό υλικό (φωτογραφίες και σχέδια έργων του Κωνσταντινίδη, 
σημειώσεις και σκίτσα, εξώφυλλα βιβλίων κ.ά.).
Στη σειρά «Πρόσωπα Άξια Τιμής» κυκλοφορούν επίσης: Λορέ-
ντζος Μαβίλης: πολιτικός, ποιητής, εθνικός ήρωας (2013), Γ.Π. 
Σαββίδης: 20 χρόνια μετά (2016), Παύλος Μπακογιάννης: αφι-
έρωμα στη μνήμη της (2017), Έλλη Λαμπρίδη: αφιέρωμα στη 
μνήμη της (2018), Νίκος Βέης: ο σοφός της λεπτομέρειας (2018), 
Σπύρος Ασδραχάς (2019).

Παρατείνεται από το ΤΑΙΠΕΔ έως τις 29 Οκτωβρίου η προθεσμία 
για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 30% 
του «Ελ. Βενιζέλος», η οποία έληγε στις 30 Σεπτεμβρίου, σύμ-
φωνα με το ΑΠε-ΜΠΕ.

Σημειώνεται ότι το ΚΥΣΟΙΠ αποφάσισε χθες να συνεχιστεί άμεσα 
η διαδικασία για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η 
οποία έχει ξεκινήσει στις 28 Ιουνίου εφέτος. Η παράταση δίδεται 
για να επιλυθεί το πρόβλημα με τη σύνθεση του νέου διοικητι-

κού 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 πρό-
εδρος, αντί για τρεις θέσεις σήμερα.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ: ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΜΕ ΧΡΕΗ ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΕΣ   

ΠΑΓΙΑ ΘΕΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Α.Κ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ Φ.Π.Α. ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ  

ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΤΟΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΙΠΕΔ ΕΩΣ ΤΙΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Για την απόκτηση του 30% του «Ελ. Βενιζέλος»
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Συνεργασία με το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και 
Απαλλοτριώσεων που αφορά στο κομμάτι του βιομηχα-
νικού σχεδίου προωθεί ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδι-
οκτησίας, ώστε οι βιομηχανικοί σχεδιαστές να διαθέτουν 
τα προϊόντα τους μέσω των καταστημάτων του Ταμείου 
Αρχαιολογικών Πόρων και να έχουνε μία κατανόηση των 
δικαιωμάτων τους σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Αυτό γνωστοποιήθηκε σε πρόσφατη εκδήλωση του ΟΒΙ 
για την έναρξη λειτουργίας της Ελληνικής Ακαδημίας Βι-
ομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΑΒΙ) παρουσία του υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη και του 
υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκου Παπα-
θανάση. 
Όπως σημειώνεται σε σημερινή ανακοίνωση, ο πρόεδρος 
της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Δρ. 
Πρόδρομος Τσιαβός, αναφέρθηκε στη σταθερή αύξηση 
των καταθέσεων διεθνώς, με πρωτοστατούσες την Κίνα, 
την Ιαπωνία και την Κορέα. Το γεγονός αυτό, συνέχισε ο 
ίδιος, καταδεικνύει ότι πρέπει να σκεφτούμε πού τοποθε-
τούμαστε ως Ελλάδα, τόσο στο ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο 
και στο εθνικό σε σχέση με αυτό. Ο αριθμός των διπλωμά-
των ευρεσιτεχνίας αυξάνεται, αλλά και κεντρικοποιείται. 
«Η Ευρώπη» σημείωσε, «δεν είναι το κέντρο του κόσμου, 
αλλά ταυτόχρονα είμαστε στην Ευρώπη. Πρέπει να γίνουν 
συνεργασίες με τους Ευρωπαίους εταίρους, να δουλέ-
ψουμε με οργανισμούς όπως το WIPO και τον EPO, αλλά 
ταυτόχρονα πρέπει να ξέρουμε ότι εμείς ως χώρα, όντας 
ακριβώς στο περιθώριο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση και σε τρίτες χώρες, πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά 
με το πώς γίνεται αυτή η διασυνοριακή ροή βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας». 
Ο κ. Τσιαβός συνέχισε την παρουσίασή του, λέγοντας πως 
«υπάρχει δραματική άνοδος τεχνολογικά σύνθετων εφευ-
ρέσεων που απαιτούν εκπαίδευση τόσο από τον ΟΒΙ, όσο 
και από τους καταθέτες, και είναι αδύνατον να αντιμετω-
πιστεί η πληθώρα των εγγράφων και των δεδομένων τα 
οποία παράγονται χωρίς να υπάρχουν διάφορες μορφές 
τεχνητής νοημοσύνης. Είναι επιτακτική η ανάγκη από 
μία στρατηγική συνολικά, αυτό που λέμε έξυπνης βιομη-
χανικής ιδιοκτησίας, να ακολουθήσει η χώρα τη λογική 

της έξυπνης εξειδίκευσης που βλέπουμε στα ευρωπαϊκά 
προγράμματα». 
Η Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας έρχεται να διαδρά-
σει, με διάφορες πρωτοβουλίες, τόσο εντός, όσο και εκτός 
του ΟΒΙ. Οπωσδήποτε πρέπει να συνδεθεί με τα περιφερει-
ακά γραφεία (Patent Libraries) καθώς και με την τεχνολο-
γική πληροφόρηση, δηλαδή το κομμάτι το οποίο παρέχει 
βασική πληροφορία για την τεχνολογία και τη στάθμη της 
τεχνικής στους πιθανούς καταθέτες. Είναι απαραίτητο να 
υπάρχουν συνεργασίες με ερευνητικούς οργανισμούς, 
συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς, για να είμαστε σε 
θέση να έχουμε και συνεργασία με τους κορυφαίους που 
προσφέρουν διδασκαλία. «Χρειάζεται να συντονιστούν 
οι φορείς που υπάρχουν στην Ελλάδα στα διάφορα γρα-
φεία, να συνεχιστεί η ενεργή συμμετοχή στα ευρωπαϊκά 
όργανα, διότι έχουμε και την τύχη η Ελλάδα να διατηρεί 
τη θέση της προεδρίας της Ακαδημίας του Εποπτικού 
Συμβουλίου τα τελευταία χρόνια και γι’ αυτό χρειάζεται να 
ακολουθήσουμε μία σειρά από πρωτοβουλίες που έχει το 
Ευρωπαϊκό Γραφείο και μας επιτρέπουν να ενισχύσουμε 
τις δράσεις μας». 
Ο κ. Τσιαβός αναφέρθηκε συνοπτικά στους καταστατι-
κούς σκοπούς της Ακαδημίας, όπως είναι να πιστοποιεί 
συμβούλους ευρεσιτεχνίας, να ενισχυθούν οι  νομικοί, 
να οργανωθούν επιμορφωτικά σεμινάρια πέρα από το 
πρόγραμμα πιστοποίησης και να ενισχυθεί η ακαδημαϊκή 
έρευνα, όπως γίνεται, όχι μόνο στις νομικές επιστήμες, 
αλλά και στις οικονομικές και τις τεχνολογικές. «Χρειάζεται 
ένα γνωμοδοτικό συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από 
ανθρώπους διεθνούς κύρους» ανέφερε, για να συμπλη-
ρώσει πως «έχουμε ήδη έρθει σε επαφή με το WIPO, με 
το EPO και με το EUIPO και αναμένουμε να μας αναφέρουν 
τους ανθρώπους που θα συμμετάσχουν στο γνωμοδοτικό 
μας συμβούλιο, καθώς και άλλους Έλληνες ειδικούς που 
έρχονται από άλλους χώρους».
Ανέφερε επίσης, ότι το πιο σημαντικό σημείο είναι οι 
συνεργασίες μέσω προγραμματικών συμφωνιών με με-
γάλους οργανισμούς που μπορούν να βοηθήσουν στη 
δουλειά της Ακαδημίας. Ανέφερε ότι ήδη υπεγράφη η 
πρώτη προγραμματική συμφωνία με το European Public 

Law Organization, ενώ βρίσκεται και σε προχωρημένες 
συζητήσεις με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), 
καθώς επίσης και με το WIPO με το οποίο αναμένεται να 
υπογραφούν 2 συμφωνίες στις αρχές Οκτωβρίου, μία 
συνολικά με τον ΟΒΙ και μία με την Ακαδημία σε σχέση 
με τη συνεργασία των δύο. «Στη νομική κατεύθυνση 
ελπίζουμε να έχουμε τη συνδρομή του EPLO», ανέφερε, 
«ενώ έχουμε μιλήσει πολύ αναλυτικά και με το CEIPI, ένα 
φορέας ο οποίος μπορεί να μας βοηθήσει στην κατάρτιση 
των επιμορφωτικών μαθημάτων. Επίσης, έχουν ξεκινήσει 
συζητήσεις για μία συνεργασία με το Ταμείο Αρχαιολογι-
κών Πόρων και Απαλλοτριώσεων που αφορά στο κομμάτι 
του βιομηχανικού σχεδίου και πώς μπορούμε να δημι-
ουργήσουμε ένα πρόγραμμα για νέους σχεδιαστές, με τη 
βοήθεια της κυρίας Αθηνάς Χατζηπέτρου, Προέδρου ΔΣ 
του ΤΑΠ, ώστε οι βιομηχανικοί σχεδιαστές να διαθέτουν 
τα προϊόντα τους μέσω των καταστημάτων του Ταμείου 
Αρχαιολογικών Πόρων και να έχουνε μία κατανόηση των 
δικαιωμάτων τους». 
Στο κλείσιμο της παρέμβασής του, πρόσθεσε πως «δεν θα 
μπορούσαμε να δημιουργήσουμε την Ακαδημία αν δεν 
υπήρχαν όλοι οι πρόεδροι πριν από τον ΟΒΙ και όλοι οι 
γενικοί διευθυντές που μας επιτρέψανε να πάρουμε έναν 
οργανισμό που ήταν δυνατός. Ούτε θα μπορούσαμε να το 
κάνουμε εάν δεν είχαμε τη στήριξη της πολιτικής ηγεσίας 
της παρούσας και της προηγούμενης. Επίσης, δεν θα ήταν 
δυνατό αν δεν είχαμε την αμέριστη υποστήριξη των εργα-
ζομένων του ΟΒΙ».
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης πλαισίωσαν δύο πάνελς 
ομιλητών, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη δημιουργία της 
Ακαδημίας η οποία οδηγεί στο «άνοιγμα» του επαγγέλμα-
τος κατάθεσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,  υλοποιώντας 
τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ, 
ενώ επιπλέον, συνιστά ευκαιρία για την προσέλκυση σχε-
τικών επαγγελματιών από την ευρύτερη περιοχή της νο-
τιοανατολικής Μεσογείου με δεδομένη την μοναδικότητα 
ενός τέτοιου τύπου Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
στην περιοχή.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ 
Για τους βιομηχανικούς σχεδιαστές
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«Η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια στα ζητήματα πολιτικής 
προστασίας στην Ευρώπη», δήλωσε ο υπουργός Πολιτι-
κής Προστασίας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά την τελετή 
υποδοχής της ελληνικής συμμετοχής στον ευρωπαϊκό 
μηχανισμό πολιτικής προστασίας rescEU, που έγινε στην 
αεροπορική βάση της Ελευσίνας, παρουσία του επιτρόπου 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας Χρήστου Στυλιανίδη, του γγ Πο-
λιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά, του ευρωβουλευτή 
Νίκου Ανδρουλάκη και των χειριστών των πυροσβεστι-
κών αεροσκαφών σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ..
   «Η Ελλάδα μπορεί να γίνει μοντέλο στην αντιμετώπιση 
των φυσικών καταστροφών», είπε ο κ. Στυλιανίδης, κα-
λωσορίζοντας επίσημα την ενεργό συμμετοχή της Ελλά-
δας στον νέο μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ και 
ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρηματοδοτή-
σει με 2,25 εκατομμύρια ευρώ την επισκευή δύο Καναντέρ 
που είναι απαραίτητη για την αποκατάσταση του ελληνι-
κού πυροσβεστικού στόλου.
   «Σήμερα στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης 
προς τους Έλληνες και όλους τους Ευρωπαίους πολί-
τες», ανέφερε ο Ευρωπαίος επίτροπος. «Οι χώρες της ΕΕ 
δεν πρέπει να αισθάνονται ότι στις δύσκολες στιγμές θα 
αφήνονται μόνες και δεν πρέπει να επαναληφθεί το δράμα 

της αβοήθητης Πορτογαλίας, στις πυρκαγιές του 2017, το 
οποίο έγινε η αιτία να αναβαθμιστεί ο Ευρωπαϊκός Μη-
χανισμός Πολιτικής Προστασίας. Στεκόμαστε μπροστά 
σε δύο Καναντέρ, τα οποία η Ελλάδα έχει εντάξει στον 
ευρωπαϊκό στόλο rescEU, στο πλαίσιο του οποίου πριν λί-
γες βδομάδες ιταλικά και ισπανικά αεροπλάνα βοήθησαν 
στην κατάσβεση των πυρκαγιών στην Εύβοια», προσέθε-
σε για να τονίσει ότι «στην Εύβοια δοκιμάστηκε το rescEU 
πρώτη φορά -καθώς η εφαρμογή του άρχισε τον Μάρτιο- 
και «απέδειξε στην πράξη τον άψογο συντονισμό και την 
ευρωπαϊκή αλληλεγγύη».
   Αναφερόμενος στον πρωταγωνιστικό ρόλο της χώρας 
μας και του πρωθυπουργού, ο κ. Στυλιανίδης σημείωσε 
ότι «η Ελλάδα στάθηκε από την πρώτη στιγμή αρωγός 
στις προσπάθειες αναβάθμισης του rescEU καθώς και ο 
ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνέδραμε για 
την ευόδωση των προσπαθειών πριν ακόμη γίνει πρωθυ-
πουργός». Ήταν ένα θέμα, προσέθεσε, στο οποίο ο Έλλη-
νας πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη συνάντηση του 
με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.
   Ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι η ολοκλήρωση του 
rescEU είναι «ένα στοίχημα για την Ευρώπη» -καθώς ακό-
μη βρίσκεται σε μεταβατική φάση- σε μια περίοδο που η 

κλιματική αλλαγή και οι πυρκαγιές απειλούν όχι μόνον τις 
χώρες του Νότου αλλά και τη Γερμανία, τη Σουηδία και τις 
άλλες σκανδιναβικές χώρες.
   Κάνοντας έναν απολογισμό της καλοκαιρινής περιόδου, 
ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας είπε ότι «φέτος ήταν 
μια καταπληκτική χρονιά» κατά την οποία αποδείξαμε ότι 
είμαστε μια οργανωμένη Πολιτεία που μπορεί να απαντά 
στις προκλήσεις. Αντιμετωπίσαμε δεκάδες πυρκαγιές. 
«Μια αξιόμαχη Πυροσβεστική, Στρατός, Αεροπορία, 
Λιμενικό, ΕΚΑΒ, Πολιτική Προστασία, ΟΤΑ, Περιφέρεια, 
εθελοντές, ένα ολόκληρο στράτευμα έδωσε το «παρών»», 
είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός, για να συγχαρεί ιδιαι-
τέρως τους χειριστές των πυροσβεστικών αεροσκαφών 
που κάτω από δύσκολες συνθήκες δουλεύουν ακούραστα 
πολλές ώρες.
   Τόσο ο υπουργός όσο και ο Ευρωπαίος επίτροπος τόνι-
σαν ότι το rescEU είναι ένα χειροπιαστό παράδειγμα αλλη-
λεγγύης. «Δεν είναι θεωρίες. Μπορούμε να σώζουμε ζωές 
και περιουσίες. Μιλάμε για μια Ευρώπη που θα είναι κοντά 
στους πολίτες», ανέφερε ο κ. Στυλιανίδης, υπογραμμίζο-
ντας ότι με το rescEU «έγινε ένα βήμα μπροστά για την 
αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, αλλά και ένα 
βήμα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση».

Την απαλλαγή των επιχειρήσεων από τη γραφειοκρατική 
υποχρέωση της πολλαπλής αποστολής σε διάφορες Αρχές 
της ίδιας πληροφορίας, η οποία έχει ήδη συμπεριληφθεί 
στον τύπο δημοσιότητας του Γ.Ε.ΜΗ ζητάει το Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς με επιστολές του 
στον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Ιωάννη Στουρ-
νάρα, τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και 
τον υφυπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Ζαββό σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Όπως αναφέρεται στην επιστολή που υπογράφει ο πρόε-
δρος του επιμελητηρίου Βασίλης Κορκίδης: «Με αφορμή 
την υπ）αριθμ. 2682/3-6-2019, που αφορά στη νέα 
υποχρέωση υποβολής των χρηματοοικονομικών κατα-
στάσεων των επιχειρήσεων ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και ετερορρύθ-
μων κατά μετοχή εταιρειών για τις χρήσεις 2016, 2017 

και 2018 στη Τράπεζα της Ελλάδος, το Ε.Β.Ε.Π. ζητά την 
αναστολή του μέτρου και την παροχή όλων των πληρο-
φοριών από την ΑΑΔΕ και το Γ.Ε.ΜΗ. Ως εκ τούτου, πα-
ρακαλούμε για τη καταλυτική παρέμβασή σας, ώστε να 
επανεξετάσετε τις εναλλακτικές λύσεις που προτείνουμε 
και να διευθετηθεί το θέμα άμεσα». 
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς 
σημειώνει ακόμη ότι, στο κατώφλι των εξελίξεων για 
ψηφιακές μεταρρυθμίσεις, εκσυγχρονισμό, e-λογιστήριο 
και ψηφιακό κράτος, θεωρεί αναγκαία, εν όψει μάλιστα 
και της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των δημοσίων υπη-
ρεσιών, την απαλλαγή των επιχειρήσεων από τη γρα-
φειοκρατική υποχρέωση της πολλαπλής αποστολής σε 
διάφορες Αρχές της ίδιας πληροφορίας, η οποία έχει ήδη 
συμπεριληφθεί στον τύπο δημοσιότητας του Γ.Ε.ΜΗ. Σύμ-

φωνα, μάλιστα, με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της ΤτΕ, 
όπως υπογραμμίζεται, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, 
επιβάλλονται εξοντωτικά πρόστιμα στις επιχειρήσεις που 
φτάνουν ακόμα και τα 600.000 ευρώ. 
«Η συμμόρφωση της Διεύθυνσης Στατιστικής της Τράπε-
ζας της Ελλάδος στις Οδηγίες Υποβολής και Συμπλήρωσης 
Στοιχείων σύμφωνα με το Κανονισμό της ΕΕ, του Καταστα-
τικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών 
και της Κατευθυντήριας Γραμμής της ΕΚΤ, μπορεί να υλο-
ποιηθεί με μία απλή απόφασή σας ή και εξουσιοδότηση 
των επιχειρήσεων στη ΤτΕ, ώστε να αντλείτε ετησίως την 
απαιτούμενη πληροφόρηση από το ΓΕΜΗ και την ΑΑΔΕ», 
καταλήγει η σχετική επιστολή.

Παράταση της προθεσμίας για ρύθμιση οφειλών προς 
τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών, έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2019, προβλέπει τροπολογία που αναμένεται 
να καταθέσει το υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με το 

ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η προθεσμία έληγε στις 17 Σεπτεμβρίου και η 
παράταση δίνεται κατόπιν σχετικού αιτήματος του προ-
έδρου της ΚΕΔΕ, Γιώργου Πατούλη προς τον υπουργό 
Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκο και συνεννόησης του 

τελευταίου με τον υφυπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο 
Λιβάνιο.

«Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΣΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ», 
ΔΗΛΩΣΕ Ο Μ. ΧΡΥΣΟΧΟϊΔΗΣ
Καλωσόρισε την ελληνική συμμετοχή στον rescEU ο Επίτροπος Στλυλιανίδη - 2,25 εκ. ευρώ από την Επιτροπή για την επισκευή 2 Canadair

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Ζητά το ΕΒΕΠ ζητά από την ΤτΕ

ΕΩΣ ΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΥΣ
Ζητά το ΕΒΕΠ ζητά από την ΤτΕ
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«Αυτό το οποίο ενδιαφέρει την κυβέρνηση, και προφανώς 
αυτό εννοούσε και ο Πρωθυπουργός, είναι ότι η Θεσσαλονί-
κη πρέπει επιτέλους να αποκτήσει Μετρό και να σταματήσει 
να υπάρχει αυτό το «γεφύρι της Άρτας»», δήλωσε, μεταξύ 
άλλων, η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μεν-
δώνη, στον ραδιοφωνικό σταθμό ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ FM. Επίσης 
τόνισε ότι «την περίοδο 2013-2014 το υπουργείο Πολιτισμού 
είχε πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις για τη διαχείριση των 
ευρημάτων στον σταθμό «Βενιζέλου». Αποφάσεις οι οποίες, 
ειδικά η μια, η κρίσιμη απόφαση, εκρίθη απολύτως σύννομη 
από το ΣτΕ το 2016, από εκεί και πέρα με την αλλαγή της κυ-
βέρνησης, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να διαχειριστεί με 
έναν διαφορετικό τρόπο τις αρχαιότητες, χωρίς να περιμένει 
την απόφαση του ΣτΕ, όπως συνήθως γίνεται, έκανε μια συ-
γκεκριμένη επιλογή» σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ..
«Σήμερα», συνέχισε η κ. Μενδώνη, «επισήμως φάκελος από 
την Αττικό Μετρό, με τα πλήρη δεδομένα και τα πλήρη στοι-
χεία του έργου, δεν έχει έρθει στο υπουργείο Πολιτισμού. Γι’ 

αυτό και το υπουργείο Πολιτισμού δεν είναι ακόμη σε θέση να 
αξιολογήσει τα δεδομένα σήμερα. Θα πάρουμε σαφή θέση τη 
στιγμή που θα έχουμε όλα τα δεδομένα. Θα εκτιμηθούν τα πά-
ντα. Ούτως ή άλλως, υπάρχει πλέον και νομολογία σε σχέση 
με τις αρχαιότητες, ότι από τη στιγμή που υπάρχουν ευρήμα-
τα, αυτά αξιολογούνται. Προφανώς το υπουργείο Πολιτισμού 
θα εφαρμόσει απολύτως τις διατάξεις του νόμου 3028 του 
2002, δηλαδή του λεγόμενου ‘Αρχαιολογικού Νόμου’, όμως 
νομολογιακά οφείλει να συναξιολογήσει τις οικονομικές και 
αναπτυξιακές παραμέτρους», συμπλήρωσε. Παράλληλα, 
υπογράμμισε ότι «ο Αρχαιολογικός Νόμος είναι από τους πλέ-
ον στιβαρούς νόμους» και ότι δεν τίθεται «θέμα αγκύλωσης 
του νόμου», αλλά «αυτό το οποίο θέλει ιδιαίτερη προσοχή, 
και το λέω από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντα 
μου στο υπουργείο Πολιτισμού, είναι ότι δεν νοείται εργαλει-
οποίηση των αρχαιοτήτων. Δεν νοείται εργαλειοποίηση κατά 
βούληση και κατά περίπτωση από διάφορες ομάδες των ευ-
ρημάτων σε ανασκαφές!», πρόσθεσε.

Όσο για το θέμα της Αμφίπολης, η κ. Μενδώνη σημείωσε, με-
ταξύ άλλων, ότι «η πρόθεση του υπουργείου Πολιτισμού είναι 
να αξιοποιήσει απολύτως τις δυνατότητες που προσφέρουν 
τα σημερινά χρηματοδοτικά εργαλεία, στα οποία έχει ενταχθεί 
η προστασία, η ανάδειξη και η συντήρηση του συγκεκριμένου 
μνημείου, στον τύμβο Καστά. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο 
χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα Κεντρικής Μακεδονίας, από την Περιφέρεια δηλαδή. 
Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε σήμερα, είναι για να μη χα-
θούν οι πόροι και οι δυνατότητες, να τηρήσουμε απολύτως τα 
χρονοδιαγράμματα τα οποία έχουν καθυστερήσει».
Και η υπ. Πολιτισμού κατέληξε: «Είναι μια προτεραιότητα η 
Αμφίπολη ως αρχαιολογικός χώρος, ως μείζων αρχαιολογι-
κός χώρος της Μακεδονίας, μαζί με άλλους εξίσου σημαντι-
κούς αρχαιολογικούς χώρους -για παράδειγμα ο αρχαιολογι-
κός χώρος των Φιλίππων- να αποτελέσουν προορισμούς και 
να συνθέσουν πολιτιστική διαδρομή στη Μακεδονία».

Αύξηση 2,6% παρουσίασε το πρώτο εξάμηνο του 2019 ο 
ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor, ανερχόμενος 
σε 1.081,0 εκατ. ευρώ έναντι 1.053,2 εκατ. ευρώ για την αντί-
στοιχη περυσινή περίοδο σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Σύμφωνα με την εταιρεία, η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως 
στην αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 3,8% και στη βελ-
τίωση των τιμών κατεργασίας και του μίγματος προϊόντων, 
ενώ αντίθετα οι τιμές των μετάλλων κινήθηκαν σε χαμηλό-
τερα επίπεδα. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή του αλουμινίου 
ήταν μειωμένη κατά 11,4%, του χαλκού κατά 4,5% και του 
ψευδαργύρου κατά 10,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περ-
σινή περίοδο. Τα παραπάνω οδήγησαν σε ισχυρή αύξηση τα 

αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, 
τόκους, αποσβέσεις και αποτέλεσμα μετάλλου (adjusted 
EBITDA), που απεικονίζουν καλύτερα την οργανική κερδο-
φορία της ElvalHalcor και τα οποία βελτιώθηκαν κατά 14,3% 
αγγίζοντας τα 78,5 εκατ. ευρώ έναντι 68,7 εκατ. ευρώ την 
προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο. 
Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 76,0 εκατ. ευρώ 
για το πρώτο εξάμηνο του 2019 έναντι 83,5 εκατ. ευρώ για 
την αντίστοιχη περίοδο του 2018, τα οποία διαμορφώθηκαν 
σε ζημία 8,3 εκατ. ευρώ για πρώτο εξάμηνο του 2019, ένα-
ντι κέρδους 13,8 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 
2018, ως αποτέλεσμα της πτωτικής πορείας των τιμών των 

μετάλλων στις διεθνείς αγορές. Από την πτώση αυτή επηρε-
άστηκαν και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων (EBITDA) που διαμορφώθηκαν σε 70,1 εκατ. 
ευρώ έναντι 82,4 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2018.  
Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 19,9 εκατ. ευρώ 
για το πρώτο εξάμηνο του 2019, έναντι 29,5 εκατ. ευρώ για 
την αντίστοιχη περσινή περίοδο του 2018. Η μείωση στην 
κερδοφορία πριν και μετά από φόρους, οφείλεται στα μειωμέ-
να αποτελέσματα μετάλλου, ενώ η οργανική κερδοφορία της 
ElvalHalcor συνέχισε τη ανοδική της πορεία.

Στο ποσό των 78 εκατ. ευρώ ανήλθε το πρώτο εξάμηνο του 
2019 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Sunlight, έναντι 76 εκατ. 
ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξη-
ση 2,7% σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.. 
Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ τόκων, φόρων, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ο Όμιλος κατέ-
γραψε κέρδη 11,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίων 27,2 εκατ. ευρώ 
την ίδια περίοδο του 2018. Τα δε κέρδη προ φόρων ανήλθαν 
σε 6,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 33,2 εκατ. ευρώ την ίδια 
περίοδο πέρυσι.
Σημειώνεται ότι το πρώτο εξάμηνο του 2018, τα αποτελέσμα-
τα του Ομίλου και της εταιρείας είχαν επιβαρυνθεί από την 
απομείωση των καταστραμμένων περιουσιακών στοιχείων, 
όπως και την μειωμένη παραγωγική δραστηριότητα των δύο 
τελευταίων μηνών. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, ολο-

κληρώθηκε και τυπικά η διαδικασία της ασφαλιστικής αποζη-
μίωσης συνολικού ποσού 66 εκατ. ευρώ από το consortium 
του συνασφαλιστικού σχήματος. Ειδικότερα, καταβλήθηκαν 
τα εναπομείναντα 48 εκατ. ευρώ του προαναφερθέντος πο-
σού, τα οποία υπήρξαν και η βασική πηγή χρηματοδότησης 
για το έργο ανακατασκευής του τμήματος του εργοστασίου 
που είχε πληγεί. Πλέον, το εν λόγω τμήμα είναι σε πλήρη 
λειτουργία, με τις νέες εγκαταστάσεις να ενσωματώνουν τις 
βέλτιστες πρακτικές σε θέματα παραγωγικής λειτουργίας, υγι-
εινής και ασφάλειας - αναβάθμιση η οποία χρηματοδοτείται 
από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό.
Στην ίδια περίοδο, η εταιρεία εισήλθε στην αγορά μπαταριών 
λιθίου για ηλεκτρικά οχήματα βιομηχανικής χρήσης (EIVs). 
Με δεδομένη την μεγάλη ανάπτυξη της τεχνολογίας λιθίου 
στις διεθνείς αγορές, η εταιρεία ολοκλήρωσε την κατασκευή 

μονάδας συναρμολόγησης μπαταριών λιθίου στο εργοστάσιο 
της Ξάνθης, συνολικής δυναμικότητας 10 χιλιάδων μπατα-
ριών ετησίως. Τέλος, οι υπόλοιπες δύο παραγωγικές μονάδες 
(ανακύκλωσης συσσωρευτών στην Κομοτηνή και συναρμο-
λόγησης μπαταριών στην Βερόνα της Ιταλίας), ως αναπό-
σπαστα πλέον τμήματα στην αλυσίδα δημιουργίας αξίας του 
ομίλου της Sunlight, συνέχισαν το πλάνο διαρκούς βελτίωσης 
των λειτουργιών τους. Σημειώνεται ότι το εργοστάσιο της 
Sunlight στην Ξάνθη, έχοντας πλέον επιτύχει την πλήρη απο-
κατάσταση της παραγωγικής του δυναμικότητας, αναμένεται 
να ολοκληρώσει εντός του Οκτωβρίου το νέο επενδυτικό πρό-
γραμμα αύξησης της παραγωγικής του ικανότητας κατά 25%. 

ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Θα πάρουμε σαφή θέση τη στιγμή που θα έχουμε όλα τα δεδομένα», δήλωσε η Υπ. Πολιτισμού Λ. Μενδώνη 
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Μια «έξυπνη» κλειδαριά και ένας «έξυπνος» οικιακός μετρη-
τής κατανάλωσης ενέργειας περιλαμβάνονται στα πρώτα 
προϊόντα που δημιουργήθηκαν μέσα από τις διαδικασίες που 
προωθεί ο Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας του Ινστιτούτου 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που λειτουργεί 
στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕ-
ΤΑ/ΙΠΤΗΛ), αναφέρει δημοσίευμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Η «έξυπνη» κλειδαριά που μπορεί να εγκατασταθεί σε ξενοδο-
χεία, τουριστικές μονάδες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ακόμη και 
σε ελεγχόμενους χώρους στάθμευσης, έχει τη δυνατότητα να 
αναγνωρίσει άμεσα τον χρήστη, από το κινητό του τηλέφωνο 
και μέσω τεχνολογίας ασύρματης επικοινωνίας να του επιτρέ-
ψει να κάνει check in στο δωμάτιό του, παρακάμπτοντας τη 
ρεσεψιόν. 
Το σύστημα, το οποίο καλωσορίζει τον χρήστη και επιτρέπει 
την πρόσβαση σε όσους τον συνοδεύουν σχεδιάστηκε, δοκι-
μάστηκε και επικυρώθηκε στον Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας 
σε συνεργασία με την εταιρεία TECOMSERV, η οποία δραστη-
ριοποιείται στον ελληνικό αλλά και στο σερβικό χώρο και προ-
σφέρει υπηρεσίες σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις.
Εξάλλου, ο «έξυπνος» μετρητής που αναπτύχθηκε σε συνεργα-
σία με την εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας Watt+Volt, 
είναι μια συσκευή χαμηλού κόστους που μπορεί να μετράει σε 
ένα σπίτι την κατανάλωση ενέργειας. «Είναι μια προσπάθεια 
που έγινε από κοινού και η επικύρωση του έξυπνου μετρητή 
έγινε μέσα από τον ψηφιακό κόμβο καινοτομίας. Αυτή τη 
στιγμή είναι στη διαδικασία της εμπορικής αξιοποίησης από 
το εμπορικό τμήμα της εταιρείας» δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο 
μεταδιδακτορικός ερευνητής του ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ, Δημοσθένης 
Ιωαννίδης. 
Με αφορμή την ημερίδα που έγινε σήμερα στο ΕΚΕΤΑ για το 
θέμα των δυνατοτήτων ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων 
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Ιωαννίδης τό-
νισε ότι ο Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας του ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ 
δημιουργήθηκε από μια ιδέα του διευθυντή του, Δημήτριου 
Τζοβάρα, και έχει πια αρκετές συνεργασίες σε τοπικό εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Καλύπτει δε την ανάγκη των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων και της βιομηχανίας να αναπτύξουν και να 
δημιουργήσουν καινούρια προϊόντα και να έρθουν πιο κοντά 
στην έρευνα. Στο πλαίσιο αυτό το Κέντρο καλύπτει την ανάγκη 
ύπαρξης χώρων δοκιμών και επίδειξης νέων προϊόντων κα-
θώς και προώθησης νέων τεχνολογιών. Επιπλέον υπάρχουν 
συνέργειες και μνημόνια με αρκετούς δήμους προκειμένου να 
εξεταστούν καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στο εξωτερικό 
και να ενσωματωθούν στο σχεδιασμό των τοπικών αυτοδιοι-
κήσεων. 
Μιλώντας, άλλωστε, στην ημερίδα αναφέρθηκε στο «έξυπνο» 
κτίριο του ΕΚΕΤΑ /ΙΠΤΗΛ που δημιουργήθηκε το 2017 και 
προσφέρει υπηρεσίες σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ενώ 
γνωστοποίησε ότι θα δημιουργηθεί συστάδα επιχειρήσεων 
(cluster) με τη συμμετοχή ήδη τουλάχιστον δέκα επιχειρήσεων 
τοπικού χαρακτήρα για την κατασκευή των κτιρίων της επόμε-
νης γενιάς με μηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο. 
Ο ρόλος των Κέντρων Ψηφιακής Καινοτομίας στην Ευρώπη
Εξάλλου ο εθνικός εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για 
τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Βιομηχανίας, Γεώργιος 
Δρόσος, αναφέρθηκε στον ευρωπαϊκό και εθνικό ρόλο των Κέ-
ντρων Ψηφιακής Καινοτομίας στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό 
της Βιομηχανίας. Συγκεκριμένα υπογράμμισε ότι τα Κέντρα 
αυτά θα ενθαρρύνουν την υιοθέτηση προηγμένων ψηφιακών 
τεχνολογιών από τη βιομηχανία αλά και από δημόσιους οργα-
νισμούς και ακαδημαϊκούς φορείς. 
Σύμφωνα με τον ίδιο, στις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής είναι η δημιουργία ενός δικτύου ψηφιακών κόμβων και-
νοτομίας διασφαλίζοντας την ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη 
σε όλη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο του προγράμματος Ψηφιακή 
Ευρώπη (Digital Europe), το πρώτο έτος θα υπάρχει ένα αρ-
χικό δίκτυο κέντρων ψηφιακής καινοτομίας. Στο πρόγραμμα 
ορίζονται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που θα πρέπει να 
πληρεί το κέντρο ψηφιακής καινοτομίας και αυτά θα εγκρίνο-
νται από την εθνική αρχή. Εφόσον λάβουν έγκριση από κάποιο 
φορέα του Δημοσίου θα δρομολογείται η ένταξη στο ευρωπα-

ϊκό δίκτυο. 
Οι επιχορηγήσεις που σχετίζονται με τους κόμβους θα χο-
ρηγούνται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ τα 
κέντρα Ψηφιακής Καινοτομίας θα παρέχουν υπηρεσίες ψηφι-
ακού μετασχηματισμού σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εται-
ρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, θα μεταφέρουν τεχνογνωσία 
από την έρευνα στις επιχειρήσεις, θα συμβάλλουν στην ανά-
πτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. 
Ενδιαφέρον από την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας για την ενίσχυ-
ση του ιδιωτικού τομέα
Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Αυτοτελούς Διεύθυν-
σης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, 
υπογράμμισε το ενδιαφέρον της Περιφέρειας για την ενίσχυση 
του ιδιωτικού τομέα και την ενθάρρυνση των δημόσιων φορέ-
ων ώστε να είναι πιο φιλικοί στους επενδυτές. 
Παρουσίασε, άλλωστε, στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία, στο 
πλαίσιο χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας 
μέσω του ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 2014 – 2020, ενισχύθηκαν με 12 
εκατ. ευρώ 19 ερευνητικές υποδομές για την αναβάθμιση του 
εξοπλισμού τους και των εργαστηρίων τους, υποστηρίχθηκαν 
υφιστάμενες και δημιουργήθηκαν νέες συστάδες επιχειρήσεων 
(clusters) με 4 εκατ. ευρώ και χορηγούνται κουπόνια τεχνολο-
γίας για την αναβάθμιση του εξοπλισμού 162 μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων με προϋπολογισμό 1,8 εκ. ευρώ. Επίσης ενι-
σχύονται 18 δημόσιοι φορείς για την εφαρμογή Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εξυπηρέτηση των 
πολιτών, ενισχύεται η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στον 
τουρισμό, τη μεταποίηση και τις επιχειρήσεις του εμπορίου με 
64 εκατ. ευρώ, σχεδιάζεται η χορήγηση κουπονιών καινοτομί-
ας για τη σύνδεση της έρευνας με τις επιχειρήσεις και στηρίζεται 
η νεοφυής επιχειρηματικότητα. 
Ο κ. Μιχαηλίδης γνωστοποίησε, άλλωστε, ότι το προσεχές δι-
άστημα θα εκδοθεί πρόσκληση, που θα καλύπτει σχεδόν όλες 
τις λειτουργικές δαπάνες των νεοφυών επιχειρήσεων για τα 
πρώτα δύο έτη. 

Τη νέα προγραμματική σύμβαση του Δήμου Ηρακλείου με 
το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας, με αντικείμενο την 
ανάπτυξη και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στον τομέα 
της «Έξυπνης Πόλης», υπέγραψε χθες το πρωί ο δήμαρχος 
Ηρακλείου, Βασίλης Λαμπρινός, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Εκ μέρους του ΙΤΕ παρευρέθησαν ο διευθυντής του Ινστιτού-
του Πληροφορικής, καθηγητής Δημήτρης Πλεξουσάκης, και 
ο επικεφαλής Εργαστηρίου HCI και Προγράμματος Διάχυτης 
Νοημοσύνης, καθηγητής Κωνσταντίνος Στεφανίδης. Παρευ-
ρέθηκε επίσης ο προϊστάμενος Πληροφορικής του Δήμου, 

Κωστής Μοχιανάκης. 
Μεταξύ άλλων η σύμβαση προβλέπει τη δημιουργία υπη-
ρεσιών που θα προσφέρουν στον δήμο τις απαιτούμενες 
πληροφορίες για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της πολιτικής 
του σε μια σειρά από τομείς (κυκλοφοριακό, παράνομη στάθ-
μευση, πολεοδομικά σχέδια, αντιμετώπιση ηχορύπανσης) 
και παράλληλα θα διευκολύνουν την καθημερινότητα των 
δημοτών. 
Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης ο δήμαρχος δή-
λωσε: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της πόλης συνεχίζεται. 

Ως Δήμος Ηρακλείου στοχεύουμε σταθερά στην αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων που μας προσφέρει η τεχνολογία προς 
όφελος των δημοτών. Έχουμε την τύχη να διαθέτουμε στον 
τόπο μας ένα από τα σημαντικότερα ερευνητικά και τεχνολο-
γικά ιδρύματα της Ευρώπης, το ΙΤΕ, με το οποίο συνεργαζό-
μαστε αρμονικά τα τελευταία χρόνια. Ήδη τα αποτελέσματα 
αυτής της συνεργασίας έχουν γίνει ορατά σε μια σειρά από 
εφαρμογές και δράσεις που έχουμε αναπτύξει και είμαστε βέ-
βαιοι ότι στο μέλλον θα φανούν ακόμα περισσότερο». 

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΠΡΟϊΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ
Μια «έξυπνη» κλειδαριά και ένας «έξυπνος» οικιακός μετρητής κατανάλωσης ενέργειας
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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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ΕΛΛΑΔΑ: ΚΑΛΕΣ ΙΔΕΕΣ, ΑΛΛΑ 
ΑΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ

Ακόμη και το Λουξεμβούργο και το Λιχτενστάιν –μι-
κρά σε πληθυσμό σε σχέση με την Ελλάδα- μας ξεπέ-
ρασαν στον αριθμό των πατεντών που κατοχύρωσαν 
το 2018. Η Ελλάδα είχε 120 πατέντες και βρέθηκε στην 
38η θέση, το Λουξεμβούργο 455, το Λιχτενστάιν 429. 
Η Αννα Διαμαντοπούλου, παρουσιάζοντας τον σχετικό 
πίνακα στους συμμετέχοντες στην ημερίδα του «Δι-
κτύου για την Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και στην 
Ευρώπη», υπονόησε το εμφατικό στοιχείο, στο οποίο 
όλοι συγκλίνουν. «Δεν έχουμε εθνική στρατηγική, 
πεδία πάνω στα οποία θέλουμε ως χώρα να δώσουμε 
βάρος. Αυτό απαιτεί πολιτική συναίνεση για υιοθέτηση 
μακροχρόνιου σχεδίου» τόνισε η κ. Διαμαντοπούλου. 
«Εχουμε εξαιρετικά μυαλά και ερευνητικές ιδέες, αλλά 
μάλλον δεν γνωρίζουμε πώς να τα αξιοποιήσουμε, 
πώς η έρευνα να αποφέρει οικονομικό όφελος», είπε ο 
υπουργός Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης, συμπληρώ-
νοντας: «Μπορείτε να φανταστείτε τις αντιδράσεις που 
θα προκαλούσε η απόφαση να δημιουργηθεί μέσα σε 
ένα ΑΕΙ ένα κέντρο που να συνέδεε την ερευνητική και-
νοτομία που παρήγαγαν οι άνθρωποι του πανεπιστη-
μίου με την επιχειρηματικότητα. Ωστόσο, η κοινωνία 
αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Η 
κυβέρνηση έχει να κάνει πολλή δουλειά στα βασικά». 
Ειδικότερα, χθες το Δίκτυο πραγματοποίησε διευρυ-
μένο πρόγευμα εργασίας, με τη συμμετοχή κυβερνη-
τικών αξιωματούχων, πρυτάνεων, πανεπιστημιακών, 
ερευνητών, εκπροσώπων μεγάλων επιχειρήσεων και 
φορέων χρηματοδότησης της καινοτομίας.
 «Το 3% των υψηλότερα αναφερόμενων επιστημόνων 
είναι Ελληνες, με πάνω από 85% από αυτούς να εργά-
ζονται εκτός συνόρων», παρατήρησε ο υφυπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας. Και αυτό 
από μία χώρα που συνιστά το 0,15% του παγκόσμι-
ου πληθυσμού. Βεβαίως, αυτό αποτελεί απόδειξη της 
σημαντικής δουλειάς που γίνεται στα ελληνικά ΑΕΙ 
και ερευνητικά κέντρα αλλά και των παθογενειών του 
ελληνικού συστήματος, όπου δεν υπάρχει ένα θεσμικό 
πλαίσιο που θα επιτρέπει την ευελιξία δράσεων και θα 
περιορίζει τη γραφειοκρατία. «Ο αριθμός των νέων 
τεχνολογιών και τεχνικών μεθόδων στην Ελλάδα είναι 
ο μικρότερος στην Ευρώπη. Η επένδυση δημόσιων πό-
ρων στην έρευνα δεν έχει οδηγήσει σε καινοτομίες. Η 
σύνδεση της έρευνας με την οικονομική ανάπτυξη δεν 
είναι πολιτικώς ορθή, παρότι στις ανεπτυγμένες χώρες 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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μέχρι και τα 2/3 του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης προ-
έρχεται από την έρευνα και την τεχνολογία. Δύσκολα 
ένας ιδιωτικός φορέας δεν θα σκεφτόταν να χρηματο-
δοτήσει ένα πανεπιστημιακό εργαστήριο για να διεξά-
γει επιστημονική έρευνα σχετική με τα προϊόντα που 
προωθεί», παρατήρησε ο Σταμάτης Κριμιζής, ακαδη-
μαϊκός, ομότιμος επικεφαλής διευθυντής του τμήματος 
Διαστημικής στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής 
(APL) του πανεπιστημίου Johns Ηοpkins. 
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Θεόδωρος 
Φέσσας αναφέρθηκε στην πρόσφατη μελέτη του ΣΕΒ 
για τη σύνδεση επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυ-
μάτων, τονίζοντας τη σημασία προτάσεων όπως η 
χορήγηση φορολογικών κινήτρων σε μία επιχείρηση 
για την ανάπτυξη των ερευνητικών τους τομέων. «Το 
European Innovation Scoreboard για το 2019 δείχνει 
ότι υστερούμε στη δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος 
για την καινοτομία, στην προσέλκυση ξένων διδακτο-
ρικών φοιτητών, στις δαπάνες του ιδιωτικού τομέα για 
έρευνα και ανάπτυξη, στην προστασία της βιομηχανι-
κής ιδιοκτησίας, στις εξαγωγές προϊόντων τεχνολογί-
ας» ανέφερε κ. Δήμας, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση 
θα προωθήσει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία δύο 
κέντρων καινοτομίας μέσω ΣΔΙΤ, θα προκηρύξει πρό-
γραμμα για την ενίσχυση των συνεργατικών ερευνη-
τικών σχημάτων, θα στηρίξει τους νέους ερευνητές με 
φορολογικά και μισθολογικά κίνητρα, θα προχωρήσει 
σε αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων κατά το 
πρότυπο του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon. 
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάθε ένα ευρώ 
που επενδύεται σε έρευνα αιχμής μέσα από τα προ-
γράμματα Horizon 2020 και Horizon Europe μπορεί να 
επιστρέψει στην πραγματική οικονομία 11 ευρώ! 
•  Κίνδυνος «αυτοκτονίας καριέρας» 
Στερούνται δυνατοτήτων και προοπτικής τα ελληνικά 
ερευνητικά οικοσυστήματα; Το ερώτημα διέτρεξε όλες 
τις εισηγήσεις των ομιλητών. «Τα στατιστικά στοιχεία 
είναι αποκαλυπτικά: στο μισό εκατομμύριο Ελληνες 
“νεο-μετανάστες” συγκαταλέγεται τεράστιος αριθμός 
επιστημόνων και ερευνητών που, στην αρχή ή στο μέ-
σον της καριέρας τους, έφυγαν στο εξωτερικό. Περισ-
σότεροι από 18.000 Ελληνες γιατροί εργάζονται εκτός 
Ελλάδας, ενώ εντός των συνόρων ένας στους τρεις με 
τέσσερις γιατρούς είναι άνεργος ή υποαπασχολούμε-
νος», απαντά ο κ. Γεώργιος Χρούσος, ομότιμος καθη-
γητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και επικεφα-
λής στην έδρα της UNESCO για την εφηβική υγεία. 
Ο πανεπιστημιακός, μιλώντας στην ημερίδα εργασίας, 
περιέγραψε με αδρές γραμμές τη μοίρα των Ελλήνων 
επιστημόνων, κάνοντας λόγο ακόμη και για τον κίν-
δυνο της «αυτοκτονίας καριέρας». «Υποστηριζόμενοι 
οι δύο από τους τρεις από την οικογένειά τους ή από Συνέχεια στην Σελ 25

υποτροφία από κοινωφελές ίδρυμα, οι ταλαντού-
χοι νέοι επιστήμονες, η πιο καίρια, πραγματική αλλά 
συχνά πιο ανώνυμη και πιο αδικημένη dream team 
της χώρας, μετατρέπονται σε αναζητητές αναιμικών 
“υποκατώτατων μισθών”. Πολλοί άλλοι εγκαταλεί-
πουν την προοπτική για μεταπτυχιακές σπουδές, ιδίως 
αν προέρχονται από αδύναμα οικονομικά στρώματα. 
Ομως, αν σε αυτούς κρύβεται ο επόμενος Παπανικο-
λάου ή Καραθοδωρή; Σε μεταδιδακτορικό επίπεδο, 
η πολυετής αναμονή για την αίτηση, κρίση και λήψη 
μιας θέσης σε ΑΕΙ θα χαρακτηριζόταν σε άλλες χώρες 
“αυτοκτονία καριέρας”». Θεμελιώδες πρόβλημα είναι 
και ο κατακερματισμός και η έλλειψη συνεργασίας 
πανεπιστημιακών σχολών και ερευνητικών κέντρων 
με ίδιο ή παραπλήσιο αντικείμενο ερευνών. Από την 
άλλη, σύμφωνα με τον κ. Χρούσο, «βασική αδυναμία 
είναι η απουσία συνεχούς τεκμηρίωσης για την αποτε-
λεσματικότητα των επενδύσεων στην έρευνα. Επίσης, 
η πολιτική έρευνας και η χρηματοδότηση διασπείρο-
νται σε πολλούς τομείς, χωρίς συνοχή και στρατηγική 
προεπιλογή των πλέον καινοτόμων αξόνων και εθνι-
κών προτεραιοτήτων με χρονικό ορίζοντα τουλάχι-
στον δεκαπενταετίας. Για παράδειγμα, η αγροτική και 
η θαλάσσια έρευνα που σχετίζονται με την υγεία μας 
έργω και πράξει δεν έχουν ακόμα οριστεί ως στρατηγι-
κές προτεραιότητες στη χώρα». 
Τον οδικό χάρτη επίλυσης των διοικητικών εμποδί-
ων και την εφαρμογή πετυχημένων μοντέλων από το 
εξωτερικό παρουσίασε ο πρώην γενικός γραμματέας 
Ερευνας και Τεχνολογίας και διευθυντής της Seven 
Sigma Innovation Κώστας Κοκκινοπλίτης, τονίζοντας 
ότι «απαιτείται εντοπισμός δραστηριοτήτων - κλάδων 
που παρουσιάζουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 
(π.χ. υγεία - φάρμακα) και σχεδίαση νέας προγραμ-
ματικής περιόδου, με μία εθνική στρατηγική για τους 
τομείς στους οποίους πρέπει να εστιάσει η έρευνα και 
όχι 13 περιφερειακές στρατηγικές και μία ακόμη, η 
εθνική», όπως συμβαίνει. Βεβαίως, μια τέτοια πολιτική 
εξυπηρετεί τη διασπάθιση των κονδυλίων και με τοπι-
κιστικά, και γιατί όχι, μικροκομματικά κριτήρια.
•  «Χρειαζόμαστε την υπέρβαση»
«Βλέπουμε πολύ έξυπνες και πρωτοποριακές ιδέες 
μέσα από τις προτάσεις που κατατίθενται στο Big Pi 
Ventures. Με διαφορετικό βαθμό ωριμότητας και κενά 
στη νοοτροπία και γνώση που πρέπει να καλυφθεί, 
ωστόσο, η ιδέα είναι η βασική ύλη, τα άλλα λύνονται», 
λέει στην «Κ» η κ. Εύη Χατζηανδρέου, επιστημονική 
σύμβουλος στο «Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση στην 
Ελλάδα και στην Ευρώπη» και στο Big Pi Ventures, 
το οποίο αποτελεί επενδυτικό κεφάλαιο σε ευρύτερο 
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ΚΟΝΔΥΛΙ 10 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ 
ΠΑΤΕΝΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΕΣΩ 
ΕΣΠΑ

capital.gr

Μια νέα δράση του ΕΣΠΑ που ενισχύει με 10 εκατ. ευρώ νέες, 
νεοσύστατες και υπό σύσταση επιχειρήσεις της Θεσσαλίας για 
την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών «ανοίγει» μέσα 
στις επόμενες ημέρες.
Η ενίσχυση αφορά την ίδρυση, τον εκσυγχρονισμό ή την 
επέκταση νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση επιχειρήσε-
ων μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με 
αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, 
για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και της 
καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης έχοντας ως στόχο την ανά-
πτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισμό 
των επιχειρήσεων
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδί-
ου στο πλαίσιο της δράσης, κυμαίνεται από 50.000 ευρώ έως 
400.000 ευρώ. Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει 
προϋπολογισμό μικρότερο από 50.000 ευρώ  τότε αυτό δεν εί-
ναι επιλέξιμο στο πλαίσιο της παρούσας Προκήρυξης.
Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό 
μεγαλύτερο των 400.000 ευρώ το ποσό πέραν της Δημόσιας 
Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογι-
σμού θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του 
σχεδίου.
Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες 
δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολού-
θησης - ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου 
συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους. Η δι-
άρκεια υλοποίησης των έργων δε θα μπορεί να υπερβαίνει τους 
24 μήνες από την απόφαση ένταξης.
Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσε-
ων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.
ependyseis.gr/mis) έχει ορισθεί η 17η Σεπτεμβρίου και ως κα-
ταληκτική ημερομηνία η 18η Οκτωβρίου.

ΑΝΗΣΥΧΕΙ Η ΜΙΚΡΗ Η 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

TA ΝΕΑ
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Νέες καθυστερήσεις αναμένεται να «γράψει» το Κτηματολό-
γιο, σύμφωνα με παράγοντες του υπουργείου Περιβάλλο-
ντος, που διαπιστώνουν ότι η συμμετοχή των πολιτών στην 
κτηματογράφηση είναι σε πολλές περιοχές από χαμηλή έως 
μηδενική. Στο πλαίσιο αυτό, θα παραταθούν για 30 έως 60 
ημέρες οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων του Κτημα-
τολογίου, σε περιοχές που ήδη έχουν εξαντλήσει τα όρια που 
προβλέπει η νομοθεσία, δηλαδή τους έξι μήνες (τρεις συν 
τρεις). Οπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου, αυτή θα 
είναι και η τελευταία παράταση που θα δοθεί, ενώ για όσους 
δεν υποβάλλουν δηλώσεις θα ενεργοποιηθούν τα πρόστιμα 
που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Επίσης, εξετάζεται να 
«μπλοκαριστούν» τα ακίνητα τα οποία δεν διαθέτουν ΚΑΕΚ 
(τον μοναδικό αριθμό που αποκτούν τα δηλωμένα ακίνητα), 
όπως π.χ. να μην μπορούν να βγάλουν οικοδομική άδεια. 
Πάντως, η παράταση κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς η συμ-
μετοχή στα προγράμματα της νέας γενιάς κτηματογράφησης 
αγγίζει μόλις το 21%. 
Τη Δευτέρα, αναμένονται στην Αθήνα ευρωπαίοι αξιωμα-
τούχοι, προκειμένου να ενημερωθούν για την πρόοδο της 
κτηματογράφησης. Από το ΥΠΕΝ, θα παρουσιαστούν σφιχτά 
χρονοδιαγράμματα, τα οποία είναι εφικτό να τηρηθούν. Ση-
μειώνεται, ότι εάν τα παραδοτέα τμήματα των συμβάσεων 
κτηματογράφησης που «τρέχουν» δεν καλύπτουν το 50% 
των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, υπάρχει κίνδυνος να χαθούν 
84 εκατ. ευρώ από το τρέχον ΕΣΠΑ 2014-2020. Στο μεταξύ, 
σε ό,τι αφορά τις οικιστικές πυκνώσεις - των οικισμών αυ-
θαιρέτων - που μπλοκάρουν την ολοκλήρωση των δασικών 
χαρτών και το Κτηματολόγιο, ορίστηκε ήδη νομοπαρασκευ-
αστική επιτροπή που θα ενσωματώσει τις παρατηρήσεις του 
Συμβουλίου της Επικράτειας. 
Παράλληλα, μέχρι το 2023 αναμένεται να αποκτήσει χρήσεις 
γης τουλάχιστον το 55% έως και 70% της χώρας. Αυτό θα γί-
νει μέσω των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ), τα οποία θα 
εκπονήσουν οι δήμοι. 
Σε ό,τι αφορά το θέμα της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης, 
εντός των επόμενων μηνών θα οριστούν οι Ζώνες Υποδοχής 
σε αρκετούς δήμους, ώστε να γίνει εφικτή η ενεργοποίηση του 
θεσμού. «Θα ενεργοποιηθεί με ασφάλεια δικαίου και σεβασμό 
στη σχετική νομολογία του ΣτΕ δεδομένου ότι από τη ΜΣΔ 
εξαρτάται η διατήρηση ιστορικών κτιρίων και η δημιουργία 
κοινόχρηστων χώρων», τονίζουν παράγοντες του ΥΠΕΝ.

φάσμα τεχνολογιών. «Εχω σκεφτεί πολλές φορές ότι 
για ορισμένες εξ αυτών των ιδεών εάν ήταν κάπου 
αλλού, για παράδειγμα, στο Ισραήλ ή στην Αμερική, 
θα είχαν ήδη καταφέρει να κερδίσουν εκατομμύρια 
ή και να είναι στο χρηματιστήριο του Νasdaq. Στην 
Ελλάδα, χρειαζόμαστε την υπέρβαση», προσθέτει η 
κ. Χατζηανδρέου. Βεβαίως, δεν ήταν λίγες οι περι-
πτώσεις ερευνητών ή πανεπιστημιακών που μετείχαν 
στη χθεσινή συνάντηση, οι οποίοι επεσήμαναν τα ση-
μαντικά επιτεύγματα ελληνικών ερευνητικών κέντρων 
και ομάδων. Μεγάλο πρόβλημα και τροχοπέδη είναι ο 
κατακερματισμός και η πολυδιάσπαση των αρμοδιο-
τήτων, των πόρων, των υποδομών και του ερευνητι-
κού δυναμικού. 
 «Στην έρευνα και στην καινοτομία εμπλέκονται πολλά 
υπουργεία. Η αναδιάρθρωση και ο εξορθολογισμός 
της δομής και της διακυβέρνησης του ερευνητικού 
οικοσυστήματος είναι εκ των ων ουκ άνευ. Ο συντονι-
σμός των υπουργείων μέσω διυπουργικής επιτροπής 
είναι απαραίτητος, καθώς έχουμε δει κατά το παρελ-
θόν πολύ συχνά κάθε υπουργείο να διαχειρίζεται τα 
κονδύλια κατά το μικροκομματικό δοκούν, για να 
εξυπηρετήσει την εκλογική πελατεία κάθε υπουργού», 
παρατήρησε ο Μιχάλης Χαλιάσος, καθηγητής Οικονο-
μικών στο Goethe University στη Φρανκφούρτη της 
Γερμανίας. 
Η αναποτελεσματικότητα στον συντονισμό, στη λει-
τουργία και στη διαχείριση πόρων στιγματίζει τον 
χώρο της έρευνας, στον οποίο σαφώς η έννοια της επι-
χειρηματικότητας δεν είναι και από τις πιο δημοφιλείς. 
«Ερευνητικά αποτελέσματα και ιδέες υπάρχουν. Ομως 
λίγοι ερευνητές είναι αποφασισμένοι να μεταπηδήσουν 
σε startups. Δηλαδή, να φύγουν από το εργαστήριο 
και να πάνε σε startups», ανέφερε ο Αρίστος Δοξιάδης, 
συντονιστής του επενδυτικού fund Big Pi, ο οποίος 
ανέπτυξε τα νέα δεδομένα για τη χρηματοδότηση και 
τη θεσμική λειτουργία των startup επιχειρήσεων. 
Το πιο μεγάλο κενό βέβαια, σύμφωνα με τον κ. Δοξιά-
δη, είναι να επιταχυνθεί ο μηχανισμός χρηματοδότη-
σης των πατεντών που προκύπτουν από τα ερευνητικά 
κέντρα. «Το ζητούμενο είναι το πού θα κατανεμηθούν 
οι πόροι αλλά και με ποιες διαδικασίες, ώστε να δια-
σφαλίζονται η αμεροληψία και η αριστεία», προσέθεσε 
η κ. Χατζηανδρέου. Ο δρόμος είναι μακρύς και απαι-
τούνται άλματα. Πρόκειται για μεταρρύθμιση που, όσο 
καθυστερεί, τόσο πολλαπλασιάζεται η αναγκαιότητά 
της. Και όπως δήλωσε η κ. Χατζηανδρέου: «Πολλές 
φορές ακούω ιδέες ευφυείς από ελληνικές ερευνητικές 
ομάδες και σκέφτομαι ότι μπορεί να χαθούν ή κάποιος 
άλλος να τις προλάβει, εάν δεν βιαστούμε…». 


