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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕA
ΤΕΥΧΟΣ 1799 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1, 5 και 6 
Εξοικονομώ : Παρέμβαση Προέδρου ΤΕΕ για άμεση επίλυση προ-
βλημάτων - επιστολή σε Γεωργιάδη, Χατζηδάκη  - Εξετάζει τη 
δυνατότητα να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος 
ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ
Σελ 4
Εγκρίθηκε από την Διϋπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ η «Μονάδα Επεξερ-
γασίας Αποβλήτων Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας»
Σελ 3 
Ο γερμανικός όμιλος εταιριών KAEFER αναζητά συνεργασία με 
ελληνικές τεχνικές επιχειρήσεις - Ενημερώνει το Ελληνογερμανικό 
Εμπορικό μια Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Σελ 7 και 8
Βουλή - Ν. Μηταράκης: Το ΕΤΕΑΕΠ θα ενισχυθεί και θα αποτελέσει 
τον διαχειριστή της νέας επικουρικής σύνταξης
Σελ 8
Το νέο master plan του ΟΛΠ στο επίκεντρο της συνάντησης του υπ. 
Ναυτιλίας, Γιάννη Πλακιωτάκη, με τον νέο πρόεδρο του ΟΛΠ Cosco 
Shipping, YU Zenggang
Σελ 9
Χατζηδάκης: «Κανένας λόγος πανικού από την άνοδο των διεθνών 
τιμών πετρελαίου» -Συστήνεται μεικτή επιτροπή κυβέρνησης-ΣΕΒ 
για την προώθηση λύσεων στα θέματα της βιομηχανίας
Σελ 10 
Θεσσαλονίκη: Η πορεία του έργου του Μετρό στο επίκεντρο της 
πρώτης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου 
Σελ 11
Περίπου 19.000 χρήστες έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής αί-
τησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης 
κατοικίας
Σελ 12 και 13
ΕΒΕΠ: Οι παρεμβάσεις που περιέχονται στο αναπτυξιακό πολυνομο-
σχέδιο παρακάμπτουν εμπόδια για την ολοκλήρωση εμβληματικών 
σχεδίων
Σελ 13
Τρεις άξονες πολιτικής του υπουργείου Τουρισμού για την αναβάθ-
μιση του τουριστικού προϊόντος 
Σελ 14 
Ν. Μηταράκης: Επαναφέρουμε το ελληνικό εργασιακό δίκαιο στην 
ευρωπαϊκή κανονικότητα
Σελ 15 
Δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα προς επιχειρήσεις για την εξοικο-
νόμηση ενέργειας
Σελ 16 
Θεσσαλονίκη: 263.737 επισκέπτες στην 84η ΔΕΘ
Σελ 17 
Ερευνητές του ΜΙΤ δημιούργησαν το πιο μαύρο υλικό που έχει 
υπάρξει ποτέ 
Σελ 18
Θ. Σκυλακάκης: Υπέρβαση κατά 287 εκατ. ευρώ παρουσίασαν τον 
Αύγουστο τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού - Θα επιτευχθεί 
πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το 2019   
Σελ 19 
Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ στο Παγκόσμιο Συνέδριο Βιβλιοθηκονομικών 
Ενώσεων (IFLA WLIC) στην Αθήνα
Σελ 20 
Εκπτώσεις στα πρόστιμα αυθαιρέτων – ανοιχτό το σενάριο παρά-
τασης
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:

Επιστολή για τον Β κύκλο του προγράμματος «εξοικονομώ κατ’ 
οίκον ΙΙ» προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή 
Χατζηδάκη και τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι 
Γεωργιάδη έστειλε νωρίτερα σήμερα ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώρ-
γος Στασινός, εκφράζοντας την αγωνία χιλιάδων μηχανικών 
ανά την Ελλάδα και το ενδιαφέρον των πολιτών, προκειμένου να 
δοθούν λύσεις στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. 
Σημαντικό ενδιαφέρον για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ 
οίκον ΙΙ» εκδηλώθηκε χθες , πρώτη ημέρα υποβολής των αι-
τήσεων γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, λόγω της 
πολύ μεγάλης συμμετοχής στο πρόγραμμα υπάρχουν καθυστε-
ρήσεις, ωστόσο, η πλατφόρμα βρίσκεται συνεχώς σε λειτουργία. 
Το ΥΠΕΝ συνιστά υπομονή στους χρήστες και επισημαίνει ότι 
καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τεχνικής και επιχειρησιακής 
πλευράς για να αυξηθεί η ταχύτητα απόκρισης, ώστε να βελτι-
ωθεί η εξυπηρέτηση  των ενδιαφερόμενων. Ανακοίνωσε επίσης 
ότι λόγω της ταχύτατης απορρόφησης των προβλεπόμενων 
πόρων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξετάζει τη 
δυνατότητα να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος.
Στην επιστολή του ο Πρόεδρος του ΤΕΕ προχωρά σε συγκεκρι-
μένες προτάσεις άμεσης επίλυσης των προβλημάτων που έχουν 
δημιουργηθεί εκ νέου με την έναρξη του Β κύκλου προγράμμα-
τος «εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ» και τη λειτουργία της σχετικής 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ζητώντας παράλληλα και την προ-
ώθηση της διαδικασίας για να υπάρξουν επιπλέον πόροι.
 Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γ. Στασινός σημειώνει στην επιστολή του ότι 
για την επίλυση των άμεσων προβλημάτων που όλοι βλέπουμε, 
σας προτείνω:
1.    Να δοθεί νέα ημερομηνία υποβολής – έναρξης υποδοχής 
αιτήσεων για τις επόμενες περιφέρειες, εφόσον διαπιστωθεί το 
πληροφοριακό σύστημα είναι λειτουργικό και βεβαιωμένα έτοι-
μο για τον φόρτο εργασίας που θα υποδεχθεί. Στο μεσοδιάστημα 
οι αρμόδιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το χρόνο για βελτίω-
ση των υποδομών και των παραμέτρων.
2.    Να προβλεφθεί ΑΜΕΣΑ η πρόσβαση στο πληροφοριακό 
σύστημα με διαφορετική ημερομηνία ανά κάθε μία Περιφέρεια. 
Ουδείς καταλαβαίνει ποιο λόγο εξυπηρετεί η ομαδοποίηση πε-
ριφερειών την ίδια ημέρα και ώρα καθώς κάθε Περιφέρεια έχει 
διακριτό προϋπολογισμό και θα μια τέτοια κίνηση θα εξομαλύνει 
τη λειτουργία και θα μειώσει τον φόρτο του συστήματος.
3.    Δεδομένων των προβλημάτων που έχουν ήδη δημιουργηθεί 
σε πολλούς χρήστες, και ιδιαίτερα αν τα ανωτέρω δεν προχωρή-

σουν από πλευράς σας άμεσα, πριν το 2ο και 3ο κύμα περιφερει-
ών, προτείνω να τροποποιηθεί ο οδηγός του προγράμματος και 
οι σχετικές αποφάσεις από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα. Για 
παράδειγμα θα μπορούσε να προβλεφθεί, με τη διαδικασία της 
υπερδέσμευσης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (καθώς η περί-
οδος και το ποσοστό απορρόφησης το επιτρέπει), ότι όσοι προ-
σπάθησαν αλλά απέτυχαν λόγω προβλήματος πρόσβασης (κάτι 
που μπορεί ως στοιχείο να προκύπτει από διακριτό βήμα στην 
αρχή της αίτησης ή από τα δεδομένα που αποθηκεύει η βάση 
δεδομένων για την πρόσβαση ή από την έκδοση πρόσφατου 
πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ή συνδυασμό των ανω-
τέρω) να ενταχθούν αμέσως μετά από επιπλέον πόρους που θα 
δοθούν ειδικά για αυτήν την περίπτωση, ώστε να μειωθεί η πίε-
ση προς τους πολίτες και τους μηχανικούς να «προλάβουν» και 
ο φόρτος που δέχεται ταυτόχρονα το πληροφοριακό σύστημα.
4.    Κατά τη λειτουργία της πλατφόρμας να είναι εμφανής – όπως 
και θα έπρεπε εξαρχής – ποσοτική/στατιστική ανάλυση των αι-
τήσεων που έχουν υποβληθεί, και κατά συνέπεια των χρημάτων 
που έχουν δεσμευτεί ανά περιφέρεια, σε πραγματικό χρόνο. Μια 
απολογιστική ανακοίνωση του ΥΠΕΝ ανά ημέρα δεν εξυπηρετεί 
τη λειτουργία του συστήματος και η ενημέρωση από το σύστη-
μα με απλή παροχή πληροφορίας ότι δεν είναι δυνατή η αίτηση 
λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια μάλιστα 
της σύνταξής της δεν εξυπηρετεί κανέναν και δημιουργεί περιττά 
προβλήματα.
5.    Να υπάρξει από πλευράς Υπουργείων-ΕΤΕΑΝ αξιόπιστος μη-
χανισμός υποστήριξης των μηχανικών και των πολιτών, με τη 
λειτουργία του helpdesk, ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά, που να 
μπορεί να υποδεχθεί το φόρτο εργασίας και τις σχετικές ερωτή-
σεις με αρτιότητα και αξιοπιστία. 
6.    Σε δεύτερο χρόνο, προκειμένου να αποφορτιστεί το άγχος 
ιδιοκτητών και ενδιαφερομένων, σας καλώ να αποφασίσετε πο-
λιτικά άμεσα και να ανακοινώσετε την πρόθεσή σας για αύξηση 
των πόρων για το Εξοικονομώ Κατ  ́Οίκον ΙΙ και μελλοντική νέα 
προκήρυξη, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΕΣΠΑ συνολι-
κά, που σίγουρα θα πραγματοποιήσετε μετά την αξιολόγηση 
της προόδου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, και για την 
οποία ένα πετυχημένο πρόγραμμα μπορεί μόνο να προσφέρει 
στον μείζονα στόχο της απορρόφησης των πόρων, σε συνδυα-
σμό με τη σημασία της επίτευξης των εθνικών στόχων εξοικονό-
μησης ενέργειας. 
Αναλυτικά στη σελ 5 και 6 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ : ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 
Το ΥΠΕΝ  ανακοίνωσε  ότι εξετάζει τη δυνατότητα να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του 
προγράμματος



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

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

 Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

26 - 27 Σεπτεμβρίου 2019

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

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

29 Σεπτεμβρίου - 
2 Οκτωβρίου 2019

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

Ελληνική Δασολογική Εταιρεία

16 - 18 Οκτωβρίου 2019

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

Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συ-
νεργασία με άλλους 10 φορείς 
πέντε χωρών της Μεσογείου
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟ 7Ο BEREC StakEholdER FoRum

Διεθνές συνέδριο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας διοργανώ-
νει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2019, στην πόλη της Καλαμάτας, 
το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοπον-
νήσου.
Συγκεκριμένα, το Εργαστήριο Αειφόρου Ανάπτυξης και Επιχειρη-
ματικότητας (SDE Lab.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι ο 
οικοδεσπότης του 14ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας (14th European Conference on Innovation 
and Entrepreneurship – ECIE 2019), το οποίο θα γίνει στις εγκατα-
στάσεις της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών 
Σπουδών, στο παλιό Στρατόπεδο.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, το διεθνές συνέδριο “θα συ-
γκεντρώσει γύρω στους 200 συνέδρους, καθηγητές και ερευνη-
τές, από περισσότερες από 40 χώρες, οι οποίοι θα παρουσιάσουν 
και θα συζητήσουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα στα συ-
γκεκριμένα θέματα. Η θεματολογία του συνεδρίου περιλαμβάνει 
την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την εκπαίδευση στην 
επιχειρηματικότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την εξωστρέφεια 
και τη διεθνοποίηση, εφαρμογές στους τομείς της υγείας και των 
τροφίμων, την έρευνα και την ανάπτυξη, το δημόσιο τομέα, τη 
χρηματοδότηση, τις μελλοντικές προκλήσεις, κ.ά.
Στις 18 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν στον ίδιο χώρο δύο 
προσυνεδριακά εργαστήρια (11 π.μ. Prof. P. Jones, Publishing in 
International Entrepreneurship Journals και 2 μ.μ., Prof. E. Fleck 
& Dr A. Kakouris, Implementing Experiential Teaching), τα οποία 
μπορούν να τα παρακολουθήσουν και ενδιαφερόμενοι εκτός των 
συνέδρων”.  Πληροφορίες εδώ  

Το Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επι-
κοινωνίες (BEREC) διοργανώνει το 7ο Stakeholder Forum 
στις 16 Οκτωβρίου 2019, στο ξενοδοχείο Le Plaza, στις 
Βρυξέλλες. 
Κύρια θέματα συζήτησης θα είναι ο χειρισμός της ασφάλειας 
των δικτύων 5G και το Πρόγραμμα Εργασιών του BEREC για 
το 2020. Επίσης, θα γίνει αναφορά στο σύνολο των δραστη-
ριοτήτων του BEREC με στόχο την ενημέρωση του κοινού 
για το ρόλο και τα καθήκοντα του Σώματος Ευρωπαίων 
Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, οι συμμετέχοντες θα 
είναι από το χώρο των τηλεπικοινωνιών, των μέσων μα-
ζικής ενημέρωσης, από τον τεχνολογικό τομέα καθώς και 
εμπειρογνώμονες από διεθνείς οργανώσεις και ιδιωτικές 
εταιρείες.   
«Υπενθυμίζεται ότι σκοπός του BEREC είναι να αναπτύσσει 
μέσω του Stakeholder Forum στενή συνεργασία με τους 
stakeholders και να κρατά ανοιχτούς τους διαύλους επικοι-
νωνίας με τους δικαιούχους προωθώντας την ανταλλαγή 
απόψεων, ιδεών και εμπειριών σε διεθνές επίπεδο, τονίζεται. 
Για το λόγο αυτό, θα υπάρξει στη συγκεκριμένη εκδήλωση, 
διαδραστική επικοινωνία με τους BEREC Chairs 2019 και 

2020 για το Σχέδιο του Προγράμματος Εργασιών 2020.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή 
στο 7ο Stakeholder Forum, έως τις 8 Οκτωβρίου 2019, στο 
διαδικτυακό τόπο: 
https://berec.europa.eu/eng/events/berec_events_2019
Σημειώνεται ότι θα υπάρχει η δυνατότητα ζωντανής αναμε-
τάδοσης (live streaming) στο διαδικτυακό τόπο του BEREC 
και καταγραφής της εκδήλωσης. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KorpDuICKi79JUVhXpUlJnS-Ma8nDW234LU3DtYrLEQ/pubhtml%3Fgid%3D189722491%26single%3Dtrue
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Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
ενημερώνει ότι ο γερμανικός όμιλος εταιριών KAEFER AG ανα-
ζητά συνεργασία με ελληνικές τεχνικές επιχειρήσεις οι οποίες 
θα συμμετάσχουν ως υπεργολάβοι στην υλοποίηση ιδιωτι-
κών και δημόσιων έργων -κυρίως κτιριακά και βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις- στους τομείς των Μονώσεων - Στεγανοποιή-
σεων, Επεξεργασίας Επιφανειών, Παθητικής Πυροπροστασί-
ας, Αντιπυρικές Κατασκευές.
Ο όμιλος εταιριών KAEFER δραστηριοποιείται από το 1918 
με ειδικότητα στα αντικείμενα των μονώσεων, ελέγχου πρό-
σβασης, προστασίας επιφανειών, παθητικής πυροπροστασί-
ας και αντιπυρικών κατασκευών, καθώς και διαμόρφωσης 
εσωτερικών χώρων. Η KAEFER εξειδικεύεται στους τομείς της 
Βιομηχανίας, Ενέργειας, Μεταλλείων, Ναυπηγήσεων και Κτι-
ριακών Κατασκευών. Εφαρμόζοντας υψηλές προδιαγραφές 
ασφαλείας, κορυφαία τεχνική εξειδίκευση και ηθικούς κανό-
νες, ο όμιλος KAEFER έχει παρουσία σε 2.000 σημεία διεθνώς 
και απασχολεί 28.000 άτομα, επιτυγχάνοντας ετήσιο κύκλο 
εργασιών άνω των 1,7 δισ. ευρώ.
Οι ειδικότητες που αναζητεί για τη συνεργασία με τεχνικές 

εταιρείες από την Ελλάδα αφορούν σε Επεξεργασία Υπο-
στρώματος(π.χ. αμμοβολή, υδροβολή, σφαιριδιοβολή, 
φινιρίσματα, φρεζάρισμα) και Επιχρίσματα (Βαφές Airless, 
αντιδιαβρωτική προστασία, σοβάτισμα κλπ) καθώς και μη-
χανολογικές/τεχνικές γνώσεις στα σχετικά με τις παραπάνω 
εργασίες μηχανήματα.
Η επιθυμητή συνεργασία του Ομίλου KAEFER με ελλη-
νικές επιχειρήσεις είναι με την μορφή του υπεργολάβου 
(subcontractor) σύμφωνα με τις οδηγίες της KAEFER. Οι 
υπεργολάβοι θα πρέπει να διαθέτουν για το εκάστοτε έργο 
και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τα απαραίτητα συνεργεία. 
Ο υπεύθυνος έργου και/ή ο εργοδηγός κάθε συνεργείου θα 
πρέπει, εκτός από γνώσεις οργάνωσης εργοταξίου, επιμετρή-
σεων κλπ. να έχουν και γνώσητης γερμανικής γλώσσας σε 
ικανό τεχνικό επίπεδο, προκειμένου να είναι εφικτή η απρό-
σκοπτη επικοινωνία του κύριου του έργου, της KAEFER ή/και 
του κύριου εργολάβου κάθε έργου με το συνεργείο.
Η KAEFER θα βρίσκεται στην Ελλάδα, στην Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συναντηθεί και να γνωρίσει 
ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν:
• Στην Αθήνα,  την Τρίτη 1η Οκτωβρίου, ώρα 16:30, στο ξε-
νοδοχείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Τιμολέοντος Βάσσου 8, Πλατεία Μα-
βίλη (στάσεις ΜΕΤΡΟ Αμπελόκηποι και Μέγαρο Μουσικής).
• Στη Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου, ώρα 09:30, στο 
ξενοδοχείο THE ΜΕΤ HOTEL, 26ης Οκτωβρίου 48.
Για τη συμμετοχή στις εν λόγω εκδηλώσεις απαιτείται αρχικά 
η εκδήλωση ενδιαφέροντος και θα ακολουθήσει γραπτή επι-
βεβαίωση. Λόγω περιορισμένων θέσεων η συμμετοχή για τις 
επιχειρήσεις είναι μόνο με πρόσκληση.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρή-
σεις μπορούν να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες του Ελληνο-
γερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου: για 
Αθήνα εδώ και για Θεσσαλονίκη εδώ.
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:
Αθήνα: Βασίλης Σακάς, 210 6419035, v.sakas@ahk.com.gr
Θεσσαλονίκη:  Δήμητρα Τσατσάνη, 2310 327733, 
d.tsatsani@ahk.com.gr

«Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, όπως  σημειώνει σε ανακοίνωση του ότι δεν 
προσκλήθηκε να εκπροσωπηθεί στη σημερινή συνάντηση 
του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Αλέξη Τσί-
πρα με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της 
Θεσσαλονίκης, γεγονός που προκαλεί και απορία και δυσαρέ-
σκεια στην Διοίκηση και τα μέλη του.
Ο  αρχηγός της Αξιωματικής αντιπολίτευσης επέλεξε να απο-
κλείσει  τον θεσμικά κατοχυρωμένο Τεχνικό Σύμβουλο της 
Πολιτείας,   που διαχρονικά και κατά παράδοση, είναι παρών 

και καταθέτει τις απόψεις του για τα θέματα της αρμοδιότητάς 
του, σε όλες τις συναντήσεις της πολιτικής ηγεσίας  με τους 
παραγωγικούς φορείς, στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως 
Θεσσαλονίκης.
Ακόμα αρνητικότερες εντυπώσεις προξενεί μάλιστα το γε-
γονός, ότι αυτό συμβαίνει σε μια συγκυρία κατά την οποία, 
υπάρχει μια προφανής ανάγκη πλήρους και σφαιρικής ενη-
μέρωσης για ένα σημαντικό ζήτημα  της Θεσσαλονίκης,  που 
είναι η ολοκλήρωση του έργου του ΜΕΤΡΟ και η ταυτόχρονη 

ανάδειξη των ευρημάτων του σταθμού της Βενιζέλου.
Σε κάθε περίπτωση το ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι πρόθυμο να συνεργα-
στεί με τα στελέχη της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ορισμένα 
εκ των οποίων είναι και μέλη του και να παρουσιάσει τις θέσεις  
του τόσο για το ΜΕΤΡΟ όσο και για τα μείζονα ζητήματα της 
Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας και του κλάδου των Μηχανι-
κών. Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ»

Ενεργοποιήθηκε χθες, η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για την δεύτε-
ρη φάση του τρέχοντος έτους, του μεταφορικού ισοδύναμου επιχειρήσεων.
Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, ορίζεται η Δευτέρα 7 Οκτωβρί-

ου 2019, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σημειώνεται ότι η δυνατότητα υποβολής παρέχεται στους δικαιούχους που υπάγονται στα ορι-
ζόμενα της ισχύουσας πρόσκλησης.

Η επικαιροποίηση του Σχεδίου Στρατηγικής για την Αγροτική 
Ανάπτυξη, τα ζητήματα των παράνομων ελληνοποιήσεων 
και η σύνταξη του σχεδίου νόμου για τους συνεταιρισμούς 
ήταν, μεταξύ άλλων, τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη 
διάρκεια του πρώτου Συμβουλίου Στρατηγικού Σχεδιασμού 
του υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφω-
να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ..

Σε αυτό συμμετείχαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Μάκης Βορίδης, οι υφυπουργοί Κώστας Σκρέκας 
και Φωτεινή Αραμπατζή καθώς και οι Γενικοί Γραμματείς, οι 
Γενικοί Διευθυντές όλων των Υπηρεσιών και οι Προϊστάμενοι 
των Αυτοτελών Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουρ-
γείου.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΑΑΤ το «Συμβούλιο 

Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΣΣΣ) είναι όργανο διαβούλευσης 
επί θεμάτων διαμόρφωσης, παρακολούθησης και αξιολόγη-
σης των δημόσιων πολιτικών που συνθέτουν την αποστολή 
του Υπουργείου, με σκοπό την όσο το δυνατόν πληρέστερη 
ανάδειξη των πολύπλοκων θεμάτων προς την αποφασίζου-
σα πολιτική ηγεσία».

Ο ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ kaEFER ΑΝΑΖΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ενημερώνει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Η ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΕ ΤΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η Β  ́ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2019

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ 1Ο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΑΤ
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Εγκρίθηκε χθες από την Διϋπουργική Επιτροπή Συμπράξεων 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) το έργο «Μονάδα Επε-
ξεργασίας Αποβλήτων Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Μετά τη συνεδρίαση ο υπουργός Ανάπτυξης και επενδύσεων 
‘Αδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Η Κυβέρνηση του Κυριάκου 
Μητσοτάκη, από την αρχή της θητείας της, ξεμπλοκάρει τα 
έργα ΣΔΙΤ για τη διαχείριση των απορριμμάτων με πρώτο 
έργο τη μονάδα στο Δυτικό τομέα της Κεντρικής Μακεδονίας 
με σκοπό να δώσουμε γρήγορη και διάφανη λύση. Υπενθυμί-
ζω ότι ήδη, με επίσημη επιστολή του, ο αρμόδιος Επίτροπος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Χαν, μας έχει προειδοποιήσει 
για απώλεια χρημάτων από το ΕΣΠΑ, ακριβώς λόγω των 
συνεχόμενων αναβολών που προέκυπταν από την προηγού-
μενη Κυβέρνηση. Σήμερα, στη Διϋπουργική Επιτροπή απο-
δεχθήκαμε την ομόφωνη απόφαση του Φορέα Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας για να 
μπορέσουμε να προχωρήσουμε ένα έργο κομβικής σημασίας.
Θέλω να υπενθυμίσω ότι μέχρι σήμερα τα μόνα πραγματικά 
έργα που έχουν υλοποιηθεί στον τομέα της διαχείρισης των 
απορριμμάτων, είναι έργα ΣΔΙΤ. Κανένα από τα δημόσια έργα 
δεν έχει μπορέσει να προχωρήσει με την ίδια ταχύτητα που 
προχωρούν τα ΣΔΙΤ. ‘Αρα, δίνουμε ένα σήμα στην αγορά 

ότι ενθαρρύνουμε ιδιαίτερα τα έργα ΣΔΙΤ. Είμαστε έτοιμοι να 
προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα και για να απορρο-
φήσουμε τους Κοινοτικούς πόρους και για να δώσουμε λύση 
σε πραγματικά προβλήματα». 
Σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, ότι η Μονάδα Επεξεργα-
σίας Αποβλήτων Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας είναι δυναμικότητας περίπου 300.000 τόνων ανά 
έτος και εξυπηρετεί 10 δήμους. Για το έργο θα επενδυθούν 
ιδιωτικά κεφάλαια και πόροι του ΕΣΠΑ, ενώ το βασικό οικο-
νομικό κριτήριο επιλογής αναδόχου θα είναι το χαμηλότερο 
gate fee (τέλος εισόδου) που θα καταβάλλουν οι ΟΤΑ. 
Πρόκειται για το 6ο έργο ΣΔΙΤ στον τομέα διαχείρισης απορ-
ριμμάτων καθώς ήδη λειτουργούν έργα ΣΔΙΤ σε Δυτική 
Μακεδονία, Ήπειρο και Σέρρες, ενώ ξεκινά η υλοποίησή τους 
σε Ηλεία και Πελοπόννησο. Ως σήμερα τα έργα ΣΔΙΤ στον 
τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων έχουν αποδείξει 
έμπρακτα την αποτελεσματικότητά τους. Στα έργα που έχουν 
υλοποιηθεί:
- έχουν τηρηθεί τόσο το χρονοδιάγραμμα κατασκευής όσο 
και το κόστος υλοποίησης,
- έχουν επιτευχθεί υψηλότερα λειτουργικά αποτελέσματα 
όσον αφορά την εκτροπή βιοαποδομήσιμου κλάσματος προς 
ταφή και ανακύκλωση σε σχέση τόσο με τους ευρωπαϊκούς 

όσο και τους εθνικούς στόχους,
- έχει επιτευχθεί υψηλό και σημαντικό επίπεδο ανταγωνισμού 
στις διαγωνιστικές διαδικασίες,
- έχουν επιτύχει βραβεύσεις σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο. 
Τα συγκεκριμένα έργα έχουν κριθεί από ΕΛΣΤΑΤ και EUROSTAT 
ότι δεν επιβαρύνουν το χρέος και το έλλειμμα. 
Όπως σημειώνεται από το υπουργείο, η Διϋπουργική Επιτρο-
πή ενθαρρύνει περιφέρειες, δήμους και δημόσιους φορείς να 
προωθήσουν σημαντικά αναπτυξιακά έργα τόσο στον τομέα 
διαχείρισης απορριμμάτων όσο και άλλους τομείς μέσω ΣΔΙΤ, 
μέθοδο που έχει αποδείξει αποτελεσματικότητα, διαφάνεια, 
ταχύτητα υλοποίησης, υψηλή ποιότητα έργων, προσέλκυση 
επενδύσεων και υψηλή αποδοχή από την κοινωνία. 
Στη συνεδρίαση, υπό την προεδρία του υπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων ‘Αδωνι Γεωργιάδη, μετείχαν οι υπουργοί Οι-
κονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας Κωστής Χατζηδάκης, Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, 
Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, ο υφυ-
πουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης και 
ο γενικός γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ Νίκος 
Μαντζούφας.

Μείωση 5,8% σημείωσε ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευ-
ές το β’ τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη 
του β’ τριμήνου 2018, έναντι μείωσης 4,6% που σημειώθηκε 
κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2018 με το 2017, αναφέρει 

το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης παρουσίασε αύ-
ξηση 23,7% το β’ τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοι-
χο δείκτη του α’ τριμήνου 2019, έναντι αύξησης 7,1% που 

σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του β’ τριμήνου 
2018 με το α’ τρίμηνο 2018.

Ανοδικά κινήθηκε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο τζίρος στην πλει-
ονότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον το-
μέα των υπηρεσιών στη χώρα το β’ τρίμηνο εφέτος σε σχέση 
με το β’ τρίμηνο πέρυσι, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.
Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε σε: Δραστηριότη-
τες υπηρεσιών πληροφορίας (25,4%), Εκδοτικές δραστη-
ριότητες (25,2%), Δραστηριότητες απασχόλησης (21,1%), 
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολο-

γιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 
(6%), Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 
(5,3%), Διαφήμιση και έρευνα αγοράς (5,2%), Δραστηριό-
τητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους 
(3,3%), Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή 
υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης 
προς τις επιχειρήσεις (2,2%) και Τηλεπικοινωνίες (0,3%). Στον 
αντίποδα, μειώθηκε σε: ‘Αλλες επαγγελματικές, επιστημονικές 

και τεχνικές δραστηριότητες (14,5%), Δραστηριότητες παρο-
χής προστασίας και έρευνας (7,5%), Δραστηριότητες καθα-
ρισμού (5,1%), Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστη-
ριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (2,3%), 
Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης (1,5%) και 
Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες (0,7%). 

Αύξηση 13,2% σημείωσε ο δείκτης μισθών και ημερομισθίων 
στο λιανικό εμπόριο της χώρας το β’ τρίμηνο εφέτος σε σύ-
γκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β’ τριμήνου 2018, ενώ 
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α’ τριμήνου 2019 
σημείωσε αύξηση 25%.
Από την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τον δείκτη απασχολούμενων 
ατόμων στο λιανικό εμπόριο, καθώς και τους δείκτες ωρών 
εργασίας και μισθών και ημερομισθίων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-

ΜΠΕ, προκύπτουν επίσης τα εξής:
*Ο γενικός δείκτης απασχολούμενων ατόμων στο λιανικό 
εμπόριο παρουσίασε αύξηση 0,1% το β’ τρίμηνο 2019 σε 
σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β’ τριμήνου 2018, ενώ 
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α’ τριμήνου 2019 
σημείωσε αύξηση 2,9%.
*Ο δείκτης ωρών εργασίας στο παρουσίασε αύξηση 4,4% το 
β’ τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β’ 

τριμήνου 2018, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 
α’ τριμήνου 2019 σημείωσε αύξηση 4,6%.
*Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης απασχολούμενων 
ατόμων παρουσίασε αύξηση 0,9% το β’ τρίμηνο 2019 σε σύ-
γκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α’ τριμήνου 2019, ενώ ο 
αντίστοιχος δείκτης ωρών εργασίας σημείωσε αύξηση 2,1% 
και ο αντίστοιχος δείκτης μισθών και ημερομισθίων παρου-
σίασε αύξηση 2,9%.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΫΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΔΙΤ 
H «Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»

ΕΛΣΤΑΤ: ΜΕΙΩΣΗ 5,8% ΣΗΜΕΙΩΣΕ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΦΕΤΟΣ

ΑΝΟΔΙΚΑ ΚΙΝΗΘΗΚΕ Ο ΤΖΙΡΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΟ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΦΕΤΟΣ   

ΑΥΞΗΣΗ 13,2% ΣΗΜΕΙΩΣΕ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
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Επιστολή για τον Β κύκλο του προγράμματος «εξοικονομώ 
κατ’ οίκον ΙΙ» προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων Άδωνι Γεωργιάδη έστειλε νωρίτερα σήμερα ο Πρόεδρος 
του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, εκφράζοντας την αγωνία χιλιάδων 
μηχανικών ανά την Ελλάδα και το ενδιαφέρον των πολιτών, 
προκειμένου να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που δημι-
ουργήθηκαν. 
Στην επιστολή του ο Πρόεδρος του ΤΕΕ προχωρά σε συγκε-
κριμένες προτάσεις άμεσης επίλυσης των προβλημάτων που 
έχουν δημιουργηθεί εκ νέου με την έναρξη του Β κύκλου προ-
γράμματος «εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ» και τη λειτουργία της 
σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ζητώντας παράλληλα 
και την προώθηση της διαδικασίας για να υπάρξουν επιπλέον 
πόροι.
 

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:
 Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Γνωρίζετε καλά ότι ολόκληρη η αγορά και η κοινωνία ανέμε-
ναν επί μήνες την ενεργοποίηση του Β κύκλου του προγράμ-
ματος «εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ» αλλά δυστυχώς, παρά την 
πολύμηνη προετοιμασία παρουσιάστηκαν και πάλι προβλή-
ματα τα οποία πρέπει άμεσα να επιλυθούν.
Μπορεί αυτή τη φορά, σε αντίθεση με τον πρώτο κύκλο, το 
πληροφοριακό σύστημα να μην κατέρρευσε αλλά χαρακτηρί-
στηκε ήδη από την πρώτες ώρες της πρώτης ημέρας από πολ-
λά προβλήματα πρόσβασης, όπως και το ΥΠΕΝ αναγνώρισε 
με τη σχετική χθεσινή του ανακοίνωση, με την οποία ζητούσε 
από τους χρήστες «υπομονή».
Αυτά τα προβλήματα όμως δεν αφορούν απρόσωπα «κά-
ποιους χρήστες αλλά προσωπικά χιλιάδες επαγγελματίες και 
επιστήμονες, στην πλειοψηφία τους μηχανικούς, που για 
λογαριασμό των πελατών τους ξενυχτούν πάνω από πλη-
κτρολόγια και οθόνες, για να αντικρίσουν αρκετές φορές ένα 
σύστημα που δεν ανταποκρίνεται.
Η κατάσταση αυτή δημιουργεί αφόρητη πίεση μεταξύ επαγ-
γελματιών και ιδιοκτητών ακινήτων, για κάτι που δεν φέρουν 
καμία ευθύνη, ενώ χιλιάδες μηχανικοί έχουν επωμιστεί τε-
ράστιο φόρτο εργασίας και μεγάλες ευθύνες απέναντι στους 

πελάτες τους, οι οποίες είναι εξαιρετικά δυσανάλογες με την 
εξαιρετικά χαμηλή αμοιβή που προβλέπεται να επιχορηγεί το 
πρόγραμμα.
Η κυβέρνηση οφείλει να αναγνωρίσει την κατάσταση στις 
πραγματικές της διαστάσεις και να δώσει τώρα λύσεις, τεχνικά 
άρτιες, που να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία της 
πλατφόρμας.
Κύριοι Υπουργοί,
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο βασικός λόγος που δημιουργού-
νται αυτά τα προβλήματα είναι η επιλογή την ένταξης στο 
πρόγραμμα με σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως 
των διαθέσιμων πόρων. Κάθε λογικός άνθρωπος που ενδι-
αφέρεται να ενταχθεί θέλει, μοιραία, να ενταχθεί στις πρώτες 
λίγες ώρες για να προλάβει. Δεδομένης της επιλογής για χρο-
νική σειρά προτεραιότητας, η μη διαθεσιμότητα του συστή-
ματος δημιουργεί αίσθημα αδικίας και έντονο εκνευρισμό. 
Επίσης γνωρίζετε ότι κάθε πληροφοριακό σύστημα είναι τόσο 
δυνατό όσο το πιο αδύνατο σημείο του. Με την εμπειρία που 
όλοι έχουμε, πλέον, γίνεται ξεκάθαρο ότι  παρά τις βελτιώσεις 
το σύστημα που υποστηρίζει το πρόγραμμα δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί στον μεγάλο φόρτο.
Επειδή, όπως καλά γνωρίζετε, το ΤΕΕ όχι μόνο ενδιαφέρεται 
αλλά προωθεί ουσιαστικά την ενεργειακή εξοικονόμηση και 
την επίτευξη των σχετικών εθνικών στόχων τόσο απέναντι 
στην κοινοτική νομοθεσία όσο και στους στόχους της Συμφω-
νίας των Παρισίων, όπως αποδεικνύεται μεταξύ άλλων με τη 
συνεργασία μας στην έκδοση του νέου ΚΕΝΑΚ και των σχετι-
κών Τεχνικών Οδηγιών του ΤΕΕ για την εφαρμογή του, σας 
ζητώ να εξετάσετε ορισμένες πρακτικές λύσεις στα προβλή-
ματα που έχουν δημιουργηθεί και να προχωρήσετε άμεσα σε 
όσες θεωρείτε ως τις πλέον κατάλληλες. Δεν είναι η ώρα να 
δούμε αν θα έπρεπε ή όχι να υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης 
των αιτήσεων όσον αφορά την επίτευξη ενεργειακών στό-
χων, καθώς όλη η αγορά έχει προσαρμοστεί στην κατεύθυν-
ση που έχει δώσει το Υπουργείο σας, αλλά θα πρέπει να δούμε 
και αυτό το ζήτημα σύντομα και κυρίως ενόψει άλλων προ-
γραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού τομέα.
Για την επίλυση των άμεσων προβλημάτων που όλοι βλέπου-
με, σας προτείνω:
1.    Να δοθεί νέα ημερομηνία υποβολής – έναρξης υποδοχής 
αιτήσεων για τις επόμενες περιφέρειες, εφόσον διαπιστωθεί το 
πληροφοριακό σύστημα είναι λειτουργικό και βεβαιωμένα 
έτοιμο για τον φόρτο εργασίας που θα υποδεχθεί. Στο μεσοδι-
άστημα οι αρμόδιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το χρόνο 
για βελτίωση των υποδομών και των παραμέτρων.
2.    Να προβλεφθεί ΑΜΕΣΑ η πρόσβαση στο πληροφοριακό 
σύστημα με διαφορετική ημερομηνία ανά κάθε μία Περιφέ-
ρεια. Ουδείς καταλαβαίνει ποιο λόγο εξυπηρετεί η ομαδο-
ποίηση περιφερειών την ίδια ημέρα και ώρα καθώς κάθε 

Περιφέρεια έχει διακριτό προϋπολογισμό και θα μια τέτοια 
κίνηση θα εξομαλύνει τη λειτουργία και θα μειώσει τον φόρτο 
του συστήματος.
3.    Δεδομένων των προβλημάτων που έχουν ήδη δημι-
ουργηθεί σε πολλούς χρήστες, και ιδιαίτερα αν τα ανωτέρω 
δεν προχωρήσουν από πλευράς σας άμεσα, πριν το 2ο και 
3ο κύμα περιφερειών, προτείνω να τροποποιηθεί ο οδηγός 
του προγράμματος και οι σχετικές αποφάσεις από τα Επιχει-
ρησιακά Προγράμματα. Για παράδειγμα θα μπορούσε να 
προβλεφθεί, με τη διαδικασία της υπερδέσμευσης των προ-
γραμμάτων του ΕΣΠΑ (καθώς η περίοδος και το ποσοστό 
απορρόφησης το επιτρέπει), ότι όσοι προσπάθησαν αλλά 
απέτυχαν λόγω προβλήματος πρόσβασης (κάτι που μπορεί 
ως στοιχείο να προκύπτει από διακριτό βήμα στην αρχή της 
αίτησης ή από τα δεδομένα που αποθηκεύει η βάση δεδο-
μένων για την πρόσβαση ή από την έκδοση πρόσφατου 
πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ή συνδυασμό των 
ανωτέρω) να ενταχθούν αμέσως μετά από επιπλέον πόρους 
που θα δοθούν ειδικά για αυτήν την περίπτωση, ώστε να 
μειωθεί η πίεση προς τους πολίτες και τους μηχανικούς να 
«προλάβουν» και ο φόρτος που δέχεται ταυτόχρονα το πλη-
ροφοριακό σύστημα.
4.    Κατά τη λειτουργία της πλατφόρμας να είναι εμφανής – 
όπως και θα έπρεπε εξαρχής – ποσοτική/στατιστική ανάλυση 
των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, και κατά συνέπεια των 
χρημάτων που έχουν δεσμευτεί ανά περιφέρεια, σε πραγμα-
τικό χρόνο. Μια απολογιστική ανακοίνωση του ΥΠΕΝ ανά 
ημέρα δεν εξυπηρετεί τη λειτουργία του συστήματος και η 
ενημέρωση από το σύστημα με απλή παροχή πληροφορίας 
ότι δεν είναι δυνατή η αίτηση λόγω εξάντλησης προϋπολογι-
σμού κατά τη διάρκεια μάλιστα της σύνταξής της δεν εξυπηρε-
τεί κανέναν και δημιουργεί περιττά προβλήματα.
5.    Να υπάρξει από πλευράς Υπουργείων-ΕΤΕΑΝ αξιόπιστος 
μηχανισμός υποστήριξης των μηχανικών και των πολιτών, 
με τη λειτουργία του helpdesk, ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά, 
που να μπορεί να υποδεχθεί το φόρτο εργασίας και τις σχετι-
κές ερωτήσεις με αρτιότητα και αξιοπιστία. 
6.    Σε δεύτερο χρόνο, προκειμένου να αποφορτιστεί το άγχος 
ιδιοκτητών και ενδιαφερομένων, σας καλώ να αποφασίσετε 
πολιτικά άμεσα και να ανακοινώσετε την πρόθεσή σας για 
αύξηση των πόρων για το Εξοικονομώ Κατ΄ Οίκον ΙΙ και μελ-
λοντική νέα προκήρυξη, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 
ΕΣΠΑ συνολικά, που σίγουρα θα πραγματοποιήσετε μετά την 
αξιολόγηση της προόδου των Επιχειρησιακών Προγραμμά-
των, και για την οποία ένα πετυχημένο πρόγραμμα μπορεί 
μόνο να προσφέρει στον μείζονα στόχο της απορρόφησης 
των πόρων, σε συνδυασμό με τη σημασία της επίτευξης των 
εθνικών στόχων εξοικονόμησης ενέργειας. 
Συνέχεια στη σελ 6

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ : ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 
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Σημαντικό ενδιαφέρον για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ 
οίκον ΙΙ» εκδηλώθηκε σήμερα, πρώτη ημέρα υποβολής των 
αιτήσεων γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, λόγω της πολύ μεγάλης συμμετοχής 
στο πρόγραμμα υπάρχουν καθυστερήσεις, ωστόσο, η πλατ-
φόρμα βρίσκεται συνεχώς σε λειτουργία. Το ΥΠΕΝ συνιστά 
υπομονή στους χρήστες και επισημαίνει ότι καταβάλλεται 
κάθε προσπάθεια από τεχνικής και επιχειρησιακής πλευράς 
για να αυξηθεί η ταχύτητα απόκρισης, ώστε να βελτιωθεί η 
εξυπηρέτηση  των ενδιαφερόμενων.
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας εκδόθηκε χθες το βράδυ νεότερη ανακοίνωση στην 
οποία σημειώνεται ότι: Σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέ-
ρωσης για την πορεία  υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον 
ΙΙ» για τις περιφέρειες Ανατολικής και Κεντρικής Μακεδονίας, 
Ηπείρου, Θράκης, Θεσσαλίας και Κεντρικής  Ελλάδας γνωστο-
ποιούνται τα ακόλουθα: 
1.Στις 21.30 έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες υποβολής για 
8.797 αιτήσεις, έχουν δεσμευτεί 118 εκατ. ευρώ και μέσα στην 
πλατφόρμα βρίσκονται 17.863 χρήστες 
2.Λόγω της μεγάλης συμμετοχής η πλατφόρμα εξακολουθεί 
να αποκρίνεται με καθυστέρηση και χρειάζεται υπομονή από 
τους χρήστες. Η εταιρεία που διαχειρίζεται την πλατφόρμα 
είχε διαβεβαιώσει εγγράφως στις 12/9 για την πλήρη ετοιμό-

τητα του πληροφοριακού συστήματος και θα εργαστεί όλη τη 
νύχτα για να βελτιώσει τη ταχύτητα και τη λειτουργικότητα 
του συστήματος. 
3.Επιπλέον λόγω της ταχύτατης απορρόφησης των προβλε-
πόμενων πόρων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
εξετάζει τη δυνατότητα να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του 
προγράμματος.
Στις δυσλειτουργίες του πληροφοριακού συστήματος– που 
κόντεψε να τινάξει στον αέρα τον Α κύκλο, τα επιμέρους 
προβλήματα και τον εξαιρετικά μεγάλο φόρτο αναφέρεται 
ρεπορτάζ του economix.gr  και σημειώνει ότι σε ορισμένες 
φάσεις, πολλοί χρήστες αντιμετωπίζουν πρόπβλημα πρό-
σβασης και δυσλειτουργίες, αλλά το σύστημα δεν έχει καταρ-
ρεύσει, διαβεβαίωνουν κύκλοι του ΥΠΕΝ, παρά το ότι έχουν 
κυκλοφορήσει στα κοινωνικά δίκτυα σχετικές φωτογραφίες. 
Μάλιστα ειδικά στελέχη του Υπουργείου σημείωναν ότι λόγω 
του αναμενόμενου φόρτου είχαν φροντίσει να έχουν διαθέσι-
μους επιπλέον servers για να εξυπηρετούνται οι ενδιαφερόμε-
νοι. Το ενδιαφέρον είναι όχι μόνο μεγάλο, αλλά σε ορισμένες 
περιπτώσεις, όπως της Περιφέρειας Ηπείρου, ο συνολικός 
προϋπολογισμός των διαθέσιμων χρημάτων φαίνεται να έχει 
ήδη εξαντληθεί! Στο ίδιο σημοσίευμα σημειώνεται ότι μετά τις 
πρώτες ώρες λειτουργίας, το ηλεκτρονικό σύστημα είχε ήδη 
δεχθεί πάνω από 12.500 αιτήσεις, ενώ 6.500 από αυτές είχαν 
ολοκληρωθεί. Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Προγράμματος https://
exoikonomisi.ypen.gr/
και τη σχετική υποσελίδα για τον Β΄ Κύκλο https://
exoikonomisi-b.ypen.gr/ όπου παρέχονται αναλυτικές Οδη-
γίες για την υποβολή της αίτησης και άλλες χρήσιμες πληρο-
φορίες.
Χθες άνοιξε το πληροφοριακό σύστημα για τις Περιφέρειες 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, 
Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας.
Ακολουθούν οι αιτήσεις ανά Περιφέρεια με το εξής χρονοδι-
άγραμμα:
-Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πε-
λοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης από 19 Σεπτεμβρίου.
-Αττικής, Νοτίου Αιγαίου από 23 Σεπτεμβρίου.
Σημειώνεται ότι επειδή το σύστημα λειτουργεί με την αρχή 
first in – fisrts served, μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογι-
σμού για κάθε περιφέρεια (τα χρήματα είναι συγκεκειμένα για 
κάθε μία ξεχωριστή περιφέρεια και δεν μεταφέρονται, λόγω 
κανονισμών ΕΣΠΑ), οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προλάβουν 
να καταχωρήσουν την αίτησή τους πριν εξαντληθεί ο προϋ-
πολογισμός.
O προϋπολογισμός του Β΄ Κύκλου συνολικά ανέρχεται σε 275 
εκατ. ευρώ και αναμένεται να ενταχθούν πάνω από 25.000 
αιτήσεις.

Συνέχεια από τη σελ 5 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Γνωρίζετε ότι μοιραζόμαστε το στόχο της ουσιαστικής ενερ-
γειακής αναβάθμισης του κτιριακού τομέα της χώρας. Δεν 
υπάρχει κανένας λόγος που να δικαιολογεί τη δυσφήμιση 
αυτού του στόχου μέσα από αστοχίες σε ένα πρόγραμμα 
που μόνο οφέλη έχει να δώσει στη χώρα.
Η εμπειρία του Α κύκλου του Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ θα 
έπρεπε να έχει κάνει όλους σοφότερους. Μπορείτε όμως, 
έστω και την ύστατη ώρα, να δώσετε ουσιαστικές λύσεις σε 
πραγματικά προβλήματα. Οι προτάσεις που σας κάνω συμ-
βάλλουν ουσιαστικά στην επιτυχία του προγράμματος και 
στην επίλυση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί, 
ενώ κινούνται με γνώμονα το συμφέρον της κοινωνίας και 
του δημοσίου. 

Σας παρακαλώ να κάνετε αποδεχτές τις προτάσεις που σας 
καταθέτω και είμαι στη διάθεσή σας, τόσο εγώ όσο και το 
δυναμικό του ΤΕΕ, για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε για 
την άμεση επίλυση των προβλημάτων του «εξοικονομώ 
κατ΄οίκον ΙΙ» και την ουσιαστική προώθηση της ενεργειακής 
εξοικονόμησης στον κτιριακό τομέα της χώρας.
Αν το ΥΠΕΝ το επιθυμεί, το ΤΕΕ, με την τεχνογνωσία που έχει 
σε σύνθετα συστήματα, λόγω:
•    της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος κα-
ταγραφής της αυθαίρετης δόμησης, που εξυπηρετεί επί 
σχεδόν μία δεκαετία χιλιάδες μηχανικούς, και έχει πραγμα-
τοποιήσει εκατομμύρια συναλλαγές,
•      της λειτουργίας του συστήματος e-adeies για την ηλε-
κτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών
•       του σχεδιασμού του συστήματος της ηλεκτρονικής ταυ-
τότητας κτιρίου,

•         τη συνεργασία με φορείς του δημοσίου σε πλήθος 
βάσεων δεδομένων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών
μπορεί να συνδράμει τη Πολιτεία και στο πρόβλημα που έχει 
δημιουργηθεί με την πλατφόρμα του νέου εξοικονομώ.
Η αγωνία χιλιάδων πολιτών που επιθυμούν να ενταχθούν 
και η ταλαιπωρία που αντιμετωπίζουν χιλιάδες μηχανικοί, 
δεν χρειάζεται να επαναληφθεί και καθορίζει την πορεία 
που οφείλουν να ακολουθήσουν τα συναρμόδια Υπουρ-
γεία. Πρέπει το πρόβλημα να λυθεί άμεσα, πριν δημιουρ-
γηθούν μη αναστρέψιμα αποτελέσματα και πριν ενταχθούν 
και οι άλλες περιφέρειες της χώρας.

Με εκτίμηση,
Γιώργος Ν. Στασινός
Πρόεδρος ΤΕΕ

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ»: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Εξετάζει τη δυνατότητα να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ : ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ, ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 
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«Ο σχεδιασμός για το μέλλον του Ενιαίου Ταμείου Επι-
κουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) 
επεκτείνεται πολύ πέρα από τη διαχείριση και τη βελτίωση 
της υφιστάμενης κατάστασης. Στόχος μας είναι, με τη νέα 
επικουρική να προχωρήσουμε από το σημερινό σύστημα 
νοητής κεφαλαιοποίησης σε ένα σύστημα πραγματικής 
κεφαλαιοποίησης των εισφορών των νέων εργαζομένων 
από την 1η Ιανουαρίου του 2021, ώστε να αντιμετωπί-
σουμε τα τρωτά σημεία του σημερινού συστήματος επι-
κουρικής ασφάλισης, λόγω δημοσιονομικών κρίσεων και 
δημογραφικών εξελίξεων».
Αυτό δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εργασί-
ας, αρμόδιος για θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης, Νότης 
Μηταράκης, κατά τη διάρκεια της ακρόασης του Ευαγ-
γέλου-Αποστόλου Κωνσταντίνου από την επιτροπή Δη-
μόσιων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής 
Ωφέλειας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, για διορι-
σμό του στη θέση του διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ.
Θετική γνώμη για την καταλληλότητα εκλογής του Ευαγ-
γέλου-Αποστόλου Κωνσταντίνου στη θέση του διοικητή 
του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ 
Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) εξέφρασε κατά πλειοψηφία η επιτρο-
πή Δημόσιων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοι-
νής Ωφέλειας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.
 
Ο Ευάγγελος-Απόστολος Κωνσταντίνου, ο οποίος προτά-
θηκε από τον υφυπουργό Εργασίας, αρμόδιο για θέματα 
Κοινωνικής Ασφάλισης, Νότη Μηταράκη, έλαβε θετική 
γνώμη από 11 βουλευτές, αρνητική από έξι, ενώ δύο 
βουλευτές δήλωσαν «παρών».

Σύμφωνα με τον κ. Μηταράκη, το σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης αποτελεί έναν βασικό πυλώνα του κοινωνι-
κού κράτους και της ελληνικής οικονομίας. Όπως είπε, 
«για να πετύχει το ΕΤΕΑΕΠ αυτό το διττό του στόχο, είναι 
κρίσιμο το ασφαλιστικό μας σύστημα να χαρακτηρίζεται 
από φορείς που είναι εύρωστοι και αξιόπιστοι, φορείς με 
υγιή οικονομικά, ικανοποιημένους ασφαλισμένους και 
συνταξιούχους και κατάλληλα καταρτισμένους εργαζόμε-
νους. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε το ΕΤΕΑΕΠ, για να 
μπορέσει να επιτελέσει σήμερα το ιδιαίτερα σημαντικό του 
ρόλο στην επικουρική ασφάλιση και στην καταβολή των 
εφάπαξ εισφορών. Επίσης, στόχος της κυβέρνησης είναι η 
ενίσχυση του ΕΤΕΑΕΠ, προκειμένου να διαδραματίσει ένα 

ιδιαίτερα ενισχυμένο ρόλο στο προτεινόμενο νέο σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης των τριών πυλώνων» συμπλήρω-
σε ο υφυπουργός Εργασίας.
Στη συνέχεια, περιέγραψε τη σημερινή κατάσταση του 
ΕΤΕΑΕΠ, επισημαίνοντας ότι στο ΕΤΕΑΕΠ έχει ενταχθεί 
σχεδόν το σύνολο των φορέων υποχρεωτικής επικου-
ρικής ασφάλισης και των υπαγόμενων προσώπων στην 
επικουρική ασφάλιση, ενώ παραμένουν εκτός του ΕΤΕΑ-
ΕΠ τέσσερα ταμεία υποχρεωτικής επαγγελματικής ασφά-
λισης. «Στόχος του ΕΤΕΑΕΠ είναι η καταβολή μηνιαίας 
επικουρικής σύνταξης γήρατος, θανάτου ή αναπηρίας και 
η καταβολή σε όσους δικαιούνται εφάπαξ καταβολής» ση-
μείωσε ο κ. Μηταράκης, αναφέροντας ότι στην κεντρική 
υπηρεσία του ΕΤΕΑΕΠ και στις περιφερειακές υπηρεσίες 
απασχολούνται 637 άτομα, ενώ διαθέτει και 182 ωφε-
λούμενους, μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ. Στο ΕΤΕΑΕΠ 
ασφαλίζονται περίπου 2,9 εκατομμύρια εργαζόμενοι και 
ανήκουν σε αυτό 1,3 εκατομμύρια συνταξιούχοι, 72% 
των οποίων είναι ασφαλισμένοι του ιδιωτικού τομέα και 
28% προέρχονται από το Δημόσιο.
Σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματά του, ο υφυπουρ-
γός Εργασίας τόνισε ότι ο προϋπολογισμός του δείχνει 
σήμερα οριακά πλεονάσματα, αν αφαιρεθούν τα ποσά 
που πρέπει να δοθούν για τις ληξιπρόθεσμες εκκρεμείς 
αιτήσεις συνταξιοδότησης. Όπως υπογράμμισε, τα τα-
μειακά διαθέσιμα είναι 7 δισ. ευρώ. Αναφερόμενος στις 
προτεραιότητες του ΕΤΕΑΕΠ, ο υφυπουργός Εργασίας 
δήλωσε ότι είναι η βελτίωση των υπηρεσιών προς τους 
πολίτες, η εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιο-
δότησης και εφάπαξ, η μείωση του χρόνου αναμονής για 
την έκδοση των επικουρικών συντάξεων και των εφάπαξ, 
η αξιοποίηση της περιουσίας των ταμείων, καθώς και η 
αξιοποίηση και η ανάδειξη του προσωπικού του ΕΤΕΑΕΠ, 
αλλά και η ενίσχυσή του εντός των πλαισίων που υπάρ-
χουν σήμερα.
Ο κ. Μηταράκης διευκρίνισε ότι το ΕΤΕΑΕΠ θα ενισχυθεί 
και θα αποτελέσει τον διαχειριστή της νέας επικουρικής 
σύνταξης και τον βασικό επενδυτικό πάροχο για τη νέα 
επικουρική σύνταξη. Στο πλαίσιο αυτό, εκτίμησε ότι ο 
προτεινόμενος για τη θέση του διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ, δι-
αθέτει τις γνώσεις και την εμπειρία, εκτιμώντας ότι μπορεί 
να βελτιώσει τη σημερινή κατάσταση του ΕΤΕΑΕΠ και να 
το οδηγήσει στη νέα εποχή. Συγκεκριμένα, ο κ. Μηταρά-
κης ανέφερε ότι έχει σπουδές στα οικονομικά στο Εθνικό 

και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά και στο 
εξωτερικό, όπου έχει ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές 
σπουδές του στη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον 
έλεγχο, ενώ έχει πολυετή πείρα σε εταιρείες του ιδιωτικού 
τομέα, στη διαχείριση και ανάπτυξή τους. «Είμαι πεπεισμέ-
νος ότι θα ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
στην αποστολή του» υποστήριξε ο υφυπουργός Εργασίας.
Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών της κυβέρνησης, 
αλλά και της αντιπολίτευσης, ο κ. Μηταράκης είπε ότι 
στόχος της κυβέρνησης «δεν είναι να ιδιωτικοποιήσουμε 
την επικουρική, αλλά να την κεφαλαιοποιήσουμε. Δηλα-
δή, από την 1η Ιανουαρίου του 2021, οι εισφορές των 
νεοεισαχθέντων στην αγορά εργασίας να μένουν στο δικό 
τους λογαριασμό. Την ευθύνη του συστήματος επικουρι-
κής ασφάλισης θα έχει το ΕΤΕΑΕΠ και θα είναι ο βασικός 
επενδυτικός πάροχος. Θα υπάρχουν, όμως δυνατότητες 
επιλογών πολύ χαμηλού ρίσκου, οι οποίες θα είναι στο 
ίδιο πλαίσιο απόδοσης που έχει σήμερα ο νόμος. Αυτό 
θα είναι επιλογή του ασφαλισμένου, η κύρια σύνταξη του 
οποίου παραμένει κρατική και δημόσια. Με αυτόν τον 
τρόπο, έχουμε μία καλύτερη διαχείριση κινδύνου» εξήγη-
σε ο υφυπουργός Εργασίας, διευκρινίζοντας παράλληλα 
ότι δεν έχει τεθεί στόχος μείωσης των εισφορών στην επι-
κουρική σύνταξη. «Η πρόταση για τη μείωση των ασφα-
λιστικών εισφορών κατά πέντε μονάδες, αφορά την κύρια 
σύνταξη» συμπλήρωσε ο ίδιος, λέγοντας ότι οι παλαιοί 
συνταξιούχοι και εργαζόμενοι δεν θα δουν τίποτα να αλ-
λάζει στη σχέση τους με το ΕΤΕΑΕΠ από την εισαγωγή της 
νέας επικουρικής. «Η μετάβαση θα γίνει ομαλά. Δεν υπάρ-
χει πρόθεση ιδιωτικοποίησης. Αντίθετα, υπάρχει πρόθεση 
ενίσχυσης του ρόλου του ΕΤΕΑΕΠ και πρόθεση στήριξης 
των επαγγελματικών ταμείων» επανέλαβε ο υφυπουργός 
Εργασίας, σημειώνοντας ότι, από εκεί και πέρα, δεν μπο-
ρεί να στερείται από τους εργαζόμενους η δυνατότητα με 
ατομική επιλογή τους να επιλέξουν μία διαφορετική εναλ-
λακτική για την επικουρική. Όπως ανέφερε, «η επικουρική 
σύνταξη, μετά το νόμο Κατρούγκαλου, δυστυχώς για τους 
Έλληνες ασφαλισμένους, παίζει έναν ελάχιστο ρόλο στον 
οικογενειακό προϋπολογισμό, είναι μόνο 2,8 δισ. ευρώ σε 
ένα συνολικό σύστημα που τείνει στα 30 δισ. ευρώ». 

Συνέχεια στη σελ 8

ΒΟΥΛΗ - Ν. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: ΤΟ ΕΤΕΑΕΠ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
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Τη δέσμευσή του ότι η κινεζική πλευρά θα ξεκινήσει άμεσα τα 
έργα που προβλέπονται στο νέο master plan του ΟΛΠ αμέ-
σως μετά την έγκρισή του από την Επιτροπή Σχεδιασμού και 
Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) και ότι οι επενδύσεις αυτές αποτε-
λούν μόνο την αρχή, εξέφρασε σήμερα ο νέος πρόεδρος του 
ΟΛΠ ΑΕ-Cosco Shipping, YU Zenggang, μετά τη συνάντηση 
που είχε με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
Γιάννη Πλακιωτάκη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στόχος της COSCO είναι η συνεχής ανάπτυξη του λιμανιού, 
τόνισε ο κ. YU Zenggang, ενώ ζήτησε τη στήριξη τόσο του κ. 
Πλακιωτάκη όσο και του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής.
Ο κ. Πλακιωτάκης, αφού καλωσόρισε τον κ. YU στην Ελλάδα, 
υπογράμμισε ότι απόφαση της κυβέρνησης είναι να προχω-

ρήσουν άμεσα και χωρίς καθυστέρηση όλες οι αναγκαίες 
ενέργειες, ώστε να ξεκινήσουν με ταχείς ρυθμούς οι μεγάλες 
επενδύσεις στη χώρα, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβά-
νεται και η επένδυση του κινεζικού ομίλου COSCO στο λιμάνι 
του Πειραιά, στο πλαίσιο πάντα των ευρωπαϊκών και εθνικών 
νόμων.
Οι δύο άνδρες εξέφρασαν, επίσης, την πεποίθησή τους για την 
ξεχωριστή σημασία που έχει, τόσο για την Ελλάδα όσο και για 
την Κίνα, η επένδυση ύψους 800 εκατ. ευρώ της COSCO στο 
λιμάνι του Πειραιά.
Το νέο βελτιωμένο master plan (επενδυτικό σχέδιο) του λιμα-
νιού του Πειραιά, που περιλαμβάνει την κατασκευή τέταρτου 
προβλήτα διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων και το κέντρο 
εξυπηρέτηση επιβατών στους σταθμούς κρουαζιέρας με κα-

ταστήματα χωρίς δασμούς (Duty Free Shops), αναμένεται να 
εξεταστεί από την ΕΣΑΛ την Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου.
Ο νέος προβλήτας θα κατασκευαστεί στα ανατολικά του 
Προβλήτα 1. Η δυναμικότητά του θα είναι στα 2,8 εκατ. teu, 
αυξάνοντας το συνολικό capacity του μεγαλύτερου λιμανιού 
της χώρας πάνω από τα 10 εκατ. teus.
Το master plan του ΟΛΠ περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές επεν-
δύσεις που προβλέπονται από τη σύμβαση παραχώρησης 
(επέκταση επιβατικού λιμένα, εργασίες επισκευής και συντή-
ρησης υποδομών, επέκταση του σταθμού διακίνησης αυ-
τοκινήτων κ.λπ.), αλλά και τις πρόσθετες, όπως αυτές έχουν 
προκύψει από τη μελέτη του συμβούλου McKinsey με στόχο 
τη βέλτιστη δυνατή ανάπτυξη του λιμανιού.

Στις 30 Σεπτεμβρίου ξεκινά ηλεκτρονικά η αξιολόγηση των 
υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), όπως ανακοίνωσε η Αρχή. Σύμφωνα με την ανακοί-
νωση, η ΑΑΔΕ προωθεί μέσα από τρεις πυλώνες τη διαρκή 
επιμόρφωση, εκπαίδευση και αξιολόγηση των στελεχών της, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Οι τρεις αυτοί πυλώνες, όπως διευκρινίζεται, κινούνται σε 
δύο κατευθύνσεις:
   - Πρώτον, στην κατάρτιση των νεοεισερχομένων υπαλλή-
λων, ώστε να αποκτήσουν καλύτερη γνώση του αντικειμέ-
νου, πάνω στο οποίο θα εργαστούν.
   - Δεύτερον, στην επικαιροποίηση των γνώσεων των υφι-
στάμενων στελεχών, με στόχο να είναι ενημερωμένοι για τις 
εξελίξεις στον τομέα των ελέγχων, αλλά και της ευρύτερης 
παρακολούθησης των φορολογικών δεδομένων.

   Αναλυτικότερα οι τρείς πυλώνες, σύμφωνα με την ανακοί-
νωση της ΑΑΔΕ, είναι οι εξής:
   1. Φορολογική Ακαδημία: Η ΑΑΔΕ απέκτησε τη δική της Ακα-
δημία. Μέσω των προγραμμάτων αυτής, οι νέοι υπάλληλοι 
της Αρχής εκπαιδεύονται στις βασικές αρχές λειτουργίας της 
φορολογικής διοίκησης. Έτσι, αποκτούν πλήρη εικόνα του 
αντικειμένου των θέσεων, όπου θα τοποθετηθούν στη συ-
νέχεια. Επιπλέον, παρέχεται μετεκπαίδευση σε υφιστάμενους 
υπαλλήλους. Σήμερα, μάλιστα, ορκίστηκαν οι πρώτοι νέοι 
υπάλληλοι, στο νέο κτίριο της Ακαδημίας, στην Ηλιούπολη, οι 
οποίοι και θα παρακολουθήσουν τα πρώτα μαθήματα.
   2. Σεμινάρια Βέλτιστων Διεθνών Πρακτικών: Σε συνεργασία 
με την Τεχνική Βοήθεια, που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή, πραγματοποιούνται επιμορφωτικά σεμινάρια, κατά τη 
διάρκεια των οποίων τα στελέχη της φορολογικής διοίκησης 

ενημερώνονται για τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές σε τομείς, 
όπως το transfer pricing.
   3. Αξιολόγηση: Στις 30 Σεπτεμβρίου ξεκινά ηλεκτρονικά η 
αξιολόγηση των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων για το 2018. Για πρώτη φορά στο Δημόσιο 
Τομέα, και δη στη Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση 
και στις Χημικές Υπηρεσίες, θεσπίζεται ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης της απόδοσης, που συνδυάζει την απο-
δοτικότητα των υπαλλήλων και την αποτελεσματικότητα του 
Οργανισμού.
   «Οι δράσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα 
συνεχιστούν προς αυτή την κατεύθυνση, με στόχο πάντα τη 
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη και 
την ενίσχυση της φορολογικής δικαιοσύνης» αναφέρει στην 
ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ.

Συνέχεια από τη σελ 7 

Αναφορικά με τα εφάπαξ, ο υφυπουργός Εργασίας ξεκαθά-
ρισε ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση για διαφοροποίηση του 
σημερινού καθεστώτος του εφάπαξ. Βέβαια, όπως υποστή-
ριξε, το σημερινό εφάπαξ, όπως έχει νομοθετηθεί με το νόμο 
Κατρούγκαλου, είναι μηδενικής απόδοσης. «Ουσιαστικά, το 
εφάπαξ επιστρέφει άτοκα στο τέλος του εργασιακού βίου, τις 
εισφορές που μόνο ο εργαζόμενος έχει καταβάλει. Πρέπει να 
εξετάσουμε συνολικά το θέμα της εφαρμογής των εφάπαξ, 
κατά πόσο δηλαδή, είναι δίκαιος ο σημερινός τρόπος καταβο-
λής. Μόλις καταθέσουμε συνολικά προτάσεις για το νόμο Κα-
τρούγκαλου, όταν ολοκληρωθούν και οι εκκρεμείς υποθέσεις 

στο Συμβούλιο της Επικρατείας, είναι και αυτό ένα θέμα που 
πρέπει να το ξαναδούμε» δήλωσε ο κ. Μηταράκης.
   Σε ερώτηση σχετικά με το Λογαριασμό Επικούρησης Προ-
σωπικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας (ΛΕΠΕΤΕ), ο 
υφυπουργός Εργασίας απάντησε: «Στο θέμα του ΛΕΠΕΤΕ, ο 
νόμος του 2019 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ως προς το θέμα των 
αναδρομικών του 2018, όριζε για την πληρωμή των αναδρο-
μικών να μην γίνεται μέσω του ΕΤΕΑΕΠ. Αυτό ήταν επιλογή 
του κ. Πετρόπουλου. Κατά συνέπεια, το ΕΤΕΑΕΠ δεν μπορεί 
να παρέμβει νομικά, ούτε να στερήσει στην Εθνική Τράπεζα 
την ασφαλιστική της ενημερότητα για οφειλές του 2018, γιατί 
η διάταξη του κ. Πετρόπουλου το καθορίζει ως διμερή σχέση 
και, αν παραβιαστεί, είναι αστική διαφορά. Σχετικά με το θέμα 

των πληρωμών, από το 2019 και μετά ακολουθούμε την προ-
σωρινή νομοθετική ρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην ετήσια 
καταβολή της Εθνικής Τράπεζας και θα κριθεί τον Δεκέμβριο 
στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στον Άρειο Πάγο. Κάνου-
με μία προσπάθεια και ήδη ξεκινήσαμε συναντήσεις με τους 
εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, την τράπεζα, το ΕΤΕΑΕΠ 
και το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να εξετάσουμε 
αν μπορεί να υπάρξει μία εξωδικαστική συμφωνία που να 
θωρακίζει τις συντάξεις του ΛΕΠΕΤΕ από το ενδεχόμενο μίας 
αρνητικής απόφασης του Αρείου Πάγου, η οποία θα δημιουρ-
γούσε πολύ αρνητικά δεδομένα».

ΤΟ ΝΕΟ maStER PlaN ΤΟΥ ΟΛΠ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 
Του υπ. Ναυτιλίας, Γιάννη Πλακιωτάκη, με τον νέο πρόεδρο του ΟΛΠ–Cosco Shipping, YU Zenggang

ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΞΕΚΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

ΒΟΥΛΗ - Ν. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: ΤΟ ΕΤΕΑΕΠ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
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Δεν υπάρχει λόγος πανικού ή αποσταθεροποίησης της 
αγοράς, δήλωσε απόψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, σε ερώτηση για την άνο-
δο των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά τις εξελίξεις 
στη Σαουδική Αραβία. Ο υπουργός σημείωσε ακόμη, ότι 
με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία υπάρχουν αποθέματα 
ασφαλείας καυσίμων, ενώ υπογράμμισε πως η κυβέρ-
νηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο κ. Χατζηδάκης συναντήθηκε απόψε με τον πρόεδρο του 
ΣΕΒ, Θεόδωρο Φέσσα, και μέλη του ΔΣ του συνδέσμου, 
με αντικείμενο συζήτησης μεταξύ άλλων, τα ενεργειακά.
Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση ο υπουργός τόνισε 
συγκεκριμένα τα εξής:
«Απελευθέρωση και εκσυγχρονισμός της αγοράς ενέρ-
γειας, επιτάχυνση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, 
αντιμετώπιση με ριζικό τρόπο του ζητήματος των χρήσε-
ων γης. Αυτά ήταν τα θέματα της ατζέντας και συμφωνή-
σαμε με τον ΣΕΒ ότι:

- Πρώτον: μαζί με την διάσωση της ΔΕΗ που είναι κομβι-
κής σημασίας, πρέπει να προχωρήσει ο εκσυγχρονισμός 
του ενεργειακού τοπίου,
- Δεύτερον: χωρίς επιτάχυνση των περιβαλοντικών αδει-
δοτήσεων που είναι δουλειά του δικού μας υπουργείου, 
δεν μπορεί να υποστηριχθεί η αναπτυξιακή προσπάθεια 
του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης και
- Τρίτον, θα προχωρήσουμε παράλληλα με δραστικό τρό-
πο στο ζήτημα των χρήσεων γης, των ειδικών χωρικών 
σχεδίων, προκειμένου με όλους τους τρόπους και από 
όλες τις πλευρές να δείξουμε συνολικά ότι η χώρα είναι 
φιλική στην επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, που 
είναι προϋπόθεση για νέες δουλειές και για προκοπή ιδι-
αίτερα των ασθενέστερων συμπολιτών μας». 
Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Θεόδωρος Φέσσας, τόνισε ότι η κυ-
βέρνηση έχει δείξει δείγματα γραφής που βοηθούν την 
επιχειρηματικότητα και πρόσθεσε: 
«Με τον υπουργό είχαμε μια πολύ εποικοδομητική συζή-
τηση που αφορά στα θέματα της παραγωγής, της χωρο-

ταξίας και εν γένει της ευστάθειας της αγοράς ενέργειας, 
που είναι πολύ βασική για τη βιομηχανία. Η συνεργασία 
θα συνεχιστεί τους επόμενους μήνες και θέλουμε να δια-
βεβαιώσουμε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι εδώ για 
να κάνουν επενδύσεις, να δημιουργήσουν καλά αμειβό-
μενες θέσεις εργασίας. Βασική προϋπόθεση είναι η συνερ-
γασία μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. 
Το 50% της οικονομίας, είναι η ψυχολογία. Θεωρούμε ότι 
η ψυχολογία είναι θετική. Οι επιχειρήσεις είναι αυτές που 
δημιουργούν πλούτο και ο πλούτος διανέμεται ανάλογα 
με τις πολιτικές της εκάστοτε κυβέρνησης. Προϋπόθεση 
είναι να δημιουργηθεί ο πλούτος και οι επιχειρήσεις με 
τις επενδύσεις τους, με τις θέσεις εργασίας, τον δημιουρ-
γούν». 
Στη συνάντηση συμφωνήθηκε η σύσταση μεικτής επιτρο-
πής για την προώθηση λύσεων στα θέματα της βιομηχα-
νίας.

Μηδενική ανοχή στο φαινόμενο της τοποθέτησης δια-
φημιστικών πινακίδων σε κεντρικούς οδικούς άξονες 
του Λεκανοπεδίου, απέστειλε ο περιφερειάρχης Αττικής, 
Γ. Πατούλης, υπογραμμίζοντας ότι η Περιφέρεια Αττικής 
θα αλλάξει πρόσωπο στο σύνολο της έκτασής της με τη 
συνεργασία των δήμων σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Με στόχο, όπως υποστηρίζει, να μπει ένα τέλος στο απα-
ράδεκτο φαινόμενο, που εκτός από την περιβαλλοντική 
ρύπανση απειλεί και την ασφάλεια των οδηγών, ο κ. Πα-
τούλης συγκάλεσε σύσκεψη στα γραφεία της Περιφέρειας, 
με τη συμμετοχή του συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, Σπυρίδωνα Κοκκινάκη, του εκτελεστι-
κού γραμματέα της Περιφέρειας, Γ. Σελίμη, υπηρεσιακών 
στελεχών, δημάρχων και εκπροσώπων τους.
«Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των οδηγών και η 
προστασία της υγείας των πολιτών, αποτρέποντας τρο-

χαία ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν από τις πα-
ράνομες διαφημιστικές πινακίδες, είτε γιατί αποσπούν την 
προσοχή των οδηγών είτε γιατί μπορεί να προκαλέσουν 
ατυχήματα από την πτώση τους, εξαιτίας έκτακτων καιρι-
κών φαινομένων», τόνισε ο κ. Πατούλης και ανακοίνωσε 
ότι όποιος δεν συμμορφώνεται «θα τον καταγγέλλουμε 
και θα πηγαίνει στον εισαγγελέα, ενώ θα επιβάλλονται και 
τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Όποιος θέλει να διαφημίζε-
ται, να το κάνει νόμιμα. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν 
να παίξει με τις ζωές των πολιτών», σημείωσε χαρακτη-
ριστικά.
Ο κ. Πατούλης υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει 
τη βούληση να συνδράμει τους Δήμους στην προσπά-
θεια καταπολέμησης του φαινομένου, επισημαίνοντας 
ότι η Περιφέρεια θα αναλάβει «όπου δεν μπορούν, την 
απομάκρυνση πινακίδων από εθνικές οδούς και μεγάλες 

λεωφόρους».
Ο κ. Πατούλης χαρακτήρισε «ιδιαίτερα εποικοδομητική» 
τη συνάντηση με τους δημάρχους με τους οποίους θα 
«βάλουμε ένα τέλος στο αδιέξοδο», με στρατηγική και 
συντονισμό χωρίς την παραμικρή ανοχή σε όσους επι-
μένουν «εις βάρος της ποιότητας ζωής και της ασφάλειας 
των πολιτών».
Τέλος, την ικανοποίησή τους για την πρωτοβουλία του 
κ. Πατούλη να συνδράμει η Περιφέρεια Αττικής στο έργο 
των Δήμων για την απομάκρυνση των παράνομων πι-
νακίδων, εξέφρασαν σε δηλώσεις τους οι δήμαρχοι Νί-
καιας-Ρέντη, Γ. Ιωακειμίδης, και Αιγάλεω, Γ. Γκίκας, ενώ 
παρέστησαν και οι ομόλογοί τους του Μοσχάτου-Ταύρου, 
Α. Ευθυμίου, Αλίμου, Α. Κονδύλης, Παπάγου-Χολαργού, 
Η. Αποστολόπουλου, καθώς και εκπρόσωποι ΟΤΑ.

Το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας στηρίζει τις κινητο-
ποιήσεις για την Κλιματική Αλλαγή σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ.. Με ψήφισμα που ενέκρινε, μετά από πρόταση της 
παράταξης «Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας», στη 
χθεσινή  του συνεδρίαση που είναι σ΄εξέλιξη, το δημοτικό 

συμβούλιο της Αθήνας, στηρίζει τις κινητοποιήσεις αυτές 
στις 20 του μηνός, ενόψει της Συνόδου του ΟΗΕ στη Νέα 
Υόρκη για την Κλιματική Αλλαγή, και τη συγκέντρωση στο 
Σύνταγμα εκείνη την ημέρα. Το ψήφισμα αναφέρει ότι το 
δημοτικό συμβούλιο «ενώνει τη φωνή του με τους αγώ-

νες για τη σωτηρία του πλανήτη, ενάντια στην καταστρο-
φή του περιβάλλοντος, για να παρθούν άμεσα μέτρα κατά 
της κλιματικής αλλαγής»

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: «ΚΑΝΕΝΑΣ ΛΟΓΟΣ ΠΑΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ»
Συστήνεται μεικτή επιτροπή κυβέρνησης-ΣΕΒ για την προώθηση λύσεων στα θέματα της βιομηχανίας

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
Θα βάλουμε τέλος σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση

ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
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Η πορεία του έργου του Μετρό μετά την εξαγγελία του πρω-
θυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για απόσπαση και επανα-
τοποθέτηση των αρχαίων του σταθμού Βενιζέλου, κυριάρ-
χησε στη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου 
Θεσσαλονίκης, την πρώτη με τη νέα σύνθεση των δημοτικών 
συμβούλων που εξελέγησαν από τις πρόσφατες αυτοδιοικητι-
κές εκλογές σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σκληρή κριτική για τη στάση του δημάρχου Θεσσαλονίκης, 
Κωνσταντίνου Ζέρβα, άσκησε η επικεφαλής της παράταξης 
«Θεσσαλονίκη Μαζί», Κατερίνα Νοτοπούλου. «Ο δήμαρχος 
αντί να υπερασπιστεί σθεναρά την πόλη και τα συμφέροντά 
της επιχαίρει τις εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη σαν να ήταν 
βουλευτής της ΝΔ», είπε στην τοποθέτηση της.
«Να αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο για το κοινό καλό 
και το συμφέρον της πόλης. Να ολοκληρωθεί η μελέτη in 
situ, να μη δοθεί καμία παράταση για το έργο του Μετρό και 
να σωθούν τα αρχαία ως πολιτιστική κληρονομιά» είπε η κ. 
Νοτοπούλου και πρόσθεσε απευθυνόμενη προς τον κ.Ζέρβα: 

«Οφείλετε να συνειδητοποιήσετε ότι δεν είστε εκπρόσωπος 
των εργολάβων αλλά δήμαρχος της Θεσσαλονίκης και να 
σταθεί στο ύψος του ρόλου του».
Στη δευτερολογία του, ο δήμαρχος απάντησε στην κ.Νοτο-
πούλου, επίσης σε υψηλούς τόνους. «Δεν νομίζω να υπάρχει 
άλλος σε αυτή την αίθουσα και στην πόλη που να ασχολήθηκε 
τόσο όσο εγώ με το θέμα του Μετρό. Κάποιοι, μίλησαν για Ελ-
γιν. Αυτοί που κάνουν τους χαρακτηρισμούς δεν ξέρω εάν το 
2013 είχαν ασχοληθεί με το ζήτημα. Αλλά κάλλιο αργά, παρά 
ποτέ. Εδώ δεν είναι Βουλή, εδώ φροντίζουμε για το καλό της 
πόλης», είπε ο κ.Ζέρβας και ανακοίνωσε πως το επόμενο δι-
άστημα θα συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου όπου θα κληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς 
να εκφράσουν απόψεις για το Μετρό.
«Για να έχουμε και αρχαία και μετρό. Και σύντομα και οικονο-
μικά. Και χωρίς κλειστά μαγαζιά», συμπλήρωσε ο δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης. 
Οι θέσεις των υπολοίπων παρατάξεων

Στο θέμα του Μετρό αναφέρθηκε και ο επικεφαλής της παρά-
ταξης «ΠΟΛΗχρωμη Πόλη», Σπύρος Βούγιας, αναφέροντας 
πως το θέμα έχει πολιτικοποιηθεί και κομματικοποιηθεί και 
πρότεινε να λειτουργήσει κανονικά το Μετρό, με το σταθμό 
Βενιζέλου όμως να αποσυνδέεται χρονικά.
Για «κοροιδία του λαού της Θεσσαλονίκης», όσον αφορά το 
συγκεκριμένο έργο, έκανε λόγο ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, 
ενώ ο Σωτήρης Ζαριανόπουλος, εκ μέρους της «Λαϊκής Συ-
σπείρωσης», υποστήριξε πως το «Γεφύρι της Αρτας ωχρειά 
μπροστά στο Μετρό», καθώς πρόκειται για ένα έργο που είναι 
μια «μαύρη τρύπα που καταπίνει εκατομμύρια ευρώ».
Ο επικεφαλής της παράταξης «Οικολογία Αλληλεγγύη», Μι-
χάλης Τρεμόπουλος, είπε πως «η πόλη έχει γονατίσει», ενώ 
ο Αντώνης Γαζάκης από την «Πόλη Ανάποδα - Δύναμη Ανα-
τροπής» ανέφερε πως «δεν είναι κολοβό το Μετρό, αλλά κο-
λοβή η λύση που προτείνουν» και ο Γιώργος Ρακκάς, από την 
παράταξη «Μένουμε Θεσσαλονίκη», ανέφερε πως θα πρέπει 
να διατηρηθούν τα αρχαία και να ολοκληρωθεί το έργο.

Στην Ζάκυνθο βρέθηκε  από την Κυριακή το απόγευμα ο γε-
νικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Νίκος Χαρδαλιάς 
ώστε να συντονίσει ο ίδιος τις προσπάθειες ελέγχου της μεγά-
λης πυρκαγιάς στο Κερί σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   «Με την αναγγελία της φωτιάς χθες το πρωί, τα πτητικά 
μέσα ανταποκρίθηκαν άμεσα και σε 25 λεπτά ήταν εδώ, όμως 
είχαμε μεγάλες αναταράξεις με αποτέλεσμα να μην μπορούν 
να επιχειρήσουν ούτε τα πετζετέλ ούτε και τα καναντέρ. Αυτό 
δημιούργησε προβλήματα γιατί λόγω των σφοδρών ανέμων 
έσπασε η πυρκαγιά σε πολλά μέτωπα, κινήθηκαν ανεξέλε-
γκτα» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς, μιώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για τα 
πρώτα λεπτά της πυρκαγιάς και τα προβλήματα που δημι-
ουργήθηκαν ενώ στην συνέχεια αναφέρθηκε στις εκκενώσεις 
των δύο χωριών σημειώνοντας ότι «αναγκαστήκαμε να προ-
χωρήσουμε σε εκκενώσεις των χωριών Κερί και Αγαλάς, για 
προληπτικούς λόγους, όλα πήγαν, όπως έπρεπε, βάσει των 
πρωτοκόλλων απομάκρυνσης των κατοίκων σε συνεργασία 
με την Αστυνομία και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και του 
Δήμου».
   Ο γγ Πολιτικής Προστασίας ανέφερε ότι «χθες είχαμε 78 πυρ-
καγιές σε όλη την Ελλάδα, με ό,τι σημαίνει αυτό για το ζήτημα 
των πτητικών μας μέσων». «Δεν είχαμε κενά αλλά το ζητού-
μενο είναι ότι είχαμε μεγάλα προβλήματα στο να γίνονται οι 
ρίψεις νερού όπως έπρεπε. Υπάρχει ανάγκη να κατανοήσουμε 
το τρόπο που λειτουργεί το επιχειρησιακό σχέδιο της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας, τα μέσα που έχουμε είναι συγκεκριμένα, τα αερο-
πλάνα δεν μπορούν να πετάνε εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσι-

τετράωρο στον αέρα και ταυτόχρονα όταν έχουμε παράλλη-
λες φωτιές και έχουμε την Αττική σε επίπεδο συναγερμού 4, 
πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες επιλογές» εξήγησε και προ-
σέθεσε:«Μέχρι χθες το βράδυ ενισχύσαμε τη Ζάκυνθο με 52 
οχήματα, 175 πυροσβέστες, με ειδικές ομάδες που ήρθαν από 
το Βόλο και την Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να δουλέψουμε όλο 
το βράδυ τα τέσσερα ενεργά μέτωπα και με τις πρώτες πρω-
ινές ρίξεις νερού καταφέραμε να ελέγξουμε την κατάσταση» 
   Τόνισε πως «δεν απειλήθηκε ανθρώπινη ζωή, ενώ είχαμε 
ελάχιστες απώλειες σε επίπεδο περιουσιών». «Βεβαίως κάθε 
στρέμμα που χάνουμε μας πονάει, αλλά σε μια περίοδο που εί-
χαμε 100% αύξηση των πυρκαγιών και έχουμε καταφέρει να 
μειώσουμε τις απώλειες σε φυσικό περιβάλλον κατά περίπου 
50%, νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα μικρό βήμα» σημείωσε επι-
σημαίνοντας ωστόσο πως «δεν είναι ώρα για εφησυχασμό, 
είναι ώρα να συνεχίσουμε την προσπάθεια και στο τέλος της 
αντιπυρικής περιόδου να κάνουμε τον απολογισμό μας, να 
κάνουμε τα σχέδια μας και να αρχίσουμε να δουλεύουμε στο 
κομμάτι που αφορά την πρόληψη σε συνεργασία με τους Δή-
μους και τις Περιφέρειες».
   O κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε και στις απώλειες από την πύ-
ρινη λαίλαπα, «ολοσχερώς κάηκε μια αγροικία και 2-3 ακόμα 
κατοικίες έπαθαν ζημιές» υπογραμμίζοντας, «το ζήτημα είναι 
ότι δεκάδες ξενοδοχειακές μονάδες και κατοικίες γλύτωσαν 
από τα χειρότερα, και νομίζω ότι βήμα- βήμα αυτές τις ώρες 
μπορέσαμε να προστατέψουμε τις περισσότερες από τις οικίες 
αυτές».
   Τέλος, ερωτηθείς για τη νέα αντιπυρική περίοδο και πως θα 

ενισχυθεί ο «γερασμένος» στόλος των καναντέρ που διαθέτει 
η Ελλάδα, ο γγ Πολιτικής Προστασίας δήλωσε: «Αυτό αφορά 
την εθνική στρατηγική. Βεβαίως θα υπάρχουν δικές μας ειση-
γήσεις και είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι η κυβέρνηση θέλει 
να επενδύσει στο κομμάτι που αφορά την πρόληψη, άρα που 
αφορά την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση. Είναι νωρίς να 
σας πω συγκεκριμένα πράγματα, το σίγουρο είναι ότι είμα-
στε σε μια φάση επικαιροποίησης όλων των επιχειρησιακών 
στρατηγικών μας σχεδίων. Εχουμε ένα γερασμένο στόλο, 
όμως από το να σχεδιάζουμε βραχυπρόθεσμα προτιμούμε 
να κάνουμε μεσοπρόθεσμο έως μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, 
διότι το θέμα της Πολιτικής Προστασίας δεν αφορά κυβερνή-
σεις, δεν αφορά πολιτικές, είναι ένα θέμα εθνικό, πατριωτικό 
που επιβάλει συνεργασία και συνεννόηση με όλους».
   Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά είναι σε 
εξέλιξη ακόμα στο τρίγωνο μεταξύ των χωριών Λιθακιά, Αγα-
λά και Κερί, αλλά δεν έχει ενεργό μέτωπο και οι πυροσβέστες 
δίνουν μάχη με τις πολλές διάσπαρτες εστίες, προκειμένου να 
οριοθετήσουν την πυρκαγιά μέχρι το απόγευμα, καθώς εκεί-
νη την ώρα η ΕΜΥ προβλέπει μικρή ενίσχυση των ανέμων.
   Πολύ καλή εικόνα παρουσιάζει και η φωτιά στο Λουτράκι 
όπου επί της ουσίας δεν υπάρχουν ενεργές εστίες αλλά συνε-
χίζονται οι προσπάθειες των πυροσβεστών για να τη θέσουν 
υπό έλεγχο πριν το απόγευμα οπότε προβλέπεται μικρή ενί-
σχυση των ανέμων. Στην περιοχή παραμένουν όλες οι δυνά-
μεις, επίγειες και εναέριες που επιχειρούν για την κατάσβεση.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΕΚΑΔΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΓΛΙΤΩΣΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ 
Δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γγ Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς
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Περίπου 19.000 χρήστες έχουν –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ξεκι-
νήσει τη διαδικασία προετοιμασίας της αίτησης στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας και 
την ευνοϊκή ρύθμιση και επιδότηση των στεγαστικών, κατα-
ναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων, με υποθήκη στην 
κύρια κατοικία, στις 11 εβδομάδες λειτουργίας της ηλεκτρο-

νικής πλατφόρμας.
 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους, αθροιστικά από 1η Ιουλίου 2019 έως και 
την 15 Σεπτεμβρίου 2019:
- Έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα και συναίνεσαν στην άρση 
φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου 28.424 χρήστες.

- Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης 
19.149 χρήστες.
- Έχουν υποβληθεί 40 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες.
- Έχουν δοθεί 16 προτάσεις ρύθμισης από τις τράπεζες.
- Έχουν ήδη γίνει αποδεκτές 3 προτάσεις ρύθμισης από δανει-
ολήπτες και εκκρεμεί η αποδοχή των υπολοίπων.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε συζητήσεις με την καναδική εταιρεία 
Eldorado Gold για να εξασφαλίσει από αυτή υψηλότερα δι-
καιώματα χρήσης (royalties) για τα εξορυκτικά αναπτυξιακά 
σχέδιά της και νέες θέσεις εργασίας, δήλωσε ο υπουργός Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, σε δηλώσεις 
του στο Reuters, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Θέλουμε να 
προχωρήσουμε με μία σύμβαση, η οποία από τη μία πλευρά 
θα στέλνει ένα φιλικό για τις επιχειρήσεις μήνυμα και από την 
άλλη πλευρά θα διασφαλίζει περισσότερες θέσεις εργασίας, 
περισσότερα δικαιώματα χρήσης και ξεκάθαρη περιβαλλοντι-
κή προστασία σε εναρμόνιση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες», 
δήλωσε ο υπουργός. «Γίνονται διαπραγματεύσεις τώρα. Αυτό 
που είπαμε στην Eldorado Gold είναι ότι δεν θέλουμε να καθυ-
στερήσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις, αλλά αυτό εξαρτάται 
και από τις προτάσεις που θα παρουσιάσουν. Δεν μπορούμε 

να καταλήξουμε σε μία συμφωνία με όποιο κόστος», σημεί-
ωσε. 
Όσον αφορά τη ΔΕΠΑ, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε ότι θα τρο-
ποποιηθεί σύντομα ο νόμος της περασμένης κυβέρνησης - ο 
οποίος προέβλεπε τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της 
με στόχο την πώληση μεριδίου 50,1% της εμπορικής δραστη-
ριότητας και μειοψηφικού ποσοστού των δικτύων διανομής 
της στην Ελλάδα - για να επιτραπεί η πώληση πλειοψηφικών 
μεριδίων τόσο στη λιανική δραστηριότητα της εταιρείας όσο 
και στο δίκτυο διανομής. «Έχουμε ενδείξεις ότι θα υπάρξει 
ισχυρό (επενδυτικό) ενδιαφέρον», είπε. 
Ο υπουργός σημείωσε ότι το κράτος θα διευθετήσει το θέμα 
των επιδοτήσεων που οφείλει στη ΔΕΗ για τη παροχή από 
αυτή φθηνού ρεύματος σε ευάλωτους πελάτες της και απομα-
κρυσμένα νησιά. «Πρόκειται για περίπου 200 εκατ. ευρώ και 

θα πληρωθούν τους επόμενους μήνες», είπε. Όσον αφορά τις 
δημοπρασίες πώλησης ρεύματος από τη ΔΕΗ σε ανταγωνιστές 
της σε τιμές χαμηλότερες του κόστους (τις λεγόμενες ΝΟΜΕ), 
ο υπουργός είπε ότι αυτές έχουν στοιχίσει περίπου 600 εκατ. 
ευρώ στη ΔΕΗ και θα καταργηθούν. Η κυβέρνηση, είπε, συ-
ζητά με τους δανειστές της εναλλακτικά διαρθρωτικά μέτρα 
για τη ΔΕΗ και την ενεργειακή αγορά, που περιλαμβάνουν τη 
σταδιακή απόσυρση των εργοστασίων που λειτουργούν με 
άνθρακα και τη μερική ιδιωτικοποίηση του δικτύου διανομής 
ενέργειας. «Οι ΝΟΜΕ θα καταργηθούν και η δημοπρασία που 
είναι προγραμματισμένη για τον Οκτώβριο δεν θα πραγματο-
ποιηθεί», είπε. «Η κυβέρνηση πρέπει να έχει ολοκληρώσει τα 
διαρθρωτικά μέτρα για την ενεργειακή αγορά και τη ΔΕΗ έως 
τα τέλη Οκτωβρίου, μέσα Νοεμβρίου», πρόσθεσε. 

Στην Εσθονία βρίσκονται χθες και σήμερα, ο υπουργός Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουρ-
γός για θέματα Ψηφιακής Στρατηγικής Γρηγόρης Ζαριφόπου-
λος, για να συμμετάσχουν στο Tallinn Digital Summit 2019, 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
   Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες ετήσιες διοργα-
νώσεις στο χώρο της τεχνολογίας και του ψηφιακού μετα-
σχηματισμού, στην οποία συμμετέχουν κατόπιν πρόσκλησης 
εκπρόσωποι κυβερνήσεων συνοδευόμενοι από διακεκριμένα 
στελέχη της αγοράς και της έρευνας στον τομέα των ψηφια-
κών υπηρεσιών. Όπως δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης «η συμμε-
τοχή μας στο Tallinn Digital Summit 2019 έχει παράλληλες 
στοχεύσεις. Πιστεύουμε ότι πρέπει να κατοχυρώσουμε για την 
χώρα μας μία θέση στο «τραπέζι» των ψηφιακών διεργασιών 
και να αναδείξουμε εγχώριες επιχειρηματικές ιστορίες επιτυ-
χίας στον χώρο της τεχνολογίας. Η διοργάνωση μας δίνει, 
επίσης, την ευκαιρία να συνδεθούμε με ομολόγους μας, να 
πραγματοποιήσουμε στοχευμένες συναντήσεις, να βρεθούμε 
δίπλα σε καινοτόμους της τεχνολογίας και να μάθουμε από 
την εμπειρία πιο προηγμένων χωρών. Έτσι, θα μπορέσουμε 
να αξιοποιήσουμε βέλτιστες πρακτικές που θα μας οδηγήσουν 

στον ψηφιακό μετασχηματισμό». 
   Στο Tallinn Digital Summit 2019 παρίστανται, μεταξύ άλ-
λων, η καγκελάριος της Αυστρίας Brigitte Bierlein, η υπουρ-
γός Εξωτερικού Εμπορίου της Σουηδίας Ann Linde, ο υπουρ-
γός Ψηφιοποίησης της Νορβηγίας Nikolai Astrup, ο υπουργός 
για κυβερνητικές ψηφιακές υπηρεσίες της Νέας Ζηλανδίας Kris 
Faafoi, ο επικεφαλής της κρατικής τεχνολογικής υπηρεσίας 
της Σιγκαπούρης Kok Ping Soon, ο γενικός διευθυντής επιχει-
ρηματικότητας και καινοτομίας του υπουργείου Οικονομικών 
και Περιβάλλοντος της Ολλανδίας F.W. Vijselaar και ο γενικός 
γραμματέας του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εσωτερικών, 
Δόμησης και Πατρίδας της Γερμανίας, Günter Krings.
   Η ελληνική αποστολή συμμετέχει ως επίσημη προσκεκλημέ-
νη της εσθονικής κυβέρνησης, στο πλαίσιο της στενής συνερ-
γασίας που έχει αναπτυχθεί σε θέματα ψηφιακής διακυβέρνη-
σης και πολιτικής. Από ελληνικής πλευράς προσκεκλημένοι 
είναι επίσης πρόσωπα που έχουν διακριθεί για τις καινοτόμες 
ιδέες και πρακτικές στο πεδίο των ψηφιακών εφαρμογών. 
Ειδικότερα, τα μέλη της είναι ο Μάρκος Βερέμης, ιδρυτής κι 
εκπρόσωπος πολλών επιτυχημένων start ups, ο Αρίστος 
Δοξιάδης, εταίρος στο venture capital Big Pi, ο Νίκος Δραν-

δάκης, CEO της Beat Rideshare app, ο Ανδρέας Δρυμιώτης, 
σύμβουλος επιχειρήσεων στο χώρο της πληροφορικής και ο 
Γιώργος Τζιραλής, εταίρος στο Marathon VC. 
   Στο περιθώριο των εργασιών της συνόδου ο υπουργός 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα έχει συνάντηση με τον πρω-
θυπουργό της Εσθονίας, Jüri Ratas και τον Εσθονό CIO (Chief 
Information Officer) Siim Sikkut, όπου θα αναλυθούν η διαδι-
κασία ψηφιοποίησης που ακολούθησε η Εσθονία, η λειτουρ-
γία και οι προοπτικές του ψηφιακού κράτους.
   Σημειώνεται ότι το Tallinn Digital Summit έχει εξελιχθεί σε 
σημείο αναφοράς και συνάντησης με σκοπό την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών στην ψηφιακή διακυβέρνηση, την 
οικονομία και την κοινωνία. Κατά τη διάρκεια της διοργά-
νωσης πολιτικοί, διανοούμενοι, επιχειρηματίες και μέλη της 
τεχνολογικής κοινότητας συζητούν σε ζητήματα ψηφιακού 
μετασχηματισμού και των επιπτώσεών τους στο σύνολο του 
πολιτικού, ερευνητικού και επιχειρηματικού φάσματος. 

ΠΕΡΙΠΟΥ 19.000 ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΖΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ EldoRado Gold
Για νέες θέσεις εργασίας και υψηλότερα δικαιώματα χρήσης 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ tallINN dIGItal SummIt 2019
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Δώδεκα σημαντικές αλλαγές επισημαίνει –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά 
στο πολυνομοσχέδιο «Επενδύω στην Ελλάδα».
Το επιμελητήριο σε ανακοίνωσή του, στο πλαίσιο της δη-
μόσιας διαβούλευσης, κρίνει θετικά 12 σημαντικές φιλοε-
πιχειρηματικές και φιλοεπενδυτικές αλλαγές.
Τολμηρές είναι και οι αλλαγές που εισάγει η νέα νομοθεσία 
στα εργασιακά, όπως αναφέρει το ΕΒΕΠ, με στόχο τη δημι-
ουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων 
εργασίας. Υπάρχουν 4 κεφάλαια με μέτρα για την κατα-
πολέμηση της υποδηλωμένης και αδήλωτης εργασίας, με 
εξαιρέσεις στις κλαδικές συμβάσεις και ασφαλιστικές ρυθ-
μίσεις. Το ΕΒΕΠ αναφέρει ότι δεν σχολιάζει επί του παρό-
ντος τα άρθρα του νομοσχεδίου για τα εργασιακά θέματα, 
πριν αυτά συζητηθούν με τους κοινωνικούς εταίρους και 
τοποθετηθούν επίσημα οι αρμόδιοι εργοδοτικοί φορείς.
«Είναι γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, οι επενδυτικοί νόμοι, 
αντί να λειτουργούν ως αναπτυξιακό εργαλείο, εγκλώβι-
σαν τους επενδυτές σε διοικητικές διαδικασίες. Οι παρεμ-
βάσεις που περιέχονται στο νομοσχέδιο παρακάμπτουν 
εμπόδια για την ολοκλήρωση εμβληματικών σχεδίων 
και διαμορφώνουν ένα φιλικό κλίμα για την προσέλκυση 
νέων επενδύσεων». 
Οι επερχόμενες 12 μεγάλες αλλαγές που επισημαίνονται 
από τις υπηρεσίες του ΕΒΕΠ είναι οι ακόλουθες:
 1. Ο ρόλος του αναπτυξιακού νόμου
Eισάγεται μια ευέλικτη διαδικασία πιστοποίησης της 
ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης από ορκωτούς-ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές 
εταιρείες, καθώς και από πολιτικούς μηχανικούς, μηχανο-
λόγους μηχανικούς ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας 
πρόσωπα, που πληρούν τα κριτήρια όπως ορίζονται σε 
σχετική διάταξη. Τα Επιμελητήρια και οι επιχειρήσεις-μέλη 
τους έχουν εμπιστοσύνη στον υποστηρικτικό ρόλο του 
ιδιωτικού τομέα.
2. Ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης
Αποτυπώνονται και συγκεντρώνονται όλα τα γεωχωρικά 
δεδομένα, όπως όροι και περιορισμοί δόμησης, δάση και 
δασικές εκτάσεις, αιγιαλός, αρχαιολογικοί χώροι και πε-
ριοχές natura σε ένα «Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη». H αποτύ-
πωση του συνόλου των γεωχωρικών δεδομένων θα είναι 
δημόσια και δωρεάν προσβάσιμη μέσω διαδικτύου. Στον 
ενιαίο ψηφιακό χάρτη θα περιλαμβάνονται αποκλειστικά 
οι πληροφορίες που συνδέονται με την άσκηση επενδυ-
τικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας και χαρακτηρι-
στικά των κτιρίων ή εκτάσεων που καταγράφονται.

3. Το Εθνικό Μητρώο Υποδομών
 Η έλλειψη ενός Εθνικού Μητρώου Υποδομών έχει ως συ-
νέπεια να μην είναι σαφές ποιοι φορείς μεταξύ Κεντρικής 
Διοίκησης, Οργανισμών, Περιφερειών και Δήμων έχουν 
την αρμοδιότητα για τη συντήρηση και τον έλεγχο των 
δημοσίων υποδομών και κτιρίων. Το σύστημα θα λει-
τουργεί σε ψηφιακή μορφή και όλοι θα έχουν πρόσβαση 
στις πληροφορίες για διατηρητέο κτίσμα και άλλο βάρος 
στην αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας. Προβλέπεται η 
μεταφορά συντελεστή δόμησης σε «περιοχές υποδοχής», 
όπως δημόσιες εκτάσεις, εγκαταλελειμμένες βιομηχανίες 
και ξενοδοχεία, καθώς και ακίνητα κοινωφελών χρήσεων 
που έχουν δεσμευθεί.
4. Οι παρεμβάσεις για την αναθέρμανση του κατασκευα-
στικού κλάδου
Στο νομοσχέδιο δίνονται κίνητρα και γίνονται πολλές πα-
ρεμβάσεις για τη στήριξη του κατασκευαστικού κλάδου. 
Παράλληλα, προβλέπεται η άμεση θέσπιση 40% έκπτω-
σης για την ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση κτιρί-
ων, η αναστολή για 3 χρόνια του Φ.Π.Α. στις νέες οικο-
δομές και του φόρου υπεραξίας στις πωλήσεις ακινήτων. 
Η μεσοσταθμική μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 22%, πρέπει να 
συνεχιστεί, ώστε να αγγίξει το 30% σε βάθος διετίας και 
να συμπεριλάβει τα επαγγελματικά ακίνητα που ανήκουν 
σε νομικά πρόσωπα.
5. Τα επιχειρηματικά πάρκα
Γίνεται ευκολότερη η εγκατάσταση επιχειρήσεων σε 
επιχειρηματικά πάρκα και παρέχεται δυνατότητα διαμε-
σολάβησης μεταξύ φορέα διαχείρισης πάρκου και επιχει-
ρήσεων για την άμεση επίλυση διαφορών. Εκσυγχρονί-
ζεται και απλοποιείται το καθεστώς έναρξης λειτουργίας 
μιας επιχείρησης σε πάρκο. Έτσι, μια επιχείρηση δεν θα 
χρειάζεται πλέον, εκτός της άδειας εγκατάστασης, ούτε 
άδεια λειτουργίας, ενώ θα αρκεί μια απλή γνωστοποίηση 
ότι ξεκινά τη δραστηριότητά της. Στις επιχειρήσεις εντός 
των πάρκων, θα θεσμοθετηθούν χαμηλότερες κατηγορίες 
περιβαλλοντικής κατάταξης έτσι ώστε να χρειάζονται ελα-
φρύτερη περιβαλλοντική αδειοδότηση.
6.   Η απλούστευση αδειοδότησης για έναρξη βιομηχανι-
κής δραστηριότητας
Δεν απαιτείται πλέον έγκριση εγκατάστασης και καταργεί-
ται η κατηγορία «μεσαίας όχλησης», για βιοτεχνικές και 
εμπορικές επενδύσεις που κατατάσσονται στην κατηγο-
ρία Α2 της περιβαλλοντικής κατάταξης. Η επιχείρηση θα 
γνωστοποιεί τη λειτουργία της, αλλά δεν θα βρίσκεται σε 
αναμονή για να ξεκινήσει τη λειτουργία της περιμένοντας 

τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αδειοδότηση από 
την αρμόδια αρχή. Η πιστοποίηση και ο έλεγχος θα γίνεται 
όχι μόνο από δημοσίους αλλά και από ιδιωτικούς φορείς, 
εγκεκριμένους από το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιό-
τητας με ρυθμίσεις που θα διασφαλίζουν την αμεροληψία 
και τις κυρώσεις, ενώ η δημόσια διοίκηση δεν απεμπολεί 
το δικαίωμα να διεξάγει η ίδια ελέγχους.
7.   Ο έλεγχος των επιχειρήσεων
Η έλλειψη ανθρωπίνων πόρων οδηγεί πολλές φορές σε 
ελλιπείς και μη στοχευμένους ελέγχους με αποτέλεσμα 
να ελέγχονται μόνο μικρές επιχειρήσεις αντί μεγάλων. 
Για να μην μειωθούν οι έλεγχοι, προβλέπεται ότι ελεγκτές 
μπορούν να είναι και φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδι-
ωτικού τομέα. Αυτό θα γίνεται πάντοτε με τις νόμιμες δι-
αδικασίες, με παραχώρηση ή ανάθεση αρμοδιότητας των 
αρμόδιων δημόσιων ελεγκτικών αρχών. Προβλέπεται 
ότι κάθε καταγγελία θα γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο για 
να υπάρχει μια σωστή χαρτογράφηση των καταγγελιών 
των πολιτών για επιχειρήσεις και να μπορούν οι ελεγκτι-
κές αρχές να βλέπουν το ιστορικό. Επίσης, προβλέπεται 
υποχρεωτική συνεργασία των ελεγκτικών αρχών για να 
αποφεύγεται το φαινόμενο να ελέγχονται οι επιχειρήσεις 
από διαφορετικές αρχές για τον ίδιο λόγο.
8.  Η νέα παρέμβαση για κεραίες ηλεκτρονικής τηλεπικοι-
νωνίας
Προβλέπεται ενιαία ρύθμιση για τις κεραίες τηλεπικοινω-
νιών, με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων σε δίκτυα 
νέας γενιάς. Η δημιουργία πάρκων κεραιών και η θέσπιση 
Εθνικού παρατηρητηρίου Η/Μ πεδίων βοηθά στον έλεγχο 
της τήρησης ορίων ασφαλούς έκθεσης στα πεδία. Το νο-
μοσχέδιο έρχεται να εκσυγχρονίσει το πλαίσιο αδειοδότη-
σης και λειτουργίας των κεραιών της κινητής τηλεφωνίας 
στην Ελλάδα, στα πρότυπα διεθνών καλών πρακτικών, 
με βάση τις προδιαγραφές που παρέχονται στις Οδηγίες 
της ΕΕ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Εισάγει 
τα διεθνή πρότυπα που έχει θεσπίσει η Διεθνής Επιτροπή 
Προστασίας από την Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP) 
περί ασφαλών ορίων έκθεσης στα ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας. 
Ευνοεί την καινοτομία και τη χρήση ψηφιακών υπηρε-
σιών στη δημόσια διοίκηση και τις ΜμΕ αναβαθμίζοντας 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες και επιταχύνει τη ψηφιοποίηση 
της δημόσιας διοίκησης. 

Συνέχεια στη σελ 13

ΕΒΕΠ: ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 
Παρακάμπτουν εμπόδια για την ολοκλήρωση εμβληματικών σχεδίων
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Το πλέγμα δράσεων του υπουργείου Τουρισμού για την ανα-
βάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας παρουσίασε 
ο υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης κατά τη διάρκεια 
συνέντευξης τύπου που έδωσε στη Ρόδο μαζί με τον υφυ-
πουργό κ. Μάνο Κόνσολα, με αφορμή την επίσημη επίσκεψη 
που πραγματοποιεί η πολιτική ηγεσία του υπουργείου στην 
περιφέρεια Δωδεκανήσου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οπως 
επεσήμανε ο κ. Θεοχάρης βασική στόχευση της ηγεσίας του 
υπουργείου Τουρισμού είναι η συνεργασία με όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς και δη με τις Περιφέρειες της χώρας 
για θέματα τουρισμού. Αυτό εξυπηρετεί άλλωστε, όπως ση-
μείωσε ο υπουργός, το Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού. 
Πρόκειται για έναν νέο θεσμό που στόχο έχει την αναβάθμιση 
του ελληνικού τουριστικού προϊόντος μέσω του συντονισμού 
και της διάχυσης καλών πρακτικών και φυσικά την επίλυση 
των οποίων προβλημάτων αντιμετωπίζουν οι Περιφέρειες.
Η πρώτη συνεδρίαση αυτού του νέου οργάνου θα πραγμα-
τοποιηθεί στο τέλος Οκτωβρίου ενώ το πλάνο προβλέπει την 
ανά δίμηνο σύσκεψη στο υπουργείο παρουσία των 13 Αντι-
περιφερειαρχών Τουρισμού.
Και συμπλήρωσε « θέλουμε ο τουρισμός να κάνει τη στροφή 
στην ποιότητα στη βιωσιμότητα και στην πράσινη ανάπτυξη 
και αυτό το βλέπω να γίνεται πράξη στη Ρόδο. Το Υπουργείο 
βάζει τρεις άξονες: 
Πρώτον, συνεργασία σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και 

σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το Περιφερειακό Συμβού-
λιο Τουρισμού, δεύτερον, γρήγορα αντανακλαστικά για να 
λύνουμε τα προβλήματα όσο γίνεται πιο γρήγορα και τρίτον, 
μακρόπνοος σχεδιασμός. Δεν πρέπει να κάνουμε τα πράγματα 
τυχαία ή να ανταποκρινόμαστε σε εξωτερικά ερεθίσματα που 
δεν θα είναι πάντα θετικά, αλλά να έχουμε στρατηγική που 
θα ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα που διαμορφώνουν οι 
αλλαγές που συντελούνται στην τουριστική βιομηχανία, αλλά 
και η κλιματική αλλαγή η οποία επηρεάζει τις τουριστικές τά-
σεις.
Για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα, η συνεργα-
τική διακυβέρνηση είναι ένα άξονας στρατηγικός που πρέπει 
να τον επανεξετάσουμε για να δούμε πώς θα συνεργαστεί ο 
δημόσιος με τον ιδιωτικό τομέα καθώς και όλα τα επίπεδα του 
δημόσιου τομέα μεταξύ τους. 
Χαίρομαι γιατί είδα πνεύμα συναντίληψης, που θα μετατρέ-
ψουμε σε μια πρακτική συνεργασία σύμπραξης και τελικού 
αποτελέσματος. Ο Περιφερειάρχης, στο Υπουργείο Τουρι-
σμού και στον ΕΟΤ θα βρει τους συμμάχους για να συνεχίσει 
το στρατηγικό πλάνο του για τη νέα τριετία που μας παρου-
σίασε’’.
Για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου ο κ. Θεοχάρης 
ανέφερε ότι αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και ήδη προς την 
κατεύθυνση αυτή έχουν αναληφθεί συγκεκριμένες πρωτο-
βουλίες.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Τουρισμού κ. Μάνος Κόν-
σολας είπε: «Ο στόχος μας είναι να σηματοδοτήσουμε, από τη 
Ρόδο,  ένα νέο ξεκίνημα για τον τουρισμό μας. Να βγάλουμε 
τον τουρισμό από τον αυτόματο πιλότο. Αυτό προϋποθέτει 
την υλοποίηση - για πρώτη φορά - ενός ολοκληρωμένου 
στρατηγικού σχεδίου σε βάθος χρόνου. Με τη διαφοροποίη-
ση του τουριστικού μας προϊόντος, τη διαμόρφωση πλαισίου 
για την προσέλκυση επενδύσεων μεγάλης κλίμακας που οδη-
γούν στην ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού μας και στην 
αύξηση των εσόδων. Με την ολική ανατροπή του μοντέλου 
τουριστικής εκπαίδευσης που θα συνδεθεί με τους υψηλούς 
στόχους που βάζουμε για τον τουρισμό μας, με νέα προγράμ-
ματα σπουδών και σύγχρονες ειδικότητες. Το επόμενο διά-
στημα θα έρθει ένα ολοκληρωμένο νομοσχέδιο που αλλάζει 
τον χάρτη της τουριστικής εκπαίδευσης, ενώ κάνουμε άμεσα 
την αρχή με την λειτουργία Σχολής Ξεναγών στη Ρόδο».
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Τουρισμού επισκέφθηκε 
τον Μητροπολίτη Ρόδου κκ. Κύριλλο B’ ενώ είχε συνεργασία 
και με τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργο Χατζη-
μάρκο, τον Δήμαρχο Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη, συνο-
δευόμενοι από τους βουλευτές Δωδεκανήσου της ΝΔ, Βασίλη 
Υψηλάντη, Μίκα Ιατρίδη και Γιάννη Παππά. Επίσης στο πλαί-
σιο της επίσημης επίσκεψης στην Ρόδο, η πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Τουρισμού επισκέφθηκε τα γραφεία της ΠΥΤ Δω-
δεκανήσου, την ΑΣΤΕ Ρόδου και το ΙΕΚ Τουρισμού.

Συνέχεια από σελ 12 

9.  Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανασχεδιασμού και Απλούστευσης 
Διαδικασιών
Αντιμετωπίζει τις δαιδαλώδεις διαδικασίες της επαφής με το 
δημόσιο και θέτει ως στόχο τη καταπολέμηση της γραφειο-
κρατίας, που κοστίζει στους πολίτες, τις επιχειρήσεις, αλλά και 
την ίδια την δημόσια διοίκηση. Στο πρόγραμμα, θα συμβά-
λουν όλες οι υπηρεσίες του κράτους και θα έχει διυπουργικό 
συντονισμό. Οι δράσεις απλούστευσης διοικητικών διαδικα-
σιών εντάσσουν την κατάργηση δικαιολογητικών και την 
κωδικοποίηση του νομοθετικού πλαισίου.
10. Η επιτάχυνση του έργου της Δικαιοσύνης
 Από τον Ιανουάριο του 2021, υποχρεωτικά, οι δικηγόροι και 
τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους θα πρέπει να 
καταθέτουν ηλεκτρονικά τα δικόγραφα και όλα τα έγγραφα 
στο ΣτΕ και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Η ψηφιοποίηση 
των ένδικων μέσων με ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση 
αποφάσεων μειώνει το κόστος για τους πολίτες και το κράτος, 
ενώ επιτρέπει την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης.
11. Οι βελτιώσεις στο Γ.Ε.ΜΗ.

Εφαρμόζεται απλούστευση για όλους τους τύπους εταιρειών 
ως προς τον έλεγχο των δημοσιευτέων στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ. 
Μειώνονται οι πράξεις για τις οποίες το Γ.Ε.ΜΗ. διενεργεί έλεγ-
χο και πλέον καταχωρούνται και δημοσιεύονται αυτόματα 
από τις εταιρείες. Για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες εξαιρού-
νται από την αυτόματη δημοσίευση οι εταιρικές πράξεις που 
αφορούν στη λύση, διαγραφή, αναβίωση και τους εταιρικούς 
μετασχηματισμούς, με εξαίρεση τις προσωπικές εταιρείες.
12. Οι απλοποιήσεις για τις δημόσιες συμβάσεις
Απλοποιούνται οι προϋποθέσεις για τη σύναψη συμβάσεων 
μελέτης και κατασκευής δημοσίου έργου, προκειμένου να 
επιτευχθεί η ταχεία προώθηση των απαιτούμενων έργων 
υποδομών, κατά τρόπο απολύτως συμβατό με τις σχετικές 
διατάξεις του ενωσιακού δικαίου. Στις συμβάσεις παραχώρη-
σης, μειώνεται το απαιτούμενο ποσοστό συντέλεση απαλλο-
τριώσεων στο 50%. Στις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού 
Τομέα (ΣΔΙΤ), προβλέπονται διαδικασίες επιτάχυνσης του 
έργου σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων, θεσπίζοντας 
ανώτατο όριο ανταπόκρισης των υπηρεσιών στους τρεις μή-
νες. Τέλος, εισάγονται νομοτεχνικές αλλαγές στην διαδικασία 
απαλλοτρίωσης για υπέρτατο δημόσιο συμφέρον. 

 Δήλωση
 Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε: 
«Το πολυνομοσχέδιο προωθεί ένα ρηξικέλευθο μοντέλο που 
θα δώσει ισχυρή ώθηση στο επιχειρείν με πολλαπλά οφέλη 
για την οικονομία και την απασχόληση. Δίνει σημαντικά κίνη-
τρα στην αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας και διευ-
κολύνει τις ιδιωτικές επενδύσεις σε δημόσια ακίνητα. Ξεκάθα-
ρα, επιταχύνει τα βήματα της αξιολόγησης των επενδυτικών 
φακέλων, της σύστασης και αδειοδότησης για τη λειτουργία 
νέων επιχειρήσεων. Απλουστεύει χρονοβόρες και κοστο-
βόρες διαδικασίες με γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο τρόπο. 
Εφαρμόζει τον ίδιο έλεγχο στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ. για όλους 
τους τύπους εταιρειών. Διευκολύνει την εγκατάσταση των 
επιχειρήσεων εντός σύγχρονων επιχειρηματικών και αναφέ-
ρεται στην αξιοποίηση της περιοχής πέριξ των Ναυπηγείων 
Σκαραμαγκά. Το ΕΒΕΠ διαθέτει την οργάνωση και τη δυνα-
τότητα να συνεισφέρει με τις υπηρεσίες του στην επίτευξη των 
12 σαρωτικών αλλαγών του αναπτυξιακού νομοσχέδιου».

ΤΡΕΙΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΒΕΠ:ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 
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Τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση θα συμμορφωθεί με 
τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα 
αναδρομικά, έδωσε ο υφυπουργός Εργασίας, αρμόδιος 
για θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης, Νότης Μηταράκης, σε 
συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό 
Real Fm. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι βασική προτεραιότητα 
είναι να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των Ταμείων, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
Αναφερόμενος στις διατάξεις για τα εργασιακά που περι-
λαμβάνονται στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο, ο κ. Μηταρά-
κης τόνισε μεταξύ άλλων, ότι η κυβέρνηση επαναφέρει ελ-
ληνικό εργασιακό δίκαιο στην ευρωπαϊκή κανονικότητα.
Συγκεκριμένα, ως προς το ζήτημα των αναδρομικών 
και τον τρόπο καταβολής τους από την Πολιτεία, είπε: 
«Εξαρτάται ποιο είναι το συνολικό κόστος. Πρώτη προ-
τεραιότητα είναι να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα στην 
ομαλή λειτουργία των Ταμείων. Δεύτερος στόχος, είναι η 
διοίκηση να σεβαστεί απολύτως τις αποφάσεις της δικα-
στικής εξουσίας. Είμαστε μία ευνομούμενη δημοκρατία. 
Δεν τίθεται κανένα θέμα το Δημόσιο να μην εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του. Από εκεί και πέρα, τα μικρά ποσά να 
πληρωθούν εφάπαξ είναι απόλυτα λογικό. Μεγαλύτερα 
ποσά ίσως χρειαστεί να μπουν σε δόσεις, ανάλογα με τη 
συνολική οφειλή. Μέχρι να έχουμε τελική εικόνα, όλα 
αυτά είναι ασκήσεις επί χάρτου. Φυσικά είναι δεδομένο 
ότι η διοίκηση θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των απο-
φάσεων του ΣτΕ. Το δεδομένο είναι ότι όλα αυτά θα κατα-
βληθούν στους συνταξιούχους. Ό,τι μπορούμε να κατα-
βάλουμε, θέλουμε να ξεκινήσουμε να το καταβάλλουμε».
Αναφερόμενος στην οικονομική κατάσταση των Ταμείων, 

ο κ. Μηταράκης τόνισε: «Αυτήν τη στιγμή, που η ελληνική 
οικονομία επιστρέφει σε θετικότερους ρυθμούς ανάπτυ-
ξης και βλέπουμε και θετική τάση στην απασχόληση, τα 
ελληνικά ασφαλιστικά Ταμεία είναι απολύτως σε θέση να 
αντεπεξέλθουν στις συνταξιοδοτικές τους υποχρεώσεις 
και παράλληλα να προχωρήσουμε την επόμενη τετραετία 
σε σημαντική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 
5 μονάδες, χωρίς αυτό να αμφισβητεί τη δυνατότητα των 
Ταμείων να πληρώσουν τις συντάξεις. Η μεγάλη αλλαγή 
που θέλουμε να φέρουμε στο ασφαλιστικό είναι γνωστή. 
Από 1/1/2021, θέλουμε το επικουρικό σύστημα να γίνει 
κεφαλαιοποιητικό με ατομικούς λογαριασμούς. Αυτό θα 
δώσει ακόμη περισσότερη ασφάλεια στους συνταξιού-
χους και, κυρίως, στα νέα παιδιά που σήμερα διερωτώ-
νται, αν θα πάρουν ποτέ σύνταξη. Το θέμα είναι ότι ένα 
σύστημα που στηρίζεται σε τρεις πυλώνες, είναι ασφαλέ-
στερο από το σημερινό σύστημα που βάζει όλα τα αυγά 
σε ένα καλάθι».
Σχετικά με τη ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλές σε 
ασφαλιστικά Ταμεία και το ενδεχόμενο να δοθεί παράτα-
ση, ο υφυπουργός Εργασίας ανέφερε: «Υπάρχει μία νομο-
θετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης που διαχωρίζει τις 
περιπτώσεις που υπάρχουν αντικειμενικά προβλήματα 
στην εύρεση αρχείου και αυτό δεν αφορά στους εργο-
δότες που έχουν οφειλές στο ΙΚΑ, αφορά περισσότερο σε 
ελεύθερους επαγγελματίες. Σε κάποια από τα Ταμεία, δυ-
στυχώς, οι οφειλές ακόμα δεν βρίσκονται - εδώ και τόσα 
χρόνια, μετά την υποτιθέμενη ενοποίηση των ταμείων 
στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) - σε 
ηλεκτρονική μορφή. Γι’ αυτές τις περιπτώσεις και για όλες 

τις περιπτώσεις, θα δοθεί η δυνατότητα να κατατίθεται 
αίτηση ένταξης, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, αλλά μετά να 
δίνεται χρόνος, ώστε να ολοκληρωθεί ο ακριβής υπολο-
γισμός του ποσού και να οριστικοποιείται η ρύθμιση. Θα 
υπάρχει η δυνατότητα να καταχωρηθεί η αίτηση σε δύο 
στάδια. Στην εκδήλωση της επιθυμίας ένταξης και στην 
οριστικοποίηση των αριθμών, αλλά γι’ αυτό χρειάζεται σε 
μερικά Ταμεία αρχείο, που αυτήν τη στιγμή βρίσκεται σε 
κούτες, να περάσει στους υπολογιστές».
Απαντώντας στην κριτική του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, 
Αλέξη Τσίπρα, για τις αλλαγές στα εργασιακά που περι-
λαμβάνονται στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο, το οποίο έχει 
τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, είπε: «Η αλήθεια είναι ότι 
επαναφέρουμε το ελληνικό εργασιακό δίκαιο στην ευρω-
παϊκή κανονικότητα και στους κανόνες του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού χάρτη. Για παράδειγμα, η τροπολογία που κα-
τέθεσε στη Βουλή ο κ. Βρούτσης, κατήργησε μία διάταξη 
του ΣΥΡΙΖΑ, που είχε κατατεθεί λίγες ημέρες, πριν από τις 
εκλογές και ούτε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ δεν την είχε εφαρμόσει 
στα έτη της διακυβέρνησής του, γιατί ξεφεύγει από τα 
βέλτιστα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ο στόχος μας είναι να ενι-
σχύσουμε την εργασία και παράλληλα να δημιουργηθούν 
βιώσιμες, σταθερές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. 
Το πλέγμα των μέτρων που καταθέσαμε στο αναπτυξιακό 
νομοσχέδιο σε αυτό ακριβώς αποσκοπεί. Να ενισχύσουμε 
την εργασία και να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Και 
γι’ αυτό μειώνουμε και τις εισφορές από τον Ιούλιο του 
2020, για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να αντεπεξέλθουν 
στο μη μισθολογικό κόστος και να δουν και οι εργαζόμενοι 
αύξηση του καθαρού μισθού».

Με τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση, συναντήθηκε 
σήμερα το προεδρείο της ΓΣΕΕ, προκειμένου να καταθέσει 
τις θέσεις της εργατικής πλευράς για το αναπτυξιακό σχέ-
διο νόμου, που βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης 
και «περιέχει ένα μίνι εργασιακό και συνδικαλιστικό νομο-
σχέδιο», σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ. Όπως αναφέρεται σε 
σχετική ανακοίνωση, «κατά τη διάρκεια της συνάντησης, 
τονίστηκε στον υπουργό η κατηγορηματική αντίθεση της 
Συνομοσπονδίας σε σειρά διατάξεων που παρεμβαίνουν 
στον πυρήνα των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύ-
σεων και της αυτόνομης περπατησιάς των συνδικάτων, 
κατατέθηκε σχετικό υπόμνημα, ενώ προτάθηκαν τροπο-
ποιήσεις που θα ενισχύουν τη δύναμη των εργαζομένων 
και των συλλογικών τους φορέων στους χώρους εργασί-
ας. Τέτοιου είδους παρεμβάσεις απαιτούν σοβαρό και κα-

λόπιστο διάλογο και δεν είναι δυνατόν να έρχονται υπό τη 
μορφή «fast track», εκμεταλλευόμενες το αδιοίκητο που 
προκάλεσαν οι βίαιες παρεμβάσεις του επιχειρησιακού 
βραχίονα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στο 
πρόσφατο εκλογικό συνέδριο της Συνομοσπονδίας».
«Παρά τις «φιλότιμες» προσπάθειες (αυτογελοιοποίησής) 
τους να υπονομευτεί το οργανωμένο συνδικαλιστικό κί-
νημα και, κατά συνέπεια, τα εργατικά δικαιώματα, προς 
όφελος ενός μειοψηφικού κόμματος αλλά και άλλων.. 
αλλότριων προς την  εργατική τάξη, συμφερόντων. Παρά 
τη σφοδρή επίθεση που έχουν εξαπολύσει οι εργοδότες 
που διαρκώς προβάλλουν και επιβάλλουν τα συμφέρο-
ντά τους. Παρά τις περιορισμένες αρμοδιότητες που το 
δικαστήριο χορηγεί στην προσωρινή διοίκηση της ΓΣΕΕ, 
στις οποίες δεν περιλαμβάνεται η δυνατότητα κήρυξης 

απεργίας. Η ΓΣΕΕ, δια της πλειοψηφίας των εκπροσώπων 
της και ως θεσμικός και αντιπροσωπευτικός εκφραστής 
της βούλησης των εργαζομένων της χώρας, προσκαλεί 
τα Εργατικά Κέντρα και τις Ομοσπονδίες που ανήκουν στο 
δυναμικό της, να αναλάβουν πρωτοβουλίες και αγωνι-
στικές δράσεις, προκειμένου να αναδειχθούν η αντίθεση, 
αλλά και οι θέσεις των συνδικάτων για τις εργασιακές ανα-
τροπές, που φέρνει το νομοσχέδιο.
Καλούμε όλους τους δημοκρατικούς εργαζόμενους, 
όλους όσοι θεωρούν ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι 
ισότιμος και ενισχυμένος κρίκος της αλυσίδας της αγοράς 
εργασίας και όχι «ο φτωχός συγγενής», να συσπειρωθούν 
στα σωματεία τους για τον αγώνα που θα δώσουμε με το 
κεφάλι ψηλά για μία ακόμα φορά» επισημαίνει η ΓΣΕΕ.

Ν. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΣΕΕ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
Συνάντηση με τον Ι. Βρούτση για τα εργασιακό σκέλος του αναπτυξιακού νομοσχεδίου
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Στις 7, 8, 14 και 15 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί στην 
αίθουσα σεμιναρίων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμε-
λητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) το εκπαιδευτικό workshop «Energy 
Scouts», διάρκειας 25 διδακτικών ωρών, στο πλαίσιο –όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ- του έργου Young Energy Europe, που προ-
σφέρεται σε συνεργασία του ΕΒΕΑ με το Ελληνογερμανικό 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Το ΕΒΕΑ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του στην ηλεκτρο-
νική του σελίδα, εμπλουτίζει με την πρωτοβουλία αυτή το 
εύρος των προσφερόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 
συνδράμοντας σε διεθνείς δράσεις για την ενεργειακή εξοι-
κονόμηση και την προστασία του κλίματος. Το έργο Young 

Energy Europe εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 
για το Κλίμα (EUKI), χρηματοδοτείται από το Ομοσπονδιακό 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρη-
νικής Ασφάλειας της Γερμανίας (BMU) και συντονίζεται από 
την Κεντρική Ένωση Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελη-
τηρίων της Γερμανίας (DIHK).
Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι/ες να 
προσδιορίσουν τις κατάλληλες τεχνολογίες, μεθόδους και 
δράσεις που χρειάζονται, ώστε οι επιχειρήσεις που εργάζονται 
να λειτουργούν εξοικονομώντας ενέργεια, με γνώμονα την 
πράσινη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις κάθε μορφής και 

μεγέθους και σε εργαζόμενους/ες ηλικίας μέχρι 35 ετών. Η 
συμμετοχή είναι δωρεάν και κάθε επιχείρηση μπορεί να δη-
λώσει έως 4 εργαζόμενους.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δίνει στους/στις συμμετέχοντες/
ουσες τις γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να συμβάλλουν στην 
μείωση του ενεργειακού κόστους και του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, 
αναπτύσσοντας θέματα σχετικά με τις γενικές αρχές προστα-
σίας του κλίματος, την εξοικονόμηση πόρων, εξοικονόμηση 
ενέργειας, εταιρική κινητικότητα (αστικές και υπεραστικές με-
τακινήσεις, επαγγελματικά ταξίδια) και τη χρήση μετρητικών 
συσκευών.

Βελτίωση παρουσίασαν –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- οι δείκτες υιο-
θέτησης του FinTech (Financial Technology δηλ. χρηματοοικονο-
μική τεχνολογία) από τους καταναλωτές παγκοσμίως αγγίζοντας 
ποσοστό της τάξης του 64% κατά μέσο όρο, σύμφωνα με τον 
παγκόσμιο, διετή Δείκτη της EY, Global FinTech Adoption Index. 
Συγκεκριμένα, αναπτυσσόμενες αγορές, και ειδικά η Κίνα και η 
Ινδία, προηγούνται στην υιοθέτηση, ακολουθούν, η Ρωσία και 
η Νότια Αφρική, ενώ μεταξύ των ανεπτυγμένων αγορών, προη-
γούνται η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία, αντικα-
τοπτρίζοντας εν μέρει την ανάπτυξη της ανοιχτής τραπεζικής που 
γνωρίζει η Ευρώπη. 
Η τρίτη έκδοση του δείκτη βασίζεται σε μια διαδικτυακή έρευνα, 
στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 27.000 ψηφιακά 
ενεργοί καταναλωτές από 27 χώρες. Εφέτος, επισημαίνεται ότι, ο 
δείκτης περιλαμβάνει και μια έρευνα 1.000 μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜμΕ), οι οποίες χρησιμοποιούν υπηρεσίες FinTech, 
στην Κίνα, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νότια Αφρική και το 

Μεξικό.
Παγκοσμίως, ένας μέσος όρος της τάξης του 89% των κατανα-
λωτών, γνωρίζουν για τις πλατφόρμες πληρωμής μέσω κινητού 
τηλεφώνου σε καταστήματα, ενώ 82% γνωρίζουν τα συστήματα 
πληρωμής μεταξύ ομότιμων χρηστών (peer-to-peer) και των 
μη-τραπεζικών χρηματικών μεταφορών. Η διαθεσιμότητα αυτών 
των υπηρεσιών FinTech είναι ακόμα πιο έντονη στην Ινδία και την 
Κίνα, με το 99,5% των καταναλωτών να γνωρίζουν για τις μετα-
φορές χρημάτων και τις υπηρεσίες πληρωμής μέσω τηλεφώνου. 
Σύμφωνα με το EY Global FinTech Adoption Index 2019, οι προσ-
δοκίες των πελατών έχουν αυξηθεί, ενισχύοντας τον δραστικό 
μετασχηματισμό και την καινοτομία στον κλάδο των χρηματοοι-
κονομικών υπηρεσιών. Οι παραδοσιακές τράπεζες, οι ασφαλιστές 
και οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων μετασχηματίζουν 
δραστικά τις προτάσεις τους, προσφέροντας ψηφιακά διαθέσιμες 
υπηρεσίες που βασίζονται σε προηγμένη τεχνολογία. 
Τα βασικά κριτήρια επιλογής μιας υπηρεσίας FinTech, σύμφωνα 

με τα ευρήματα του Δείκτη, αποδεικνύουν ότι το 27% θεωρούν 
την τιμή ως την πρώτη τους προτεραιότητα. Βέβαια πρέπει να 
σημειωθεί ότι, σε αγορές όπως η Χιλή, η Γαλλία και η Ιαπωνία, η 
εμπιστοσύνη είναι ο μόνος ανασταλτικός παράγοντας στην επιλο-
γή μιας εταιρείας FinTech, σε σχέση με τα παραδοσιακά χρηματο-
πιστωτικά ιδρύματα.
Οι ΜμΕ που έχουν υιοθετήσει τις υπηρεσίες FinTech, έχουν επηρε-
άσει δραστικά την εξέλιξη του κλάδου και έχουν συμβάλει καθο-
ριστικά στην καθιέρωσή του. Ο δείκτης υιοθέτησης είναι ιδιαίτερα 
υψηλός στην Κίνα, όπου βρίσκεται στο 61%, ενώ ακολουθούν οι 
ΗΠΑ στο 23%.
Σύμφωνα με την E&Y, εφόσον οι χρήστες που έχουν υιοθετήσει 
ήδη το FinTech, αναμένεται να συνεχίσουν να το χρησιμοποιούν 
και περισσότερες εταιρείες φαίνεται πως θα τους ακολουθήσουν, 
ο ρυθμός υιοθέτησης παγκοσμίως μπορεί πολύ σύντομα να ανα-
προσαρμοστεί από τον σημερινό μέσο όρο του 25%, στο 64%. 

Την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο αντιπλημ-
μυρικής θωράκισης της περιοχής «Τζούρβα» της Ιερισσού 
Χαλκιδικής, το οποίο είχε εντάξει η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας στο τρέχον ΕΣΠΑ, υπέγραψε –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- ο Δήμαρχος Αριστοτέλη Στέλιος Βαλιάνος. 
Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η κατασκευή όλων των 

αναγκαίων υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας της 
περιαστικής περιοχής της Ιερισσού σε μήκος περίπου τρι-
ών χιλιομέτρων και για συνολική λεκάνη απορροής 1,344 
τετραγωνικών χιλιομέτρων. Ο προϋπολογισμός του έργου 
ανέρχεται σε 3.970.000 ευρώ. Το έργο εκτιμάται ότι θα ολο-
κληρωθεί σε έναν περίπου χρόνο από την ημέρα υπογραφής 

της σύμβασης.
Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Αριστοτέλη Στέλιος Βαλιάνος 
χαρακτήρισε αναγκαίο το έργο και υπογράμμισε ότι δεν δι-
καιολογείται η παραμικρή κωλυσιεργία σε έργα προστασίας 
των οικισμών.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών - ΕΒΕΑ, o 
ΣΕΒ και ο Οργανισμός Enterprise Greece, σε συνεργασία με την 
Πρεσβεία της Ινδονησίας στην Αθήνα, θα υποδεχτούν σήμερα 
Επιχειρηματική Αποστολή από την Ινδονησία (Indonesian 
Chamber of Commerce and Industry) στο ΕΒΕΑ όπου θα διεξα-
χθεί επιχειρηματικό φόρουμ, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των Ελλήνων επιχει-
ρηματιών για τις προοπτικές και τις δυνατότητες που παρουσιά-
ζει η αγορά της Ινδονησίας.
Οι επιχειρήσεις από την Ινδονησία δραστηριοποιούνται κυρίως 
στους εξής κλάδους: ενδύματα-υποδήματα, τρόφιμα, κοσμή-

ματα, έπιπλα και είδη διακόσμησης, καφές κ.α.
 Υποδοχή ινδικών επιχειρήσεων στο ΕΒΕΑ
   Στο μεταξύ, το ΕΒΕΑ, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της 
Ινδίας στην Αθήνα έχει προγραμματίσει την επίσκεψη, στα 
γραφεία του, ινδικών επιχειρήσεων-μελών του National Small 
Industries Corporation Ltd (NSIC), οι οποίες συμμετείχαν στην 
84η Έκθεση Θεσσαλονίκης και επιθυμούν b2b συναντήσεις με 
ελληνικές επιχειρήσεις.
   Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται κυρίως στον βιομηχανικό 
κλάδο και είναι οι εξής:
   1. Modern Engineering (Pump, Casting, Plastic, Rubber 

products)
 2. CZ Smart Mobility (Parking Management System, 
Conversational AI, Warehouse management system, IT 
services)
   3. Arunai Power Infra Pvt Ltd (Electrical Turnkey Contractors)
   4. JM Engineering (Precision Machined components)
   5. Jayasri Engineering (Container House Manufacturers)
 6. Aru Metal (Sheet metal fabrication and automobile 
component manufacturers)

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΤΟ 64% ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ «FINtECh» ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
Σύμφωνα με έρευνα της Ernst & Young

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΙΝΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΒΕΑ
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Πάνω από το επίπεδο των 250.000 ατόμων διατήρησε - για 
τρίτη συνεχή χρονιά - η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) 
τον πήχη της επισκεψιμότητας, εδραιώνοντας τη δυναμική 
της και κερδίζοντας ακόμα περισσότερο τις καρδιές του κό-
σμου. Ειδικότερα, τις πύλες της 84ης ΔΕΘ πέρασαν 263.737 
επισκέπτες αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η 84η ΔΕΘ, όπου Τιμώμενη Χώρα ήταν η Ινδία, μέτρησε πάνω 
από 1.600 εκθέτες έναντι 1.494 πέρυσι, αλλά και 18 διεθνείς 
συμμετοχές. Το ινδικό περίπτερο έγινε πόλος έλξης για χιλιάδες 
επισκέπτες, σύμφωνα με τον εκθεσιακό φορέα.
Το ενδιαφέρον του κόσμου συγκέντρωσε στην φετινή ΔΕΘ και 
το αφιέρωμα Digital Greece, μια πρωτοβουλία του υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της ΔΕΘ-Helexpo, σε 
συνεργασία με τους Industry Disruptors-Game Changers. 
Περισσότερες από 300 startups, ρεκόρ για τα δεδομένα της 
Έκθεσης, φιλοξενήθηκαν στο Digital Greece.
Επίσης με ενθουσιασμό έζησαν οι επισκέπτες της 84ης ΔΕΘ τη 
«μαγεία» της 5G τεχνολογίας, η οποία ανοίγει ένα νέο κεφά-

λαιο στην ιστορία του διαδικτύου. Η 84η ΔΕΘ έγινε η πρώτη 
έκθεση όπου παρουσιάσθηκε πιλοτικά το δίκτυο 5G, με τη 
συνδρομή της WIND και της Huawei.
Την ελληνική επιχειρηματικότητα παρουσίασαν με επιτυχία 
στα περίπτερα 2 και 3 τα 43 Επιμελητήρια που συμμετείχαν 
στην 84η ΔΕΘ υπό την «ομπρέλα» της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων, ενώ και οι ξεχωριστές συμμετοχές των ΕΕΘ, 
ΕΒΕΘ, Επιμελητηρίου Σερρών και ΕΒΕΑ προσέλκυσαν την 
προσοχή των επισκεπτών.
Μεγάλη επισκεψιμότητα είχε και το περίπτερο του υπουργεί-
ου Εθνικής Άμυνας, που με τους VR εξομοιωτές του μετέφερε 
εικονικά τον κόσμο στην επιχειρησιακή καθημερινότητα των 
Ενόπλων Δυνάμεων.
Η τέχνη όμως ήταν παρούσα στην 84η ΔΕΘ, όπου για έκτη 
χρονιά η CheapArt έφερε το κοινό κοντά σε σημαντικούς καλ-
λιτέχνες, ενώ σημαντικό ήταν το αποτύπωμα που άφησε το 
«The Mindspark», όπου διεθνούς φήμης ομιλητές μετέδωσαν 
με γλαφυρό τρόπο νέα γνώση για τις νέες εποχές που διανύ-

ουμε.
Μεγάλες ήταν οι ροές επισκεπτών σε όλα τα θεματικά αφιερώ-
ματα της ΔΕΘ, από τη μηχανοκίνηση και την ενέργεια μέχρι 
την εκπαίδευση και τη γαστρονομία (Energia, Automotion-
Electricity-Mobility, Akademia και Γαστρονομία --Γωνιά 
Γαστρονομίας, η Ελλάδα στο πιάτο μας--). Στο αφιέρωμα 
Automotion-Electricity-Mobility παρουσιάστηκαν και ηλε-
κτρικά αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και επαγγελματικά οχήματα 
(συμμετείχαν πέντε εταιρείες με ηλεκτροκίνητα οχήματα).
Για την αναψυχή των επισκεπτών φρόντισαν και φέτος τα 
Music Events, όπου γνωστοί Έλληνες καλλιτέχνες έδωσαν 
τον μουσικό τόνο της διοργάνωσης. Το κοινό ενημερώθηκε, 
φέτος, για πρώτη φορά στη ΔΕΘ και για τις ιατρικές, φαρμα-
κευτικές και βιομηχανικές χρήσεις της κάνναβης, στο Salonica 
Cannabis Expo.
Η ΔΕΘ διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του υπουργείου Εσω-
τερικών (Μακεδονίας-Θράκης).Το 2020, Τιμώμενη Χώρα θα 
είναι η Γερμανία.

Διοικητικό πρόστιμο ύψους 240.000 ευρώ επέβαλε η γενι-
κή γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του 
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε ασφαλιστική 
εταιρεία, για καταχρηστικό όρο σε ασφαλιστήρια συμβόλαια 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.. 
Ο συγκεκριμένος όρος, όπως αναφέρει ανακοίνωση του 
υπουργείου, προέβλεπε την μονομερή αναπροσαρμογή του 
εκπιπτόμενου ποσού σε ισόβια ασφαλιστήρια συμβόλαια 
νοσοκομειακής περίθαλψης, χωρίς να καθορίζει σαφώς το 
πλαίσιο της αναπροσαρμογής. 
Αναλυτικά, καταναλωτές κατήγγειλαν ότι είχαν συνάψει με 
τη συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία, ισόβια ασφαλιστήρια 
συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης, στα οποία προβλε-
πόταν η αφαίρεση μέρους του ποσού του ασφαλίσματος υπέρ 
της ασφαλίστριας (εκπιπτόμενο ποσό), καθώς και η δυνατό-
τητα μονομερούς αναπροσαρμογής του ποσού αυτού από 
την ασφαλίστρια. 
Ωστόσο, στις συμβάσεις αυτές έπρεπε να αναφέρονται κατά 
συγκεκριμένο τρόπο  οι προϋποθέσεις και το πλαίσιο της ανα-
προσαρμογής, προκειμένου να παρέχεται στους ασφαλισμέ-

νους, επαρκής γνώση της εκτάσεως της ασφαλιστικής τους 
κάλυψης, επιτρέποντάς τους έτσι να ελέγχουν τον προσδιορι-
σμό της συμμετοχής τους στη δαπάνη νοσηλείας (εκπιπτόμε-
νο ποσό) και της έκτασης της ασφαλιστικής τους κάλυψης με 
κριτήρια ειδικά καθορισμένα στη σύμβαση. 
Η  γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, 
διερευνά περαιτέρω αναφορές καταναλωτών με συναφές 
περιεχόμενο και για άλλες  ασφαλιστικές εταιρείες. Για τον 
λόγο αυτό, προτρέπει τους καταναλωτές στην προσεκτική 
ανάγνωση των γενικών όρων των συμβάσεων ασφάλισης 
νοσοκομειακής περίθαλψης. 
Ταυτόχρονα, καλεί τις ασφαλιστικές εταιρείες να αποφεύγουν 
πρακτικές που διαψεύδουν τις δικαιολογημένες προσδοκίες 
των  καταναλωτών και να παρέχουν αξιόπιστη ενημέρωση 
κατά τη σύναψη  των ασφαλιστικών συμβάσεων. 
Παρεμπόριο 
Στο μεταξύ, η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή γνωστοποίησε την εβδομαδιαία επιχειρησιακή 
δραστηριότητα των μηχανισμών ελέγχου για την αντιμετώ-
πιση του παραεμπορίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρει ανακοίνωση:
- Σε σύγκριση με το χρονικό διάστημα (19.08.2019 - 
30.08.2019) οι έλεγχοι παρουσίασαν αύξηση κατά 51% για το 
χρονικό διάστημα 02.09.2019 - 14.09.2019.
- Οι παραβάσεις αυξήθηκαν κατά 106% για το αντίστοιχο 
χρονικό διάστημα.
- Καταστράφηκαν δεκάδες παράνομα προϊόντα τα οποία θα 
διακινούνταν στην αγορά και επιβλήθηκαν πρόστιμα σύμφω-
να με τις κείμενες διατάξεις.
- Έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στις Περιφέρειες Αττικής, Πε-
λοποννήσου και Κεντρικής Μακεδονίας.
- Οι επιχειρήσεις ελέγχου πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία 
με την Ελληνική Αστυνομία και την συνδρομή των τοπικών 
δημοτικών αρχών.
- Πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη ευρεία σύσκεψη με 
υπηρεσιακούς παράγοντες των ελεγκτικών μηχανισμών από 
Βόρεια Ελλάδα και Θεσσαλία, υπό τον υφυπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Νίκο Παπαθανάση, με θέμα την αναδιοργά-
νωση των ελεγκτικών μηχανισμών για την αντιμετώπιση του 
παραεμπορίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 263.737 ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΣΤΗΝ 84Η ΔΕΘ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 240.000 ΕΥΡΩ ΕΠΕΒΑΛΕ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
Σε ασφαλιστική εταιρεία για καταχρηστικό όρο σε ασφαλιστήρια συμβόλαια
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Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο ΜΙΤ των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι 
παρήγαγαν το πιο μαύρο υλικό που έχει δημιουργηθεί έως 
σήμερα, αναφέρει δημοσίευμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ. Είναι δέκα φορές 
πιο μαύρο από οτιδήποτε είχε υπάρξει έως τώρα, απορροφώ-
ντας το 99,96% του φωτός που πέφτει πάνω του από οποιαδή-
ποτε γωνία. Το υλικό αποτελείται από μικροσκοπικούς νανοσω-
λήνες άνθρακα (CNT) κάθετα ευθυγραμμισμένους πάνω σε ένα 
υπόστρωμα αλουμινίου. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι είναι θέμα 
χρόνου οι επιστήμονες των υλικών να σχεδιάσουν ένα υλικό 
που θα απορροφά το 100% του φωτός (κάτι σαν μαύρη τρύ-

πα στο διάστημα). Οι ερευνητές έκαναν τη σχετική δημοσίευση 
στο περιοδικό «Applied Materials» (Εφαρμοσμένα Υλικά) της 
Αμερικανικής Χημικής Εταιρείας (ACS). Ο καθηγητής Μπράιαν 
Γουάρντλ δήλωσε ότι «κάποιος θα βρει ένα ακόμη πιο μαύρο 
υλικό και τελικά θα κατανοήσουμε όλους τους υποκείμενους 
μηχανισμούς, οπότε θα είμαστε πια σε θέση να κατασκευάσου-
με το απόλυτο μαύρο».   Κάνοντας επίδειξη των δυνατοτήτων 
του νέου υλικού, οι επιστήμονες κάλυψαν με αυτό το υλικό, 
σαν μανδύα, ένα φυσικό διαμάντι 16,8 καρατίων, κάνοντας το 
να «εξαφανιστεί» από την κοινή θέα. Μάλιστα το πείραμα πα-

ρουσιάζεται σε νέα έκθεση έργων τέχνης στο Χρηματιστήριο 
της Νέας Υόρκης και οι επιστήμονες δήλωσαν ότι θα διαθέσουν 
δωρεάν το κατάμαυρο υλικό τους σε όποιον καλλιτέχνη θέλει να 
το αξιοποιήσει για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς. 
Πέρα από τον χώρο της τέχνης, τέτοιου είδους υλικά μπορούν 
να αξιοποιηθούν μελλοντικά, μεταξύ άλλων, σε οπτικές και 
διαστημικές εφαρμογές, π.χ. σε τηλεσκόπια που αναζητούν 
εξωπλανήτες. 
Σύνδεσμος για την επιστημονική δημοσίευση:
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.9b08290

Η τεράστια μαύρη τρύπα στο κέντρο του γαλαξία μας φαίνεται 
να έχει αποκτήσει ασυνήθιστα μεγάλη όρεξη και να καταβρο-
χθίζει με αυξημένη ταχύτητα ό,τι βρίσκει γύρω της, αλλιώς δεν 
μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι είναι σήμερα η φωτεινότερη 
που έχει υπάρξει κατά τα τελευταία 24 χρόνια, αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Οι επιστήμονες δεν είναι σίγουροι γιατί η μαύρη 
τρύπα, που αποκαλείται «Τοξότης» (Sagittarius A* ή Sgr A*), 
έχει ενεργοποιηθεί τόσο πολύ και έχει μεγαλώσει τα «γεύματα» 
μεσοαστρικών νεφών και σκόνης που περιφέρονται γύρω της 
και, όταν πέφτουν μέσα της, εκπέμπουν ακτινοβολία που φθάνει 
ως τη Γη.  «Δεν έχουμε δει τίποτε παρόμοιο κατά τα 24 χρόνια 
που μελετούμε την υπερμεγέθη μαύρη τρύπα. Συνήθως, είναι 

μια αρκετά ήσυχη και αδύναμη μαύρη τρύπα σε ‘δίαιτα’. Δεν ξέ-
ρουμε πού οφείλεται αυτό το ‘όργιο’ της», ανέφερε ο καθηγητής 
φυσικής και αστρονομίας Αντρέα Γκετς του Πανεπιστημίου της 
Καλιφόρνια-Λος ‘Αντζελες (UCLA).
Οι επιστήμονες, οι οποίοι έκαναν σχετική δημοσίευση στο περι-
οδικό αστροφυσικής «Astrophysical Journal Letters», ανέλυσαν 
περισσότερες από 13.000 παρατηρήσεις της μαύρης τρύπας 
που έχουν γίνει από το 2003 μέχρι σήμερα από το αμερικανικό 
τηλεσκόπιο Κεκ στη Χαβάη και το Πολύ Μεγάλο Τηλεσκόπιο 
(VLT) του Ευρωπαϊκού Νοτίου Αστεροσκοπείου (ESO) στη Χιλή. 
Διαπιστώθηκε ότι από φέτος το Μάιο η περιοχή γύρω από τον 
«ορίζοντα γεγονότων» (το σημείο χωρίς επιστροφή) της μαύ-

ρης τρύπας έχει διπλάσια φωτεινότητα.
«Το μεγάλο ερώτημα είναι αν η μαύρη τρύπα μπαίνει σε μια 
νέα φάση ή αν απλώς βλέπουμε τα ‘πυροτεχνήματα’ από λίγες 
ασυνήθιστες πτώσεις αερίων μέσα της», δήλωσε ο καθηγητής 
φυσικής και αστρονομίας Μαρκ Μόρις του UCLA.
Χιλιάδες άστρα κινούνται πέριξ της κεντρικής μαύρης τρύπας, 
που απέχει περίπου 26.000 έτη φωτός από τη Γη και δεν συνιστά 
κίνδυνο για τον πλανήτη μας. Η ακτινοβολία της θα έπρεπε να 
είναι δέκα δισεκατομμύρια φορές πιο φωτεινή για να επηρεάσει 
τη ζωή στη Γη. 
Σύνδεσμος για την επιστημονική δημοσίευση:
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ab38c3 

Τουλάχιστον δύο χιλιάδες βιομηχανικά ρομπότ χρειάζεται η 
κροατική αγορά, για να καλυφθούν ανάγκες της παραγωγι-
κής δραστηριότητας επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στη χώρα, ανακοίνωσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- το Εμπορικό 
Επιμελητήριο της χώρας (HGK), επικαλούμενο τα ευρήματα 
της έρευνας που διεξήγαγε μεταξύ των εταιρειών - μελών του.
Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, προς το παρόν, η Κροατία «φι-
λοξενεί» 175 βιομηχανικά ρομπότ σε διάφορους κλάδους 
της οικονομικής δραστηριότητας. Πρόσφατα, το Παγκόσμιο 

Οικονομικό Φόρουμ ανακοίνωσε ότι αυξάνεται η ζήτηση για 
βιομηχανικά ρομπότ παγκοσμίως και η χρήση τους είναι πε-
ρισσότερο αισθητή σε χώρες όπως η Γερμανία, η Ιαπωνία και 
η Δανία, ενώ οι χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης 
δεν ακολουθούν με ταχύ ρυθμό τον «βηματισμό» των προηγ-
μένων βιομηχανικά χωρών.
Στην Κροατία - σύμφωνα με το HGK - ένας από τους λόγους 
που δεν υπάρχει μεγάλος αριθμός βιομηχανικών ρομπότ είναι 
το γεγονός ότι η αυτοκινητοβιομηχανία δεν είναι ιδιαίτερα 

αναπτυγμένη. Σύμφωνα, εξάλλου, με τον διοικητή της Κεντρι-
κής Τράπεζας της Κροατίας (HNB) Μπόρις Βούισιτς, η έλλειψη 
εργατικού δυναμικού που παρατηρείται σε συγκεκριμένους 
κλάδους, μπορεί -σε έναν βαθμό- να ξεπεραστεί με τη χρήση 
βιομηχανικών ρομπότ. Σε ορισμένους δε, τομείς της οικονομι-
κής δραστηριότητας, (μεταφορές, κατασκευές κ.ά), η αυτομα-
τοποίηση ενδέχεται να βελτιώσει την παραγωγή, επισήμανε. 

Τις συνθήκες που επικρατούν κατά την πρόσκρουση και ανα-
τροπή ενός αυτοκινήτου, δηλαδή, την ώρα που συμβαίνει ένα 
τροχαίο ατύχημα, θα μπορούν να βιώσουν μέσα σε κατάλληλα 
οχήματα-προσομοιωτές, οι πολίτες όλων των ηλικιών αύριο 
Τρίτη, στις 18:00, στην Πλατεία Μικρασιατώνου, στο Ρέθυμνο, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Πρόκειται για μια «βιωματική δρά-
ση» που πραγματοποιείται στο πλαίσιο σειράς εκδηλώσεων 
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, που 
διοργανώνει ο Δήμος Ρεθύμνου, ενώ την ειδική αυτή δράση 
επιμελείται το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς».
Συγκεκριμένα, στη διάθεση των επισκεπτών θα τεθεί ένας «προ-
σομοιωτής ανατροπής αυτοκινήτου με όχημα φυσικού μεγέ-
θους, το οποίο περιστρέφεται 360ο γύρω από το διαμήκη άξονά 

του και, παρόλο που η ταχύτητα ανατροπής είναι χαμηλή, ο 
προσομοιωτής περνά με μεγάλη αμεσότητα, μηνύματα για την 
αξία της χρήσης ζώνης», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοί-
νωση. Επιπλέον, θα υπάρχει και ένας προσομοιωτής εμπρόσθι-
ας πρόσκρουσης με μικρή ταχύτητα. Ωστόσο, «η δύναμη που 
ασκείται στο σώμα των χρηστών κάνει τους περισσότερους να 
πιστεύουν πως η σύγκρουση ήταν με πολύ μεγαλύτερη ταχύ-
τητα», κάτι που αποτελεί «εξαιρετικό εργαλείο για τη συζήτηση 
σχετικά με τη χρήση ζώνης ασφαλείας σε χαμηλές ταχύτητες 
(πχ. εντός πόλης)», μας πληροφορεί η σχετική ανακοίνωση.
Επίσης, μία «ζυγαριά συσχέτισης βάρους-ταχύτητας, με την 
οποία υπολογίζεται η μάζα αδράνειας του χρήστη σε διαφο-
ρετικές τιμές ταχύτητας και μεταφράζει την τιμή της σε βάρος», 

θα διαψεύσει όλα τα επιχειρήματα όσων πιστεύουν ότι «οι πίσω 
επιβάτες δεν χρειάζεται να φορούν ζώνες ασφαλείας και πως τα 
παιδιά μπορούν να μη χρησιμοποιούν ειδικά καθίσματα».
Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν Γυαλιά 
Προσομοίωσης Μέθης, τα οποία αλλοιώνουν το οπτικό πεδίο 
του χρήστη, προσομοιάζοντας πως βλέπει όταν είναι υπό επή-
ρεια αλκοόλ σε διαφορετικές τιμές. Ο χρήστης, μάλιστα, καλείται 
να ολοκληρώσει απλές διαδικασίες φορώντας τα, όπως το να 
περπατήσει με μικρά βήματα γύρω από κώνους.

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΙΤ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΟ ΠΙΟ ΜΑΥΡΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΟΤΕ 

ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η 
ΦΩΤΕΙΝΟΤΕΡΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 24 ΕΤΩΝ

ΚΡΟΑΤΙΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ ΣΕ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ: ΟΧΗΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Ώστε να βιώσουν τις συνθήκες που επικρατούν σε πρόσκρουση και ανατροπή ΙΧ
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Υπέρβαση κατά 287 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο σημεί-
ωσαν τον Αύγουστο τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού 
πιστοποιώντας τις θετικές εξελίξεις που διαμορφώνονται 
στο δημοσιονομικό μέτωπο. Τα στοιχεία για την πορεία των 
εσόδων τον Αύγουστο έδωσε στη δημοσιότητα –αναφέρει 
το ΑΠΕ- ο υφυπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακά-
κης ο οποίος παράλληλα διαβεβαίωσε για την επίτευξή του 
στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το 2019.
 Σύμφωνα με αρμόδιους παράγοντες του υπουργείου Οικο-
νομικών στα μέσα του Οκτωβρίου θα μπορεί να εκτιμηθεί 
εάν θα υπάρξει φέτος δημοσιονομικός χώρος πέραν του 
στόχου του πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ, κάτι το οποίο 
θα προσδιοριστεί με ακρίβεια αριθμών προς το τέλος του 
έτους. Προς το παρόν, προκύπτει ένα μαξιλάρι ύψους 248 
εκατ. ευρώ από την υποεκτέλεση των δαπανών των υπουρ-
γείων συγκριτικά με τους αυξημένους στόχους που είχαν τε-
θεί. Το μαξιλάρι αυτό ενδέχεται να προσεγγίσει τα 500 εκατ. 
ευρώ αν ληφθούν υπόψη οι καθυστερήσεις ένταξης των 
δανειοληπτών στη ρύθμιση για την πρώτη κατοικία (είχαν 
προυπολογισθεί 150 ευρώ ως συμμετοχή του δημοσίου 
στη χρηματοδότηση των δόσεων) καθώς και μειωμένες δα-
πάνες που προκύπτουν από μισθολογικές διαφορές. Ωστό-
σο ο τελικός λογαριασμός που αφορά στον δημοσιονομικό 
χώρο θα γίνει στο τέλος του έτους αφού συνυπολογισθούν 
τα αποτελέσματα από τη ρύθμιση των 120 δόσεων για τις 
οφειλές στην εφορία, μέτωπο στο οποίο υπάρχει αβεβαιό-
τητα. 
Οι ίδιοι παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών ανέφεραν 
οτι στόχος είναι ο νέος προυπολογισμός του 2020 να κινείται 
σε ρεαλιστική βάση προκειμένου να αποφευχθούν τα υπερ-
πλεονάσματα του παρελθόντος. Οπως σημείωσαν το 2016, 
το 2017 και το 2018 σημειώθηκε περιοριστική δημοσιονο-
μική πολιτική πέραν αυτής που προέβλεπαν τα μνημόνια 
ύψους 11,4 δισ. ευρώ.
Σε ότι αφορά τα στοιχεία εκτέλεσης του προυπολογισμού 
στο οκτάμηνο Ιανουάριος - Αύγουστος 2019 προκύπτουν 
τα ακόλουθα:
-Το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε στο ποσό των 2,903 
δισ. ευρώ έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 272 εκατ. 
ευρώ.
- Το έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προυπολογισμού 
(Γενική Κυβέρνηση) ανήλθε στο ποσό των 1,591 δισ. ευρώ 
έναντι στόχου για έλλειμμα 4,976 δισ. ευρώ που έχει περι-
ληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2019 
και ελλείμματος 2,677 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα 

του 2018.
 Αναλυτικότερα:
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογι-
σμού ανήλθε σε 33,127 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 
κατά 2,421 δισ. ευρώ ή 7,9 % έναντι του στόχου που έχει 
περιληφθεί για το 2019 στην εισηγητική έκθεση του προϋ-
πολογισμού 2019. 
 Η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται κυρίως στα κάτωθι 
γεγονότα:
● Είσπραξη ποσού 1,119 δισ. ευρώ που αφορά στο τίμη-
μα (εκτός ΦΠΑ) της επέκτασης της σύμβασης παραχώρησης 
του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, που είχε αρχικά εκτιμη-
θεί ότι θα εισπραχθεί στο έτος 2018.
● Είσπραξη ποσού 644 εκατ. ευρώ από ANFAs τον Μάιο 
2019 που δεν είχε προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό 2019.
 Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλ-
θαν σε 36.107 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,739 δισ. ευρώ 
ή 8,2% έναντι του στόχου.
Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του 
κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκ-
δοση του οριστικού δελτίου αναφέρει σε ανακοίνωσή του 
το υπουργείο Οικονομικών.
  Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2,980 δισ. 
ευρώ, αυξημένες κατά 319 εκατ. ευρώ από το στόχο (2,661 
δισ. ευρώ). 
 Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,521 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 38 εκατ. 
ευρώ έναντι του στόχου.
 Ειδικότερα, τον Αύγουστο 2019 το σύνολο των καθαρών 
εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4,539 
δισ. ευρώ αυξημένο κατά 287 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον 
μηνιαίο στόχο.
 Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλ-
θαν σε 5,007 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στό-
χου κατά 354 εκατ. ευρώ. 
 Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 374 εκατ. ευρώ, αυξημένα 
κατά 285 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
 Οι επιστροφές εσόδων του Αυγούστου 2019 ανήλθαν σε 
468 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 66 εκατ. ευρώ 
έναντι του μηνιαίου στόχου (402 εκατ. ευρώ).
 Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο 
Ιανουαρίου - Αυγούστου 2019 ανήλθαν στα 34,718 δισ. 
ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 965 εκατ. ευρώ 
έναντι του στόχου (35,683 δισ. ευρώ). Οι κυριότερες αιτίες 
της εμφανιζόμενης αρνητικής απόκλισης είναι:

α) η μειωμένη δαπάνη τόκων, έναντι του στόχου κατά 205 
εκατ. ευρώ,
β) η υποεκτέλεση του ΠΔΕ κατά 380 εκατ. ευρώ και
γ) οι μικρότερες έναντι του στόχου, πληρωμές οπλικών συ-
στημάτων κατά 251 εκατ. ευρώ, οι οποίες δεν επηρεάζουν 
άμεσα το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, καθότι σύμφωνα με 
την μεθοδολογία ESA το έλλειμμα επηρεάζεται από τις φυ-
σικές παραλαβές. 
Μειωτικά έναντι του στόχου λειτούργησε και η πίστωση 
ύψους 982 εκατ. ευρώ, που είχε προβλεφθεί προκειμένου 
να υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής, κατά το έτος 2019, 
των εφάπαξ χρηματικών ποσών του νόμου 4575/2018 σε 
περίπτωση μη ολοκλήρωσης των πληρωμών εντός του 
2018. Επισημαίνεται ότι οι πληρωμές που υλοποιήθηκαν 
έως και τον Αύγουστο του 2019 και αφορούν σε υπουργικές 
αποφάσεις εκδοθείσες το 2018, ήταν ύψους 326 εκατ. ευρώ. 
Αντίθετα, αυξητικά έναντι του στόχου λειτούργησε η μετα-
βίβαση στον ΕΦΚΑ 971 εκατ. ευρώ για την χορήγηση της 
13ης σύνταξης.
Στις πιστώσεις υπό κατανομή συμπεριλαμβάνονται μετα-
ξύ άλλων και οι πιστώσεις του τακτικού αποθεματικού, οι 
οποίες κατά την διάρκεια του έτους μεταφέρονται σε άλλες 
μείζονες κατηγορίες για την πραγματοποίηση των σχετικών 
πληρωμών.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο 
Ιανουαρίου - Αυγούστου 2019 παρουσιάζονται αυξημένες 
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 κατά 928 
εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω: 
α) των αυξημένων επιχορηγήσεων προς τους ΟΚΑ κατά 874 
εκατ. ευρώ κυρίως για την χορήγηση της 13ης σύνταξης και 
την καταβολή οικογενειακών επιδομάτων τα οποία πλέον 
εμφανίζονται στις «Μεταβιβάσεις», ενώ το 2018 ήταν στην 
κατηγορία «Κοινωνικές Παροχές», 
β) των αυξημένων πληρωμών για τόκους κατά 693 εκατ. 
ευρώ και 
γ) των αυξημένων δαπανών ΠΔΕ κατά 523 εκατ. ευρώ.
Με αντίρροπο χαρακτήρα (μειωμένη δαπάνη σε σχέση με 
πέρυσι) κινήθηκαν οι πληρωμές για καταπτώσεις εγγυήσε-
ων, κατά 826 εκατ. ευρώ. 
Ειδικότερα, τον Αύγουστο 2019 το σύνολο των δαπανών 
του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4,262 δισ. ευρώ 
μειωμένο κατά 338 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στό-
χο, με κυριότερη αιτία την υποεκτέλεση του ΠΔΕ κατά 217 
εκατ. ευρώ.

Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΚΑΤΑ 287 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
Θα επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το 2019  
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Με τίτλο «Βιβλιοθήκες: διάλογος για αλλαγή» το Συνέδριο ξεκίνησε το Σάββατο 24 
Αυγούστου και ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 30 Αυγούστου. Πρόκειται για το 
85ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ενώσεων και Ιδρυμάτων 
Βιβλιοθηκών (IFLA), που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο και φέτος φιλοξενήθηκε στην 
Αθήνα, με τη συνδρομή της  Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων 
Πληροφόρησης και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας.  Παίρνοντας πέρυσι τη 
σκυτάλη από την Κουάλα Λουμπούρ, για να την παραδώσει στο τέλος του στο Δου-
βλίνο, η ελληνική διοργάνωση μέτρησε πάνω από 3.600 συνέδρους εκπροσώπους 
βιβλιοθηκών κάθε μεγέθους και είδους , που προέρχονταν από 140 και πλέον χώ-
ρες. Το συνέδριο, στην υλοποίηση του οποίου συνέβαλαν  πάνω από 300 εθελοντές, 
αποτελεί το κορυφαίο γεγονός παγκοσμίως στον χώρο των βιβλιοθηκών ενώ πα-
ράλληλα με αυτό, διοργανώνεται πάντα  διεθνής έκθεση προϊόντων και υπηρεσιών 
σχετικών με το αντικείμενο του συνεδρίου. 

Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ, ως μια από τις σημαντικότερες τεχνικές βιβλιοθήκες της 
χώρας δε θα μπορούσε να λείπει. Ήταν εκεί λοιπόν στη λεωφόρο (boulevard) των 
ελληνικών βιβλιοθηκών ανάμεσα σε άλλες  βιβλιοθήκες της χώρας.    
Την τελευταία ημέρα του συνεδρίου, στις 29 Αυγούστου, η Βιβλιοθηκονόμος 
υπάλληλος της Βιβλιοθήκης, Βενετία Κόγκου μαζί με τον επιστημονικό συνεργάτη, 
Μηχανολόγο Μηχανικό  και Βιομηχανικό Σχεδιαστή, Κώστα Μπίσα, παρουσίασαν 
την εισήγησή τους στην Ενότητα Science and Technology Libraries with Reference 
and Information Services and AV and Multimedia. Η εισήγηση αφορούσε τη νέα 
υπηρεσία που παρέχει πιλοτικά η Βιβλιοθήκη, το «Αναγνωστήριο Πραγμάτων». Οι 
συνάδελφοι διατύπωσαν την άποψη ότι οι Μηχανικοί έχουν ειδικές πληροφοριακές 
ανάγκες που δε μπορούν να καλυφθούν μόνο μέσω των παραδοσιακών καναλιών 
πληροφόρησης και μπορούν να «διαβάσουν» τα αντικείμενα αντλώντας χρήσιμες 
για αυτούς πληροφορίες.  Ανέτρεξαν  πίσω στην ιστορία εξετάζοντας τις συλλογές 
με αντικείμενα στη βιβλιοθήκη του Αριστοτέλη, τις συλλογές στο Μουσείο και τη 
Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, όπου οι επιστήμονες της εποχής μελετούσαν μέσα στο 
ειδικό εργαστήριο με τα αστρονομικά και διάφορα άλλα όργανα της εποχής, τους 
θαλάμους με τα αξιοπερίεργα (cabinets or curiosities) στην Ευρώπη για να κατα-
λήξουν στη μέθοδο του Leonardo Da Vinci, που μελετώντας τα αντικείμενα γύρω 
του σχεδίαζε ώστε να καταλήξει σε κάποια πρωτότυπη για την εποχή κατασκευή. 
Στη συνέχεια παρουσίασαν τη διαδικασία που ακολουθείται ώστε να διαβάσει κά-
ποιος ένα αντικείμενο, την πρότερη γνώση (earlier knowledge), τη διαδικασία της 
τυχαίας ανακάλυψης (serendipity) τη βιωματική μάθηση (experiential learning) 
και τη σημειωτική (semiotics).  Η εισήγηση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του 
εργαστηρίου στη Βιβλιοθήκη υποστηρίζοντας ότι δεν είναι μια πρόσθετη  υπηρεσία 
αλλά μπορεί να ενταχθεί στις συλλογές της όπου ο Μηχανικός εκτός από την έντυπη 
πληροφορία θα μπορεί να διαβάζει και αντικείμενα που είτε θα σχεδιάσει στο εργα-
στήριο είτε θα τα τυπώνει τριδιάστατα μέσω του εκτυπωτή. 
 

 Το εργαστήριο λειτουργεί στους χώρους της Βιβλιοθήκης ύστερα από την πολύτιμη 
συνδρομή του Δρ Λάμπρου Πυργιώτη (Μέλους της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ), της Κατε-
ρίνας Λάμπρου (Αρχιτέκτονος Μηχανικού) εκ μέρους του Fab Lab Athens του ΕΜΠ 
και του Κώστα Μπίσα, (Μηχανολόγου Μηχανικού). 

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ (IFla WlIC) 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

20

Στο 30% θα ανέρχεται για τους επόμενους 2 μήνες – αν δεν 
δοθεί παράταση – η έκπτωση για όσους ιδιοκτήτες επιλέξουν 
να πληρώσουν όλο το ποσό του προστίμου για την υπαγωγή 
του αυθαιρέτου τους. Όπως προβλέπεται στο αναπτυξιακό 
πολυνομοσχέδιο, δίνεται επιπλέον αύξηση στην ήδη ευνο-
ϊκή διάταξη του νόμου 4495/17 και η οποία μέχρι πρότινος 
ανερχόταν στο 20%. Ταυτόχρονα, όσοι πολίτες δώσουν το 
30% του ποσού που τους έχει επιβληθεί, θα λάβουν έκπτωση 
20%, έναντι 10% που ισχύει τώρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ 
της Μ. Ξυπνητού στο economix.gr .  Όπως τονίζουν πηγές 
στο economix.gr, η συγκεκριμένη ρύθμιση επί της ουσίας 
επιβεβαιώνει όσους επέμεναν ότι το υπουργείο Περιβάλλο-
ντος προτίθεται να δώσει μικρή πίστωση χρόνου στον νόμο 
των αυθαιρέτων που λήγει στις 8 Νοεμβρίου. Αντίθετα, από 
το ΥΠΕΝ, υποστηρίζουν πως όλα τα σενάρια παραμένουν 
ανοιχτά καθώς μέχρι την τελευταία στιγμή θα εξετάζονται οι 
(ποικίλες και συνθέτες νομικά) παράμετροι, όπως και τα στοι-
χεία συμμετοχής του κόσμου στην διαδικασία. Υψηλόβαθμες 
πηγές του Υπουργείου μας διαβεβαιώνουν ότι μέχρι σήμερα 
δεν έχουν συζητήσει το θέμα ο αρμόδιος Υπουργός Κωστής 
Χατζηδάκης με τον Υφυπουργό Δημήτρη Οικονόμου και δεν 
έχουν ληφθεί αποφάσεις. Το economix.gr έχει αναδείξει εγκαί-
ρως ότι η πολιτική ηγεσία δέχεται αντιτιθέμενες εισηγήσεις. 
Σε κάθε περίπτωση, όπως έχει ήδη γράψει το economix.gr, 
η κυβέρνηση έχει ψηλά στην ατζέντα το τέλος της άναρχης 
δόμησης και σύμφωνα με τον υφυπουργό ΠΕΝ Δημήτρη 

Οικονόμου, δεν αναμένεται να υπάρξει άλλος νόμος τακτοποί-
ησης ιδιοκτησιών.  Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Τε-
χνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, στο σύστημα έχουν ενταχθεί 
περισσότερες από 1,3 εκατ. αυθαίρετες κατασκευές όλο αυτό 
το διάστημα, με τα έσοδα να ανέρχονται στα 2,4 δις ευρώ. Αν 
τελικά το υπουργείο Περιβάλλοντος αποφασίσει να μην δοθεί 
παράταση, οι πολίτες έχουν περιθώριο περίπου 2 μήνες για 
να υπαχθούν στην ρύθμιση και να σώσουν την ιδιοκτησία 
τους. Σε δεύτερο χρόνο, δηλαδή μετά την λήξη του νόμου, τα 
ηνία αναμένεται να πάρουν οι ελεγκτές δόμησης που έχουν 
ήδη το… πράσινο φως για να προχωρήσουν με συνοπτικές 
διαδικασίες σε κατεδαφίσεις για όσους δεν προέβησαν σε 
καμία ενέργεια.  Σύμφωνα με τα στατιστικά του ΤΕΕ, έχουν 
ξεκινήσει τις διαδικασίες υπαγωγής στις ρυθμίσεις νομιμο-
ποίηση περίπου 280 χιλιάδες ακίνητα με αυθαιρεσίες, έχουν 
προχωρήσει σε επόμενα βήματα ακόμη 300.138 ακίνητα, 
σε φάση υπαγωγής βρίσκονται 468.784 φάκελοι ενώ έχουν 
περαιωθεί οι διαδικασίες για  221.302 ακίνητα. Παράλληλα, 
έχουν εκδοθεί συνολικά 1.923.539 βεβαιώσεις μεταβίβασης 
για ακίνητα από το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ. Το σύ-
νολο των δηλωμένων αυθαιρέτων, ανέρχεται στα 1.455.086.  
Τα έσοδα από τις δηλώσεις αυθαιρέτων είναι 2.393.798.075 
ευρώ και αφορούν τις υπαγωγές στους τρεις τελευταίους 
νόμους 4014/2011, 4178/2013 και 4495/2017. Ειδικότερα, 
για το νόμο 4014/2011 τα έσοδα ήταν 1.002.062.320 ευρώ, 
για τον ν.4178/2013 τα έσοδα ανέρχονται  σε 1.064.802.251 

ευρώ και για τον τωρινό νόμο, τον 4495/2017, φτάνουν τα 
326.933.495 ευρώ. Όπως αναφέρουν υψηλόβαθμες πη-
γές του ΤΕΕ, η γενικότερη εικόνα δείχνει πως το 25% των 
δηλώσεων αφορά ακίνητα χωρίς καμία οικοδομική άδεια 
και το 75% αυθαιρεσίες σε κτίσματα με οικοδομική άδεια. 
Ταυτόχρονα, από το σύνολο των στοιχείων προκύπτει ότι 
3 στις 10 δηλώσεις αφορά ακίνητα εκτός σχεδίου και 7 στις 
10 δηλώσεις ακίνητα εντός σχεδίου.  Υπενθυμίζεται πως τα 
αυθαίρετα προ του 1955 δεν θεωρούνται αυθαίρετα, δεν 
τους επιβάλλονται πρόστιμα νομιμοποίησης και επιτρέπεται 
η μεταβίβασή τους. Το ίδιο ισχύει και για παλαιά αυθαίρετα 
που έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση με τους αντίστοι-
χους νόμους του 1977, 1983, 1985 και 2005. Τα αυθαίρετα 
1955-1975 νομιμοποιούνται με την καταβολή παραβόλου 
250 ευρώ, χωρίς την πληρωμή προστίμου. Τα αυθαίρετα 
1975-1982 νομιμοποιούνται με την πληρωμή παραβόλου και 
του 15% του προστίμου. Τα αυθαίρετα από 1ης.1.1983 έως 
1η.1.1993 νομιμοποιούνται με την πληρωμή παραβόλου και 
του 60% του προστίμου, ενώ για αυθαίρετες κατασκευές και 
αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από 1ης.1.1993 έως 31.12.2003 
καταβάλλεται ποσοστό 80% του ενιαίου ειδικού προστίμου. 
Από 1ης.1.2004 έως 28.7.2011 καταβάλλεται το παράβολο 
και το 100% του προστίμου. Για τα αυθαίρετα με παρανομίες 
άνω του 40%, η οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση θα γί-
νει με επιπλέον αγορά συντελεστή, όταν ετοιμαστεί το σχετικό 
ηλεκτρονικό σύστημα.

Η Attica Bank, «με στόχο τη στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών 
και την ικανοποίηση των αναγκών τους, αναφορικά με την ενερ-
γειακή αναβάθμιση των σπιτιών τους με παράλληλη εξοικονό-
μηση χρημάτων και αύξηση της αξίας των ακινήτων τους», ανα-
κοίνωσε ότι συμμετέχει ενεργά στον Β  ́κύκλο του προγράμματος 
«Εξοικονόμηση Κατ  ́Οίκον ΙΙ». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, 
μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
(ΠΕΠ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικό-
τητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (Ε.Π.Αν.Ε.Κ.) του ΕΣΠΑ 
2014-2020.
Ο Προϋπολογισμός του Β  ́Κύκλου του προγράμματος ανέρχεται 
σε 275,01 εκατ. ευρώ και διαχειριστής αυτού έχει οριστεί η Ελληνι-
κή Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (πρώην ΕΤΕΑΝ Α.Ε.).
To πρόγραμμα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες επι-
λέξιμων κατοικιών, που εντάσσονται βάσει των εισοδημάτων της 
εκκαθαρισμένης φορολογίας εισοδήματος για το έτος 2018, σε μία 
εκ των 7 κατηγοριών εισοδηματικών κριτηρίων του προγράμμα-
τος (καταργείται σε σχέση με την Α  ́Κύκλο το ανώτατο όριο στην 

7η εισοδηματική κατηγορία) και επιθυμούν την ενεργειακή ανα-
βάθμιση των ακινήτων τους.
Συνίσταται δε, στην παροχή κινήτρων για την υλοποίηση παρεμ-
βάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των σπιτιών τους. 
Ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, δύναται να ανέλθει έως 
και τις 25.000 ευρώ χωρίς ωστόσο το κόστος να ξεπερνάει τα 250 
ευρώ/τ.μ..
Τα κίνητρα προς τους πολίτες αφορούν σε:
•επιχορήγηση έως και 70% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογι-
σμού παρεμβάσεων
•κάλυψη δαπάνης ενεργειακού επιθεωρητή, τυχόν μελετών και 
συμβούλου έργου
•επιδότηση επιτοκίου κατά 100%, σε περίπτωση λήψης δανείου 
για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής.
Η Attica Bank συνεχίζει τη συμμετοχή της στο Β  ́Κύκλο του Προ-
γράμματος παρέχοντας δάνεια για την υλοποίηση των επιλέξιμων 
παρεμβάσεων με τους ακόλουθους ευνοϊκούς όρους:
1.Προνομιακό επιτόκιο, λόγω της άτοκης συμμετοχής του Ταμείου 
Εξοικονομώ ΙΙ σε ποσοστό 33,33% στο κεφάλαιο του δανείου.
2.Επιδότηση Επιτοκίου από το Πρόγραμμα σε ποσοστό 100%.

3.Εισφορά του Ν.128/75 μειωμένη, καθώς με την εισφορά επι-
βαρύνονται μόνο τα κεφάλαια της Τράπεζας, δηλ. 66,67% του 
ποσού του δανείου.
4.’Ανευ εμπράγματων εξασφαλίσεων.
5.Μηδενικό κόστος διαχείρισης δανειακού φακέλου των υποψή-
φιων ωφελούμενων του Προγράμματος.
Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα αλλά και 
των αιτημάτων δανειοδότησης από τους ενδιαφερομένους γίνεται 
μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος στην επίσημη διαδικτυ-
ακή πύλη του προγράμματος https://exoikonomisi.ypen.gr και 
στην σχετική υποσελίδα για τον Β’ Κύκλο https://exoikonomisi-b.
ypen.gr/, οι δε υποβολές ξεκινούν διαδοχικά ανά ομάδα Περιφε-
ρειών από τις 16/9/2019.
Για αναλυτικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Τράπεζας https://
www.atticabank.gr, να καλέσουν στην υπηρεσία Τηλεφωνικής 
Εξυπηρέτησης της Τράπεζας στο 210 3669000, αλλά και να απευ-
θυνθούν στο δίκτυο καταστημάτων της Attica Bank.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ - ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ attICa BaNk ΣΤΟΝ Β’ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ́  ΟΙΚΟΝ ΙΙ»



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/

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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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΜΕ 120 ΔΟΣΕΙΣ

Σε λειτουργία τέθηκε από χθες στην ιστοσελίδα της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr/polites/
aitisi-rythmisis-ofeilon) η ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω 
της οποίας μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις υπαγωγής 
στη νέα βελτιωμένη ρύθμιση των 120 δόσεων για τα λη-
ξιπρόθεσμα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και οι 
οφειλέτες οι οποίοι έχουν ήδη ενταχθεί στην αρχικά νομοθε-
τηθείσα ρύθμιση των 120 δόσεων (του ν. 4611/2019) και 
επιθυμούν να επαναρρυθμίσουν τις οφειλές τους με τους 
ευνοϊκότερους όρους που νομοθετήθηκαν πρόσφατα βάσει 
του ν. 4621/2019. 
Ειδικότερα, μέσω της νέας Ειδικότερα, πλατφόρμας, χιλιά-
δες φορολογούμενοι οι οποίοι ήδη, από τον περασμένο 
Μάιο μέχρι σήμερα, εντάχθηκαν στην αρχική ρύθμιση των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση 
(των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019) και απέκτησαν τη 
δυνατότητα εξόφλησης των χρεών τους σε πολλές μηνιαί-
ες δόσεις, μπορούν πλέον να επανέλθουν υποβάλλοντας 
αιτήσεις για υπαγωγή στη νέα βελτιωμένη ρύθμιση, όπως 
αυτή διαμορφώθηκε με τις τροποποιήσεις που επέφεραν οι 
διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4621/2019, ώστε ο αριθμός 
των μηνιαίων δόσεων να γίνει ακόμη μεγαλύτερος και τα 
ποσά των δόσεων να μειωθούν αισθητά. 
Χαμηλότερες δόσεις
 Η «Ν» παρουσιάζει αναλυτικούς πίνακες παραδειγμάτων 
από τους οποίους φαίνονται ενδεικτικά οι περιπτώσεις 
εκείνες οφειλετών οι οποίοι μπορούν να επαναρρυθμίσουν 
τις οφειλές τους σε περισσότερες και χαμηλότερου ύψους 
μηνιαίες δόσεις. Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από 
τους αναλυτικούς πίνακες, η νέα ρύθμιση επιτρέπει σε φο-
ρολογούμενους με χαμηλά και με μεσαία εισοδήματα την 
εξόφληση μικρού και μετρίου ύψους οφειλών τους προς 
την εφορία σε περισσότερες μηνιαίες δόσεις έως και 50% 
και σε μειωμένα ποσά έως και 34% σε σύγκριση με την αρ-
χική ρύθμιση.
 Ο λόγος για τον οποίο σε κάθε περίπτωση μικρού ή μετρίου 
χρέους προκύπτουν τόσο μεγάλες διαφορές στον αριθμό 
και τα ποσά των δόσεων είναι ότι με τη νέα βελτιωμένη 
ρύθμιση το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης μειώθηκε 
από τα 30 στα 20 ευρώ. Η τροποποίηση αυτή ευνοεί κυρίως 
όσους είχαν το 2017 ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ 
και οφείλουν στην εφορία ποσά από 2.400 έως 3.600 ευρώ, 
καθώς τους επιτρέπει να εξοφλήσουν τα χρέη τους αυτά σε 
120 μηνιαίες δόσεις των 20-30 ευρώ εκάστη. Ευνοημένοι, 
όμως, είναι και οι μικροοφειλέτες με χρέη μέχρι 2.400 ευρώ, 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
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καθώς με την καθιέρωση της ελάχιστης μηνιαίας δόσης από 
τα 30 στα 20 ευρώ αυξάνεται αυτόματα, κατά μεγάλο πο-
σοστό, ο αριθμός των δόσεων στις οποίες θα μπορούν να 
εξοφλήσουν τις οφειλές τους. 
Για παράδειγμα, οφειλέτης ποσού 200 ευρώ μπορεί να 
εξοφλήσει την οφειλή αυτή σε 10 μηνιαίες δόσεις των 20 
ευρώ εκάστη, ενώ με το ισχύον μέχρι πρότινος καθεστώς 
της αρχικής ρύθμισης επιτρεπόταν να την εξοφλήσει σε επτά 
μηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων οι έξι πρώτες των 30 ευρώ 
και η τελευταία των 10 ευρώ. Επίσης, οφειλέτης ποσού 
2.000 ευρώ μπορεί να ξεχρεώσει πλέον σε 100 δόσεις των 
20 ευρώ εκάστη, ενώ με το ισχύον μέχρι πρότινος καθεστώς 
υποχρεούνταν να αποπληρώσει την οφειλή του σε 66 μηνι-
αίες δόσεις των 30,30 ευρώ εκάστη. 
Πρόσθετα οφέλη
 Σημειώνεται ότι πέραν της μείωσης του ελάχιστου ποσού 
μηνιαίας δόσης από τα 30 στα 20 ευρώ, νέα βελτιωμένη 
ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολο-
γική Διοίκηση, όπως διαμορφώθηκε με βάση το άρθρο 2 
του ν. 4621/2019, προβλέπει και τα ακόλουθα πρόσθετα 
ευεργετήματα: 
1. Όσοι φορολογούμενοι έχουν ήδη υποβάλει δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος για έτη μέχρι και το 2017, δηλώ-
σεις ΦΠΑ φορολογικές περιόδους μέχρι και τις 30/11/2018, 
καθώς και δηλώσεις άλλων φόρων οποίες οι προθεσμίες 
έληγαν μέχρι και τις 31/12/2018, αλλά έχουν αφήσει απλή-
ρωτες τις οφειλές που έχουν προκύψει από τους φόρους 
αυτούς με αποτέλεσμα να καταστούν ληξιπρόθεσμες, μπο-
ρούν ρυθμίσουν τις οφειλές αυτές σε έως και 120 μηνιαίες 
δόσεις, υποβάλλοντας αιτήσεις υπαγωγής στη νέα βελτιω-
μένη ρύθμιση οφειλών. Επίσης, όλα τα ποσά των πρόσθε-
των φόρων και των προστίμων τα οποία έχουν επιβληθεί 
μέχρι 31/12/2018 από φορολογικούς ελέγχους σε φυσικά 
και νομικά πρόσωπα για υποθέσεις των ετών μέχρι και το 
2018, αλλά έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα, μπορούν να 
ρυθμιστούν έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις. 
2. Όσοι φορολογούμενοι δεν έχουν υποβάλει ακόμη δη-
λώσεις φορολογίας εισοδήματος για έτη μέχρι το 2017, 
δηλώσεις ΦΠΑ για φορολογικές περιόδους μέχρι και τις 
30/11/2018, καθώς και δηλώσεις άλλων φόρων που έπρε-
πε να είχαν υποβληθεί μέχρι και τις 31/12/2018, μπορούν 
να τις υποβάλουν εκπρόθεσμα μέχρι και 30/9/2019 και στη 
συνέχεια να ρυθμίσουν τις οφειλές που θα προκύψουν από 
τις δηλώσεις αυτές σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις, υποβάλ-
λοντας αιτήσεις υπαγωγής στη νέα βελτιωμένη ρύθμιση. 
Επίσης, όλα τα ποσά των πρόσθετων φόρων και των προ-
στίμων που έχουν επιβληθεί φέτος ή θα επιβληθούν μέχρι 
30/9/2019, κατόπιν φορολογικών ελέγχων, σε φυσικά και 
νομικά πρόσωπα για υποθέσεις των ετών μέχρι και το 2018 
θα μπορούν ρυθμιστούν σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις, με 
βάση τη νέα βελτιωμένη ρύθμιση οφειλών. 
3.  Όσοι φορολογούμενοι υπέβαλαν ανακριβείς δηλώσεις Συνέχεια στην Σελ 25

φορολογίας εισοδήματος για έτη έως το 2017, ανακρι-
βείς δηλώσεις ΦΠΑ για φορολογικές περιόδους μέχρι 
30/11/2018, καθώς και ανακριβείς δηλώσεις άλλων φο-
ρολογικών αντικειμένων, για τις οποίες οι προθεσμίες υπο-
βολής έληξαν μέχρι 31/12/2018, μπορούν να υποβάλουν 
έως τις 30/9/2019 εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις 
στις οποίες μπορούν να συμπεριλάβουν την αποκρυβείσα 
φορολογητέα ύλη. Στη συνέχεια μπορούν να ρυθμίσουν 
άμεσα και να εξοφλήσουν τους επιπλέον φόρους και τα 
πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής που θα βεβαιωθούν σε 
έως και 120 μηνιαίες δόσεις, με βάση τη νέα βελτιωμένη 
ρύθμιση οφειλών. 
Από τις δυνατότητες αυτές εξαιρούνται μόνο οι περιπτώσεις 
οφειλών που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν το διάστημα 
από 1/1/2019 έως 30/9/2019, αλλά αφορούν σε φορο-
λογικές δηλώσεις για τις οποίες οι κανονικές προθεσμίες 
υποβολής λήγουν από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μετά. 
Δηλαδή, δεν περιλαμβάνονται για παράδειγμα οι οφειλές 
του φόρου εισοδήματος για το έτος 2018, του ΦΠΑ του 
τέταρτου τριμήνου του 2018 για τους επιχειρηματίες που 
τηρούν απλογραφικά βιβλία και του Δεκεμβρίου του 2018 
για τους επιχειρηματίες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, 
δεδομένου ότι οι δηλώσεις για τις οφειλές αυτές έπρεπε να 
υποβληθούν εντός του 2019. 
 4. Δυνατότητα ρύθμισης σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις, 
με βάση τη νέα βελτιωμένη ρύθμιση, παρέχεται και για 
οφειλές, ληξιπρόθεσμες και μη, οι οποίες βεβαιώνονται στη 
Φορολογική Διοίκηση βάσει χρηματικού καταλόγου που 
παραλαμβάνεται από βεβαιούσα αρχή εκτός Φορολογικής 
Διοίκησης, όπως η Τροχαία, ο Δήμος κ.λπ., εφόσον: 
α) η παραλαβή του χρηματικού καταλόγου γίνεται μέχρι την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση,
 β) οι οφειλές δεν έχουν ρυθμιστεί βάσει δικαστικής απόφα-
σης, προσωρινής διαταγής ή άλλων νομοθετικών διατάξε-
ων και 
γ) αφορούν σε υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιό-
δων μέχρι και 31/12/2018. 
5. Παρέχεται η δυνατότητα και σε νομικά πρόσωπα ή νο-
μικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με συνολική 
βασική οφειλή έως 1.000.000 ευρώ να ρυθμίσουν σε έως 
και 120 δόσεις τις οφειλές τους, οι οποίες κατέστησαν λη-
ξιπρόθεσμες μέχρι τις 31/12/2018, υπό τον περιορισμό ότι 
η κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 20 
ευρώ και με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τους τό-
κους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν κατά 
την ημερομηνία της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση 
κατά 10%-100%, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων της 
ρύθμισης. 
6. Παρέχεται σε κάθε οφειλέτη η  δυνατότητα εξόφλησης 
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Το πρόγραμμα κατεδάφισης αυθαιρέτων στο παραλιακό 
μέτωπο, από το 35ο έως το 70ό χλμ. της λεωφόρου Αθη-
νών - Σουνίου εξαγγέλθηκε πριν από ένα έτος και στη συνέ-
χεια ανατέθηκε με κατεπείγουσες διαδικασίες. Περιείχε μια 
«καινοτομία», που κατέστη εφικτή με νομοθετική ρύθμιση: 
ενώ οι κατεδαφίσεις αυθαιρέτων σε δάση και αιγιαλό πραγ-
ματοποιούνται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, στην 
περίπτωση αυτή δόθηκε αρμοδιότητα και στο υπουργείο 
Περιβάλλοντος (στην Ειδική Γραμματεία Επιθεωρήσεων 
Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων). Πα-
ράλληλα, το υπουργείο ανακοίνωσε την προκήρυξη του 
πρώτου διεθνούς διαγωνισμού για την κατεδάφιση 300-
400 κτισμάτων από τις 3.200 που έχουν καταγραφεί στην 
Αττική (σε δάση, αιγιαλούς, παραλίες και οριοθετημένα 
ρέματα). 
Τα προβλήματα φάνηκαν κιόλας από την πρώτη κατεδάφι-
ση. Το πρώτο αυθαίρετο που είχε επιλεγεί ήταν ένα beach 
bar παραλιακού ξενοδοχείου στην Ανάβυσσο, το οποίο είχε 
καταγραφεί ως αυθαίρετο το 1997, το 2010 και το 2016. 
Παρότι οι ιδιοκτήτες του κτιρίου ήταν συνεργάσιμοι, μόλις 
τα συνεργεία μπήκαν στον χώρο υπολόγισαν ότι θα χρει-
άζονταν μέρες για να κατεδαφίσουν, καθώς ολόκληρη η 
παραλία είχε διαμορφωθεί με διαδοχικά στρώματα τσιμέ-
ντου. Τελικώς χρειάστηκαν 4,5 εβδομάδες! Ανάλογη ήταν η 
κατάσταση και στο δεύτερο beach bar που κατεδαφίστηκε 
στο Μαύρο Λιθάρι, το οποίο χρειάστηκε εβδομάδες για να 
«εξαφανιστεί» λόγω των εκτεταμένων επεμβάσεων στις 
οποίες είχαν προχωρήσει τις τελευταίες δεκαετίες οι ιδιοκτή-
τες του. Τελικός απολογισμός της προσπάθειας; Περί τα δέκα 
αυθαίρετα, κάποια από τα οποία μάντρες.
 Ο δε διεθνής διαγωνισμός, με προϋπολογισμό 500.000 
ευρώ, δεν κατέληξε ποτέ. Μόλις μία εταιρεία υπέβαλε 
προσφορά και καθώς δεν διέθετε όλα τα απαραίτητα έγ-
γραφα αποκλείστηκε και ο διαγωνισμός ακυρώθηκε. Αιτία 
της χαμηλής συμμετοχής; Εχοντας πλέον την εμπειρία 
των πρώτων κατεδαφίσεων και προκειμένου να κάνει πιο 
αποτελεσματική τη διάθεση των χρημάτων, το υπουργείο 
ζήτησε στον διαγωνισμό τιμές «κατ’ αποκοπήν», δηλαδή 
προσφορά με βάση συγκεκριμένο αριθμό αυθαιρέτων. Οι 
εργολάβοι, όμως, του χώρου δεν ήθελαν να αναλάβουν το 
ρίσκο και έτσι απείχαν. Είναι τώρα στο χέρι του νέου υπουρ-
γού να επαναπροκηρύξει τον διαγωνισμό, δίνοντάς του νέα 
ώθηση. 
Προχθές έληξε και η προθεσμία που είχε δώσει το Πράσινο 
Ταμείο στις αποκεντρωμένες διοικήσεις όλης της χώρας να 
διεκδικήσουν συνολικά 6,7 εκατ. ευρώ για κατεδαφίσεις. Το 
μεγαλύτερο μέρος των πόρων έχει κατανεμηθεί στην Αττική 
(1,6 εκατ. ευρώ), στην Κρήτη, σε Μακεδονία- Θράκη και Πε-
λοπόννησο - Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο (από 1,1 εκατ. ευρώ), 
στο Αιγαίο (935.000 ευρώ). Τώρα οι αποκεντρωμένες πρέ-

πει να προκηρύξουν διαγωνισμούς σύμφωνα με τους πό-
ρους που έλαβαν και να αναλάβουν δράση, κάτι που μέχρι 
σήμερα ελάχιστες έχουν πράξει σοβαρά.
•  Πού «χωλαίνουν» οι κατεδαφίσεις 
Γιατί αποτυγχάνουν οι προσπάθειες κατεδάφισης αυθαιρέ-
των στον αιγιαλό ή στα δάση; Το σύνηθες είναι η απουσία 
πολιτικής στήριξης, κάτι που όμως δεν ίσχυε στη συγκεκρι-
μένη περίπτωση, καθώς οι κατεδαφίσεις είχαν προβληθεί 
πολιτικά μετά το Μάτι. Μια άλλη αιτία είναι ότι υποεκτιμάται 
ο χρόνος που χρειάζεται, ενώ απαιτείται και συνδυασμός 
έμπειρων υπαλλήλων και αυστηρού εισαγγελέα, για να 
αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τυχόν αντιδράσεις.
 «Κατά τη γνώμη μου, δεν ήταν σωστός ο τρόπος που 
οργανώθηκαν το τελευταίο έτος οι κατεδαφίσεις», λέει ο 
Δημήτρης Δερματάς, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μη-
χανικών του ΕΜΠ, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου για 
την Εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας και μέχρι 
πρόσφατα ειδικός γραμματέας σώματος επιθεωρητών και 
ελεγκτών (σ.σ. η γραμματεία καταργήθηκε και οι αρμοδιό-
τητες μεταφέρθηκαν στον υπουργό Περιβάλλοντος Κωστή 
Χατζηδάκη). «Πίστευαν ότι, μεταφέροντας την αρμοδιότητα 
στο υπουργείο Περιβάλλοντος, θα λυνόταν το πρόβλημα. 
Και την έφεραν σε μια υπηρεσία με τρεις ανθρώπους, που 
δούλευαν Δεν κατάλαβαν ότι η αποτυχία των κατεδαφί-
σεων αυθαιρέτων σχετίζεται με την παθογένεια του Δη-
μοσίου γενικώς και συχνά οφείλεται σε συμφέροντα, χρη-
ματισμούς, πιέσεις κ.ο.κ. Για εμένα, πιο βασικό πρόβλημα 
από την κατανομή της αρμοδιότητας είναι η απουσία μιας 
“αγοράς” κατεδαφίσεων. Εδώ έρχονται μικροεργολάβοι 
των οποίων οι κατεδαφίσεις δεν είναι το κύριο αντικείμενο, 
γι’ αυτό οι μεγάλοι διαγωνισμοί δεν πέτυχαν. Θα έπρεπε να 
δούμε πώς χειρίζονται αυτό το θέμα άλλες χώρες, γιατί είναι 
πιο αποτελεσματικές. Ενας άλλος λόγος είναι η απουσία πο-
λιτικής στήριξης από τους συντονιστές των αποκεντρωμέ-
νων διοικήσεων και έμπειρου προσωπικού. Από όσους είναι 
σήμερα στις κατεδαφίσεις, μόνο ένα 5% ξέρει τι πρέπει να 
κάνει και έχει φιλότιμο να το κάνει. Σε κάποιες περιπτώσεις, 
ακόμα και όταν υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, μπορεί τε-
λευταία στιγμή να υπάρξει μια πολιτική παρέμβαση και να 
τα τινάξει όλα στον αέρα - θυμηθείτε τι είχε γίνει πριν από 
μερικά χρόνια στην Κρήτη».
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Τα μηχανήματα που προσέγγισαν χθες την περιοχή «Τρα-
τολίμανο» στο Σούνιο είχαν σχετικά εύκολη αποστολή. Το 
μικρό οίκημα, μέσα σε δασική έκταση, δίπλα στη θάλασσα, 
είχε παραδοθεί από τον ιδιοκτήτη του οπότε εξέλειπε η πι-
θανότητα εχθροπραξιών. Με το οίκημα αυτό και μία ακόμη 
μάντρα σε γειτονικό σημείο, το υπουργείο Περιβάλλοντος 
κλείνει το πρόγραμμα κατεδαφίσεων σε αιγιαλούς και δάση 
κοντά στη λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου, που ξεκίνησε λίγο 
μετά την τραγωδία στο Μάτι. Απολογισμός; Μόλις περί τα 
δέκα αυθαίρετα. 

μέρους της οφειλής του, με προκαταβολή και με χορήγηση 
ισόποσης απαλλαγής προσαυξήσεων και τόκων εκπρό-
θεσμης καταβολής. Η αίτηση-δήλωση για προκαταβολή 
πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής 
εφαρμογής. Η αίτηση-δήλωση για προκαταβολή ποσού 
και υπαγωγή της οφειλής σε ρύθμιση δύναται να υποβληθεί 
έως 30/9/2019.
 Το ελάχιστο ποσό προκαταβολής είναι το διπλάσιο της μη-
νιαίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης που έχει επιλέξει 
ο οφειλέτης. Η προκαταβολή είναι καταβλητέα άπαξ, με 
εκούσια καταβολή, μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Το ποσό των δόσεων 
της ρύθμισης αναπροσαρμόζεται μετά την προκαταβολή 
σύμφωνα με το πλήθος των δόσεων, όπως αυτό έχει οριστεί 
προκειμένου να υπολογιστεί το ελάχιστο ποσό προκαταβο-
λής, και υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας 
δόσης των 20 ευρώ. Οι δόσεις της ρύθμισης θα είναι κατα-
βλητέες έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών που 
έπονται του μήνα της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Η 
προκαταβολή δεν θα προσμετράται στο πλήθος των δόσε-
ων της ρύθμισης. 
7. Μειώνεται ο τόκος με τον οποίο επιβαρύνονται οι υπα-
χθείσες στη ρύθμιση οφειλές από 5% σε 3% ετησίως. Ο 
μειωμένος τόκος (3%) θα υπολογίζεται για τις ανεξόφλητες 
δόσεις της ρύθμισης μετά την 30ή Σεπτεμβρίου 2019. 
8. Για όσους εντάσσονται στη ρύθμιση προβλέπεται -πέραν 
αναστολής λήψης αναγκαστικών μέτρων επί απαιτήσεων, 
κινητών και ακινήτων και συνέχισης της διαδικασίας ανα-
γκαστικής εκτέλεσης (πχ. έκδοση προγράμματος πλειστη-
ριασμού)ο περιορισμός των συνεπειών των κατασχέσεων/
απαιτήσεων που έχουν ήδη επιβληθεί στα χέρια τρίτων, με 
τη θεσμοθέτηση της αποδέσμευσης των μελλοντικών απαι-
τήσεων. 


