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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1, 6 και 7  
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Πώς η Ευρώπη θα γίνει η πρώτη 
κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050- Απαιτούνται πρόσθετες 
ετήσιες επενδύσεις 260 δισ. ευρώ
Σελ 1 και 3
ΥΠΕΝ: Σε διαβούλευση το σχέδιο μακροχρόνιας ενεργειακής στρατηγικής 
Σελ 1 και 5 
Η νέα πάγια ρύθμιση σε 10 ερωτήσεις - απαντήσεις
Σελ 1 και 4
Νομοθετική ρύθμιση  για  την οικειοθελή δήλωση πρόσθετων τετρα-
γωνικών στους Δήμους χωρίς πρόστιμα και αναδρομικά
Σελ 4 
Μηχανική: Οι κακοτεχνίες στη σήραγγα της Ειδομένης και η Πα-
τρών-Πύργου
Σελ 7 
Κ. Χατζηδάκης στη Διεθνή Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή: 
Αποφασισμένη η Ελλάδα να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της «μάχης»
Σελ 8 
Οι 10 δημοφιλέστερες περιοχές για αγορά κατοικίας από ξένους
Σελ 9 
Ενστάσεις της ΚΕΔΕ για την κατάργηση του Φιλόδημου, την μεταφο-
ρά των ταμειακών διαθεσίμων στην ΤτΕ 
Σελ 10 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Έρχονται το Καλοκαίρι τα πέντε πρώτα «σούπερ» τρένα 
Σελ 11 και 12
Μελέτη του ΙΟΒΕ για τη συμβολή της βιομηχανίας πλαστικού στην 
ελληνική οικονομία
Σελ 12
«Μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα για την επόμενη δεκαετία στις 
ελληνικές πόλεις» είναι ο στόχος της κυβέρνησης τόνισε η γενική 
γραμματέας Ενέργειας 
Σελ 13
Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Η Beyond 4.0 είναι θεσμός που θα συμ-
βάλλει στην προσπάθεια για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας
Σελ 14 και 15 
Σχέδιο ΗΡΑΚΛΗΣ: Τι ειπώθηκε στη Βουλή 
Σελ 16 
Η νέα διεθνής έκθεση καινοτομίας και τεχνολογιών στην Θεσσαλονί-
κη, τον Οκτώβριο του 2020
Σελ 17 
Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων 
για τις γεωτρήσεις στην περιοχή του Κατακόλου   
Σελ 18
Περαιτέρω απελευθέρωση των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών 
ζητά ο ΣΕΒ
Σελ 19 
Η νέα επιχειρηματικότητα ενισχύεται αναφέρει το ΙΟΒΕ σε έκθεση του
Σελ 20 
Tο ανακαινισμένο Θεμιστόκλειο Στάδιο παρέλαβε ο Δήμος Πειραιά
Σελ 23
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνο-
δικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών για τη 
θαλάσσια οικονομία
Σελ 3 
Προσεχώς
Σελ 24,25
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Πώς η Ευρώπη θα γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050
Απαιτούνται πρόσθετες ετήσιες επενδύσεις 260 δισ. ευρώ

Η ΝΕΑ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ 10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ  Χωρίς πρόστιμα και αναδρομικά

ΥΠΕΝ: ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  

Την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τον οδικό, δηλαδή, χάρτη 
ώστε «η Ευρωπαϊκή Ένωση να μετατραπεί σε μια σύγχρονη, 
αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων, και ανταγωνιστική 
οικονομία, με μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως 
το 2050», παρουσίασε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει στόχο 
«την προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων με τη με-
τάβαση σε μια καθαρή, κυκλική οικονομία και την ανάσχεση 
της κλιματικής αλλαγής, την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας 
και τη μείωση της ρύπανσης», ενώ περιγράφει τις απαιτούμενες 
επενδύσεις και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Οι δράσεις 

που θα αποφασιστούν θα αφορούν κυρίως τις μεταφορές, την 
ενέργεια, τη γεωργία, τα κτίρια και τις βιομηχανίες, όπως τη βι-
ομηχανία χάλυβα, σκυροδέματος, την κλωστοϋφαντουργία και 
τη χημική βιομηχανία. Για να επιτευχθεί ο στόχος, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θα υποβάλει εντός 100 ημερών τον πρώτο «ευρωπα-
ϊκό νόμο για το κλίμα» και θα παρουσιάσει τη στρατηγική για 
τη βιοποικιλότητα για το 2030, τη νέα βιομηχανική στρατηγική 
και το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, τη στρατηγική 
«από το αγρόκτημα στο πιάτο» για βιώσιμα τρόφιμα και προτά-
σεις για μια Ευρώπη χωρίς ρύπανση. Αναλυτικά στις σελ 6 και 7 

Όλες οι οφειλές προς την εφορία μπορούν να ενταχθούν στη νέα 
πάγια ρύθμιση υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης την 1η Νοεμβρίου 2019. Από 
την Πρωτοχρονιά όσοι χρωστούν στην εφορία και δεν είναι 
ενταγμένοι (κατά την 1η Νοεμβρίου 2019) σε άλλη ρύθμιση 
καταβολής μπορούν να ενταχθούν στη νέα ευνοϊκή πάγια ρύθ-
μιση του υπουργείου Οικονομικών. Ολες οι αρρύθμιστες οφειλές 
μπορούν να αποπληρωθούν σε 24 ή σε 48 δόσεις ανάλογα με 

το είδος της οφειλής. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του προκόπη Χα-
τζηνικολάου στην «Καθημερινή» συγκεκριμένα, οι 24 δόσεις 
αφορούν τακτικές οφειλές όπως ο φόρος εισοδήματος και ο 
ΕΝΦΙΑ και οι 48 δόσεις αφορούν έκτακτες οφειλές όπως ο φό-
ρος κληρονομιάς. Προκειμένου να αποφευχθούν λάθη αλλά και 
για να γλιτώσουν οι οφειλέτες από τις «παγίδες» της ρύθμισης 
παρατίθενται οδηγίες υπό μορφήν ερωτήσεων - απαντήσεων. 
Αναλυτικά στις σελ 4

Λύση – λύτρωση για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινή-
των σε όλη τη χώρα με λανθασμένα δηλωμένα εμβαδά στους 
Δήμους, που τους απαλλάσσει από πρόστιμα και αναδρομικά, 
αλλά που θα φέρει άμεση και σημαντική επαύξηση των εσόδων 
των ΟΤΑ, νομοθετήθηκε με το άρθρο 51 παρ. 2 του νομοσχεδίου 
του Υπουργείου Υγείας, με πρωτοβουλία του Υπουργού Εσωτε-
ρικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκου, σύμφωνα με ανακοίνωση 
της ΠΟΜΙΔΑ. Η ρύθμιση δίνει το δικαίωμα σε κάθε ιδιοκτήτη 

ακινήτου που έχει δηλωμένο στον οικείο ΟΤΑ το ακίνητό του με  
μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό, να το διορθώσει χωρίς 
την επιβολή προστίμων για το παρελθόν, και χωρίς αναδρομικές 
χρεώσεις πολλών ετών, όπως προέβλεπε η σχετική νομοθεσία, 
ιδιαίτερα για τις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων. 
Αναλυτικά στις σελ 5

Τέλος στη χρήση πετρελαίου για θέρμανση και αντικατάστα-
σή του από αντλίες θερμότητας, ηλεκτρικά αυτοκίνητα στις 
πόλεις και υβριδικά για υπεραστικές μεταφορές, βιοκηροζίνη 
για την τροφοδοσία των αεροπλάνων, βιοκαύσιμα στη ναυ-
τιλία και αντικατάσταση του φυσικού αερίου από βιομεθάνιο, 
υδρογόνο και συνθετικό μεθάνιο προβλέπει –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- η μακροχρόνια ενεργειακή στρατηγική για το 2050 που 
τέθηκε προχθές σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τελικός στόχος, να γίνει το 2050 
η ελληνική οικονομία κλιματικά ουδέτερη, με κοινωνικά δίκαιο 
τρόπο και με ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, σε 
συνέχεια των μεταρρυθμίσεων που προβλέπει ο ενεργειακός 
σχεδιασμός για την περίοδο 2020 - 2030 που παρουσίασε 
πρόσφατα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής 
Χατζηδάκης. Αναλυτικά στις σελ 3



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

15 Δεκεμβρίου 2019
Ημερίδα: «Αέρια Ρύπανση: Επιστημονική 
και Νομοθετική προσέγγιση»
ΒΟΛΟΣ

Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας της  
Ένωσης Ελλήνων Χημικών, ΤΕΕ/
Τμήμα Μαγνησίας

19 Δεκεμβρίου 2019
Συνέδριο: «Βιομηχανία 4.0: Η ευκαιρία 
που δεν πρέπει να χαθεί»
ΑΘΗΝΑ

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιο-
μηχανιών

7 - 8  Φεβρουαρίου 2020
1ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών
ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστα-
σίας Κατασκευών (ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ)

ΑΝΑζΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ «ΑΠΟΛΥΤΟ 
ΜΗΔΕΝ» ΣΤΟ ΝΕΟ ΨΗΦΙΑΚΟ 
ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ   
 Τη Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019, στο Νέο Ψηφια-
κό Πλανητάριο υποδέχεται δύο φυσικούς της ομάδας 
«Απόλυτο μηδέν». Στον τεράστιο θόλο του Πλανηταρίου 
θα παρουσιαστεί η ψηφιακή προβολή «Το Περιβάλλον 
κι εγώ», η οποία αντιμετωπίζει με επιστημονική ακρί-
βεια και σαφήνεια όλα τα πολύπλοκα και καυτά θέματα 
σχετικά με την αλόγιστη παρέμβαση του ανθρώπου στο 
περιβάλλον που έχει κυριολεκτικά «βραχυκυκλώσει» τις 
φυσικές διαδικασίες ανακύκλησης. 
Το «φαινόμενο του θερμοκηπίου», η κλιματολογική αλ-
λαγή αλλά και το λιώσιμο των πάγων σε μία εντυπωσι-
ακή ψηφιακή προβολή. 
Την ημέρα αυτή θα πραγματοποιηθούν δύο παραστά-
σεις (ώρες 18:30 και 20:00) με ελεύθερη είσοδο.

EΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΑΕ

ΤΟ «NATO UsE Of Civil sTANdArds» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Στο πλαίσιο εκδηλώσεων της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής 
Εταιρείας - Ε.Α.Ε.  με γενικό τίτλο: «Η  σχέση  αρχιτεκτονικής  
και  άλλων  γνωστικών  τομέων» θα πραγματοποιηθεί -στις 
18 Δεκεμβρίου 2019- εκδήλωση, όπου θα εξετασθεί η σχέ-
ση του Αστικού  περιβάλλοντος στην Ελλάδα με την ψυχική 
υγεία –η περίπτωση της Αθήνας,  μέσα από  τις ακόλουθες 
εισηγήσεις: 
Χρίστος Παπανικολάου, σύμβουλος ψυχικής υγείας: Από τον 
πολίτη στον κάτοικο και τον «αστικό αυτισμό»
Αλτάνη Παλιογιάννη, συγγραφέας της σειράς «Άρρητοι 
Λόγοι» - ερευνήτρια της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας:  «Η 
Θεά  Αθηνά προστατεύει ακόμη την Αθήνα; »  
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσε-
ων του ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος όροφος) και ώρα 18.30 μ.μ.

Oι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις διοργανώνουν, σε συνερ-
γασία με τις Αρχές του ΝΑΤΟ το Workshop «NATO Use of 
Civil Standards», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθή-
να (Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων/ΛΑΕΔ), από 
τις 25 ως τις 27 Φεβρουαρίου 2020.
«Για δεύτερη φορά στα χρονικά του ΝΑΤΟ, τονίζεται σε 
ανακοίνωση, θα συγκεντρωθούν μέλη από την παγκό-
σμια κοινότητα τυποποίησης τόσο σε Πολιτικό όσο και σε 
Στρατιωτικό επίπεδο για ένα τριήμερο, με σκοπό την εκπαί-
δευση επί των διαδικασιών ανάπτυξης προτύπων διττής 
χρήσης, αλλά και παράλληλα την ανταλλαγή απόψεων και 
διερεύνησης τρόπων συνεργασίας μεταξύ τους.
Το workshop αποτελεί μοναδική ευκαιρία ενημέρωσης 
των μελών της ΕΑΤΒΒ επί των διαδικασιών, δομών και 
προγραμμάτων τυποποίησης Αμυντικού και Μη Αμυντι-
κού εξοπλισμού. Επιπρόσθετα το workshop προσφέρεται 
για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων επί των βέλτι-
στων πρακτικών συμμετοχής εκπροσώπων της ΕΑΤΒΒ 
στη διαβούλευση των προτύπων από τη φάση σχεδιασμού 
(Interoperability - Standardization by Design) προκειμέ-
νου να προσαρμόζονται εγκαίρως στα ποιοτικά κριτήρια 
(standards) συμμετοχής τους σε προγράμματα που εκπο-
νούνται από ΝΑΤΟ και ΕΕ».
Στο Workshop θα συμμετάσχουν οι:
-Deputy head Standardization EC DG Growth
-ΝΑΤΟ IS/DI Armaments (Εξοπλισμοί ΝΑΤΟ - Πρότυπα 

Εξοπλιστικών Προγραμμάτων),
-NATO HQC3S (Προγράμματα C3 NATO – Πρότυπα C3),
-Υποδιευθύντρια Προγράμματος Τυποποίησης ΥΠΑΜ 
ΗΠΑ,
-Τεχνικός Διευθυντής Τυποποίησης Υπηρεσίας Εξοπλι-
σμών ΥΠΑΜ Γερμανίας,
-Τεχνικός Διευθυντής Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης 
ISO,
-Διευθυντής Market Perspectives and Innovation CEN/
CENELEC,
-Τεχνικός Διεθυντής Τυποποίησης C3 συστημάτων 
European Commission (ETSI),
-Τεχνικός Διευθυντής ASTM International,
-Τεχνικός Διευθυντής Airspace Standardization SAE 
International,
-Τεχνικός Διευθυντής Air Mobility ANSI,
-Γενική Διευθύντρια Τυποποίησης Ένωσης Εταιρειών Αε-
ροΔιαστημικής Ευρώπης 
(ASD/STAN)
-Πρόεδρος Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού (IHO)
-Διευθυντής Τυποποίησης EUROCONTROL
-Τεχνικός Διευθυντής Γερμανικού Οργανισμού Προτύπων 
DIN.
Πληροφορίες: Καλλιόπη Κοπανιτσάνου 
(email: k.kopanitsanou@hndgs.mil.gr).

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

press@central.tee.gr
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Τέλος στη χρήση πετρελαίου για θέρμανση και αντικατάστα-
σή του από αντλίες θερμότητας, ηλεκτρικά αυτοκίνητα στις 
πόλεις και υβριδικά για υπεραστικές μεταφορές, βιοκηροζίνη 
για την τροφοδοσία των αεροπλάνων, βιοκαύσιμα στη ναυ-
τιλία και αντικατάσταση του φυσικού αερίου από βιομεθάνιο, 
υδρογόνο και συνθετικό μεθάνιο προβλέπει –σύμφωνα με 
το ΑΠΕ- η μακροχρόνια ενεργειακή στρατηγική για το 2050 
που τέθηκε προχθές σε δημόσια διαβούλευση από το υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τελικός στόχος, να γίνει το 
2050 η ελληνική οικονομία κλιματικά ουδέτερη, με κοινωνικά 
δίκαιο τρόπο και με ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
χώρας, σε συνέχεια των μεταρρυθμίσεων που προβλέπει 
ο ενεργειακός σχεδιασμός για την περίοδο 2020 - 2030 που 
παρουσίασε πρόσφατα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Κωστής Χατζηδάκης. Στο σχέδιο προβλέπεται αύξηση 
της ζήτησης για ξυλεία (βιομάζα) που θα χρησιμοποιείται 
για την παραγωγή βιοκαυσίμων γεγονός που δημιουργεί 
δυνατότητες σημαντικής ανάπτυξης των ενεργειακών καλλι-
εργειών (ελαιοκράμβη, ηλίανθο, γλυκό σόργο, ζαχαρότευτ-
λα, κτλ.) και της ξυλώδους βιομάζας (μίσχανθος, ιτιά, λεύκη 
κ.α.), καλλιέργειες που όπως αναφέρεται θα μπορούσαν να 
διαφοροποιήσουν και να αυξήσουν κατά πολύ τη σημερινή 

γεωργική δραστηριότητα της Ελλάδας. «Θα πρέπει να υπάρξει 
δυνατότητα για την επαναφορά εγκαταλελειμμένης γης στην 
καλλιέργεια σε μεγάλη κλίμακα. Ο ρόλος των εγγειοβελτιω-
τικών έργων είναι σημαντικός λόγω των μεγάλων αναγκών 
των ενεργειακών καλλιεργειών σε άρδευση. Με την ανά-
πτυξη των νέων ενεργειακών καλλιεργειών θα βελτιωθεί η 
παραγωγικότητα και το εισόδημα των γεωργικών δραστηρι-
οτήτων και θα αυξηθεί η αξία της γης», τονίζει το ΥΠΕΝ.
   Για τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής η σημαντικότερη 
αλλαγή που είναι η κατάργηση του λιγνίτη θα έχει συντε-
λεστεί ήδη από το 2028 ενώ θα συνεχιστεί η ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε συνδυασμό με αποθή-
κευση (αντλησιοταμίευση και μπαταρίες). Σε όλα τα σενάρια 
που εξετάζονται η ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ παρουσιάζει 
σημαντική αύξηση, φθάνοντας να καλύπτει 88%-90% της 
ακαθάριστης ζήτησης το 2050, με τα αιολικά και ηλιακά, να 
παράγουν το μεγαλύτερο μέρος αυτής, από 68% έως 72%. 
Αξιοσημείωτη είναι επίσης η μείωση του κόστους της ηλεκτρι-
κής ενέργειας για τους καταναλωτές, από το επίπεδο των 130 
ευρώ ανά μεγαβατώρα το 2020 κοντά στα 110 ευρώ το 2050.
   Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκτίμηση ότι οι εισαγωγές ηλε-
κτρικής ενέργειας αναμένεται να μειωθούν καθώς οι μονάδες 

της χώρας γίνονται εξαγωγικές μακροχρόνια κατά τις χρονι-
κές στιγμές αφθονίας των ΑΠΕ, κυρίως κατά τις ώρες μεγάλης 
ηλιοφάνειας, παρέχοντας έτσι ενέργεια και εξισορρόπηση στη 
Νοτιοανατο-λική Ευρώπη, ενώ το σύστημα εισάγει ενέργεια 
από τις χώρες αυτές κατά τις χρονικές στιγμές έλλειψης ΑΠΕ. 
Επιπλέον, χάρη στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και στην εξοικονό-
μηση ενέργειας, η συνολική δαπάνη για αγορά εισαγομένων 
καυσίμων (εισαγωγές μείον εξαγωγές) μειώνεται θεαματικά 
από τα περίπου 7-8 δισ. Euro ετησίως κατά την πρόσφατη 
περίοδο σε 2,7-3,5 δισ. Euro το 2050
   Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μακροχρόνιας στρατηγικής, 
το φυσικό αέριο δεν θα είναι στο μέλλον το κύριο συστατικό 
του συστήματος διανομής και της αγοράς αέριων καυσίμων. 
Τα δίκτυα αερίου προοδευτικά θα ενσωματώσουν προσμίξεις 
άλλων αερίων με μικρότερο (ή και μηδενικό) ανθρακικό απο-
τύπωμα όπως είναι το βιομεθάνιο, το υδρογόνο και το συνθε-
τικό μεθάνιο (e-gas, synthetic methane). 
   Τέλος για τις κατοικίες προβλέπεται ευρύ πρόγραμμα ενερ-
γειακής αναβάθμισης ώστε το 2050 η μείωση της τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στις κατοικίες, συγκριτικά με το 2005, 
να διαμορφωθεί - ανάλογα με το σενάριο - από 42 ως 57 %.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συλλογή δηλώσεων ακίνητης 
ιδιοκτησίας και τον μήνα Νοέμβριο για το Ελληνικό Κτημα-
τολόγιο. Τέλος του έτους ολοκληρώνονται οι εμπρόθεσμες 
δηλώσεις  στο 93% της Επικράτειας. Η Ελληνικό Κτηματολό-
γιο ανακοίνωσε ότι πρόκειται για τον τρίτο συνεχόμενο μήνα 
όπου η συλλογή δηλώσεων (συμπεριλαμβανομένων των 
εμπρόθεσμων) ξεπερνά τον συμβατικό στόχο του 55%, απο-
τέλεσμα της υψηλής ανταπόκρισης των πολιτών στο κάλεσμα 
του Κτηματολογίου να δηλώσουν την ακίνητη ιδιοκτησία 
τους εντός των προθεσμιών.
Συγκεκριμένα, τα δηλωθέντα δικαιώματα έφτασαν τις 
855.000, ενώ ο μέσος όρος των δηλωθέντων δικαιωμάτων 
ξεπέρασε το 65% των κατ’ εκτίμηση δικαιωμάτων. 
Οι Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες ολοκληρώθηκε η συλ-
λογή δηλώσεων στις 29 Νοεμβρίου 2019 είναι οι εξής:
Καστοριάς, Φλώρινας, Ευβοίας, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Λακωνί-
ας, Αργολίδας, Κορινθίας, Σάμου, Χίου, Ικαρίας και στο υπό-
λοιπο Μαγνησίας και Σποράδων.
Τις επόμενες εβδομάδες λήγουν σταδιακά και οι προθεσμίες 
δηλώσεων στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλονιάς, Ζακύν-
θου και Ιθάκης, Λήμνου, Λέσβου, Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας. 
Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η διαδικασία εμπρό-
θεσμων δηλώσεων στο σύνολο της Επικράτειας (93%) και 
εκκρεμούν μόνο οι μελέτες που βρίσκονται υπό δικαστική 

προσφυγή λόγω αντιδικίας των υποψήφιων αναδόχων και 
αντιστοιχούν στο 7% του συνόλου της χώρας. 
Όσοι πολίτες δεν έχουν σπεύσει να δηλώσουν την ατομική 
τους ιδιοκτησία καλούνται να το πράξουν τις επόμενες ημέρες 
χωρίς την ενεργοποίηση των προβλεπόμενων προστίμων, τα 
οποία ενεργοποιούνται εντός του πρώτου εξαμήνου του νέου 
έτους.
Καθυστέρηση των πολιτών στις δηλώσεις δεν σημαίνει αυ-
τόματη απώλεια της περιουσίας τους. Συνεπάγεται ωστόσο 
αδυναμία αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας, αδυναμία 
μεταβίβασης ακινήτων και αλλαγής του ιδιοκτησιακού κα-
θεστώτος, ενδεχομένως δικαστικές περιπέτειες, καθώς και 
αυξημένο κόστος λόγω της μελλοντικής ενεργοποίησης των 
προστίμων.
Διευκολύνσεις πολιτών
-Παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες από τα Γραφεία Κτηματο-
γράφησης από εξειδικευμένους δικηγόρους και τοπογράφους 
σχετικά με την διαδικασία υποβολής δήλωσης, τα απαραίτητα 
έντυπα, έγγραφα, εντοπισμό, κλπ.
-Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης δωρεάν υπηρεσίας για τον 
εντοπισμό και την οριοθέτηση ακινήτου με χρήση εφαρμογής 
μέσω κινητού τηλεφώνου.
-Παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής του παγίου τέλους με 
δόσεις μέσω της χρήσης πιστωτικής κάρτας.

-Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επικοινωνήσουν με το Ελληνικό Κτηματολόγιο καλώντας 
στο τηλεφωνικό κέντρο 210 6505600 ή στον τετραψήφιο 
αριθμό 1015
-Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη 
ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr
Ολοκλήρωση του Κτηματολογίου σημαίνει:
-Οριστική, χωρίς αμφισβητήσεις, καταγραφή και κατοχύρω-
ση της ιδιοκτησίας των πολιτών
-Ταχύτερες διαδικασίες μεταβίβασης της ακίνητης περιουσί-
ας. 
-Διαφάνεια και ασφάλεια στις μεταβιβάσεις ακινήτων  
- Αναβάθμιση της αγοράς ακινήτων και αύξηση της αξίας της 
ακίνητης ιδιοκτησίας με συνέπεια την προσέλκυση επενδύσε-
ων
- Πλήρη διασφάλιση της δημόσιας και δημοτικής περιουσίας 
- Αποτελεσματική προστασία του Περιβάλλοντος. Η αμετά-
κλητη οριοθέτηση των δασών και του αιγιαλού θα αποτελέσει 
το σοβαρότερο εμπόδιο ενάντια στις καταπατήσεις και την 
αυθαιρεσία.
-Ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη της χώρας και διευκό-
λυνση των επενδύσεων. 

ΥΠΕΝ: ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
Βιοκαύσιμα, ανανεώσιμες πηγές, ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντί για πετρέλαιο και φυσικό αέριο: η ενεργειακή στρατηγική έως το 2050   

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΤΟ 93% ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
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Σοβαρά ερωτήματα εγείρει ο επί τόπου έλεγχος των επιθεωρη-
τών του ΤΕΕ, στη σήραγγα της Ειδομένης, έργο που, για λογα-
ριασμό της ΕΡΓΟΣΕ, έχουν υλοποιήσει, σε δύο φάσεις η Μηχα-
νική (α’φάση)  και ηπρώην θυγατρική της Θόλος (β΄φάση)  Ο 
έλεγχος πραγματοποιήθηκε ύστερα από καταγγελίες σχετικά με 
σοβαρά κατασκευαστικά προβλήματα που εμφανίζει το έργο 
υποδομής, δηλαδή η σήραγγα (τεχνικό Τ6) που ανήκει στη δι-
πλή σιδηροδρομική γραμμή 300 μ. Θεσσαλονίκης-Ειδομένης. 
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Δημήτρη Δελεβέγκου στο capital.gr 
Από τα σημεία του ελέγχου, που είναι αρκετά τεχνικά για τους 
μη ειδικούς και περιλαμβάνουν έντονες ρωγματώσεις στη 
βάση των τοιχωμάτων, διαμήκεις ρωγμές και εισροές υδάτων, 
προκύπτει σειρά κακοτεχνιών στη σήραγγα της Ειδομένης. 
Πηγές του υπουργείου Υποδομών κάνουν λόγο για βαρύτατες 
κακοτεχνίες, οι οποίες, ενδεχομένως, «θα πρέπει να τεθούν στο 
μικροσκόπιο των αρχών». Σε πρώτη φάση, όμως, στο υπουρ-
γείο Υποδομών, με επικεφαλής τον Κώστα Αχ. Καραμανλή, 
προσανατολίζονται στην περαιτέρω διερεύνηση του θέματος 
και στον έλεγχο και άλλων εργολαβιών, οι οποίες φέρεται να 
παρουσιάζουν ανάλογες κακοτεχνίες-απόρροια κακής κατα-
σκευαστικής πρακτικής.
Η σήραγγα της Ειδομένης
H πρώτη φάση της σήραγγας Ειδομένης κατασκευάσθηκε από 
την Μηχανική στο πλαίσιο σύμβασης με την ΕΡΓΟΣΕ, ενώ έχει 
εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης εργασιών από το καλοκαίρι του 
2009. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου εγκρί-
θηκε τον Ιούνιο του 2012, ενώ, πέντε χρόνια μετά, τον Μάιο 
του 2017 παρατηρήθηκε εμφάνιση ρωγμών στο εσωτερικό της 
διατομής του έργου. Ύστερα από τις προβλεπόμενες διαδικασί-
ες, συντάχθηκε μελέτη αποκατάστασης, με την ΕΡΓΟΣΕ να ζητά 

από το ΤΕΕ, που αποτελεί τον τεχνικό σύμβουλο της κυβέρνη-
σης, τη διενέργεια ελέγχου.
Ο έλεγχος των επιθεωρητών του ΤΕΕ, ανέδειξε τα εξής:
- έντονες ρωγματώσεις, στη βάση των τοιχωμάτων, επάνω από 
τα πεζοδρόμια
- εκτεταμένη αποκόλληση και ανισοσταθμία (κρέμασμα) της 
επιφανειακής στρώσης σκυροδέματος έως και 12 εκ. σε θέσεις 
αρμών μεταξύ των σπονδύλων
- διαμήκεις ρωγμές κυμαινόμενου εύρους, έως και μεγαλύτε-
ρου των 3,5 χιλ, Στην περιοχή της κλείδας και σε απόσταση 2-3 
μ. εκατέρωθεν του άξονα του τεχνικού
- εισροή υδάτων, κυρίως στους αρμούς,
- εκτεταμένες ρωγμές και αποκόλληση των δύο στρώσεων εκα-
τέρωθεν του ψυχρού αρμού σκυροδέτησης.
- έντονη ρηγμάτωση στη βάση των περισσότερων εσοχών 
ασφαλείας καθώς και «κουφωμένες περιοχές» (κενά σκυροδέ-
ματος) στη βάση των τοιχωμάτων των περισσότερων σπονδύ-
λων σε συνδυασμό με ρωγμές.
- Στις κλείδες σπονδύλων κοντά στον αρμό δεν έχουν τοποθετη-
θεί οι οπλισμοί που προβλέπει η μελέτη.
- Υπήρξε αποκόλληση των ράβδων από τη μάζα του σκυροδέ-
ματος.
- Οι κύριοι εσωτερικοί οπλισμοί στην περιοχή της κλείδας βρέ-
θηκαν διαφοροποιημένοι σε σχέση με αυτούς της μελέτης.
- Σε σχεδόν καμία από τις αποκαλύψεις δεν βρέθηκαν οι οπλι-
σμοί διάτμησης τύπου αγκίστρου που προβλέπει η μελέτη του 
έργου.
- Σε διάφορες θέσεις έχουν πραγματοποιηθεί τσιμεντενέσεις και 
άλλες παρεμβάσεις, μάλλον μετά το πέρας κατασκευής του έρ-
γου, χωρίς εγκεκριμένη μελέτη.

Συνολικά, οι έλεγχοι φανέρωσαν σοβαρές αποκλίσεις μεταξύ 
των προβλέψεων της στατικής μελέτης και των κατασκευασμέ-
νων δομικών στοιχείων.
Όσον αφορά στη δεύτερη φάση του έργου με ανάδοχο την 
εταιρεία Θόλος, υπογράφηκε τον Μάρτιο του 2008, με διάρκεια 
περαίωσης τους 19 μήνες. Εν τέλει, η ανάδοχος παραμονές των 
Χριστουγέννων του 2009 δήλωσε ότι διακόπτει τις εργασίες, 
έχοντας επικαλεστεί σειρά λόγων.
Η Πατρών-Πύργου
Μένει να φανεί εάν το ζήτημα που προκύπτει από τον έλεγχο 
των επιθεωρητών του ΤΕΕ θα οδηγήσει σε νέο γύρο πυρών της 
Μηχανικής κατά του υπουργού Υποδομών Κ.Καραμανλή. Για 
το αρμόδιο υπουργείο η απόφαση ανάθεσης της κατασκευής 
του Πάτρα-Πύργος στην κοινοπραξία Ολυμπία Οδός-της οποίας 
αρχικά ήταν τμήμα- είναι ειλημμένη. Ωστόσο, η Μηχανική, που 
σε συνεργασία με την ιταλική GD Infrastrutture, έχει αναλάβει 
δύο από τις εργολαβίες του Πάτρα-Πύργος, προειδοποιεί ότι σε 
περίπτωση ακύρωσης του έργου θα προσφύγει στη δικαιοσύ-
νη.
Πάντως, πηγές της αγοράς κατασκευών τονίζουν ότι αυτό που 
προέχει είναι η άμεση αποπεράτωση του έργου, ενώ σε περί-
πτωση ανάθεσής του στην Ολυμπία Οδό-εφόσον ληφθεί το 
πράσινο φως από την Κομισιόν- οι ανάδοχοι θα ήταν δυνατόν 
είτε να αποζημιωθούν είτε, υπό προϋποθέσεις, να απασχολη-
θούν στο έργο ως υπεργολάβοι.
Οι ίδιες πηγές τοποθετούν το ποσό που θα μπορούσε να κατα-
βληθεί στην Ολυμπία Οδό και αντιστοιχεί στο κόστος του έργου 
για το Δημόσιο σε περίπου 200 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι ο αυ-
τοκινητόδρομος, μήκους 73 χλμ., να ολοκληρωθεί έως το 2023 
για να μην επιστραφεί το σύνολο της κοινοτικής επιδότησης.

Λύση – λύτρωση για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινή-
των σε όλη τη χώρα με λανθασμένα δηλωμένα εμβαδά στους 
Δήμους, που τους απαλλάσσει από πρόστιμα και αναδρομικά, 
αλλά που θα φέρει άμεση και σημαντική επαύξηση των εσόδων 
των ΟΤΑ, νομοθετήθηκε με το άρθρο 51 παρ. 2 του νομοσχε-
δίου του Υπουργείου Υγείας, με πρωτοβουλία του Υπουργού 
Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκου!
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΟΜΙΔΑ η ρηξικέλευθη αυτή 
ρύθμιση η οποία υπήρξε επίμονο αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ κατά 
την τελευταία πενταετία, δίνει το δικαίωμα σε κάθε ιδιοκτήτη 
ακινήτου που έχει δηλωμένο στον οικείο ΟΤΑ το ακίνητό του με  
μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό, να το διορθώσει χωρίς 
την επιβολή προστίμων για το παρελθόν, και χωρίς αναδρομι-
κές χρεώσεις πολλών ετών, όπως προέβλεπε η σχετική νομοθε-
σία, ιδιαίτερα για τις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων.
Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει κάθε είδους φόρους, τέλη και 
εισφορές προς τους Δήμους της χώρας, ήτοι τέλη καθαριότητας 
και φωτισμού, ΤΑΠ και δημοτικό φόρο, και αφορά κάθε είδους 

ακίνητα, ήτοι κατοικίες, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, βο-
ηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους κτιρίων και πολυκατοι-
κιών, βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς και ακαλύπτους χώρους, 
νόμιμα ή τακτοποιημένα αυθαίρετα.
Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων αυτών είναι μέχρι την 
31η Μαρτίου 2020, ενώ η πληρωμή των πρόσθετων εμβαδών 
θα αρχίσει από την 1.1.2020, όποτε και αν δηλωθούν. Αυτό 
πρέπει να το επικοινωνήσουν όλοι οι Δήμοι, σε όλη τη χώρα, 
γιατί θα αυξήσει άμεσα τις εισπράξεις τους μέσω ΔΕΗ κλπ. πα-
ρόχων.
Η ΠΟΜΙΔΑ καλεί όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων της χώρας, 
και ιδιαίτερα όσους τακτοποίησαν αυθαίρετα, να σπεύσουν να 
επωφεληθούν από τη μοναδική αυτή ρύθμιση, να ελέγξουν 
μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος τα δηλωμένα εμβαδά 
των ακινήτων τους και να προβούν στις τυχόν απαιτούμενες 
διορθωτικές δηλώσεις στους οικείους Δήμους.  
Επίσης η ΠΟΜΙΔΑ υπενθυμίζει ότι στις 31.12.2019 λήγει η προ-
θεσμία δήλωσης για τα κενά και μη ρευματοδοτούμενα ακίνη-

τα, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ότι θα παρατα-
θεί, όπως έχει ζητήσει από τον αρμόδιο Υπουργό.
Τέλος η ΠΟΜΙΔΑ υπενθυμίζει ότι έχει ζητήσει να επανέλθει 
νομοθετικά η προισχύσασα πενταετής παραγραφή και στις 
οφειλές προς τους Δήμους, όπως καθορίστηκε νομοθετήθηκε 
προχθές και για τις αξιώσεις του Δημοσίου με το νέο φορολογικό 
νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή.
Η σχετική διάταξη που ψηφίστηκε ορίζει συγκεκριμένα τα εξής:
«Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης  για τον καθορισμό της επι-
φάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φό-
ρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ α΄βαθμού, μπορούν 
να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020 
χωρίς επιβολή προστίμων για την μη υποβολή  ή την υποβολή 
ανακριβούς δήλωσης.  Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, 
τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγουμένου εδα-
φίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνον από την 1.1.2020.».

ΜΗΧΑΝΙΚΗ: ΟΙ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ ΣΤΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΤΗΣ ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ Η ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
Χωρίς πρόστιμα και αναδρομικά
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Ολες οι οφειλές προς την εφορία μπορούν να ενταχθούν στη 
νέα πάγια ρύθμιση υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υπα-
χθεί σε ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης την 1η Νοεμβρίου 
2019. Από την Πρωτοχρονιά όσοι χρωστούν στην εφορία 
και δεν είναι ενταγμένοι (κατά την 1η Νοεμβρίου 2019) σε 
άλλη ρύθμιση καταβολής μπορούν να ενταχθούν στη νέα 
ευνοϊκή πάγια ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών. Ολες 
οι αρρύθμιστες οφειλές μπορούν να αποπληρωθούν σε 24 ή 
σε 48 δόσεις ανάλογα με το είδος της οφειλής. Σύμφωνα με 
ρεπορτάζ του προκόπη Χατζηνικολάου στην «Καθημερινή» 
συγκεκριμένα, οι 24 δόσεις αφορούν τακτικές οφειλές όπως 
ο φόρος εισοδήματος και ο ΕΝΦΙΑ και οι 48 δόσεις αφορούν 
έκτακτες οφειλές όπως ο φόρος κληρονομιάς. Προκειμένου να 
αποφευχθούν λάθη αλλά και για να γλιτώσουν οι οφειλέτες 
από τις «παγίδες» της ρύθμισης παρατίθενται οδηγίες υπό 
μορφήν ερωτήσεων - απαντήσεων.
– Ποιες οφειλές εντάσσονται στη ρύθμιση;
– Σύμφωνα με τον νέο νόμο, οι βεβαιωμένες οφειλές σε εφο-
ρίες, ελεγκτικά κέντρα και τελωνεία μπορούν να ενταχθούν 
στη νέα πάγια ρύθμιση των 24-48 δόσεων, υπό την προϋπό-
θεση ότι δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής εξόφλη-
σης την 1η Νοεμβρίου 2019. Συγκεκριμένα, όλες οι αρρύθμι-
στες οφειλές προς την εφορία μπορούν να ενταχθούν στη νέα 
πάγια ρύθμιση που προβλέπει διπλάσιες δόσεις σε σχέση με 
την υφιστάμενη και θα τεθεί σε ισχύ το 2020.
– Σε πόσες δόσεις μπορώ να ρυθμίσω τις οφειλές 
μου; 
– Ο φόρος εισοδήματος, ο ΕΝΦΙΑ, ή ο ΦΠΑ μπορούν να 
ρυθμιστούν σε 24 δόσεις, ενώ οι έκτακτες οφειλές όπως ο 
φόρος κληρονομιάς ή πρόστιμα μπορούν να ρυθμιστούν σε 
48 δόσεις.
– Ο αριθμός των δόσεων υπολογίζεται βάσει εισο-
δηματικών κριτηρίων;
– Ανάλογα εάν πρόκειται για οφειλές τακτικές όπως ο φόρος 
εισοδήματος ή έκτακτες όπως ο φόρος κληρονομιάς:
α) Οι τακτικές οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 24 
δόσεις χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
β) Οι έκτακτες οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 48 
δόσεις ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος.
Συγκεκριμένα θα λαμβάνεται υπόψη: Ο μέσος όρος του συνο-
λικού εισοδήματος (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσό-

μενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) κατά τα τελευταία τρία φορο-
λογικά έτη πριν από την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση ή στο 
συνολικό εισόδημα (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσό-
μενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) του αμέσως προηγούμενου 
φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής 
στη ρύθμιση εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο. Το συνολικό 
εισόδημα πολλαπλασιάζεται τμηματικά με προοδευτικά κλι-
μακωτό συντελεστή ως εξής. Για εισόδημα:
• από 0,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ με συντελεστή 4%,
• από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ με συντελεστή 6%,
• από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ με συντελεστή 8%,
• από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ με συντελεστή 10%,
• από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ με συντελεστή 12%,
• από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ με συντελεστή 15%,
• από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ με συντελεστή 
20%,
• πάνω από 100.000 ευρώ με συντελεστή 25%.
– Ποιο είναι το επιτόκιο της νέας ρύθμισης;
– Η νέα ρύθμιση είναι έντοκη και το επιτόκιο κυμαίνεται από 
4,95% αν οι δόσεις δεν ξεπερνούν τις 12 και φτάνει ακόμη και 
στο 5,95% αν οι δόσεις φτάνουν έως τις 24. Δηλαδή, οφειλές 
που ρυθμίζονται σε περισσότερες από δώδεκα μηνιαίες δό-
σεις, το επιτόκιο προσαυξάνεται κατά 1,5  εκατοστιαία μονάδα 
(1,5%). Επί της ουσίας η ρύθμιση θα κοστίζει ακριβότερα για 
όσους αποφασίσουν να τακτοποιήσουν τις τακτικές οφειλές 
τους με το ανώτατο όριο των δόσεων που θα προβλέπει η 
ρύθμιση.
– Σε τι ποσό ανέρχεται η ελάχιστη δόση;
– Η ελάχιστη μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ. 
– Χρωστάω στην εφορία 2.000 ευρώ, που προέρχεται από 
μη πληρωμή του ΕΝΦΙΑ. Σε πόσες δόσεις μπορώ να πληρώ-
σω το χρέος μου;
- To χρέος μπορεί να αποπληρωθεί σε 24 δόσεις. Το επιτόκιο 
θα διαμορφωθεί στα επίπεδα του 6%, δηλαδή η μηνιαία δόση 
θα διαμορφωθεί στα 88,5 ευρώ. Δηλαδή θα καταβληθεί επι-
πλέον ποσό ύψους περίπου 120 ευρώ στα δύο χρόνια. Ωστό-
σο, υπάρχει και το μπόνους συνέπειας το οποίο (εφόσον πλη-
ρώνονται όλες οι δόσεις στην ώρα τους) θα επιστραφεί στο 
τέλος της ρύθμισης ποσό περίπου 32 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι  
η τελική επιβάρυνση περιoρίζεται στα 90 ευρώ.
– Στην περίπτωση που δεν μπορώ να πληρώσω τις 

δόσεις, μπορώ αργότερα να επανενταχθώ;
– Ναι. Στην περίπτωση που κάποιος οφειλέτης του Δημοσί-
ου σταματήσει να πληρώνει τις δόσεις για την εξόφληση του 
χρέους (τακτικής ή έκτακτης οφειλής) για να μπορέσει να επα-
νενταχθεί στη ρύθμιση θα πρέπει να πληρώσει διπλή προκα-
ταβολή, θα αφαιρεθούν οι δόσεις που ήταν συνεπής, ενώ το 
επιτόκιο θα είναι προσαυξημένο κατά 1,5 μονάδα.
– Μπορώ να ρυθμίσω τμήμα του χρέους που έχω 
στην εφορία;
– Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαι-
ωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών στις δημόσιες οικονο-
μικές υπηρεσίες, στα ελεγκτικά κέντρα και στα τελωνεία, ενώ 
μπορούν να υπαχθούν έπειτα από επιλογή του οφειλέτη και 
βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές που τελούν σε διοι-
κητική ή δικαστική αναστολή
– Με την ένταξή μου στη ρύθμιση θα αποδεσμευθεί 
και ο τραπεζικός λογαριασμός;
– Με την ένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση, η εφορία δεν 
προχωρά στην αναστολή δεσμεύσεων και κατασχέσεων που 
είτε έχουν επιβληθεί είτε θα επιβληθούν. Οπως προκύπτει από 
τη σχετική διάταξη, στις περιπτώσεις που πιστώνονται ποσά 
στους τραπεζικούς λογαριασμούς θα δεσμεύονται και θα κα-
τάσχονται από τις φορολογικές αρχές προκειμένου να χρησι-
μοποιούνται για την αποπληρωμή του εκάστοτε ανεξόφλητου 
υπολοίπου των οφειλών που θα έχουν ενταχθεί στη νέα πάγια 
ρύθμιση.
– Εφόσον ενταχθώ στη ρύθμιση μπορώ να πάρω 
φορολογική ενημερότητα;
– Η υπαγωγή στη νέα ρύθμιση δεν σημαίνει ότι οι οφειλέτες 
μπορούν να εκδίδουν αποδεικτικό ενημερότητας. Οπως τονί-
ζεται, η φορολογική διοίκηση  διατηρεί το δικαίωμα και μετά 
την υπαγωγή ενός οφειλέτη στη πάγια ρύθμιση να μην του 
χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου 
ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού, εφόσον 
αυτός δεν έχει μεριμνήσει ώστε να διασφαλίζονται τα συμφέ-
ροντα του Δημοσίου. Δηλαδή ο οφειλέτης για να εξασφαλίσει 
το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, το οποίο του είναι 
απαραίτητο για να πωλήσει ένα ακίνητό του, θα πρέπει να λά-
βει πρόσθετα μέτρα όπως για παράδειγμα να βάλει υποθήκη 
ένα ή περισσότερα ακίνητά του.

Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 δεν θα λειτουργούν οι 
ηλεκτρονικές εφαρμογές του ΕΟΠΥΥ «ως συνέπεια της πα-
ραγωγικής λειτουργίας του νέου data center το οποίο έχει 
ως σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του 
Οργανισμού» , όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΕΟΠΥΥ, 

σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Για την αποφυγή τυχόν ταλαιπωρίας και την καλύτερη εξυπη-
ρέτηση των ασφαλισμένων, από τα φαρμακεία του Οργανι-
σμού θα εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα, τα έκτακτα πε-
ριστατικά καθώς και εκείνοι που αδυνατούν να προσέλθουν 

σε άλλη ημερομηνία λόγω προγραμματισμένων θεραπειών. 
«Καλούμε τους υπόλοιπους ασφαλισμένους να προσέρχονται 
στα φαρμακεία από τη Δευτέρα 16/12/2019, οπότε θα επα-
ναλειτουργούν όλες οι ηλεκτρονικές λειτουργίες του Οργανι-
σμού» καταλήγει ο ΕΟΠΥΥ. 

Η ΝΕΑ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ 10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τον οδικό, δηλαδή, χάρτη 
ώστε «η Ευρωπαϊκή Ένωση να μετατραπεί σε μια σύγχρονη, 
αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων, και ανταγωνιστική 
οικονομία, με μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως 
το 2050», παρουσίασε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
    Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει στόχο «την προώθη-
ση της αποδοτικής χρήσης των πόρων με τη μετάβαση σε μια 
καθαρή, κυκλική οικονομία και την ανάσχεση της κλιματικής 
αλλαγής, την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και τη μείωση 
της ρύπανσης», ενώ περιγράφει τις απαιτούμενες επενδύσεις 
και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Επίσης, εξηγεί τον 
τρόπο με τον οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί ότι η μετάβαση θα 
είναι «δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς», καθώς «οι κλιματικές και 
περιβαλλοντικές προκλήσεις θα μετατραπούν σε ευκαιρίες σε 
όλους τους τομείς πολιτικής». Οι δράσεις που θα αποφασιστούν 
θα αφορούν κυρίως τις μεταφορές, την ενέργεια, τη γεωργία, 
τα κτίρια και τις βιομηχανίες, όπως τη βιομηχανία χάλυβα, σκυ-
ροδέματος, την κλωστοϋφαντουργία και τη χημική βιομηχανία.
   Για να επιτευχθεί, λοιπόν, αυτός ο στόχος, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή θα υποβάλει εντός 100 ημερών τον πρώτο «ευρωπαϊκό 
νόμο για το κλίμα» και θα παρουσιάσει τη στρατηγική για τη βι-
οποικιλότητα για το 2030, τη νέα βιομηχανική στρατηγική και το 
σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, τη στρατηγική «από 
το αγρόκτημα στο πιάτο» για βιώσιμα τρόφιμα και προτάσεις 
για μια Ευρώπη χωρίς ρύπανση.
   Πρόσθετες ετήσιες επενδύσεις 260 δισ. ευρώ
   Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, εκτιμάται ότι για την επίτευξη των σημερινών στόχων για 
το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, θα απαιτηθούν πρόσθετες 
ετήσιες επενδύσεις ύψους 260 δισ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν 
περίπου στο 1,5 % του ΑΕΠ του 2018. «Για την επένδυση αυτή 
θα χρειαστεί κινητοποίηση του δημόσιου και του ιδιωτικού το-

μέα», σημειώνεται και τονίζεται ότι «η Επιτροπή θα παρουσιάσει 
στις αρχές του 2020 ένα επενδυτικό σχέδιο για μια βιώσιμη 
Ευρώπη, το οποίο θα συμβάλει στην κάλυψη των επενδυτικών 
αναγκών». Τουλάχιστον το 25% του μακροπρόθεσμου προϋ-
πολογισμού της ΕΕ θα πρέπει να αφιερωθεί στη δράση για το 
κλίμα, και περαιτέρω στήριξη θα παράσχει η Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Επενδύσεων, η ευρωπαϊκή τράπεζα για το κλίμα. Ακόμη 
αναφέρεται ότι «για να συμβάλει ο ιδιωτικός τομέας στη χρημα-
τοδότηση της πράσινης μετάβασης, η Επιτροπή θα παρουσιάσει 
το 2020 μια στρατηγική πράσινης χρηματοδότησης».
    Τον Μάρτιο του 2020, η Επιτροπή θα δρομολογήσει τη δι-
αδικασία για ένα «Σύμφωνο για το κλίμα» και θα δώσει στους 
πολίτες τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη τους και να 
συμμετάσχουν στον σχεδιασμό νέων δράσεων, στην ανταλ-
λαγή πληροφοριών, στην πραγματοποίηση δραστηριοτήτων 
βάσης και στην προβολή λύσεων που μπορούν να ακολουθή-
σουν άλλοι.
   Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαπιστώνεται, 
ωστόσο, ότι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος αποτελεί μεν κοινή προσπά-
θεια, αλλά «όλες οι περιφέρειες και τα κράτη μέλη δεν εκκινούν 
από το ίδιο σημείο». Και για το λόγο αυτό, «θα στηρίξει τις περι-
φέρειες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις βιομηχανίες 
υψηλής έντασης άνθρακα», αλλά και «τους πολίτες που είναι πιο 
ευάλωτοι στη μετάβαση, παρέχοντας πρόσβαση σε προγράμ-
ματα επανειδίκευσης και σε ευκαιρίες απασχόλησης σε νέους 
οικονομικούς τομείς».
   «(Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία) Δείχνει πώς να αλλάξου-
με τον τρόπο ζωής και εργασίας, παραγωγής και κατανάλωσης, 
ώστε να ζούμε πιο υγιεινά και να καταστήσουμε τις επιχειρήσεις 
μας καινοτόμες», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και πρόσθεσε: «Θα κάνουμε την 

πρώτη κίνηση και θα κινηθούμε γρήγορα, ώστε να βοηθήσου-
με την οικονομία μας να κατακτήσει ηγετική θέση σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Είμαστε αποφασισμένοι να επιτύχουμε για χάρη του 
πλανήτη και της ζωής πάνω σε αυτόν - για χάρη της φυσικής 
κληρονομιάς της Ευρώπης, της βιοποικιλότητας, των δασών 
και των θαλασσών μας. Δείχνοντας στον υπόλοιπο κόσμο πώς 
μπορεί να είναι κανείς βιώσιμος και ανταγωνιστικός, μπορούμε 
να πείσουμε και άλλες χώρες να μας ακολουθήσουν».
   Σχετική δήλωση έκανε και ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φρανς Τίμερμανς: «Η Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία αποτελεί μια ευκαιρία να βελτιώσουμε 
την υγεία και την ευημερία των πολιτών μετασχηματίζοντας 
το οικονομικό μας μοντέλο. Το σχέδιό μας καθορίζει τον τρόπο 
με τον οποίο θα μειώσουμε τις εκπομπές, θα αποκαταστήσουμε 
την υγεία του φυσικού μας περιβάλλοντος, θα προστατεύσουμε 
την άγρια ζωή, θα δημιουργήσουμε νέες οικονομικές ευκαιρίες 
και θα βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών μας. Κα-
λούμαστε όλοι να παίξουμε έναν σημαντικό ρόλο, καθώς σε αυ-
τόν τον μετασχηματισμό θα συμμετάσχουν όλες οι βιομηχανίες 
και όλες οι χώρες. Επιπλέον, έχουμε ευθύνη να διασφαλίσουμε 
ότι αυτή η μετάβαση θα είναι δίκαιη και ότι κανείς δεν θα μείνει 
στο περιθώριο κατά την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας».
   Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
να υποστηρίξουν τη φιλοδοξία της Επιτροπής για τη μελλοντική 
ευρωπαϊκή οικονομία και το περιβάλλον και να τη βοηθήσουν 
στην υλοποίησή της.
   Αυτήν την ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η έκτακτη σύνοδος της 
Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, πα-
ρουσία της πρόεδρου της Κομισιόν, προκειμένου να συζητηθεί 
η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. 

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ 
Λάιεν προειδοποίησε σήμερα για το «κόστος της αδράνειας» 
έναντι της κλιματικής αλλαγής, παρουσιάζοντας την «Πράσινη 
συμφωνία» της, στόχος της οποίας είναι η επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2050, σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Αυτή είναι η νέα μας στρατηγική για την ανάπτυξη», δήλωσε η 
Γερμανίδα πρόεδρος. Από τη μια μεριά «να μειώσουμε τις εκπο-

μπές των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπί-
ου» και από την άλλη «να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και 
να ενισχύσουμε την καινοτομία»
«Ορισμένοι δηλώνουν ότι το κόστος αυτής της μεταρρύθμισης 
είναι υπερβολικά υψηλό, ας μην ξεχνάμε ποτέ τί θα είναι το κό-
στος της αδράνειας», δήλωσε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου κατά την έκτακτη συνεδρίασή του.
Αυτό το κόστος «αυξάνεται κάθε χρόνο». «Οι πλημμύρες κο-

στίζουν στους πολίτες μας περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια 
ετησίως. Κάθε χρόνο η οικονομία μας χάνει σχεδόν 10 δισεκα-
τομμύρια δολάρια εξαιτίας της ξηρασίας, και οι αγρότες πληρώ-
νουν ακριβά», πρόσθεσε.
«Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Αλλά δεν είναι κάτι αναπόφευκτο, 
μπορούμε να αντισταθούμε. Είναι επιτέλους ο καιρός, εντούτοις 
δεν είναι πάρα πολύ αργά».

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
Πώς η Ευρώπη θα γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050
Απαιτούνται πρόσθετες ετήσιες επενδύσεις 260 δισ. ευρώ

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προειδοποιεί για το «κόστος της αδράνειας»
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«Η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της 
μάχης για την κλιματική αλλαγή, γι αυτό και δε ζητάει εξαιρέσεις για 
την εφαρμογή των διεθνών συνθηκών», τόνισε ο υπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, από το βήμα της Δι-
εθνούς Διάσκεψης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή στη Μαδρίτη 
(COP25), σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Παίρνοντας τον λόγο στην Ολομέλεια της Διάσκεψης, σημείωσε ότι 
τα παραπάνω δεν είναι απλά μία θεωρητική διακήρυξη, αλλά σαφής 
πολιτική κατεύθυνση της ελληνικής κυβέρνησης, που αναλύεται σε 
πέντε επιμέρους στόχους, του οποίους απαρίθμησε: 
1. H Ελλάδα έχει ήδη δεσμευθεί να καταργήσει όλες τις λιγνιτικές μο-
νάδες έως το 2028, στο πλαίσιο μίας δίκαιης μετάβασης. 
2. Η κυβέρνηση εφαρμόζει ένα ολιστικό σχέδιο για την επιτάχυνση 
της διείσδυσης των ΑΠΕ και την εφαρμογή ενός πλαισίου παροχής 
κινήτρων για την επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης. 
3. Η Ελλάδα στρέφεται προς ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας, στο 
οποίο συνδυάζεται η περιβαλλοντική προστασία με την αναπτυ-
ξιακή προοπτική. Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη έμφαση έχει η ολο-
κληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων και η προώθηση της 

ανακύκλωσης. 
4. Η βιοποικιλότητα είναι ένας παράγοντας κλειδί, γι’ αυτό και πολι-
τική επιλογή της κυβέρνησης είναι ο συνδυασμός της προστασίας 
της φύσης με βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες, όπως οι οικο-
τουρισμός. 
5. Η προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς από τις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, για την οποία έχει αναληφθεί 
σχετική πρωτοβουλία από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Κυριάκο 
Μητσοτάκη στο πλαίσιο του ΟΗΕ. 
Προηγουμένως είχε οργανωθεί εκδήλωση από την ελληνική κυβέρ-
νηση, αφιερωμένη ακριβώς στη διεθνή πρωτοβουλία της Ελλάδας 
για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη φυσική και πολιτιστική 
κληρονομιά. 
Στην εκδήλωση μίλησαν, εκτός από τον κ. Χατζηδάκη, η υπουρ-
γός Πολιτισμού και Αθλητισμού δρ. Λίνα Μενδώνη, η υπουργός 
Περιβάλλοντος της Αιγύπτου Δρ. Yasmine Fouad, εκπρόσωποι 
Διεθνών Οργανισμών δηλαδή του Παγκόσμιου Οργανισμού Με-
τεωρολογίας, της UNESCO, του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων 
και Τοποθεσιών και του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης των 

Ηνωμένων Εθνών (UNSDSN), καθώς και ο εκπρόσωπος της χώρας 
για την Κλιματική Αλλαγή Ακαδημαϊκός Χρήστος Ζερεφός και ο κα-
θηγητής Κωνσταντίνος Καρτάλης, πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τις Επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής στα μνημεία. 
Στο περιθώριο της Διάσκεψης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας συμμετείχε και μίλησε στην εκδήλωση που διοργανώθηκε με 
πρωτοβουλία του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά και αφο-
ρούσε στη μετάβαση της παγκόσμιας οικονομίας στη μετά-άνθρακα 
εποχή. Η Ελλάδα εντάχθηκε πρόσφατα στη σχετική Διεθνή Οργάνω-
ση «Powering Past Coal Alliance».
Ο κ. Χατζηδάκης συναντήθηκε επίσης με τους ομολόγους του Κώ-
στα Καδή και Naser Nuredini, για θέματα αμοιβαίου περιβαλλοντι-
κού ενδιαφέροντος μεταξύ Αθηνών-Λευκωσίας και Αθηνών-Σκοπί-
ων. Συναντήθηκε, τέλος, με στελέχη της Ισπανικής εταιρείας Repsol, 
η οποία δραστηριοποιείται στην εξόρυξη υδρογονανθράκων στην 
Ελλάδα και η οποία πρόσφατα ανακοίνωσε το στόχο της για μηδενι-
κές καθαρές εκπομπές άνθρακα μέχρι το 2050.

Περίπου δύο ώρες διήρκησε η έκτακτη σύνοδος της ολομέλειας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε σήμερα 
το απόγευμα στις Βρυξέλλες, προκειμένου να συζητηθεί η Ευρω-
παϊκή Πράσινη Συμφωνία, παρουσία της προέδρου της Κομισιόν, 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιενκ και του εκτελεστικού αντιπροέδρου 
της, Φρανς Τίμερμανς. 
   Να σημειωθεί ότι, νωρίτερα σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πα-
ρουσίασε τον οδικό χάρτη των νομοθετικών πρωτοβουλιών που 
θα αναλάβει, ώστε η ΕΕ να καταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη 
ήπειρος έως το 2050 - την αποκαλούμενη από την κ. φον ντε Λάι-
εν, ως «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» (Green Deal).
   Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι επικεφαλής των πολιτικών 
ομάδων της Ευρωβουλής, εξέθεσαν τις απόψεις τους για το πώς 
μπορεί να διασφαλιστεί ότι η αναμενόμενη «ευρωπαϊκή νομοθε-
σία για το κλίμα» θα χρηματοδοτηθεί και θα εφαρμοστεί με τρόπο 
οικονομικά και κοινωνικά ισορροπημένο.
   Η Ολλανδέζα ευρωβουλευτής, Esther de Lange, αντιπρόεδρος 
της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημο-
κράτες), της πρώτης σε πολιτική δύναμη στο ΕΚ, είπε ότι η ομάδα 
της συμμερίζεται την «ηθική υποχρέωση» να προστατευθεί ο 
πλανήτης και πρόσθεσε: «Είμαστε η τελευταία γενιά που μπορεί 
να το πράξει. Μια συνεκτική και συνεπής βιομηχανική πολιτική και 
μια φιλόδοξη Πράσινη Συμφωνία, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες 
ώστε να βρεθούν έξυπνες λύσεις μέσω της συνεργασίας των πιο 
λαμπρών και εξεχόντων μυαλών». Αν άλλες χώρες εκτός της ΕΕ 
δεν θέλουν να «παίξουν» με τους ίδιους όρους, τότε η ΕΕ θα πρέπει 
να ξανασκεφτεί την πρόσβασή τους στις ευρωπαϊκές αγορές.   
   Από την Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών 
και Δημοκρατών (Ευρωσοσιαλιστές) μίλησε η πρόεδρός της, 

Ισπανίδα ευρωβουλευτής, Iratxe García, η οποία, αφού τόνισε 
ότι «σήμερα παρουσιάστηκε ένα καινούριο μοντέλο ανάπτυξης, 
το οποίο θα μετατρέψει την ΕΕ σε μια πιο δίκαιη και ευημερούσα 
κοινωνία», υπογράμμισε: «Το μοντέλο αυτό θα πρέπει να στηρι-
χθεί σε τρεις πυλώνες: τον ‘πράσινο’ πυλώνα για την επίτευξη των 
κλιματικών στόχων, τον ‘κόκκινο’ πυλώνα για τη διασφάλιση μιας 
ισχυρής κοινωνικής διάστασης στην Πράσινη Συμφωνία, καθώς 
και τον οικονομικό πυλώνα, μέσω του οποίου ο μακροπρόθεσμος 
προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να διαθέσει τους απαραίτητους 
πόρους για την επίτευξη αυτών των στόχων».   
   «Θα πετύχουμε μόνο αν μετατρέψουμε αυτή την πρόκληση σε 
ευκαιρία», δήλωσε ο πρόεδρος της Ομάδας «Renew Europe», 
Ρουμάνος ευρωβουλευτής, Dacian Ciolos, προσθέτοντας ότι «για 
να το πετύχουμε αυτό, η Πράσινη Συμφωνία θα πρέπει να μην 
προσθέσει γραφειοκρατικά βάρη, αλλά αντίθετα να κινητοποιήσει 
την κοινωνία». Απηύθυνε κάλεσμα ώστε να τεθούν πιο φιλόδοξοι 
στόχοι από την ΕΕ, στην προβλεπόμενη κλιματική νομοθεσία όσον 
αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και για μια 
προσέγγιση προσανατολισμένη ταυτόχρονα στην «πράσινη ψη-
φιοποίηση και στις νέες τεχνολογίες».   
   Ο συμπρόεδρος της Ομάδας των Πρασίνων, Βέλγος ευρωβου-
λευτής Philippe Lamberts, ζήτησε να δεσμευτεί η ΕΕ για τη μείωσή 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 65% μέχρι το 2030 
και να ενισχύσει «τη βιώσιμη χρήση φυσικών πόρων, τη βιοποι-
κιλότητα και τη μάχη κατά της ρύπανσης». Επίσης, είπε ότι «το 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης θα πρέπει να συνδράμει περισσότερο 
τους πιο ευάλωτους ανθρώπους» και υπογράμμισε ότι χρειάζεται 
«ριζική αναθεώρηση η αγροτική και γενικότερα η οικονομική 
πολιτική».

   Η Ιταλίδα Silvia Sardone, από την Ομάδα Ταυτότητας και Δημο-
κρατίας, ρώτησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν έχει εξετάσει τις 
κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της επίτευξης κλιματικής 
ουδετερότητας μέχρι το 2050 και σημείωσε ότι υπάρχει αντίφα-
ση μεταξύ των κλιματικών στόχων της ΕΕ και των εμπορικών 
συμφωνιών που υπογράφει με χώρες οι οποίες έχουν κατώτερα 
περιβαλλοντικά πρότυπα.
   Ο Πολωνός ευρωβουλευτής, συμπρόεδρος της Ομάδας των Ευ-
ρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, Ryszard Legutko, 
είπε ότι η Κομισιόν θα πρέπει να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη, τα 
οποία ετοιμάζονται να συζητήσουν τους στόχους για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο. «Προσπαθεί η Επιτροπή να υποσκάψει τις αρμοδιότητες 
των κρατών μελών; [...] Οι κυβερνήσεις δεν θα πρέπει να βρίσκο-
νται στο περιθώριο για θέματα τέτοιας σημασίας», είπε χαρακτη-
ριστικά.
   Τέλος, από την Ενωτική Αριστερά, η συμπρόεδρος της Ομάδας, 
Γαλλίδα ευρωβουλευτής Manon Aubry, αντιπρότεινε την εναλλα-
κτική «νέα πράσινη συμφωνία» που συνέγραψε η ομάδα της, η 
οποία περιλαμβάνει φόρους για τον άνθρακα, τα πλαστικά και την 
κηροζίνη, καθώς και δεσμευτικά μέτρα για την επίτευξη μείωσης 
των εκπομπών κατά 70% για την επίτευξη μιας πιο «κοινωνικής 
και οικολογικής» μετάβασης.
   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα απαντήσει στο σχέδιο της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, μέσω 
της υιοθέτησης ψηφίσματος κατά τη διάρκεια της συνόδου της 
Ολομέλειας στις 13-16 Ιανουαρίου του 2020. 

Κ. ΧΑΤζΗΔΑΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Αποφασισμένη η Ελλάδα να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της «μάχης»

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Οι πρώτες αντιδράσεις των ευρωβουλευτών κατά την έκτακτη σύνοδο της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
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Η Γλυφάδα, περιοχή έντονης οικοδομικής δραστηριότη-
τας τους τελευταίους μήνες, αποτελεί τον υπ’ αριθμόν ένα 
προορισμό των ξένων αγοραστών κατοικίας στην Ελλάδα, 
σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ν. Ρουσάνογλου στην «Καθη-
μερινή».. Ακολουθούν το κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου 
εντοπίζονται σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες, ιδίως για 
εκμετάλλευση μέσω Airbnb, η Σαντορίνη, η Ρόδος και η 
περιοχή του Κολωνακίου και του Λυκαβηττού. Την πρώ-
τη δεκάδα συμπληρώνουν η Πάρος, ο Δήμος Θερμαϊκού, 
το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, η Μύκονος και η Καβάλα. 
Τα στοιχεία προκύπτουν από τον όγκο αναζητήσεων από 
το εξωτερικό που επεξεργάστηκε το δίκτυο ηλεκτρονικών 
αγγελιών ακινήτων Spitogatos (www.spitogatos.gr), 
κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.
Η κυρίαρχη ομάδα
Οπως αντιλαμβάνεται κανείς, οι αγοραστές που συνδέο-
νται με το πρόγραμμα «χρυσή βίζα» αποτελούν κυρίαρχη 
ομάδα, η οποία καθορίζει εν πολλοίς και τη ζήτηση στην 
αγορά ακινήτων. Μεγάλο μέρος των ανθρώπων αυτών 
κινούνται προς τις περιοχές των νοτίων προαστίων για την 
αγορά ακινήτου, ενώ, αντίστοιχα, όσοι ενδιαφέρονται για 
την απόκτηση κάποιου εξοχικού προς ίδια χρήση ή έστω 
για την εκμίσθωσή του για μέρος του χρόνου, κινούνται 
στα πλέον δημοφιλή νησιά των Κυκλάδων, δηλαδή στη 
Σαντορίνη, στην Πάρο και στη Μύκονο. Αντιθέτως, κατα-

γράφεται μια σχετική πτώση της απήχησης που έχει πλέον 
το ιστορικό κέντρο της Αθήνας στους ξένους επενδυτές, 
εξέλιξη που οφείλεται στο γεγονός ότι η μεγάλη αύξηση 
των τιμών τα τελευταία χρόνια έχει περιορίσει σημαντικά 
τις επενδυτικές ευκαιρίες. Αλλωστε, μεγάλο μέρος των 
ξένων επενδυτών προσέβλεπε και σε μελλοντικά κέρδη 
μέσω της μεταπωλητικής αξίας που θα μπορούσε να έχει 
το προς απόκτηση ακίνητο.
Αυτά τα κέρδη από μελλοντικές υπεραξίες έχουν πλέον 
περιοριστεί σημαντικά, με αποτέλεσμα η απήχηση των εν 
λόγω περιοχών να μειώνεται σε σχέση π.χ. με άλλα ση-
μεία, όπως το κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου ακόμη οι 
αυξήσεις δεν είναι το ίδιο έντονες με εκείνες της Αθήνας.
Ποιοι αγοράζουν πού
Σε πρόσφατη ανάλυσή του, ο Spitogatos ανέφερε ότι κατά 
το 2019 η ζήτηση για αγορές ακινήτων από το εξωτερικό 
καταγράφει αύξηση της τάξεως του 2018, ενώ Αμερικα-
νοί, Γερμανοί και Αγγλοι αποτελούν τους πλέον κινητι-
κούς. Ολλανδοί και Κινέζοι συμπληρώνουν την πρώτη 
πεντάδα, με βάση τις αναζητήσεις για αγορές ακινήτων 
στην Ελλάδα. Η πρώτη δεκάδα συμπληρώνεται από τους 
αγοραστές από τη Γαλλία, την Αυστραλία, τη Σουηδία, τη 
Βουλγαρία και τον Καναδά. Οι Αμερικανοί, οι οποίοι εμ-
φανίζονται ως οι πλέον κινητικοί δυνητικοί αγοραστές, 
αναζητούν ακίνητα κυρίως στη Σαντορίνη, στη Γλυφάδα 

και στη Μύκονο. Αντίστοιχα, οι Γερμανοί ενδιαφέρονται 
περισσότερο για την αγορά ακινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, 
εστιάζοντας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Καλαμα-
ριά και στην Καβάλα.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ζήτηση από τη Μεγάλη 
Βρετανία, η οποία διατηρείται σε υψηλό επίπεδο, παρά 
το επικείμενο Brexit. Οι βασικοί προορισμοί για τους Βρε-
τανούς είναι η Ρόδος, η Γλυφάδα και το Κολωνάκι. Αντί-
στοιχα, οι Ολλανδοί επικεντρώνονται κυρίως στο κέντρο 
της Αθήνας και συγκεκριμένα σε Παγκράτι, Μετς - Καλ-
λιμάρμαρο και Λυκαβηττό. Εν ολίγοις, οι αγοραστές από 
την Ολλανδία έχουν κυρίως επενδυτικό προσανατολισμό 
και αναζητούν διαμερίσματα σε περιοχές υψηλής ζήτησης 
βραχυχρόνιων μισθώσεων.
Γάλλοι και Αυστραλοί
Στον αντίποδα, οι Γάλλοι κινούνται προς παραθεριστικούς 
προορισμούς, όπως η Πάρος και η Σύρος, και δευτερευό-
ντως προς το Κολωνάκι, ενώ οι Αυστραλοί στρέφουν το 
ενδιαφέρον τους σε Γλυφάδα και Καλαμάκι, αλλά και στη 
Σαντορίνη. Οι δε Σουηδοί ενδιαφέρονται περισσότερο για 
ακίνητα στη Ρόδο, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής και στον 
Βόλο (Πήλιο). Στην Καβάλα και στη Σιθωνία αναζητούν 
το επόμενο ακίνητό τους οι Βούλγαροι επενδυτές, ενώ οι 
Καναδοί ενδιαφερόμενοι κινούνται σε περιοχές όπως η 
Καλαμάτα, η Γλυφάδα και η Σαντορίνη.

Τη δέσμευση ότι ως Περιφερειάρχης Αττικής θα κατευθύνει 
όλες τις προσπάθειές του για την επιτυχή μετάβαση στο μο-
ντέλο της κυκλικής οικονομίας και ότι η Περιφέρεια Αττικής 
«θα κάνει την βιώσιμη ανάπτυξη πράξη», διατύπωσε ο Περι-
φερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης κατά τη διάρκεια της ομιλίας 
του στο Urban Growth Conference 2019, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Στη διάσκεψη, στην οποία κεντρικό θέμα είναι η αστική ανά-
πτυξη και η κυκλική οικονομία, ο Γ. Πατούλης επισήμανε ότι 
στόχος της Περιφέρειας Αττικής είναι «η παροχή κινήτρων 
έτσι ώστε η οικονομική ανάπτυξη να συμβαδίζει παράλληλα 
με ζητήματα όπως η μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρη-
σης, η εξάλειψη των αποβλήτων και η συστηματική μείωση 
των εκπομπών άνθρακα». Για να επιτευχθεί ένας τέτοιος 
στόχος, τόνισε ο Γ. Πατούλης, είναι αναγκαία η αξιοποίηση 
της ψηφιακής τεχνολογίας και η συνεργασία με τις τοπικές 
παραγωγικές δυνάμεις. 

Τα οφέλη της κυκλικής οικονομίας
Ο Περιφερειάρχης αναφερόμενος στα οφέλη της κυκλικής 
οικονομίας υπογράμμισε ότι «η μετάβαση στην κυκλική 
οικονομία, από τη μία προστατεύει το περιβάλλον και από 
την άλλη συμβάλλει στην αντιμετώπιση του φαινομένου της 
κλιματικής αλλαγής, ενώ δημιουργεί νέες ευκαιρίες που συν-
δέονται με τη δημιουργία νέων ενεργειακών και καινοτόμων 
προϊόντων, με επενδύσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα 
και την εξοικονόμηση ενέργειας, με νέες υποδομές και με νέες 
θέσεις εργασίας».
Στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης Αττικής πρόσθεσε: «Μεγάλη 
πρόκληση για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανά-
πτυξης αποτελούν η δραστική μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, η εξοικονόμηση ενέργειας, η βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης και η στροφή προς τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. Αναμφίβολα, καταλυτικό ρόλο για τη βιώσι-
μη ανάπτυξη αποτελεί το ανθρώπινο κεφάλαιο και η αξιοποί-

ηση της ευφυίας και της επιχειρηματικότητας με εξειδίκευση 
στις τεχνολογικές καινοτομίες.
Η χρηματοδότηση ενός τέτοιου μοντέλου (με τη συνδρομή 
της ΕΕ) θα πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Πρέπει 
να αναδειχθεί η Ελλάδα ως χώρα παροχής νέων τομέων τε-
χνολογικών καινοτομιών, όπου το δυναμικό ανάπτυξης είναι 
τεράστιο τα επόμενα 5-10 χρόνια».
Στη διάσκεψη εκτός από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατού-
λη, πραγματοποίησαν ομιλίες μεταξύ άλλων, ο Ε. Μπακογιάν-
νης, Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού 
Περιβάλλοντος, η Μ. Γερογιάννη Senior Expert “Innovating 
Cities”, Unit “Future Urban & Mobility Systems”, Directorate-
General for Research and Innovation, European Commission, 
η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Μ. Ανδρούτσου, ο Αντιδήμαρ-
χος Αθηναίων Β. Αξιώτης, κ.α.

ΟΙ 10 ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΞΕΝΟΥΣ

ΣΤΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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Η πορεία υλοποίησης του Φιλόδημου, που λήγει στο τέλος 
του έτους και το νέο πρόγραμμα που θα τον αντικαταστή-
σει, η υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων 
των ΟΤΑ στην Τράπεζα της Ελλάδας και οι προωθούμε-
νες αλλαγές για την ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυ-
σύχναστων παραλιών από τους δήμους, βρέθηκαν στο 
επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ . 
Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας 
ενημέρωσε το ΔΣ για τα αποτελέσματα της πρόσφατης 
συνάντησής του με τον υπουργό Εσωτερικών, Τάκη Θε-
οδωρικάκο και τόνισε την ανάγκη «να διασφαλιστεί πως 
η μετάβαση από το ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα στο άλλο 
θα πρέπει να γίνει γρήγορα, χωρίς να ‘πειραχθούν’ έργα, 

χωρίς να υπάρξουν καθυστερήσεις και επιπλέον γραφειο-
κρατία και με τρόπο δίκαιο και διαφανή».
Να σημειωθεί ότι όλα τα μέλη του Δ.Σ. εξέφρασαν θετι-
κά σχόλια για τον Φιλόδημο, λέγοντας μεταξύ άλλων, 
ότι ήταν πετυχημένο και από κοινού σχεδιασμένο με την 
ΚΕΔΕ, καθώς υπήρξε το μόνο πρόγραμμα που μπορούσε 
να καλύψει ανάγκες των δήμων εκτός του ΕΣΠΑ και είχε 
εξειδικευμένες δράσεις, ιδιαίτερα για τους μικρούς δή-
μους. Για το θέμα της υποχρεωτικής κατάθεσης των ταμει-
ακών διαθεσίμων των δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδας, 
το ΔΣ ζητά την κατάργηση του μέτρου, ή την αναστολή 
της εφαρμογής της σχετικής υπουργικής απόφασης έως 
την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης που έχει καταθέσει 
στο Συμβούλιο της Επικρατείας η ΚΕΔΕ και 70 δήμοι της 

χώρας. 
Τέλος, για τη ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών, σημει-
ώθηκε ότι με τις τροποποιήσεις που προβλέπει το σχέδιο 
Προεδρικού Διατάγματος του υπουργείου Εμπορικής 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανεβαίνει το κόστος 
για τους δήμους κατά 85%, καθώς από τα 10 εκ. ευρώ, 
οι δαπάνες αυξάνονται στα 19,5 εκ. ευρώ. Αποφασίστη-
κε ομόφωνα να ζητηθεί συνάντηση με τα συναρμόδια 
υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών και Εμπορικής 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προκειμένου να ξε-
καθαριστούν οι οικονομικοί παράμετροι του ζητήματος, 
καθώς όπως τονίστηκε, οι δήμοι αδυνατούν να αναλά-
βουν ένα τέτοιο κόστος.

Η ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναλυτι-
κά έχει ως εξής: Στο επίκεντρο της σημερινής, τακτικής συνε-
δρίασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ βρέθηκαν, η πορεία υλοποίησης 
του προγράμματος «Φιλόδημος» καθώς και το νέο πρόγραμ-
μα αντικατάστασής του από το ΥΠΕΣ, η υποχρεωτική μετα-
φορά των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στην Τράπεζα της Ελλάδας, οι νέες ρυθμίσεις 
για την Αυτοδιοίκηση που εισάγονται μετά την ψήφιση του 
πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας, το σχέδιο ΠΔ του 
υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
για την ναυαγοσωστική κάλυψη από τους δήμους των πο-
λυσύχναστων παραλιών, καθώς και ο ορισμός της ελληνικής 
αντιπροσωπείας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών.
Πρόγραμμα «Φιλόδημος»
Δ. Παπαστεργίου: «Το ζητούμενο για την Αυτοδιοίκηση είναι 
να διασφαλιστεί πως η μετάβαση από το ένα πρόγραμμα στο 
άλλο θα πρέπει να γίνει γρήγορα, χωρίς να «πειραχθούν» 
έργα, χωρίς να υπάρξουν καθυστερήσεις και επιπλέον γρα-
φειοκρατία και με τρόπο δίκαιο και διαφανή.»
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δ. Παπαστεργίου ενημέρωσε το Δ.Σ. για 
τις εξελίξεις σχετικά με το πρόγραμμα «Φιλόδημος» και το νέο 
πρόγραμμα ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ κατόπιν συνά-
ντησης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ αντιπροσωπείας ΚΕΔΕ 
και Υπουργού Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικάκου.

Όλα τα μέλη του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ επισήμαναν ότι το πρόγραμμα 
«Φιλόδημος» ήταν πετυχημένο και από κοινού σχεδιασμένο 
με την ΚΕΔΕ, καθώς υπήρξε το μόνο πρόγραμμα που μπο-
ρούσε να καλύψει ανάγκες των δήμων εκτός του ΕΣΠΑ και είχε 
εξειδικευμένες δράσεις, ιδιαίτερα για τους μικρούς δήμους.
Ταμειακά διαθέσιμα Δήμων
Λ. Κυρίζογλου: «Η Αυτοδιοίκηση, όπως αντέδρασε με την 
προηγούμενη κυβέρνηση, αντιδρά και τώρα, «δεν μπορού-
με να έχουμε άλλη άποψη για το θέμα σήμερα και για λόγους 
αξιοπρέπειας και αξιοπιστίας»
Όσον αφορά την κατάθεση των ταμειακών διαθεσίμων των 
Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδας, η εφαρμογή του μέτρου ( 
Π.Ν.Π. 20/4/2015) προκάλεσε έντονη αντίδραση σύσσωμης 
της Αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα η ΚΕΔΕ αλλά και περίπου 
70 δήμοι έχουν προσφύγει στο ΣτΕ με Αίτηση Ακύρωσης.
Εισηγούμενος το θέμα ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος 
Κυρίζογλου, σημείωσε ότι η κεντρική εξουσία επαναφέρει 
το θέμα των ταμειακών διαθεσίμων με εξαιρετικά δυσμενείς 
όρους για την Αυτοδιοίκηση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, ζητά την κατάρ-
γηση της υποχρεωτικής μεταφοράς των ταμειακών διαθεσί-
μων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Τράπεζα της Ελλάδος, 
ή την αναστολή της εφαρμογής της τελευταίας υπουργικής 
απόφασης, έως την εκδίκαση της Αίτησης Ακύρωσης της 

ΚΕΔΕ και των δήμων καθώς και την έκδοση απόφασης από 
το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Σχέδιο ΠΔ του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής για ναυαγοσωστική κάλυψη από τους δήμους
Σε ό,τι αφορά τις αλλαγές που εισάγονται με το σχέδιο του ΠΔ 
για την ναυαγοσωστική κάλυψη από τους δήμους των πολυ-
σύχναστων παραλιών, όπως τονίστηκε από τα μέλη του Δ.Σ. 
που εισηγήθηκαν, Φ. Αναστασιάδη, Δήμαρχο Παγγαίου και Κ. 
Κουκά, Δήμαρχο Μυκόνου, με τις τροποποιήσεις που γίνονται 
στο ισχύον ΠΔ 31/2018 ανεβαίνει το κόστος για τους δήμους 
κατά 85%. Συγκεκριμένα από τα 10 εκ. ευρώ οι δαπάνες εκτο-
ξεύονται στα 19,5 εκ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούν οι δή-
μοι να αναλάβουν ένα τέτοιο κόστος, καθώς τα έσοδα που 
εισπράττουν είναι ελάχιστα σε σχέση με αυτά που καλούνται 
να δαπανήσουν για τη ναυαγοσωστική κάλυψη και για τις 
υπηρεσίες καθαριότητας και ευπρεπισμού.
Το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ αποφάσισε, ομόφωνα, να ζητήσει συνάντη-
ση με τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών 
και Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκειμέ-
νου να ξεκαθαριστεί το «ποιος εισπράττει & ποιος πληρώνει» 
ώστε να βρεθεί τρόπος κάλυψης αυτών των δαπανών από 
τους δήμους, παρουσιάζοντας συγκεκριμένα στοιχεία ανά 
Δήμο.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ
Την μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων στην ΤτΕ και τις προβλέψεις για τη ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών

Δ. Παπαστεργίου για «Φιλόδημο»: Ζητούμενο είναι να διασφαλιστεί γρήγορη μετάβαση από το ένα πρόγραμμα στο άλλο, χωρίς 
να «πειραχθούν» έργα, χωρίς να υπάρξουν καθυστερήσεις
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Τέλη του καλοκαιριού έρχονται στην Ελλάδα από την 
Ιταλία τα πέντε πρώτα υπερσύγχρονα τρένα τύπου «αση-
μένιο βέλος» και θα ακολουθήσουν σε 1,5 χρόνο τα υβρι-
δικά τρένα που αποτελούν ό,τι πιο νέο έχει να επιδείξει η 
τεχνολογία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Διευθύνων Σύμ-
βουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθηγητής, Φίλιππος Τσαλίδης, 
κάνοντας λόγο για «νέα εποχή στον ελληνικό σιδηρόδρο-
μο», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο κ. Τσαλίδης ανακοίνωσε μια σειρά από μεγάλες επενδύ-
σεις «πολλών εκατομμυρίων» όπως ανέφερε, στον τομέα 
των νέων τεχνολογιών που θα συμβάλουν αποφασιστικά 
στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Ελληνικού 
Σιδηροδρόμου ώστε να «φτάσει σύντομα στα Ευρωπαϊκά 
επίπεδα».
Μόνο για τις νέες τεχνολογίες η ΤΡΑΙΝΟΣΕ σχεδιάζει να 
επενδύσει 50 εκατομμύρια ευρώ και μάλιστα σε σχετικά 
σύντομο χρονικό διάστημα.
Ειδικά για το νέο σύστημα ηλεκτρονικής κράτησης της 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ όπου οι επιβάτες θα μπορούν να κλείνουν ει-
σιτήρια και να προγραμματίζουν τα ταξίδια τους όπως 
στα αεροπλάνα, η εταιρεία θα επενδύσει πάνω από 10 
εκατομμύρια ευρώ.
Παράλληλα σχεδιάζεται και μία νέα καινοτομία αυτή του 
«Ενιαίου Εισιτηρίου» όπου κάποιος θα μπορεί να ταξιδεύ-
σει με το ίδιο εισιτήριο με τρένο, αεροπλάνο και πλοίο.
Ο κ. Τσαλίδης ανακοίνωσε ότι επενδύσεις πολλών εκα-
τομμυρίων θα γίνουν και για τον εκσυγχρονισμό και την 
αναβάθμιση των επισκευαστικών μονάδων της πρώην 
ΕΕΣΣΤΥ που ενσωματώθηκε από χθες στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Η 
αρχή θα γίνει από το εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης όπου 

θα επισκευάζονται και θα συντηρούνται τα νέα τρένα που 
θα έλθουν από την Ιταλία και θα ακολουθήσει το εργοστά-
σιο της Αθήνας.
Ο κ. Τσαλίδης διαβεβαίωσε ότι δεν θα θιγούν οι θέσεις 
εργασίας των εργαζομένων της πρώην ΕΕΣΣΤΥ που θα 
πάψει και τυπικά να υπάρχει από την 1η Ιανουαρίου ενώ 
αντιθέτως προγραμματίζονται 400 προσλήψεις. Επίσης η 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας «της νέας μεγάλης ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ «θα συμπεριλάβει τώρα και τους εργαζόμενους της 
πρώην ΕΕΣΣΤΥ. 
Ανοικτό το ενδιαφέρον και για δρομολόγια Με-
τρό -Τραμ
Ερωτηθείς αν η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα ήθελε να μπει στο δίκτυο 
του Μετρό και του Τραμ, ο κ. Τσαλίδης απάντησε λακω-
νικά λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μα εμείς έχουμε άδεια 
λειτουργίας για αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες».
Σε άλλη ερώτηση αν η εταιρεία θα ενδιαφέρονταν να πά-
ρει το Μετρό και το Τραμ σε περίπτωση ιδιωτικοποίησης 
του ή να αναλάβει την λειτουργία του απάντησε ότι «αυτό 
είναι κάτι που θα το συναποφασίσουμε μαζί με την Ιταλική 
μητρική μας εταιρεία Trainitalia.»
Ο κ. Τσαλίδης τόνισε ότι είναι όλα νόμιμα σχετικά με το 
μνημόνιο 15 έτους συνεργασίας της ΤΑΙΝΟΣΕ με τον Ελλη-
νικό Δημόσιο για την εξυπηρέτηση των άγονων γραμμών 
που υπέγραψε στις 30 Νοεμβρίου με τον Υπουργό Υπο-
δομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή. Εξήγησε ότι 
η σχετική προκήρυξη είχε ανακοινωθεί από τον Οκτώβριο 
του 2018, όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, και 
μέσα στον έναν χρόνο που μεσολάβησε δεν εκδήλωσε 
κανένας άλλος σχετικό ενδιαφέρον πλην της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. 

Πρόσθεσε δε ότι στο πλαίσιο αυτής της 15ετους Συμφω-
νίας η ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχει δεσμευτεί να κάνει μια σειρά άπο 
σημαντικές επενδύσεις σε τροχαίο Υλικό, νέες τεχνολογίες 
κ.α.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ανακοίνωσε ότι 
εκσυγχρονίζεται συνεχώς σε όλα τα επίπεδα το δρομολό-
γιο Αθήνα -Θεσσαλονίκη. Τώρα τις γιορτές θα μπουν δύο 
ακόμη δρομολόγια υπέρ ταχείας με μια μόνο στάση στη 
Λάρισα ή το Λιανοκλάδι. Επίσης αναβαθμίζεται το WiFi 
όπου το επιτρέπει τη δίκτυο των εταιρειών κινητής τηλε-
φωνίας - γιατί μεγάλο μέρος των περιοχών όπου διέρχε-
ται το τρένο δεν καλύπτεται-. Ακόμη θα δημιουργηθεί μια 
εφαρμογή (app) για την εξυπηρέτηση των επιβατών αλλά 
και μια αίθουσα ειδικά για τους επιχειρηματίες που επιλέ-
γουν το ταξίδι με το τρένο στην οποία θα τους παρέχονται 
διάφορες ανέσεις για να εργάζονται παράλληλα. Η νέα 
γρήγορη γραμμή που καλύπτει τη διαδρομή σε λιγότερο 
από 4 ώρες είναι απολύτως επιτυχημένη είπε.
Για τον Προαστιακό της Αθήνας ο κ. Τσαλίδης εξήγησε ότι 
η υποδομή όπως είναι σήμερα και ανήκει στον ΟΣΕ δεν 
επιτρέπει να δρομολογηθούν περισσότερα τρένα. Απέδω-
σε επίσης σε μια σειρά από τεχνικά προβλήματα - θέματα 
ασφαλείας κυρίως των σταθμών- που έχουν να κάνουν 
με τον ΟΣΕ το γεγονός ότι δεν λειτουργούν τα ακυρωτι-
κά μηχανήματα παρότι έχουν μπει εδώ και δύο χρόνια. 
«Εμείς πιέζουμε, είπε, εδώ και δύο χρόνια αλλά δεν έχει 
γίνει τίποτα. Η ζημιά και για μας και για τον ΟΑΣΑ είναι με-
γάλη αφού υπολογίζεται πως μόνο το 5% των επιβατών 
χτυπάνε τα εισιτήρια».

Μια μεγάλη επιχείρηση μεταφοράς πτερυγίων ανεμογεν-
νητριών από το Λαύριο στην Θήβα είναι σε εξέλιξη τις νυ-
χτερινές ώρες την τρέχουσα και την επόμενη εβδομάδα, 
μέσω της Ολυμπίας Οδού, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Συγκεκριμένα, περί τις 04.00 τα ξημερώματα της Τρίτης 
10 Δεκεμβρίου 2019 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ανα-
στροφή των δύο πρώτων υπερμεγεθών οχημάτων με-
ταφοράς πτερυγίων ανεμογεννήτριας, μήκους 75 μέτρων 
έκαστο, στην περιοχή των διοδίων Ελευσίνας. 
Ήταν η πρώτη από συνολικά 7 διελεύσεις (2 ή 3 οχημάτων 
κάθε φορά) που προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέχρι τις 
19.12.2019, με στόχο τη μεταφορά των πτερυγίων στο 

υπό κατασκευή Αιολικό Πάρκο στη θέση Κορομπίλι του 
Νομού Βοιωτίας.
Η αναστροφή στην περιοχή της Ελευσίνας ήταν αναγκαία, 
καθώς δεν ήταν δυνατή λόγω του ιδιαίτερα μεγάλου 
μήκους η εκτέλεση της δεξιάς στροφής στον κόμβο Με-
ταμόρφωσης της Αττικής Οδού προς την Εθνική Οδό Αθη-
νών – Λαμίας. 
Για την επιχείρηση αυτή, το προσωπικό της Λειτουργίας 
της Ολυμπίας Οδού χρειάστηκε: 
- Να αποκλείσει τη δεξιά και μεσαία λωρίδα στην περιοχή 
πριν από το Σταθμό Διοδίων Ελευσίνας, όπου τα υπερμε-
γέθη οχήματα στάθμευσαν προσωρινά, 

- Να αφαιρέσει το διαχωριστή των διοδίων. 
Εν συνεχεία με τη συνδρομή της Τροχαίας, έγινε ολιγόλε-
πτος αποκλεισμός της κυκλοφορίας και των δύο ρευμά-
των, προκειμένου να εκτελεστεί με ασφάλεια η αναστρο-
φή των υπερμεγεθών οχημάτων στο χώρο της χοάνης 
των διοδίων. 
Δείτε σχετικό video: 
https://www.youtube.com/watch?v=hQLF84MCssI&t=2s 
Χαρακτηριστικές φωτογραφίες από την επιχείρηση: 
https://we.tl/t-9gD76y8lWx

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΑ «ΣΟΥΠΕΡ» ΤΡΕΝΑ
Σε ευρωπαϊκά επίπεδα σύντομα ο ελληνικός σιδηρόδρομος

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
Αναστροφή στην περιοχή των διοδίων Ελευσίνας της Ολυμπίας Οδού
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Η συνεισφορά της βιομηχανίας πλαστικού στην Ελλάδα, 
οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει, οι παράγοντες που την 
επηρεάζουν και οι προϋποθέσεις για τη μελλοντική της 
ανάπτυξη, είναι οι βασικοί θεματικοί άξονες της μελέτης 
για τον κλάδο, που πραγματοποίησε το Ίδρυμα Οικο-
νομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE) με τίτλο: «Ο 
κλάδος πλαστικών στην Ελλάδα. Συμβολή στην ελληνική 
οικονομία, προκλήσεις και προοπτικές ανάπτυξης», που 
παρουσιάστηκε σε εκδήλωση του «Συνδέσμου Βιομη-
χανιών Πλαστικών Ελλάδος», στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στην Ελλάδα η βιομηχανία πλαστικών αποτελεί σημα-
ντική μεταποιητική δραστηριότητα, με εξειδίκευση σε 
συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς πλαστικών υλών και 
προϊόντων και με αξιοσημείωτη εξαγωγική δραστηριό-
τητα. Περιλαμβάνει μεγάλες βιομηχανίες που διαθέτουν 
σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής, αλλά και μικρό-
τερου μεγέθους βιοτεχνίες. Στις δραστηριότητες του 
εγχώριου κλάδου περιλαμβάνονται η προμήθεια και η 
κατασκευή πρώτης ύλης, η κατασκευή μηχανημάτων, η 
παραγωγή μεγάλου εύρους πλαστικών προϊόντων (από 
σακούλες και φιάλες έως σωλήνες και μέρη αυτοκινήτων) 
και η ανακύκλωση.
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών 
Ελλάδος, κ. Βασίλης Γούναρης, κήρυξε την έναρξη της 
εκδήλωσης αναλύοντας τις αρχές που υπηρετεί η ελλη-
νική βιομηχανία πλαστικών. «Το όραμα του Συνδέσμου 
Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος για βιώσιμη ανάπτυξη 
του κλάδου μας περνά μέσα από την κυκλική οικονομία 
και την ανάδειξη του πλαστικού ως πολύτιμου πόρου, ο 
οποίος θα ανακτάται και θα χρησιμοποιείται, πλέον, ως 
πρώτη ύλη για την παραγωγή και τη μεταποίηση ενός 
προϊόντος» είπε ο κ. Γούναρης, ο οποίος ζήτησε να αντι-
μετωπιστούν οι προκλήσεις συλλογικά.
«Σήμερα, στην εκδήλωση της βιομηχανίας πλαστικών 
στον Δημόκριτο, φροντίσαμε να καλέσουμε εκπροσώ-
πους από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για να συζη-
τήσουμε τις μεγάλες προκλήσεις, που θα αντιμετωπίσου-
με στο μέλλον. Θέλω να ελπίζω από κοινού. Το πράξαμε 
αυτό, γιατί έχουμε την πεποίθηση ότι βιώσιμες λύσεις θα 
υπάρξουν μόνο αν εργαστούμε όλοι μαζί, με κοινές αντι-
λήψεις προς την εκπλήρωση ενός οράματος για μια κοι-
νωνία, όπου θα υπάρχουν μηδενικά απόβλητα. Αν εργα-
στούμε όλοι μαζί, τότε, ναι, μπορούμε να μετατρέψουμε 
το σημερινό πρόβλημα των αποβλήτων σε μια ευκαιρία, 
που θα οδηγήσει στη βιώσιμη ανάπτυξη της βιομηχανίας, 
με απόλυτο σεβασμό στην διασφάλιση της προστασίας 
του περιβάλλοντος».

Κατά την παρουσίαση της μελέτης, χαιρετισμό απηύθυ-
ναν οι κκ: Κωνσταντίνος Αραβώσης, γενικός γραμματέας 
Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Στέλιος Κυμπου-
ρόπουλος, ευρωβουλευτής ΝΔ, Σωκράτης Φάμελλος, 
τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος 
Αρβανιτίδης, τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΚΙ-
ΝΑΛ, Λουκία Κεφαλογιάννη, αντιπεριφερειάρχης Βόρειου 
Τομέα, Κωνσταντίνος Μίχαλος, πρόεδρος Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Βασίλειος Κυλίκο-
γλου, αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
 Ο κ. Νικόλαος Βέττας γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ και κα-
θηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανέλυσε 
στην ομιλία του τις κύριες «τάσεις και προοπτικές της Βιο-
μηχανίας Πλαστικών στην Ελληνική Βιομηχανία» και ακο-
λούθησε η παρουσίαση της μελέτης από τον κ. Svetoslav 
Danchev, υπεύθυνο Τμήματος Μικροοικονομικής Ανάλυ-
σης και Πολιτικής.
Ο κ. Alexandre Dangis, managing director της EuPC 
(European Plastics Converters - Ευρωπαίοι Μεταποιητές 
Πλαστικών), με μια ενδελεχή παρουσίαση ανέλυσε τις 
προοπτικές ανάπτυξης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας πλα-
στικών. «Τα πλαστικά είναι μέρος της λύσης στην κατα-
πολέμηση της κλιματικής αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Η αντικατάσταση των πλαστικών με εναλλακτικά υλικά 
θα αυξήσει τις εκπομπές του CO2» τόνισε ο κ. Dangis. «Η 
μείωση της ανταγωνιστικότητας των μεταποιητών πλα-
στικών, που είναι απόρροια των συνεχιζόμενων νομοθε-
τικών περιορισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα οδηγήσει 
σε μεγάλη απώλεια θέσεων εργασίας, χωρίς τελικά να 
υπάρξει περιβαλλοντικό όφελος». 
   Η Dr Christine Bunte, senior manager Industry Advocacy 
- EU Government Relations BASF Group, εισήγαγε τους 
συμμετέχοντες της εκδήλωσης στον Δημόκριτο στην έν-
νοια της χημικής ανακύκλωσης. Μιας καινοτομίας, που 
θα συμπληρώσει την μηχανική ανακύκλωση και θα αυ-
ξήσει σημαντικά τα ποσοστά της παγκοσμίως. «Η χημική 
ανακύκλωση αποτελεί τον χαμένο κρίκο στην αλυσίδα της 
κυκλικής οικονομίας. Για να φτάσουμε στην υλοποίηση 
της χρειάζεται η περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας, η 
αποδοχή της χημικής ανακύκλωσης από το νομοθέτη και 
οι τροποποιήσεις στο καθεστώς που την διέπει ώστε να 
διευκολυνθεί η λειτουργία της» σημείωσε.
   Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση με θέμα: Η βιώσιμη ανά-
πτυξη της βιομηχανίας των πλαστικών (The sustainable 
growth of Plastics Industry), με τη συμμετοχή των 
κκ: Alexandre Dangis, managing director, European 
Plastics Converters, Svetoslav Danchev, υπεύθυνο Τμή-
ματος Μικροοικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής, Dr 

Christine Bunte, senior manager Industry Advocacy -EU 
Government Relations BASF Group, Jon boom Remy, 
board of directors, Holland Biopolymers.
   Η εκδήλωση έκλεισε με την ανοιχτή συζήτηση με θέμα: 
Το σημερινό πρόβλημα των πλαστικών αποβλήτων, αυ-
ριανή ευκαιρία στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας με 
τη συμμετοχή των κκ: Εμμανουήλ Γραφάκου, γενικού 
γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων, Δρ. Αγγελικής Κο-
σμοπούλου, εθνικής συντονίστριας για θέματα πλαστι-
κής ρύπανσης, εκτελεστικής διευθύντριας, Κοινωφελούς 
Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, Ιωάννη Σιδέρη, 
διευθύνοντος συμβούλου Ελληνικού Οργανισμού Ανα-
κύκλωσης, Στέλιου Κακουλίδη, chief innovation officer 
Πλαστικά Θράκης.
Προκλήσεις της Πλαστικής Βιομηχανίας
Σύμφωνα με την μελέτη που παρουσιάστηκε οι προκλή-
σεις για τον κλάδο αφορούν τις νομοθετικές ρυθμίσεις 
σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης πλαστικών προϊό-
ντων και την διαστρεβλωμένη εικόνα του πλαστικού από 
μερίδα της κοινής γνώμης, την επιδείνωση των οικονο-
μικών συνθηκών στην Ελλάδα στη διάρκεια της κρίσης. 
Επίσης τα υψηλά επιτόκια δανεισμού που αντιμετωπίζουν 
οι ελληνικές επιχειρήσεις και το φορολογικό πλαίσιο που 
χαρακτηρίζεται από αστάθεια και υψηλούς φορολογικούς 
συντελεστές.
Όπως αναφέρεται στην μελέτη, καταγράφηκε ισχυρή 
μείωση της παραγωγής πλαστικών οικοδομικών προϊό-
ντων εξαιτίας της έντονης πτώσης της κατασκευαστικής 
δραστηριότητας στη χώρα κατά τη διάρκεια της κρίσης.
   Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πολιτική για τα απόβλη-
τα και την κυκλική οικονομία η ανακύκλωση πλαστικών 
συσκευασιών πρέπει να ανέλθει στο 55% το 2030. Έχει 
οριστεί στόχος χρήσης ανακυκλωμένου PET στα πλαστικά 
μπουκάλια στο 25% το 2025 και στο 30% το 2030. Προ-
ωθούνται μέτρα για την αύξηση του μεριδίου των επα-
ναχρησιμοποιούμενων πλαστικών συσκευασιών, όπως 
συστήματα επιστροφής εγγύησης.
Τα κράτη μέλη, αναφέρεται στην μελέτη, καλούνται να 
θεσμοθετήσουν εθνικούς ετήσιους στόχους για το ποσο-
στό επαναχρησιμοποιούμενων συσκευασιών. Εισάγεται 
η απαγόρευση στη χρήση ορισμένων πλαστικών προϊό-
ντων μιας χρήσης, όπως πλαστικά μαχαιροπήρουνα και 
πιάτα, καλαμάκια και δοχεία τροφίμων και ποτών από 
διογκωμένη πολυστερίνη. Τίθενται περιορισμοί σε άλλα 
πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης, όπως κυπελάκια και δο-
χεία τροφίμων από άλλες πλαστικές ύλες. 
Συνέχεια στη σελ 12

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΟΒΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τις προκλήσεις και τις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου
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Τον στόχο της κυβέρνησης, που αποτυπώνεται στο νέο Εθνι-
κό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα ( ΕΣΕΚ) και που προ-
βλέπει «στην δεκαετία που έχουμε μπροστά μας, τα σπίτια, οι 
πόλεις μας και η χώρα μας να έχουν μηδενικό αποτύπωμα 
άνθρακα», παρουσίασε η γενική γραμματέας Ενέργειας και 
Ορυκτών Πόρων, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας σε επιστη-
μονική ημερίδα για την «Ενεργειακή αναβάθμιση των δημο-
τικών κτιρίων», που οργάνωσε ο Δήμος Γρεβενών, σημειώνει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η κα Σδούκου ανάφερε ότι το πρόγραμμα των 
πράσινων επενδύσεων που προβλέπει το νέο ΕΣΕΚ «το έχουμε 
κοστολογήσει και αγγίζει τα 43 δισ. ευρώ μέχρι το 2030».
   Έκανε εκτενή αναφορά για την κατάσταση των δημόσιων 
κτιρίων της χώρας, όπου από τα 130.000 κτίρια, το 60% είναι 
ενεργειακής κλάσης Δ, δηλαδή είναι παλιά, είναι ενεργοβόρα 
κι έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1980. Μίλησε για τον 
στόχο που έχει τεθεί έως το 2023, βάσει του οποίου «όλα τα 
δημόσια κτίρια θα πρέπει να έχουν αναβαθμιστεί ενεργειακά 
και να ανήκουν στην ενεργειακή κατηγορία Β». 
   Μίλησε με θερμά λόγια για το σχέδιο «Εξοικονομώ», ανα-
φέρθηκε «στην επιτυχία του προγράμματος, όπου στον προ-
ηγούμενο κύκλο απορροφήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ 280 εκατ. 
ευρώ» και προανήγγειλε ότι στο υπουργείο «ετοιμάζουμε το 
καινούργιο «Εξοικονομώ», με περισσότερα χρήματα, μιας και 
έχει αποδειχθεί ότι πρόκειται για επιτυχημένο πρόγραμμα που 
έχει λάβει ήδη αι τα συγχαρητήρια του αρμοδίου Ευρωπαίου 
Επιτρόπου».
   Ανακοίνωσε ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πρά-

σινου Ταμείου με 55 εκατ. ευρώ, που άνοιξε για υποβολή 
προτάσεων στις 2 Δεκεμβρίου μέχρι τις 8 Μαΐου του 2020 
και απευθύνεται στους δήμους της χώρας. Θα αφορά την 
δημιουργία ποδηλατοδρόμων, ενεργειακή αναβάθμιση κτι-
ρίων και προσόψεων των ΟΤΑ, καθώς και αναβάθμιση των 
πάρκων και πλατειών. Μίλησε για τις Ενεργειακές Κοινότητες, 
τις οποίες χαρακτήρισε «ως σημαντικό ενεργειακό θεσμό που 
ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2018 και μέχρι στιγμής έχουν κατα-
γραφεί 128 κοινότητες που δίνουν έμφαση σε πρακτικές και 
έργα που θα καλύπτουν τις ανάγκες τους».
   «Ο πήχης για την ενέργεια και το κλίμα έχει τοποθετηθεί ψηλά 
και πρέπει να τοποθετηθεί ακόμη ψηλότερα στα Γρεβενά» τό-
νισε η κα Σδούκου και υπογράμμισε ότι πρέπει «να αλλάξουμε 
όλοι τις συνήθειες και τις συμπεριφορές μας στο πλαίσιο των 
δράσεων και παρεμβάσεων έναντι της κλιματικής αλλαγής 
και της ηθικής υποχρέωσης απέναντι στα παιδιά μας». 
   Τα Γρεβενά θα γίνουν η πόλη της Γεωθερμίας 
   Ο δήμαρχος Γρεβενών, Γιώργος Δασταμάνης, αναφέρθηκε 
στον στόχο που έχει θέσει η δημοτική αρχή «με την ενεργεια-
κή αναβάθμιση όλων των δημοτικών κτιρίων με την χρήση 
Γεωθερμίας», πράγμα που θα καταστήσει τον δήμο ως την 
«πόλη της γεωθερμίας», αφού θα κατέχει το ευρωπαϊκό 
ρεκόρ παραγωγής θερμικής ισχύος από γεωθερμία ανά κά-
τοικο.
   Συγκεκριμένα, ο Δήμος Γρεβενών μέσα από ένα μεγαλεπή-
βολο σχέδιο ενεργειακής θωράκισης των κτιριακών δομών 
του όπως σχολεία, δημοτικά κτίρια, κολυμβητήριο, κλπ που 

εκτελεί σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδο-
νίας με προϋπολογισμό πάνω από 8 εκατ. ευρώ, εντάσσει τη 
γεωθερμία ως πρωτεύουσα πηγή θέρμανσης αλλά και ψύξης, 
εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους για τους δημότες έως και 
70% έναντι του πετρελαίου. 
   Ο συνολικός σχεδιασμός προβλέπει την εγκατάσταση γε-
ωθερμικών αντλιών θερμότητας συνολικής ισχύος 2MW, 
δηλαδή περίπου 130W/κάτοικο, αριθμός που αποτελεί ρε-
κόρ όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη, ενώ 
παράλληλα προσπαθεί να συμβάλει τα μέγιστα στην μείωση 
του ενεργειακού αποτυπώματος και στην προστασία του πε-
ριβάλλοντος.
   Ο Δήμαρχος Γρεβενών δήλωσε ότι σε σύντομο χρονικό διά-
στημα «ο δήμος θα γίνει η πρώτη βιώσιμη πόλη στην βόρειο 
Ελλάδα, θα γίνει το παράδειγμα συνέργειας με τα οφέλη να τα 
καρπώνονται οι δημότες του». 
   Ο Δημήτρης Στημονιάρης από το ΠΔΜ έκανε λεπτομερή 
αναφορά στα δημοτικά κτίρια που μετά την ενεργειακή τους 
αναβάθμιση από την κλάση Δ θα γίνουν ενεργειακής κλάσης 
Α+ ελαχιστοποιώντας την ενεργειακή τους κατανάλωση και 
εξοικονομώντας χρήματα από τον προϋπολογισμό του δή-
μου. 
   Στην επιστημονική ημερίδα ήταν παρόντες ο Μητροπολίτης 
Γρεβενών Δαϋίδ, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Δυτικής Μα-
κεδονίας και ο δήμαρχος Δεσκάτης Δημήτριος Κορδίλας.

Συνέχεια από τη σελ 11

Οι προοπτικές του κλάδου εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό 
από τις δυνατότητές του να συμμετέχει ενεργά και εποικο-
δομητικά στη μετάβαση προς ένα υπόδειγμα κυκλικής οικο-
νομίας. Είναι κρίσιμη η συμβολή του εγχώριου συστήματος 
διαχείρισης αποβλήτων, όπου η σημερινή κατάσταση δεν 
είναι ενθαρρυντική.
   Όπως εκτιμά η μελέτη, είναι υπαρκτός ο κίνδυνος η επίτευξη 
των στόχων για την κυκλική οικονομία να συνοδεύεται με 
εξαγωγή ανακυκλώσιμων υλών στο εξωτερικό και την εισα-
γωγή ακριβών δευτερογενών υλών, που θα επιβαρύνει την 
ανταγωνιστικότητα της εγχώριας βιομηχανίας χωρίς απαραί-
τητα να βελτιώνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πλα-
στικών. Στο πλαίσιο αυτό απαιτούνται παρεμβάσεις ούτως 
ώστε τα πλαστικά απόβλητα να μετατραπούν σε πόρους που 

θα μπορούν να αξιοποιηθούν από την εγχώρια βιομηχανία 
πλαστικών, διατηρώντας και ενισχύοντας την ανταγωνιστι-
κότητά της και τη συμβολή της στην ελληνική οικονομία.
   H Ανακύκλωση στην Ελλάδα σε αριθμούς
   -Η Ελλάδα βρίσκεται στη τρίτη υψηλότερη θέση στην Ευ-
ρώπη με βάση το ποσοστό αστικών στερεών αποβλήτων που 
καταλήγουν σε εδαφική διάθεση (80% το 2017), μετά την 
Μάλτα και την Κύπρο.
   -Η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη χαμηλότερη θέση στην ΕΕ 
μετά την Κύπρο, σε όρους κατά κεφαλήν όγκου ανακύκλω-
σης πλαστικών αποβλήτων (4 κιλά ανά άτομο το 2016), ένα-
ντι 16 κιλών ανά άτομο κατά μέσο όρο στην ΕΕ και 32 κιλών 
ανά άτομο στην Αυστρία που πρωτοπορεί στα συστήματα 
διαχείρισης πλαστικών απορριμμάτων.
   Στην μελέτη προτείνεται η εξέταση των ακόλουθων βασικών 
παρεμβάσεων:

   *Εφαρμογή της χωριστής συλλογής ρευμάτων απορριμμά-
των ανά υλικό.
   *Ενίσχυση της ανταποδοτικής ανακύκλωσης και θέσπιση 
συστήματος επιστροφής εγγύησης στα μπουκάλια (πλαστικά 
και γυάλινα).
   *Εντατικοποίηση των εκστρατειών ενημέρωσης.
   *Ενίσχυση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας απο-
βλήτων.
   *Εφαρμογή κριτηρίων κυκλικής οικονομίας στις δημόσιες 
προμήθειες.
   *Ενίσχυση των ηλεκτρονικών συστημάτων και των μηχα-
νισμών ελέγχου.
   *Κίνητρα και κυρώσεις σε περιφέρειες και δήμους.
   *Ενίσχυση της χημικής ανακύκλωσης και άλλων καινοτό-
μων λύσεων.

«ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» 
Είναι ο στόχος της κυβέρνησης τόνισε η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων Αλεξάνδρα Σδούκου

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΟΒΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Προοπτικές της Πλαστικής Βιομηχανίας
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«Η Beyond είναι μία εξωστρεφής έκθεση που μπορεί να γίνει 
σταθμός για την νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς θα είναι η μο-
ναδική ανάλογη έκθεση με εμπορικό χαρακτήρα στη περιοχή» 
δήλωσε το μεσημέρι της Τετάρτης ο Υπουργός Επικρατείας και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στο χαιρετι-
σμό που απηύθυνε κατά την παρουσίαση της έκθεσης Beyond 
4.0, η οποία πρόκειται να διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη 1 έως 4 
Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ.
Ο Υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στον θετικό αντίκτυπο που 
δημιουργεί το τελευταίο διάστημα η έντονη κινητικότητα ανα-
φορικά με ψηφιακές επενδύσεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 
Συμπλήρωσε ότι «χρειάζεται να δώσουμε όλοι την απαραίτη-
τη στήριξη, τη μέριμνα και το focus για να μπορέσει να δώσει 
η πόλη κίνητρα για την παραμονή του δυναμικού της εκεί. Σε 
αυτό το πλαίσιο, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνέργεια 
αυτή που ανακοινώνουμε σήμερα». 
Αναλυτικά ο χαιρετισμός του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης:
«Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δίνουμε μεγάλη 
σημασία στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους. Στις 
απαραίτητες εκείνες αλλαγές που πρέπει να γίνουν, ίσως με κα-
θυστέρηση αρκετών ετών, αλλά που επιτέλους πρέπει να γίνουν 
ώστε να προχωρήσουμε σε επίλυση βασικών εκκρεμοτήτων 
που έχουμε με το παρελθόν.
Άλλωστε, η έκθεση ονομάζεται Beyond 4.0 αλλά η Ελλάδα ακό-
μη δεν είναι Beyond 3.0, δηλαδή δεν έχουμε υπερβεί τις εκκρε-
μότητες με την τρίτη βιομηχανική επανάσταση για να μπούμε 

στην τέταρτη. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με μία σειρά από 
ενέργειες και στο πλαίσιο αυτό έχουμε ανακοινώσει ήδη πολύ 
σημαντικές δράσεις για το επόμενο διάστημα. Από απλές διαλει-
τουργικότητες, δηλαδή μητρώα στο ελληνικό Δημόσιο τα οποία 
«μιλάνε» μεταξύ τους, διαλειτουργούν, συντελούν σε βελτίωση 
της σχέσης του πολίτη με το κράτος, έως τα σχέδια για τη δημι-
ουργία ενός οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ελλάδα.
Εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι αυτή είναι μία από τις καλές ιστο-
ρίες της ελληνικής κρίσης. Μία ιστορία που ξεκινά με ένα πρό-
γραμμα που ονομαζόταν «Jeremie» στην πορεία ονομάστηκε 
«Equifund» και ξεκίνησε να γεννά μια σειρά από καινοτόμες 
επιχειρήσεις μέσα στη χώρα μας κατά τη διάρκεια των ετών της 
κρίσης.
Αυτό το οποίο εκκρεμεί είναι να προσδώσουμε εύρος και κλί-
μακα στον βαθμό που μπορούμε. Έχουμε ελληνικά μυαλά, ως 
χώρα έχουμε το Hardware και δεν έχουμε ακόμα το Software. 
Έχουμε τη βασική υποδομή αλλά μας λείπουν οι σωστοί εκείνοι 
οι θεσμοί, το σωστό “λογισμικό” για να μπορέσουμε να απογει-
ώσουμε αυτές μας τις δυνατότητες.
Με αυτήν την έκθεση προσπαθούμε σήμερα να φτιάξουμε έναν 
τέτοιο θεσμό. Προς αυτήν την κατεύθυνση, το Υπουργείο Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης, η ΔΕΘ Helexpo, η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να διοργανώσουμε 
και να υποστηρίξουμε τη Beyond 4.0, ένα διεθνές γεγονός τε-
χνολογίας και καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη.
Ως Υπουργείο, κάναμε την αρχή με το Digital Greece στη ΔΕΘ. 
Είναι χαρά μας να βλέπουμε startups να αναπτύσσονται να γι-

γαντώνονται, να είναι έτοιμες να κυριαρχήσουν στην ευρύτερη 
αγορά. Η Beyond είναι το επόμενο βήμα, είναι μία εξωστρεφής 
έκθεση που μπορεί να γίνει σταθμός για την νοτιοανατολική Ευ-
ρώπη, καθώς θα είναι η μοναδική ανάλογη έκθεση με εμπορικό 
χαρακτήρα στη περιοχή.
Είναι θετικό ότι ευρύτερα στη πόλη της Θεσσαλονίκης βλέπουμε 
μία έντονη κινητικότητα το τελευταίο διάστημα. Βλέπουμε την 
Pfizer να δημιουργεί Κέντρο τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύ-
νης και ανάλυσης μεγάλων δεδομένων. Βλέπουμε τη Deloitte 
να ιδρύει από το 2018 κέντρο ερευνών στη Θεσσαλονίκη. Την 
CISCO να ετοιμάζει ένα παρόμοιο κέντρο. Την EY να ανακοινώνει 
την επέκταση των γραφείων της στη Θεσσαλονίκη με αύξηση 
του ανθρωπίνου δυναμικού. Ας μην ξεχνάμε, βεβαίως, ότι η 
πόλη έχει μια προφανή προϊστορία στην τεχνολογία, υπάρχουν 
εταιρείες όπως η Beta CAE, εταιρίες κορυφαίες στο είδος τους 
παγκοσμίως. Εταιρίες που στήθηκαν στη Θεσσαλονίκη και δια-
τήρησαν την έδρα τους εκεί.
Χρειάζεται να δώσουμε όλοι την απαραίτητη στήριξη, τη μέ-
ριμνα και το focus για να μπορέσει να δώσει η πόλη κίνητρα 
για την παραμονή του δυναμικού της εκεί. Σε αυτό το πλαίσιο, 
είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνέργεια αυτή που ανα-
κοινώνουμε σήμερα. Είναι προφανές ότι θα επενδύσουμε με 
το σύνολο των δυνατοτήτων μας και των δυνάμεών μας ως 
πολιτεία, έτσι ώστε αυτή η έκθεση να φανεί αντάξια των προσ-
δοκιών, των δικών σας και των δικών μας και να την χτίζουμε 
διαρκώς όλο και καλύτερα».

Τη σύσταση του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού από το 
Υπουργείο Τουρισμού ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Τουρισμού 
κ. Μάνος Κόνσολας, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του μαζί με 
τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού, κ. Κωνστα-
ντίνου Λούλη, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στην πόλη του 
Βόλου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ο κ. Κόνσολας και ο κ. Λούλης, συναντήθηκαν με τον Περι-
φερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Αγοραστό Κώστα, και είχαν ευρεία 
συνάντηση εργασίας με τους Δημάρχους της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, αυτοδιοικητικούς, τουριστικούς, παραγωγικούς και 
επιστημονικούς φορείς στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, 
ενώ επισκέφθηκαν το Δήμο Βόλου, την Περιφερειακή Υπηρεσία 
Τουρισμού και τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου. 
Μέσα από τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου Του-

ρισμού θα μπορούν να αναπτυχθούν συνέργειες, αλλά και να 
υποστηριχθεί το αναπτυξιακό πρότυπο για τον τουρισμό κάθε 
Περιφέρειας αξιοποιώντας τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα. 
Ο Υφυπουργός Τουρισμού και ο Γενικός Γραμματέας, αφού 
άκουσαν όλες τις επισημάνσεις των φορέων και των ενώσεων 
της περιοχής, επεσήμαναν οτι η Θεσσαλία διαθέτει αυτόνομους 
πόλους τουριστικής ανάπτυξης, από το θαλάσσιο τουρισμό έως 
τον χειμερινό τουρισμό, ενώ ανακοίνωσαν ότι το Υπουργείο 
Τουρισμού έχει ήδη έτοιμο το νομοσχέδιο για την ανάπτυξη του 
καταδυτικού τουρισμού το οποίο θα δώσει ώθηση στο νησιω-
τικό σύμπλεγμα των Σποράδων προκειμένου να αναπτύξουν 
εναλλακτικές μορφές τουρισμού. 
Στη συνάντησή τους με τα στελέχη της Περιφερειακής Υπηρεσί-
ας Τουρισμού, αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος για τη μετατροπή 

των υπηρεσιών σε κέντρα παραγωγής τουριστικής πολιτικής 
και των εκσυγχρονισμό τους. 
Κατά την επίσκεψή τους στον Οργανισμό Λιμένος Βόλου, ο κ. 
Κόνσολας και ο κ.Λούλης, ενημερώθηκαν για τις υποδομές του 
λιμανιού επισημαίνοντας ότι με την εκπλήρωση των αναγκαίων 
προϋποθέσεων, ο Βόλος μπορεί να αποτελέσει προορισμό για 
την κρουαζιέρα.
Σε δήλωσή του ο Υφυπουργός Τουρισμού αναφέρει: «Η Περι-
φέρεια Θεσσαλίας μπορεί να διαμορφώσει το δικό της αυτόνομο 
και μοναδικό αναπτυξιακό πρότυπο στον τομέα του τουρισμού 
με πολυκεντρικό χαρακτήρα. Απο την ανάπτυξη του θαλάσσι-
ου, χειμερινού και ορεινού τουρισμού μέχρι το γαστρονομικό, 
αθλητικό και θρησκευτικό τουρισμό».

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Η BEYONd 4.0 ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
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Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος εξελίσσεται στην αρμόδια 
κοινοβουλευτική επιτροπή η συζήτηση του σχεδίου νόμου 
«Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών 
ιδρυμάτων», το καλούμενο σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ». Η διαδικασία 
του κατεπείγοντος βρήκε αντίθετη σύσσωμη την αντιπολίτευ-
ση. Η κυβέρνηση από την πλευρά της επέμεινε στη διαδικασία 
του κατεπείγοντος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Ο ‘ΗΡΑΚΛΗΣ’ είναι ένα κρίσιμο νομοσχέδιο που βρίσκεται σε 
διαβούλευση εδώ και αρκετό καιρό, διαβούλευση με όλες τις 
τεχνικές υπηρεσίες και τα διάφορα ευρωπαϊκά όργανα», είπε 
ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Ζαββός σημειώνοντας 
ότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που θα ρυθμίσει ένα συστη-
μικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας.
Ο κ. Ζαββός είπε ότι το νομοσχέδιο πρέπει να έχει ψηφιστεί 
πριν το τέλος του χρόνου και την ψήφιση του προϋπολογι-
σμού, «διότι είναι κάτι που αναμένουν ασμένως οι επενδυτές».
«Έχουν δημιουργηθεί σαφείς και συγκεκριμένες προσδοκίες 
και οποιαδήποτε καθυστέρηση θα ήταν προς βλάβη αυτού 
του νομοσχεδίου, με το οποίο, το βάρος θα σηκώσουν οι 
επενδυτές και όχι οι φορολογούμενοι», είπε ο υφυπουργός 
Οικονομικών και υπογράμμισε ότι το νομοσχέδιο συζητήθηκε 
και εκπονήθηκε από τους νομικούς της ΤτΕ, των Τραπεζών, 
το ΤΧΣ, υπό την εποπτεία των νομικών του Υπουργείου. 

«Έχει γίνει σημαντική δουλειά και πρωτοποριακή και θα ήταν 
αμαρτία να μην δοθεί το σήμα στους επενδυτές, σε αυτή την 
κρίσιμη περίοδο», είπε ο υφυπουργός Οικονομικών.
«Πρέπει η νέα χρονιά να μας βρει με τις ρυθμίσεις του ΗΡΑΚΛΗ 
έτοιμες. Η ουσία του ζητήματος είναι γνωστή και εύκολο να 
αντιμετωπιστεί σε μια συνεδρίαση», είπε ο εισηγητής της ΝΔ 
Μπάμπης Παπαδημητρίου.
«Δεν καλυπτόμαστε από την αιτιολόγηση διότι εδώ και εύλο-
γο χρονικό διάστημα έχουν ολοκληρωθεί διαδικασίες εγκρί-
σεως. Δημιουργήθηκε μια επίπλαστη μικρή χρονική διάρκεια, 
για να ψηφίσουμε το νομοσχέδιο με αυτή τη διαδικασία που 
δεν τιμά το Κοινοβούλιο», είπε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης 
Μαμουλάκης και επισήμανε ότι «έχουν περάσει δύο μήνες, 
από το πράσινο φως που δόθηκε στην κυβέρνηση και συνε-
πώς δεν έχει δικαιολογία η χρονική αβελτηρία».
«Σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία δυστυχώς η κυβέρνηση έρχε-
ται να δυναμιτίσει το κλίμα και να μας προκαλέσει. Για πολλο-
στή φορά καταθέτει νομοσχέδιο λίγες ώρες προτού μπει στην 
επιτροπή. Δεν έχει προηγηθεί διαβούλευση με τα κόμματα. 
Δεν θα έπρεπε να κληθούν η ΤτΕ, η ΕΕΤ, οι εκπρόσωποι των 
δανειοληπτών;», διερωτήθηκε ο ειδικός αγορητής του Κινή-
ματος Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης.
Τη διαφωνία του με το κατεπείγον δήλωσε και ο ειδικός αγο-

ρητής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος.
«Πρόκειται για την 5η διάσωση των τραπεζών που είτε θα 
πάει καλά είτε δεν θα πάει, το βάρος σηκώνουν οι φορολο-
γούμενοι», είπε ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Βα-
σίλης Βιλιάρδος.
Από τη συνεδρίαση αποχώρησε ο ειδικός αγορητής του ΜέΡΑ 
25 Κρίτων Αρσένης. «Καλούμαστε μέσα σε 24 ώρες να απο-
φασίσουμε να δοθούν και πάλι 12 δισ. ευρώ στις τράπεζες και 
στα αρπαχτικά ταμεία. Είναι εγγυήσεις αλλά και οι εγγυήσεις 
κάποια στιγμή πληρώνονται. Είναι περίπου διπλάσιο από το 
πρωτογενές πλεόνασμα, είναι 50% παραπάνω από τα φορο-
λογικά μας έσοδα. Και αποφασίζεται με τη διαδικασία του κα-
τεπείγοντος και στην πράξη σημαίνει ότι πάμε σε επιτάχυνση 
των εξώσεων», είπε ο Κρίτων Αρσένης προτού αποχωρήσει 
από τη συζήτηση.
Ο υφυπουργός Οικονομικών ωστόσο επέμεινε να προχωρή-
σει η συζήτηση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος σημειώ-
νοντας ότι τεχνικά έχει προηγηθεί μεγάλη διαβούλευση και 
διεργασίες. Επέμεινε παράλληλα ότι «οποιαδήποτε καθυστέ-
ρηση δεν θα ήταν σε όφελος του ελληνικού τραπεζικού συ-
στήματος».

«Το σχέδιο «Ηρακλής», δεν είναι σχέδιο μόνο για τις τράπεζες. Είναι 
σχέδιο για τον Έλληνα πολίτη που γονάτισε τα τελευταία χρόνια, 
έχοντας στερέψει η ρευστότητα από την αγορά», υπογράμμισε ο 
υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Ζαββός, κατά τη συζήτηση 
του νομοσχεδίου «Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις 
πιστωτικών ιδρυμάτων». Με το σχέδιο «Ηρακλής» θα δοθεί, όπως 
τόνισε, η δυνατότητα, απαλλαγμένες οι τράπεζες από ένα μεγάλο 
κομμάτι του βάρους των κόκκινων δανείων, να στηρίξουν την 
πραγματική οικονομία. 
Το σχέδιο νόμου εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, από την αρμόδια κοι-
νοβουλευτική επιτροπή. Υπέρ τάχθηκε η ΝΔ. Επιφύλαξη δήλωσαν 
ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κίνημα Αλλαγής και η Ελληνική Λύση. Καταψήφισε το 
ΚΚΕ. Από τη συνεδρίαση αποχώρησε το ΜέΡΑ 25. 
«Η τιτλοποίηση δεν αφορά την πώληση δανείων σε funds. Η σχέση 
δανειολήπτη με το δάνειο και τις υποχρεώσεις του, δεν αλλάζει με 
τον «Ηρακλή»», είπε ο υφυπουργός Οικονομικών και πρόσθεσε ότι 
υπάρχει μηχανισμός ώστε το δημόσιο να γνωρίσει ποια είναι η πο-
ρεία των τιτλοποιήσεων. 
«Η προστασία των δανειοληπτών ήδη καλύπτεται από τις ισχύουσες 
διατάξεις, τον Κώδικα της ΤτΕ και το ειδικό νομικό πλαίσιο για τη δια-

χείριση των δανείων και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει», διαβεβαίω-
σε ο κ. Ζαββός και πρόσθεσε ότι «δεν πωλούνται δάνεια. Πωλείται το 
ομόλογο το οποίο έχει ως εχέγγυο δάνειο». 
Ο υφυπουργός Οικονομικών είπε ότι με τον «Ηρακλή» δίνεται η 
δυνατότητα για μια συστημική λύση. Όχι για μια λύση βήμα-βήμα. 
Αλλά μια συστημική λύση όπου, με βεβαιότητα, δίνεται η εγγύηση 
των 12 δισ., με σκοπό να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια, σε ύψος, του-
λάχιστον, 30 δισ. Κάθε τράπεζα θα μπορεί να προσαρμόσει τα στοι-
χεία που θέλει, ανάλογα με την τιτλοποίηση και να μπει στο σχέδιο.
«Δίνουμε τη δυνατότητα στις ελληνικές τράπεζες, βασιζόμενοι 
στις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς, να προβούν στη μείωση των 
κόκκινων δανείων, μειώσεις που δεν θα μπορούσαν οι τράπεζες 
να πετύχουν μόνες τους, σε μεγάλο βαθμό, και ενώ δεν έπρεπε να 
επιβαρυνθεί ο φορολογούμενος», είπε ο κ. Ζαββός.
«Η εγγύηση που δίνει το ελληνικό δημόσιο έχει σιγουριά. Εγγυάται 
το καλύτερο κομμάτι της τιτλοποίησης, δηλαδή, το ανώτερο τμήμα 
που έχει ελεγχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τις εταιρείες 
πιστοληπτικής ικανότητας. Με αυτό τον τρόπο ο επενδυτής θα ξέρει 
ότι αυτό είναι το καλύτερο κομμάτι της τιτλοποίησης και θα μπορεί να 
επενδύσει, με εμπιστοσύνη, στο ομόλογο του «Ηρακλή»», ανέφερε ο 

υφυπουργός και επισήμανε ότι για να λειτουργήσει η τιτλοποίηση θα 
πρέπει να πουληθεί το 50+1, «γιατί τότε έχουμε μια απόδειξη, ειδικά 
για τη συμμόρφωση στους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού, ότι 
έχουμε μια λειτουργία της αγοράς. Δηλαδή, η αγορά τραβάει αυτή 
την τιτλοποίηση».
Ο υφυπουργός απάντησε και σε όσους δηλώνουν ότι την εγγύηση 
θα την πληρώσει και πάλι ο φορολογούμενος. «Ακόμη και στην 
απομακρυσμένη περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, ο κίνδυνος 
υπάρχει στο ασφάλιστρο. Έχει δηλαδή τιμολογηθεί. Άρα πρόκειται 
για μια από τις καλύτερες εγγυήσεις που έχει δώσει το ελληνικό Δημό-
σιο», είπε ο κ. Ζαββός και επισήμανε ότι ήδη οι συστημικές τράπεζες 
έχουν ανακοινώσει πλήρη συμμετοχή στο σχέδιο «Ηρακλής».
Αναφερόμενος στο σχέδιο που προωθούσε η προηγούμενη κυβέρ-
νηση, είπε ότι αυτό δεν θα μπορούσε να προχωρήσει διότι για να 
υλοποιηθεί ένα σχέδιο, όπως αυτό του «Ηρακλή», πρέπει να είναι δυ-
νατή η πρόσβαση στις αγορές, «δηλαδή, χαμηλό κόστος άντλησης 
κεφαλαίων, κάτι που έγινε κατορθωτό με την κυβερνητική αλλαγή, 
ώστε οι τράπεζες να πληρώσουν χαμηλές εισφορές για την εγγύηση 
και παράλληλα να γίνει η κατάλληλη διαπραγμάτευση ώστε να στε-
φθεί με επιτυχία».

ΣΧΕΔΙΟ ΗΡΑΚΛΗΣ: ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 
Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος η συζήτηση του νομοσχεδίου

Γ. Ζαββός: Το σχέδιο «Ηρακλής» είναι για τον Έλληνα πολίτη που γονάτισε στην κρίση
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Για την ολομέλεια επιφυλάχθηκε, για την τελική του στάση, ο 
ΣΥΡΙΖΑ, στο νομοσχέδιο «Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε 
τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων». Ο εισηγητής, Χάρης 
Μαμουλάκης, υπογράμμισε ότι το πρόβλημα των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με όρους 
που διασαλεύουν την κοινωνική συνοχή και προειδοποίησε 
ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση πως στις τιτλοποιήσεις, δεν θα 
ενταχθούν και τα στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας.
«Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αποτελούν το μεγαλύτερο 
πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, μέχρι σήμερα. Η επιτυ-
χής έξοδος από τα προγράμματα δημοσιονομικής εποπτείας 
δεν θα είναι ολοκληρωμένη αν το πρόβλημα του ελληνικού 
τραπεζικού συστήματος δεν αντιμετωπιστεί με έγκαιρο και 
αποτελεσματικό τρόπο», ανέφερε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ και 
πρόσθεσε όμως ότι το πρόβλημα αυτό δεν μπορεί να αντιμε-
τωπιστεί με όρους που διασαλεύσουν την κοινωνική συνοχή 
και κοινωνική ειρήνη.
«Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, αν πρώτα δεν 

έχει διασφαλιστεί το δικαίωμα στη στέγαση και αν δεν έχει 
ισχυροποιηθεί η θέση των δανειοληπτών, σε σχέση με τα 
τραπεζικά ιδρύματα», είπε ο κ Μαμουλάκης και πρόσθεσε ότι 
το σχέδιο της απελθούσας κυβέρνησης για την αντιμετώπιση 
του προβλήματος των κόκκινων δανείων ήταν πολυδιάστα-
το και περιελάμβανε πολλά διαφορετικά εργαλεία. Αυτό το 
σχέδιο έχει αποτυπωθεί και στην αναπτυξιακή πολιτική της 
κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με όρους διαφάνειας ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν για τις επερχόμενες αλλαγές 
αναφορικά με τα κόκκινα δάνεια.
«Μέρος της λύσης που προωθούσαμε αφορούσε τη διευκό-
λυνση των τραπεζικών ιδρυμάτων. Το σημερινό σχέδιο που 
καταθέτει η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει να αποτελεί αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης, ανάμεσα στην Ελλάδα και τους ευρωπαϊ-
κούς θεσμούς, από τον προηγούμενο Φλεβάρη. Παράλληλα 
όμως στις προτεραιότητες του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάντοτε και η 
προστασία της πρώτης κατοικίας για τα υπερχρεωμένα νοι-
κοκυριά και η δημιουργία εργαλείων για εκτεταμένες ρυθμί-

σεις δανείων», είπε ο κ. Μαμουλάκης και επισήμανε ότι «για 
τους λόγους αυτούς, το σχέδιο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ 
περιελάμβανε την αναθεώρηση του νόμου Κατσέλη, τον 
εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, τον εκσυγχρονι-
σμό του πτωχευτικού κώδικα, το νόμο για την προστασία της 
πρώτης κατοικίας. Επίσης το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ περιελάμβανε 
και την προοπτική της δημιουργίας bad bank, το σχέδιο θα 
προχωρούσε υπό συνθήκες προστασίας της πρώτης κα-
τοικίας, και η τιτλοποίηση θα αποτελούσε την ύστατη λύση 
για τις τράπεζες. «Δυστυχώς ένα τέτοιο σχέδιο απουσιάζει 
σημαντικά σήμερα», είπε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ και πρό-
σθεσε ότι «δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι στις τιτλοποιήσεις 
δεν θα περιληφθούν τα στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας. 
Οι τράπεζες ενθαρρύνονται κιόλας να προβούν στην κατά το 
δυνατό μεγαλύτερη πώλησή τους, αν θέλουν να απολαύσουν 
τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του σχεδίου».

 Επιφυλάξεις για την ολομέλεια δήλωσε το Κίνημα Αλλαγής 
στο σχέδιο νόμου «Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλο-
ποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων».
   «Μήπως αυτό το νομοσχέδιο ξεχνά κάποιους; Μήπως ξε-
χνά τους δανειολήπτες; Βέβαια για τους δανειολήπτες χθες η 
κυβέρνηση ψήφισε τη δήθεν επέκταση της προστασίας της 
πρώτης κατοικίας για τέσσερις μήνες, μετά επικοινωνιακών 
διθυράμβων και πομπωδών ανακοινώσεων, για να καθησυ-
χάσει όλους όσους αγωνιούν ότι, από το νέο έτος, θα γίνουν 
δέκτες, έντονων επιθετικών κινήσεων, από τα funds, σε σχέση 
με τους πλειστηριασμούς και τις καταθέσεις», σχολίασε ο ει-
δικός αγορητής του Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης.

   Ο Μιχάλης Κατρίνης αναφέρθηκε και στο πλαίσιο για τις ρυθ-
μίσεις δανείων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και κατέθεσε στοιχεία 
από τα οποία προκύπτει ότι σε 35.670 αιτήσεις έχουν γίνει 
μόλις 50 ρυθμίσεις.
   Ο κ. Κατρίνης ανέφερε ότι το Κίνημα Αλλαγής καταθέτει πρό-
ταση νόμου για την επέκταση του νόμου 3869/2010 για έναν 
τουλάχιστον ακόμα χρόνο, στους πραγματικά αδύναμους 
δανειολήπτες, με τη δυνατότητα αγοράς των δανείων, από 
τους δανειολήπτες, προτού αυτά μεταφερθούν στις εταιρείες 
διαχείρισης.
   «Εμείς θεωρούμε ότι το νομοσχέδιο αυτό θα έπρεπε να έχει 
ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και να αναφέρεται κυρίως 

στους δανειολήπτες, με την πρόνοια βεβαίως, να διασφαλίζε-
ται η ισορροπία του χρηματοπιστωτικού συστήματος», είπε ο 
ειδικός αγορητής του Κινήματος Αλλαγής.
   «Το σχέδιο ΗΡΑΚΛΗΣ είναι ένα σχέδιο που απαλλάσσει τις 
τράπεζες μόνο από ένα μέρος των κόκκινων δανείων, το 
οποίο θα πουληθεί στους «επενδυτές», όπως τους χαρακτηρί-
ζει η κυβέρνηση, η οποία ελπίζω να μην οραματίζεται τέτοιου 
είδους επενδύσεις», είπε ο Μιχάλης Κατρίνης και προειδοποί-
ησε ότι μετά την ψήφιση του νόμου θα ενταθούν οι πλειστη-
ριασμοί και οι δανειολήπτες θα είναι ανυπεράσπιστοι απέναντι 
στις επιθετικές διαθέσεις των funds.

Το ΚΚΕ καταψηφίζει το σχέδιο νόμου «Πρόγραμμα παροχής 
εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων» και όπως 
σχολίασε ο ειδικός αγορητής Νίκος Καραθανασόπουλος η 
εξυγίανση των τραπεζών και προστασία των δανειοληπτών 
δεν πάνε μαζί, «είναι σαν δύο καρπούζια στην ίδια μασχάλη». 
«Ή θα είσαι με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και την απαλλα-
γή τους από τα χρέη που έχουν φορτωθεί ή θα είσαι με την 
εξυγίανση των τραπεζών. Και τα δύο δεν γίνονται», είπε ο Νί-
κος Καραθανασόπουλος και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση είναι 
πολύ καθαρή για τη στόχευση της. 
Ο βουλευτής του ΚΚΕ αναφέρθηκε όμως και στο έργο της 
κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. «Το σχέδιο ΗΡΑΚΛΗΣ συνεχίζει τις 
προσπάθειες της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Η σταδιακή άρση 
της προστασίας της πρώτης κατοικίας ξεκίνησε από τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Η εντατικοποίηση των πλειστηριασμών ξεκίνησε από 

τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί ξεκίνησαν με την 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η αδειοδότηση των διαφόρων εταιρειών 
διαχείρισης των κόκκινων δανείων, των κορακιών, ξεκίνησε 
επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ διαμόρφωσε το πλαί-
σιο και η σημερινή κυβέρνηση το εξελίσσει», είπε ο κ. Καρα-
θανασοπουλος. 
Ταυτόχρονα κάλεσε την κυβέρνηση «να αφήσει την κα-
ραμέλα και το πολύ το κυρ ελέησον» ότι όλα αυτά τα κάνει 
για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και τη 
δημιουργία νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, 
από τη στιγμή που υλοποιεί μια πολιτική η οποία δημιουργεί 
χειρότερες θέσεις εργασίας. Ζητούμενο είναι, είπε ο βουλευτής 
του ΚΚΕ, να βρεθούν κεφάλαια για τη χρηματοδότηση επεν-
δυτικών σχεδίων από ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα που 
έχει ανακεφαλαιοποιηθεί τρεις φορές, σε βάρος, των φορολο-

γικών υποζυγίων, των λαϊκών στρωμάτων.
«Με άλλα λόγια στόχος είναι να βρεθούν κεφάλαια ώστε οι 
τράπεζες να γίνουν αιμοδότης του καπιταλιστικού συστήμα-
τος», είπε και τόνισε ότι σκοπός του ΗΡΑΚΛΗ είναι η προστα-
σία των τραπεζών και όχι η προστασία των υπερχρεωμένων 
νοικοκυριών. «Μάλιστα η επιτυχία του σχεδίου είναι συνυ-
φασμένη άμεσα με την ένταση των πιέσεων στα υπερχρε-
ωμένα νοικοκυριά, με την αύξηση των πλειστηριασμών και 
για την πρώτη κατοικία. Είναι φανερό ότι έχουμε να κάνουμε 
με κρατική χρηματοδότηση στο όνομα της βελτίωσης του 
χαρτοφυλακίου τους. Όποια διασφάλιση και αν έχει δε αυτή 
η εγγύηση, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τον κίνδυνο ότι 
μπορεί να καταπέσει και αυτό το βάρος θα πέσει στις πλάτες 
των φορολογουμένων», είπε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ.

ΣΧΕΔΙΟ ΗΡΑΚΛΗΣ: ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 
Χ.Μαμουλάκης: «Δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι δεν θα ενταχθούν στις τιτλοποιήσεις τα στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας»

Μ. Κατρίνης: Καμία πρόνοια για τους δανειολήπτες από την κυβέρνηση, ενόψει πλειστηριασμών

Ν. Καραθανασόπουλος: Σκοπός του «Ηρακλή» είναι η προστασία των τραπεζών και όχι των υπερχρεωμένων νοικοκυριών
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Για γεγονός καινοτομίας και μια εξωστρεφή έκθεση έκανε λόγο 
ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, 
αναφερόμενος στην έκθεση νέων τεχνολογιών, Beyond 4.0 που 
θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη από την 1 μέχρι τις 4 
Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Ο υπουργός, στον χαιρετισμό του κατά τη συνέντευξη Τύπου 
που δόθηκε σήμερα στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, επα-
νέλαβε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι ο ψηφιακός 
μετασχηματισμος, ενώ τόνισε την έντονη επενδυτική κινητικό-
τητα επιχειρήσεων του εξωτερικού που παρουσιάζεται στην 
Θεσσαλονίκη, όπως η Pfisser που ίδρυσε κέντρο καινοτομίας, 
η Delloite με το κέντρο ερευνών, η Cisco και άλλες επιχειρήσεις. 
Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Πιερρακάκης, πρέπει να στηρι-
χθεί η Θεσσαλονίκη και να δοθούν τα απαιτούμενα κίνητρα στις 
επιχειρήσεις.
   Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, 
Απόστολος Τζιτζικώστας, μίλησε για μια έκθεση ορόσημο, ενώ 

επεσήμανε ότι η Περιφέρεια θα εστιάσει στον πυλώνα καινοτο-
μίας και τεχνολογιών, ειδικά αυτήν την εποχή «που η Ελλάδα 
επέστρεψε». Όπως σημείωσε, τιμώμενη πόλη θα είναι το Σαν 
Φρανσίσκο, ενώ το «παρών» θα δώσει και το πανεπιστήμιο 
Στάνφορντ και επιχειρήσεις της Silicon Valley. 
   Για μια συλλογική προσπάθεια που στόχο έχει «να κάνουμε 
διεθνή» αυτή τη νέα έκθεση νέων τεχνολογιών, μίλησε και ο 
πρόεδρος της HELEXPO, Αναστάσιος Τζίκας. «Η Ελλάδα» όπως 
είπε χαρακτηριστικά, «έχει μια τεράστια ευκαιρία, αλλά πρέπει 
να επενδύσουμε στις νέες τεχνολογίες». Τόνισε μάλιστα, ότι η 
Θεσσαλονίκη μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εκθεσιακό hub 
στον τομέα της καινοτομίας και τεχνολογίας σε όλη την περιοχή 
της νοτιοανατολικής Ευρώπης.
    «Πλατφόρμα επιχειρηματικότητας, τεχνολογίας και γενικά 
πλατφόρμα του αύριο» χαρακτήρισε το Beyond 4.0 ο διευθύ-
νων σύμβουλος της Helexpo, Κυριάκος Ποζρικίδης. Τι θα περι-
λαμβάνει όμως το καινοτόμο εγχείρημα, Beyond 4.0;

   Ένα μεγάλο εύρος επιχειρήσεων τεχνολογίας θα παρουσιάσει 
το έργο του σε τομείς όπως βιοτεχνολογία, τεχνητή νοημοσύ-
νη, ψηφιακή εκπαίδευση και υγεία, ρομποτική, το δίκτυο 5 G, 
έξυπνες πόλεις κά. «Πρόκειται για έκθεση, συνέδριο, μετασχη-
ματισμό» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ποζρικίδης και σημείωσε 
ότι απευθύνεται στις χώρες της Μέσης Ανατολής, ΝΑ Ευρώπης, 
αλλά και Β. Αφρικής.
   Όπως τονίστηκε στην συνέντευξη Τύπου το Beyond 4.0 θα 
δώσει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να διαδράσουν μετα-
ξύ τους, να ανταλλάξουν ιδέες και πρακτικές, να έχουν παραγω-
γικές συζητήσεις και να επικοινωνήσουν από κοντά με ένα ευρύ 
κοινό.
   Στην εποχή ψηφιακής οικονομίας αναφέρθηκε και ο πρόεδρος 
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Εμπορίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), 
Κωνσταντίνος Μίχαλος.

Υπεγράφη χθες, Τετάρτη, από την υπουργό Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, η απόφαση με την οποία κατα-
νέμονται 7 εκατ. ευρώ στα ελληνικά πανεπιστήμια και στην 
ΑΣΠΑΙΤΕ σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ..
Ιδιαίτερης σημασίας είναι για το υπουργείο, το γεγονός ότι η εν 
λόγω κατανομή έγινε βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.
«Κάνουμε τις εξαγγελίες μας πράξη και εισάγουμε ήδη αντικει-
μενικά κριτήρια στην κατανομή της χρηματοδότησης σε τριτο-
βάθμια ιδρύματα της χώρας, διορθώνοντας στρεβλώσεις και 
πρακτικές του παρελθόντος», δήλωσε σχετικά η κ. Κεραμέως.
Το υπουργείο είχε ζητήσει από τις διοικήσεις των ιδρυμάτων, 
αναλυτικά ενημερωμένα στοιχεία, για τον αριθμό των φοιτη-
τών, τα οποία δεν υπήρχαν καταγεγραμμένα.
«Βάσει του αριθμού των ενεργών προπτυχιακών φοιτητών, 
των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτό-
ρων, έγινε η κατανομή στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώ-

ρας και στην ΑΣΠΑΙΤΕ, πρόσθετης έκτακτης χρηματοδότησης 7 
εκατ. ευρώ», τόνισε η υπουργός.
Ακολουθεί ο πίνακας με την κατανομή της χρηματοδότησης.
1. ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: 
910.458,97 ευρώ
2. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 744.795,62 
ευρώ
3. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ: 224.417,47 ευρώ
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: 172.449,96 ευρώ
5. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ: 22.806,76 ευρώ
6. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙ-
ΣΤΗΜΩΝ: 157.430,21 ευρώ
7. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 182.372,99 ευρώ
8. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ: 500.423,92 ευρώ
9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: 231.542,05 ευρώ
10. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ: 211.750,05 ευρώ

11. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: 510.063,06 ευρώ
12. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ: 305.856,68 ευρώ
13. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: 70.380,56 ευρώ
14. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: 118.103,07 ευρώ
15. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: 204.233,42 ευρώ
16. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 565.139,97 ευρώ
17. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: 330.191,10 ευρώ
18. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: 115.169,42 ευρώ
19. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: 158.836,20 
ευρώ
20. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 491.460,74 ευρώ
21. ΠΑΝEΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 213.967,19 ευρώ
22. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: 43.328,79 ευρώ
23. ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: 475.751,52 ευρώ
24. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΠΑΙΤΕ): 39.070,28 ευρώ

Αρκετές ζημιές προκάλεσε η σημερινή βροχόπτωση στα παρά-
λια του νομού Λάρισας, καθώς το νερό που κατέβασαν τα ρέ-
ματα στην περιοχή, πλημμύρισε τους δρόμους αλλά και αρκετά 
σπίτια σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας τόνισε 

ότι οι ζημιές είναι αρκετές σε υποδομές, αλλά και σε σπίτια, ενώ 
σημείωσε ότι καλύτερη εικόνα θα υπάρχει το πρωί της Πέμπτης 
με το πρώτο φως της ημέρας. 
Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας η Πυροσβεστι-
κή Υπηρεσία κλήθηκε να παρέμβει στην περιοχή, καθώς ένας 

ηλικιωμένος άνδρας εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητο του και δεν 
μπορούσε να μετακινηθεί.
Υπενθυμίζεται ότι τα ρέματα στην περιοχή από νωρίς το πρωί 
είχαν φουσκώσει, και είχε αποφασιστεί η προληπτική διακοπή 
της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Το Επενδυτικό Φόρουμ Κύπρου- Ελλάδας με θέμα «Επεν-
δυτικά ταμεία και ναυτιλία - Συνεργασίες για το μέλλον μας» 
διοργάνωσαν χθες το υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας Κύπρου, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος 

σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ..
Κατά τις εργασίες του φόρουμ, παρουσιάστηκαν οι δυνατό-
τητες συνεργασίας μεταξύ των δύο επιχειρηματικών κοινοτή-
των στους τομείς της ναυτιλίας και των επενδυτικών ταμείων. 
Παράλληλα, υπήρξε μία αμφίδρομη ενημέρωση σχετικά με 

τις εξελίξεις στην αγορά και επισημάνθηκε ότι σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία υστέρηση της πα-
ρουσίας του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος στη ναυ-
τιλιακή βιομηχανία.

Η ΝΕΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2020

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΥΨΟΥΣ 7 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΛΑΡΙΣΑ: ΑΡΚΕΤΕΣ ζΗΜΙΕΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΚΥΠΡΟΥ - ΕΛΛΑΔΑΣ 
Με έμφαση στους τομείς της ναυτιλίας και των επενδυτικών ταμείων
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Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, 
η πρώτη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τις 
γεωτρήσεις που θα γίνουν στην περιοχή του Κατακόλου, για την 
ανάπτυξη του κοιτάσματος υδρογονανθράκων του Δυτικού Κα-
τακόλου, στον Πύργο Ηλείας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Κατά τη συνεδρίαση ο πρόεδρος της Ελληνικής Διαχειριστικής 
Εταιρείας Υδρογονανθράκων Γιάννης Μπασιάς αναφέρθηκε 
στη σημασία που θα έχει για την ευρύτερη περιοχή η ανάπτυξη 
του κοιτάσματος του Δυτικού Κατακόλου, καθώς είναι το πρώτο 
κοίτασμα που θα τεθεί σε παραγωγή στη Δυτική Ελλάδα. Επίσης, 
παρουσίασε τον εποπτικό μηχανισμό παρακολούθησης της εκτέ-
λεσης της σύμβασης του έργου από την ανάδοχο εταιρεία.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πό-
ρων και Χωροταξίας, Λάμπρος Δημητρογιάννης παρουσίασε 

αναλυτικά τις προβλέψεις της ΜΠΕ και μεταξύ άλλων περιέγραψε 
τις γεωτρητικές εργασίες. Όπως είπε «στο πλαίσιο της Α’ φάσης του 
σταδίου Α του Προγράμματος Ανάπτυξης του κοιτάσματος, οι γε-
ωτρητικές εργασίες περιλαμβάνουν τη διάνοιξη δύο γεωτρήσεων 
εκτεταμένης οριζόντιας μετατόπισης (ERD) από τη χερσαία περιοχή 
παραχώρησης (γήπεδο έργου) στην ακτή προς την κορυφή του 
αντικλίνου του ταμιευτήρα του κοιτάσματος που βρίσκεται περί-
που 3,5 km νότιο-δυτικά».
Οι χερσαίες εγκαταστάσεις θα τοποθετούνται σε οικόπεδο συνολι-
κής έκτασης 18.326,84 m2, η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως δάσος 
και βρίσκεται εντός της ζώνης προστασίας Β1 του κηρυγμένου 
αρχαιολογικού χώρου ακρωτηρίου Αγ. Ανδρέα - Κατακόλου.
Εκ μέρους της αναδόχου Energean, o Τεχνικός Σύμβουλος Δρ. 
Κωνσταντίνος Νικολάου παρουσίασε εκτενώς όλες τις παραμέ-

τρους που έχει λάβει υπόψιν της η Μελέτη Περιβαλλοντικών και 
Κοινωνικών Επιπτώσεων του έργου σχετικά με την κοινωνική 
και οικονομική δραστηριότητα, την γεωλογία και τη μορφολογία 
του εδάφους, τα σεισμολογικά χαρακτηριστικά και τα ρήγματα της 
περιοχής. Τόνισε ότι στην περιοχή της Ηλείας και της ΒΔ Πελοπον-
νήσου έχουν πραγματοποιηθεί 38 γεωτρήσεις ως τώρα χωρίς να 
έχει παρουσιαστεί πρόβλημα. Επεσήμανε δε ότι η μεγάλη διαφορά 
σε σχέση με τη γεωτρητική δραστηριότητα του παρελθόντος είναι 
η εξέλιξη της τεχνολογίας, του θεσμικού πλαισίου και των ελεγκτι-
κών μηχανισμών.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο έδωσε τη συγκατάθεσή του, με την 
προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση έγκρισης 
των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι παρατηρήσεις των αρ-
μόδιων υπηρεσιών.

Μεγάλη πρόκληση για τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης 
(ΕΟΑΝ) και το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος χαρα-
κτήρισε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η εκπρόσωπος του οργανισμού, 
Μαρίνα Παπαδάκη, το θέμα του περιορισμού των πλαστικών μιας 
χρήσης και της ενσωμάτωσης της σχετικής οδηγίας 904 του 2019 
στην ελληνική νομοθεσία ως το τέλος του 2020, ώστε να απαγο-
ρευτεί σταδιακά η χρήση τους από το 2021. 
Μιλώντας σε ημερίδα για τη διαχείριση των αστικών στερεών 
αποβλήτων στην κυκλική οικονομία, η κ. Παπαδάκη, υπογράμμι-
σε, παράλληλα, ότι ο άνθρωπος είναι σημαντικό κομμάτι της κυ-
κλικής οικονομίας και στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΟΑΝ, σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Παιδείας καταβάλλουν προσπάθειες για τη δημιουρ-
γία εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα γίνονται στα σχολεία. 
Επιπλέον ανέφερε ότι ο οργανισμός έδωσε βαρύτητα στο θέμα της 
μείωσης της χρήσης της πλαστικής σακούλας με το περιβαλλοντι-
κό τέλος που είναι ανταποδοτικό και η νέα διοίκησή του, διερευνά, 
σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο, τις ενέργειες πρόληψης 
στις οποίες θα διοχετευτεί το τέλος.
Ν. ζεϊμπέκης: Στόχος η αλλαγή της νοοτροπίας των 
πολιτών
      Από την πλευρά του, ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος του 
Δήμου Θεσσαλονίκης για δράσεις που αφορούν την καθαριότητα 
της πόλης, Νικόλαος Ζεϊμπέκης τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι οι προ-
σπάθειες του δήμου εστιάζονται στην αλλαγή της νοοτροπίας των 
πολιτών και την ενημέρωσή τους, κάτι που, όπως είπε, αναμένεται 
να έχει θετικά αποτελέσματα στη δημόσια υγεία και την αισθητική 
της πόλης. Παρουσίασε, άλλωστε, αναλυτικά τους στόχους του 
Δήμου στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων με χρονικό 
ορίζοντα το 2023.

Αναξιοποίητα, μέχρι στιγμής, τα οργανικά απορρίμ-
ματα 
      Στο μεταξύ, αναξιοποίητα παραμένουν, μέχρι στιγμής, τα οργα-
νικά απορρίμματα, καθώς σύμφωνα με στοιχεία από τους Δήμους 
Καλαμαριάς και Θέρμης, τα οποία παρουσίασε ο εκπρόσωπος της 
Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ «Ανατολική Α.Ε», Δημήτρης Τσι-
φτελίδης, δεν υπάρχουν αξιοποιήσιμα αποτελέσματα από τα δύο 
προγράμματα κομποστοποίησης, που πραγματοποιούνται στους 
δύο δήμους. Ο ίδιος τόνισε ότι τα εν λόγω απορρίμματα αποτελούν 
πολύ μεγάλο μέρος των απορριμμάτων συνολικά καθώς φτάνουν 
στο 44,3% της συνολικής παραγωγής, ενώ παράλληλα μεγάλη 
είναι και η ανάγκη για την αύξηση των ποσοστών της ανακύκλω-
σης. Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζεται η τοποθέτηση των καφέ 
κάδων για τα οργανικά απόβλητα από το 2020, ώστε το έργο να 
είναι σε πλήρη ανάπτυξη του 2023, καθώς επίσης και η ανάπτυξη 
των καφέ κάδων σε σημεία μεγάλης παραγωγής όπως οι χώροι 
εστίασης, οι λαϊκές αγορές, τα σούπερ μάρκετ και οι χώροι συνά-
θροισης κοινού. 
Το ευρωπαϊκό έργο Collectors - Στροφή στη διαλογή 
στην πηγή
      Κατά την ημερίδα για τη διαχείριση των αστικών στερεών απο-
βλήτων στην κυκλική οικονομία παρουσιάστηκε το ευρωπαϊκό 
έργο Collectors, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 
2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια του έργου, κα-
ταγράφηκαν 252 διαφορετικά συστήματα διαχείρισης αστικών 
αποβλήτων και δημιουργήθηκε βάση δεδομένων με έρευνες, 
νομικές πληροφορίες και ορθές πρακτικές από 24 κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
      Σύμφωνα με τον Σύμβουλο του έργου Twan van Leeuwen, 

δεν υπάρχει μαγική συνταγή για ένα σύστημα καθώς αυτό θα 
πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των δήμων. Ωστόσο υπο-
γράμμισε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μεγάλη στροφή προς την 
διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή, κάτι, που, όπως είπε, δεν 
αυξάνει τα ποσοστά της ανακύκλωσης χωρίς να αυξηθούν τα τέλη 
καθαριότητας. 
Από την πλευρά του, ο σύμβουλος του προγράμματος Bernard 
Steubing, μίλησε ξεχωριστά για την ανακύκλωση διαφορετικών 
ρευμάτων απορριμμάτων και επισήμανε ότι το μέταλλο φτάνει 
σε ποσοστό 100% αλλά το χαρτί δεν φτάνει στην πλήρη ανακύ-
κλωσή του καθώς έχει διασπώμενες ίνες και τα αποτελέσματα δεν 
είναι τόσο υψηλά. Στο πλαστικό υπάρχουν απώλειες στη φάση της 
διαλογής και έτσι η ανακύκλωσή του φτάνει το 53% ενώ στους 
λαμπτήρες και τα μικρά ηλεκτρονικά υλικά τα αποτελέσματα δεν 
είναι ενθαρρυντικά καθώς πολύ μικρό ποσοστό από αυτά χρησι-
μοποιούνται για την παραγωγή παρόμοιων υλικών και η ίδια η δι-
αδικασία της ανακύκλωσής τους είναι πολύ δύσκολη. Αυτός είναι 
και ο λόγος που, όπως είπε, οι περισσότερες χώρες της ΕΕ δεν έχουν 
πετύχει τους στόχους της ανακύκλωσης των εν λόγω υλικών. 
Σε ό,τι αφορά τους στόχους της ΕΕ για το 2030, αυτοί ορίζουν ότι 
θα πρέπει να οδηγούνται στη συλλογή ανακυκλώσιμων το 85% 
του χαρτιού, το 55% του πλαστικού, το 60% του μετάλλου και το 
75% του γυαλιού. 
Με βάση τα παραπάνω, ο κ. Steubing σημείωσε ότι αν βελτιω-
νόταν η σημερινή κατάσταση με αύξηση της ανακύκλωσης κάθε 
υλικού μόλις κατά 10%, το αποτέλεσμα για το περιβάλλον θα ήταν 
πολύ σημαντικό, με παράλληλα οφέλη, μεταξύ άλλων, τη μείωση 
της παραγωγής του χαρτιού και τη μείωση των αερίων του θερ-
μοκηπίου. 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
Για τις γεωτρήσεις στην περιοχή του Κατακόλου  

ΠΡΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2020 Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μεγάλη αύξηση 60,5% σημειώθηκε στον όγκο της ιδιωτικής 
οικοδομικής δραστηριότητας τον Σεπτέμβριο εφέτος, καθώς, 
σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, εκδόθηκαν 1.316 οικοδομικές άδειες, 
που αντιστοιχούν σε 344,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.769,1 
χιλιάδες m3 όγκου, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Έτσι, υπήρξε αύ-

ξηση 8,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 28,2% στην 
επιφάνεια και 60,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο 
μήνα του 2018.
    Το 9μηνο, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει 
αύξηση 8,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 6,6% 

στην επιφάνεια και 9,7% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη 
περίοδο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2018.

ΕΛΣΤΑΤ: ΑΥΞΗΣΗ 60,5% ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 
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Στις υψηλότερες προεκλογικές παροχές από αυτές που είχαν 
εκτιμηθεί οφείλεται η αναθεώρηση προς τα πάνω των εκτιμή-
σεων για τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας κατά το πρώτο 
εξάμηνο του 2019, σύμφωνα με ανάλυση του Συνδέσμου Επι-
χειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). 
Συγκεκριμένα –όπως αναφέρει το ΑΠΕ-  το 1ο τρίμηνο σύμ-
φωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η ανάπτυξη αναθεωρήθηκε σε +1,4% 
από +1,1% προηγουμένως και το 2ο τρίμηνο σε +2,8% από 
+1,9% προηγουμένως ενώ συνολικά στο ενιάμηνο του 2019 
η ανάπτυξη επιταχύνθηκε οριακά σε +2,2%, έναντι +2,1% στο 
εξάμηνο του 2019, και +2% στο ενιάμηνο του 2018.
Ο ΣΕΒ σημειώνει πάντως ότι «οι αναθεωρήσεις των τριμήνων 
του 2019 γίνονται στη βάση μη αναθεωρημένων στοιχείων για 
το 2018, που, ενώ κανονικά έπρεπε να είχαν αναθεωρηθεί τον 
Οκτώβριο του 2019, τελικά δεν αναθεωρήθηκαν».
Εκτιμά επίσης ότι θα χρειαστεί σημαντική ανάκαμψη στις επεν-
δύσεις σε πάγια και στην ιδιωτική κατανάλωση κατά το τέταρτο 
τρίμηνο, ώστε ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ να διαμορφωθεί 
άνω του 2%, όπως προβλέπεται στον Προϋπολογισμό 2020 

καθώς, πέραν των καθαρών εξαγωγών που συμβάλλουν ση-
μαντικά με 1 π.μ. στο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ, η συμβολή της 
ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων σε πάγια περιορί-
ζονται σε 0,1 π.μ. η κάθε μία. 
Κατά τον ΣΕΒ η συγκράτηση των επενδύσεων αποτυπώνει τις 
αβεβαιότητες λόγω της προεκλογικής περιόδου, και, ενδεχο-
μένως, την προσδοκία των επιχειρήσεων για χαμηλότερους 
φορολογικούς συντελεστές και ευνοϊκότερη μεταχείριση των 
επενδύσεων, πριν δεσμεύσουν πόρους σε επενδύσεις. Εκτιμά 
πάντως ότι «στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, αλλά και το 2020, 
αναμένεται πλέον επιτάχυνση των επενδύσεων, καθώς η συνο-
λική φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων μειώθηκε, ο 
βαθμός προβλεψιμότητας σε ό,τι αφορά το φορολογικό πλαίσιο 
αυξήθηκε και το πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων ανα-
βαθμίσθηκε σημαντικά με τον αναπτυξιακό νόμο».
Ο ΣΕΒ υπογραμμίζει εξάλλου ότι «θα πρέπει να δοθεί απόλυτη 
προτεραιότητα στην αποκατάσταση της λειτουργίας του τραπε-
ζικού συστήματος, όχι μόνο μέσω της παροχής εγγυήσεων του 
δημοσίου στο πλαίσιο τιτλοποίησης των τραπεζικών δανείων 

σε καθυστέρηση (Σχέδιο Ηρακλής), αλλά και της εφαρμογής 
μιας συνολικής και πιο φιλόδοξης στρατηγικής αναδιάρθρωσης 
χρεών, που να στηρίζεται και σε ένα πιο αποτελεσματικό πλαί-
σιο δικαστικών διαδικασιών και ρυθμίσεων στο πτωχευτικό 
δίκαιο, καθώς και τη σταδιακή κατάργηση σε μόνιμη βάση του 
ιδιότυπου καθεστώτος προστασίας στον τομέα της στεγαστικής 
πίστης και της πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών σε δόσεις 
στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία». Επίσης, προσθέτει, 
μεγαλύτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στο δημοσιονομικό μίγμα 
πολιτικής προς την κατεύθυνση όχι μόνο της επέκτασης της φο-
ρολογικής βάσης και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, 
αλλά και του εξορθολογισμού των δαπανών μέσω τόνωσης 
στοχευμένων κοινωνικών δαπανών και δημοσίων επενδύσε-
ων, στο πλαίσιο συμφωνημένης με τους θεσμούς αναθεώρη-
σης των στόχων πρωτογενών πλεονασμάτων προς τα κάτω. 
Τέλος, πρωτοβουλίες πρέπει να αναληφθούν στον τομέα της 
απελευθέρωσης των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών.

Σε 210,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ενοποιημένες πωλήσεις της 
Τέρνα Ενεργειακή το εννεάμηνο 2019 έναντι 208,5 εκατ. ευρώ 
το εννεάμηνο 2018, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν σε 
169,3 εκατ. ευρώ έναντι 154,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περ-
σινό διάστημα, αυξημένα κατά 9,6%. Τα έσοδα από τον τομέα 
της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν σε 26,3 εκατ. ευρώ, 
έναντι 9,6 εκατ. ευρώ, στο εννεάμηνο του προηγούμενου έτους. 
Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς 
τρίτους διαμορφώθηκαν στα 2,5 εκατ. ευρώ έναντι 13,2 εκατ. 
ευρώ το εννεάμηνο 2018. Τα έσοδα από τον τομέα των παρα-
χωρήσεων διαμορφώθηκαν σε 12,5 εκατ. ευρώ έναντι 31,3 
εκατ. ευρώ, στην αντίστοιχη περσινή περίοδο, λόγω της ολο-
κλήρωσης της κατασκευής της Μονάδας Επεξεργασίας Απορ-

ριμμάτων Ηπείρου («ΜΕΑ Ηπείρου»).
Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, 
φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθε σε 
132,7 εκατ. ευρώ, έναντι 120 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2018, 
αυξημένη κατά 10,6%. 
Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) 
ανήλθαν σε 92 εκατ. ευρώ έναντι 84,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα 
κατά 9%. 
Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 41,8 εκατ. ευρώ έναντι 
27,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2018, αυξημένα κατά 49,9%. Τα 
καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορ-
φώθηκαν στα 40,3 εκατ. ευρώ, έναντι 25,9 εκατ. ευρώ, αυξη-
μένα κατά 55,8%, κυρίως λόγω της αυξημένης εγκατεστημένης 
ισχύος ΑΠΕ, αλλά και εξαιτίας κερδών από συναλλαγματικές 

διαφορές και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα.
Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (τραπεζικός δανεισμός 
μείον ταμειακά διαθέσιμα και δεσμευμένες καταθέσεις) στο τέ-
λος του εννεαμήνου 2019 διαμορφώθηκε στα 711 εκατ. ευρώ, 
έναντι 689 εκατ. ευρώ στο τέλος εξαμήνου του 2019, αυξημένη 
κατά περίπου 22 εκατ. την τελευταία περίοδο, καθώς συνεχίζο-
νται οι επενδύσεις του Ομίλου.
Συνολικά, η Τέρνα Ενεργειακή λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει 
πλήρως αδειοδοτήσει 1.512 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην 
Ευρώπη και την Αμερική. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του 
Ομίλου ανέρχεται πλέον σε 1.390 MW. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος 
έχει εγκαταστήσει 607 MW στην Ελλάδα, 651 MW στις ΗΠΑ και 
132 MW στην Ν.Α. Ευρώπη. Στόχος της εταιρείας είναι να προ-
σεγγίσει το μέγεθος των 2.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία.

Τη συνεργασία της με το δίκτυο ΑΤΜ της Euronet Ελλάδος, ανα-
κοίνωσε η Attica Bank, πολλαπλασιάζοντας έτσι τα σημεία που 
μπορούν να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους, τα οποία πλέ-
ον αριθμούν σε πάνω από 1.000 ATM πανελλαδικά, σημειώνει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Με την συνεργασία αυτή, η Attica Bank, όπως αναφέ-
ρεται σε ανακοίνωση της, ενισχύει την παρουσία της πανελλαδικά, 
παρέχοντας στους πελάτες της την δυνατότητα πρόσβασης και 
χρήσης του δικτύου ΑΤΜ της εταιρείας χωρίς κόστος εξυπηρέ-
τησης.  Το δίκτυο ATM της Euronet, προσφέρει στους κατόχους 
καρτών της Attica Bank προσωποποιημένη πρόσβαση και την 
ίδια εμφάνιση και ροή συναλλαγών, που προσφέρουν σήμερα τα 
ATM του δικτύου της Τράπεζας.
Αναλυτικότερα, οι κάτοχοι χρεωστικών, πιστωτικών και προπλη-
ρωμένων καρτών της Attica Bank, έχουν τη δυνατότητα διενέρ-
γειας συναλλαγών στο δίκτυο της Euronet στην Ελλάδα, το οποίο 

διαθέτει ATM εγκατεστημένα σε σημεία μεγάλης επισκεψιμότητας, 
όπως αεροδρόμια, λιμάνια, κέντρα πόλεων, τουριστικές περιοχές, 
εμπορικά κέντρα & κέντρα ψυχαγωγίας, σουπερμάρκετ κ.λπ.
Οι κάτοχοι καρτών Attica Bank μπορούν να πραγματοποιούν χω-
ρίς κόστος συναλλαγές ανάληψης μετρητών, ερώτησης υπολοί-
που, τελευταίας κίνησης λογαριασμού, αλλαγής και απεμπλοκής 
PIN και σύντομα ενεργοποίησης κάρτας. 
Σημειώνεται επίσης ότι το λογότυπο της Attica Bank θα εμφανίζε-
ται στην πρόσοψη όλων των ATM της Euronet, καθώς και στην 
οθόνη συναλλαγών.
Όλες οι συναλλαγές, διατίθενται σε 2 γλώσσες (Ελληνικά και Αγγλι-
κά) και εκδίδουν τις αντίστοιχες αποδείξεις που εκδίδονται και από 
τα ATM της Attica Bank.
Σχετικά με την υποστήριξη των πελατών της Attica Bank, επι-
σημαίνεται ότι για θέματα λειτουργίας των ATM θα γίνεται από 

το Κέντρο Εξυπηρέτησης πελατών της Euronet (τηλέφωνο επι-
κοινωνίας υπάρχει σε εμφανές σημείο σε κάθε ATM). Για θέματα 
συναλλαγών, θα γίνεται από το Κέντρο Εξυπηρέτησης πελατών 
της Attica Bank στο τηλέφωνο 210-3669000, το οποίο ενημερώ-
νεται σε πραγματικό χρόνο για όλες τις συναλλαγές των καρτών 
έκδοσης της Τράπεζας που πραγματοποιούνται στο δίκτυο ΑΤΜ 
της εταιρίας.
Η νέα συνεργασία της Attica Bank με την Euronet, καθώς και η 
υφιστάμενη συνεργασία της με το δίκτυο ΑΤΜ των Συνεταιριστι-
κών Τραπεζών, παρέχει πλέον τη δυνατότητα διενέργειας συναλ-
λαγών χωρίς κόστος στους κατόχους καρτών έκδοσης της Attica 
Bank, σε περισσότερα από 1.000 ΑΤΜ πανελλαδικά.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ζΗΤΑ Ο ΣΕΒ

ΣΤΑ 210,7 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2019 

ATTiCA BANK: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ATM ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 1.000 ΣΗΜΕΙΑ 
Συνεργασία με Euronet  
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Τη σημαντική ενίσχυση της νέας επιχειρηματικότητας, κα-
ταγράφοντας μια από τις υψηλότερες διαχρονικά επιδόσεις, 
και τη βελτίωση των προσδοκιών για την οικονομία και το 
επιχειρείν, καταγράφει η ετήσια έκθεση για την Επιχειρημα-
τικότητα 2018-2019, που παρουσιάστηκε σήμερα από το 
Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) 
σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η επιχειρηματικότητα αρχικών 
σταδίων για το 2018, σύμφωνα με την έκθεση ενισχύεται: 
Ειδικότερα, το 2018, το 6,4% του πληθυσμού της χώρας 
ηλικίας 18-64 ετών (περίπου 418 χιλ. άτομα) βρισκόταν 
στα αρχικά στάδια έναρξης μιας επιχείρησης, συμπεριλαμ-
βανομένης της αυτοαπασχόλησης, από 4,8% το 2017. Πα-
ράλληλα, περιορίζεται στο 2,8% του πληθυσμού (183 χιλ. 
άτομα), το ποσοστό ατόμων που διέκοψε την επιχειρηματι-
κή του δραστηριότητα (έναντι 4,8% το 2017), κυρίως λόγω 
έλλειψης κερδοφορίας. 
Από το σύνολο των ευρημάτων, διαφαίνεται πως η άμ-
βλυνση των αβεβαιοτήτων, η αναπτυξιακή δυναμική της 
περυσινής χρονιάς, καθώς και η εμφάνιση κάποιων νέων 
χρηματοδοτικών εργαλείων, ενίσχυσαν τη νέα επιχειρη-
ματικότητα και την έναρξη αυτοαπασχόλησης, παρά τη 
δυσμενή φορολογική μεταχείρισή της. Όμως, η αύξηση 
της επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων τροφοδοτείται 
περισσότερο από επίδοξους επιχειρηματίες, γεγονός που 
υποδηλώνει μεν μια αλλαγή προσδοκιών και ένα ευνοϊκό-
τερο κλίμα στην οικονομία, αλλά θα πρέπει να μετατραπεί 
στην πορεία σε νέα εγχειρήματα. ‘Αλλωστε, έχει μεγαλύτε-
ρη σημασία σε μια οικονομία, η ενίσχυση των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών της νέας επιχειρηματικότητας, ώστε να 
βελτιώνονται οι προοπτικές βιωσιμότητας και το πολλα-
πλασιαστικό τους αποτέλεσμα, και όχι απλώς η αριθμητική 
αύξηση των νέων εγχειρημάτων. 
Σε αυτό το πλαίσιο, η μελέτη καταγράφει μεν βελτίωση της 
εικόνας, ωστόσο τα αποτελέσματα δεν είναι ακόμα ικανο-
ποιητικά: αν και ενισχύεται η επιχειρηματικότητα ευκαιρίας 
(48,9% του συνόλου, περίπου 204 χιλ. άτομα) και περιορί-
ζεται η επιχειρηματικότητα ανάγκης (20,8% του συνόλου, 
87 χιλ. άτομα), τα περισσότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
παραμένουν «κοινά»: χαμηλή καινοτομία, είσοδος σε αγο-
ρές με ήδη ισχυρό ανταγωνισμό και χρήση καθιερωμένων 
τεχνολογιών για την πλειονότητα των εγχειρημάτων, παρό-
λο που ενισχύονται οι εξαιρέσεις.
Ταυτόχρονα, διαφαίνεται μικρή υποχώρηση του μέσου με-
γέθους των νέων εγχειρημάτων κατά την έναρξη λειτουρ-
γίας, καθώς σχεδόν ένα στα τέσσερα εγχειρήματα (23,4%) 
προσφέρει απασχόληση αποκλειστικά στους ιδρυτές του. 
Ωστόσο, βελτιώνονται οι προσδοκίες απασχόλησης στο 
μέλλον, καθώς το 85% εκτιμούν ότι την επόμενη πενταετία 
θα δημιουργήσουν τουλάχιστον μια θέση εργασίας. 
Η έκθεση δημοσιεύεται για 16η συνεχή χρονιά στο πλαίσιο 
της συμμετοχής του ΙΟΒΕ στο διεθνές ερευνητικό πρόγραμ-
μα Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Την παρουσία-
σε ο επιστημονικός υπεύθυνος του παρατηρητηρίου επιχει-
ρηματικότητας του ΙΟΒΕ, ‘Αγγελος Τσακανίκας, επίκουρος 
καθηγητής ΕΜΠ. 
Στα ειδικότερα σημεία της έκθεσης, θα πρέπει να σημειω-

θούν οι ακόλουθες θετικές εξελίξεις: Η ενίσχυση της επι-
χειρηματικότητας ευκαιρίας για τέταρτη συνεχή χρονιά, η 
εντονότερη συνεισφορά άτυπων επενδυτών στη χρημα-
τοδότηση νέων εγχειρημάτων, αν και πρόκειται κυρίως για 
μέλη της οικογένειας, η ενίσχυση εγχειρημάτων μεταποί-
ησης και πρωτογενούς τομέα, καθώς και το χαμηλότερο 
ποσοστό όσων διέκοψαν ή ανέστειλαν την επιχειρηματική 
τους δραστηριότητα το 2018. Επίσης οι καλύτερες προσδο-
κίες για τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν, οι υψη-
λότερες προσδοκίες για επιχειρηματικές ευκαιρίες στη χώρα 
στο επόμενο διάστημα, αλλά και η βελτίωση στην αυτοπε-
ποίθηση για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
καθώς και η ακόμα καλύτερη εικόνα της επιχειρηματικότη-
τας ως επιλογή επαγγελματικής σταδιοδρομίας 
Στις αρνητικές εξελίξεις θα πρέπει επίσης να σημειωθούν, η 
σχετική υποχώρηση συμμετοχής στην επιχειρηματικότητα 
ατόμων με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο, η μικρή υπο-
χώρηση της εξωστρέφειας, η στασιμότητα στη γυναικεία 
επιχειρηματικότητα, καθώς και η υποχώρηση του μέσου 
μεγέθους κατά την έναρξη του νέου εγχειρήματος. Επίσης, 
η πολύ μικρή βελτίωση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της 
νέας επιχειρηματικότητας σε όρους καινοτομίας, εισόδου σε 
νέες αγορές και τεχνολογικής αναβάθμισης και ο σταθερά 
υψηλός φόβος της αποτυχίας, παρά τη βελτίωση 
Τέλος, σημειώνεται ότι τα πρώτα αποτελέσματα για το 2019, 
δείχνουν σημαντική αύξηση του ποσοστού της επιχειρημα-
τικότητας αρχικών σταδίων σε επίπεδο άνω του 8% του 
πληθυσμού.

Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ της Θερμοκοιτίδας Νεοφυ-
ών Επιχειρήσεων Αθήνας (ΘΕΑ) του ΕΒΕΑ και του Περιφε-
ρειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής (ΠΤΑΑ), υπέγραψαν 
ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) 
και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθη-
νών (ΕΒΕΑ), Κωνσταντίνος Μίχαλος και ο περιφερειάρχης 
Αττικής, Γιώργος Πατούλης. Σκοπός του Συμφώνου είναι 
η συνεργασία και η ανάληψη κοινών συνεργειών για την 
προώθηση, υλοποίηση, ενθάρρυνση και ενεργό στήριξη 
της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Αττική σημειώνει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Σε δηλώσεις του ο Κωνσταντίνος Μίχαλος, ανέφερε: 
«Σήμερα ανακοινώνουμε την υπογραφή ενός νέου συμ-
φώνου συνεργασίας, το οποίο αποτελεί συνέχεια της 
στρατηγικής συμμαχίας που έχει το ΕΒΕΑ με την Περι-
φέρεια Αττικής, με τη βεβαιότητα ότι θα αποτελέσει ένα 

δυναμικό εργαλείο για την παραγωγική ανασυγκρότηση, 
όχι μόνο της Αττικής, αλλά συνολικά της οικονομίας της 
χώρας, μέσα από τη στήριξη της νεανικής και όχι μόνο 
επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων βιώσιμων 
και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Έτσι θα συμβάλ-
λουμε ενεργά και στην αντιμετώπιση του brain drain όσο 
και του brain waste, της φυγής, αλλά και της σπατάλης, 
της υποαξιοποίησης ανθρώπινου κεφαλαίου, που συνι-
στούν τη μεγαλύτερη ίσως πρόκληση, στην προσπάθεια 
να χτίσουμε κάτι υγιές μετά τα χρόνια της κρίσης.
   Ως ΕΒΕΑ αποδίδουμε πολύ μεγάλη σημασία στη στήριξη 
της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Υπηρετώντας αυτό 
το στόχο, το Επιμελητήριό μας έχει αναπτύξει ένα ολο-
κληρωμένο πλέγμα δομών και υπηρεσιών, όπως είναι η 
Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων και 
το Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων του ΕΒΕΑ. Επιπλέον, 

από κοινού με την Περιφέρεια έχουμε θεσμοθετήσει και 
διοργανώνουμε τα βραβεία Athens Startup Awards, το 
Athens Innovation Festival και συμμετέχουμε σε διεθνή 
events καινοτομίας».
   Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης Αττικής ανέφε-
ρε μεταξύ άλλων: «Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 
Αττικής ως μοχλός ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής 
καλύπτει τις ανάγκες του περιφερειακού σχεδιασμού 
χρηματοδοτώντας και υλοποιώντας έργα για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την 
έρευνα και την καινοτομία, την κοινωνική συνοχή και την 
προστασία του περιβάλλοντος.
   Στην κατεύθυνση αυτή, η Περιφέρεια Αττικής επιλέγει 
στρατηγικά την στήριξη της νεανικής καινοτόμου επιχει-
ρηματικότητας, γιατί μπορεί να αναδειχθεί σε καθοριστικό 
παράγοντα για την ανάκαμψη της οικονομίας του τόπου».

Η ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΙΟΒΕ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΒΕΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
Για τη στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας
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Tο πλήρως ανακαινισμένο Θεμιστόκλειο Στάδιο στην Ε΄ Δη-
μοτική Κοινότητα, παρέλαβε σήμερα ο Δήμος Πειραιά, ενώ 
η χρήση του προς τους δημότες θα δοθεί από τη Δευτέρα το 
πρωί σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ..
   Το έργο της ανακατασκευής του ιστορικού «Θεμιστόκλειου», 
πραγματοποιήθηκε έπειτα από την εκπόνηση τεχνικής μελέ-
της από τον Δήμο Πειραιά, με χρηματοδότηση της Περιφέρει-
ας Αττικής.
   Σημειώνεται, ότι το έργο περιελάμβανε την πλήρη ανα-
κατασκευή του στίβου, του γηπέδου μπάσκετ και των δύο 
κτιρίων του σταδίου, ενώ με παρεμβάσεις του Οργανισμού 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ΟΠΑΝ ανακατασκευ-
άστηκαν τα αποδυτήρια και αντικαταστάθηκαν όλοι οι προ-
βολείς του σταδίου. Σημειώνεται ότι το Θεμιστόκλειο Στάδιο 
θα είναι ανοικτό από τις 7:00 έως τις 22:00 και θα φυλάσσεται 
σε 24ωρη βάση.
   «Η προσπάθεια για την υλοποίηση του έργου ξεκίνησε το 
καλοκαίρι του 2016, με την υπογραφή της προγραμματικής 
σύμβασης με τον Δήμο Πειραιά από την τότε διοίκηση της 

Περιφέρειας» δήλωσε η αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, Σταυ-
ρούλα Αντωνάκου.
   Υπογράμμισε ότι το στάδιο θα εξυπηρετεί για άθληση εκα-
τοντάδες πολίτες, καθημερινά, ενώ ανέφερε ότι η Περιφέρεια 
έχει βάλει ως στόχο, το 2020 να προσπαθήσει να βρει χώρους 
προκειμένου να δημιουργηθούν γήπεδα για τον κόσμο, με 
ελεύθερη πρόσβαση.
   «Η ανακατασκευή του ιστορικού Θεμιστόκλειου Σταδίου 
είναι μια ακόμη δέσμευση της δημοτικής αρχής, η οποία γί-
νεται πράξη. Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση, που 
υλοποιήθηκε με μελέτη του Δήμου και χρηματοδότηση της 
Περιφέρειας Αττικής» δήλωσε από την πλευρά του ο δήμαρ-
χος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.
   Ανέφερε ότι είναι ιδιαίτερα χαρούμενος που η Ε΄ Δημοτική 
Κοινότητα διαθέτει πλέον έναν σύγχρονο και ασφαλή αθλη-
τικό πολυχώρο, λέγοντας πως η ανακατασκευή του Θεμιστό-
κλειου αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα των Πειραιωτών και των 
κατοίκων της περιοχής, καθώς επί πολλά χρόνια δεν είχαν 
πραγματοποιηθεί ανάλογες παρεμβάσεις στον χώρο.

   Σημείωσε επίσης, ότι έγινε μια συγκροτημένη και συστη-
ματική προσπάθεια τα τελευταία πέντε χρόνια από τη δημο-
τική αρχή, προκειμένου να ανακατασκευαστούν οι αθλητικές 
εγκαταστάσεις της πόλης, καθώς και να δημιουργηθούν νέες.
   Ο κ. Μώραλης επεσήμανε πως θα υπάρχει 24ωρη φύλα-
ξη στο Θεμιστόκλειο Στάδιο, λέγοντας χαρακτηριστικά πως 
οφείλουμε όλοι να το σεβαστούμε και να το προστατεύσουμε, 
προκειμένου να διατηρηθεί στην καλύτερη δυνατή κατάστα-
ση για να το χαίρονται καθημερινά οι Πειραιώτες.
   Ο πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας του Δήμου Πειραιά, Ιωσήφ Βουράκης, τόνισε ότι 
τη Δευτέρα το πρωί παραδίδεται στους Πειραιώτες ένας σύγ-
χρονος και πλήρως εξοπλισμένος στίβος, με γήπεδο μπάσκετ, 
με καινούργια αίθουσα μπαλέτου και ρυθμικής γυμναστικής 
και άλλες υποδομές. Ο κ. Βουράκης επεσήμανε ότι μετά από 
αρκετά χρόνια ο κλασικός αθλητισμός, έχει πλέον «σπίτι» στην 
πόλη, δωρεάν για όλους. Τόνισε ότι θα υπάρχει συγκεκριμένο 
ωράριο για τους δημότες και για τις ομάδες.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας, μετά από πρόσκλη-
ση του δημάρχου Ωρωπού, Γιώργου Γιασημάκη επισκέφθηκε 
το χώρο των ιστορικών φυλακών Ωρωπού, στις οποίες κρατή-
θηκαν σπουδαίες προσωπικότητες όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, 
ο Μανώλης Γλέζος, ο Χαρίλαος Φλωράκης και ο Ανδρέας Λε-
ντάκης σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, η επί-
σκεψη του κ. Τσιάρα εντάσσεται στο πλαίσιο του αιτήματος για 

παραχώρηση από το υπουργείο Δικαιοσύνης στον δήμο Ωρω-
πού του ιστορικού αυτού χώρου προκειμένου να μετατραπεί σε 
«Κέντρο Ιστορίας, Δημοκρατίας και Πολιτισμού».
Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο δημαρχείο 
Ωρωπού, παρουσία και του βουλευτή της Ν.Δ., Βασίλη Οικο-
νόμου, όπου ο κ. Τσιάρας ενημερώθηκε για τα σχέδια του δή-
μου προκειμένου να αποκατασταθεί η σημασία και η αξία του 
ιστορικού αυτού μνημείου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις 

περαιτέρω πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής.
Προς την κατεύθυνση αυτή ο υπουργός Δικαιοσύνης εξέφρασε 
την πολιτική βούληση να παραχωρηθεί ο χώρος των παλαιών 
φυλακών στους πολίτες του Ωρωπού και ήδη ζήτησε από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου να εξετάσουν όλα τα νο-
μικά ζητήματα και τις τεχνικές παραμέτρους.

 Σαράντα χρόνια λειτουργίας συμπλήρωσε η εταιρεία Apivita, η 
οποία απασχολεί 278 εργαζομένους, δραστηριοποιείται σε πε-
ρισσότερες από 20 χώρες και παράγει πάνω από 300 προϊόντα 
σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.   
   Στο πλαίσιο της επετειακής εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε 
στην αίθουσα «Σταύρος Νιάρχος» της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, 
ο ιδρυτής και πρόεδρος του ΔΣ της Apivita, Νίκος Κουτσιανάς, 
έκανε μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία και στην καινοτομία 
της εταιρείας, που στη 40χρονη πορεία της «παρέμεινε πιστή στη 
φιλοσοφία της, στις αξίες, στο όραμά της και στην εταιρική κοινω-
νική ευθύνη». Όπως είπε, από το πρώτο φαρμακείο που ξεκίνησε 
μέχρι και σήμερα στις βιοκλιματικές της εγκαταστάσεις, η Apivita 
επιμένει φυσικά, επιστημονικά και καινοτόμα, με σεβασμό πάντα 
στις εμπνεύσεις της, τη μέλισσα και την ελληνική χλωρίδα. Κλείνο-

ντας, ευχαρίστησε όλους τους συνοδοιπόρους της εταιρείας, που 
της είναι πιστοί στα 40 της χρόνια, αλλά και προσωπικά την Νίκη 
Κουτσιανά, συνιδρύτρια της Apivita, που μετουσίωσε το όραμα σε 
προϊόντα.
   Στη συνέχεια, ο Κώστας Μόκας, γενικός διευθυντής Apivita Ελ-
λάδος, μίλησε για την ανάπτυξη της μάρκας στην ελληνική και στη 
διεθνή αγορά, και από την πλευρά του ευχαρίστησε όλους όσους 
έχουν στηρίξει την εταιρεία όλα αυτά τα 40 χρόνια για να φτάσει η 
εταιρεία εδώ που βρίσκεται σήμερα.   
   Τέλος, τον κύκλο των ομιλιών έκλεισε η Ζωή Αγαθοπούλου, 
Head of Global Brand Development, που μίλησε για το μέλλον 
της εταιρείας και τους τρόπους με τους οποίους το όραμα των 
ιδρυτών, 40 χρόνια μετά από τη δημιουργία της εταιρείας, είναι 
πιο ζωντανό από ποτέ και μετουσιώνεται σε πράξη και έργο που 

αναπτύσσεται και «ταξιδεύει» σε όλον τον κόσμο.   
   Η ιστορία της εταιρείας ξεκίνησε το 1979 σε ένα φαρμακείο στην 
Αθήνα, εκεί όπου «γεννήθηκαν» τα πρώτα φυσικά καλλυντικά 
με πρόπολη, μέλι, κερί μέλισσας, βασιλικό πολτό, εκχυλίσματα 
φυτών και αιθέρια έλαια από δύο φαρμακοποιούς, τον Νίκο 
και τη Νίκη Κουτσιανά, με όραμα έναν υπεύθυνο και βιώσιμο 
τρόπο ζωής. Από το 1979 μελετά την αποτελεσματικότητα των 
προϊόντων της μέλισσας και της ελληνικής φύσης και επενδύει 
στην επιστημονική έρευνα και καινοτομία. Η Apivita είναι από τις 
πρώτες εταιρείες καλλυντικών παγκοσμίως που χρησιμοποίησε 
την πρόπολη στα προϊόντα της, ενσωματώνοντας το βραβευμένο 
πατενταρισμένο εκχύλισμα πρόπολης των εργαστηρίων της στα 
προϊόντα της, τα οποία περιέχουν έως και 100% συστατικά φυ-
σικής προέλευσης.

TΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΕΛΑΒΕ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Από τη Δευτέρα θα δοθεί για χρήση από τους δημότες

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΩΡΩΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 
Για να γίνουν «Κέντρο Ιστορίας, Δημοκρατίας και Πολιτισμού»

ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ APiviTA





 ανοίγει πανιά, για να γίνει επιχείρηση
Εδώ η   δέα σου

Το Blue Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region είναι ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) 
επιταχυντής καινοτόµων ιδεών, ειδικά για τη θαλάσσια οικονοµία. 

Μια σηµαντική πρωτοβουλία για την υποστήριξη καινοτόµων ιδεών, ατοµικών ή οµαδικών, 
ερευνητών, νέων ή επίδοξων επιχειρηµατιών, σχετικών µε τη θαλάσσια οικονοµία.

Οι ιδέες αυτές υποστηρίζονται στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης 
και προώθησης, προκειµένου να εξελιχθούν σε επίδοξα επιχειρηµατικά σχέδια.

Από την ιδέα στο prototype: 5 κατηγορίες

 Πληροφορίες προς 
«ναυτιλοµένους»: hcmr.gr    prototype.tee.gr 

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η  Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Η  Γ Ι Α  Τ Η  Γ Α Λ Α Ζ Ι Α  Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η

Θαλάσσια 
Bιοτεχνολογία
[Marine 
Biotechnology]

Παράκτιος 
και Θαλάσσιος 
Τουρισµός 
[Coastal and 
Maritime Tourism] 

3 Θαλάσσιες 
Ανανεώσιµες 
Πηγές Ενέργειας
[Marine Renewable 
Energy (MRE)]

Θαλάσσια
Επιτήρηση
[Maritime 
Surveillance]

4 52Θαλάσσια 
Yδατοκαλλιέργεια 
[Marine Aquaculture (MA)] 
και Αλιεία Μικρής 
Κλίµακας [Small Scale 
Fisheries (SSF)]

1
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ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: KΙΝΔΥΝΟΣ 
ΜΠΛΑΚ ΑΟΥΤ ΣΤΙΣ  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Μπλακάουτ στις μεταβιβάσεις και στις αγοραπωλησίες ακινή-
των προκαλεί η δυσκολία στη συγκρότηση των επιτροπών εν-
στάσεων. Μέχρι να επιλυθούν οι ενστάσεις, τα ακίνητα παραμέ-
νουν μπλοκαρισμένα... Αν και το πρόβλημα δεν είναι σημερινό 
έρχεται και πάλι στην επικαιρότητα λόγω της επικείμενης ανάρ-
τησης στο Κτηματολόγιο για τον Δήμο της Αθήνας που ξεκινά 
στις 15 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό στάδιο 
στην όλη διαδικασία της κτηματογράφησης όπου οι ιδιοκτήτες 
θα πρέπει για δύο μήνες (τέσσερις οι κάτοικοι εξωτερικού και το 
Δημόσιο) να ελέγξουν πώς έχει καταγραφεί η περιουσία τους κι 
αν υπάρχουν λάθη θα πρέπει να υποβληθούν οι απαραίτητες 
ενστάσεις. 
Η διαφορά, ωστόσο, με το προηγούμενο στάδιο (αυτό της προ-
ανάρτησης που ολοκληρώθηκε στις 23 Αυγούστου) είναι ότι 
εδώ, οι όποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν, γίνονται μόνο μέσω 
των αρμόδιων επιτροπών ενστάσεων εφόσον δεν αφορούν 
επικαιροποίηση στοιχείων ή πρόδηλα σφάλματα. 
Και εδώ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν καλά τα θέματα 
του Κτηματολογίου, έγκειται το μεγάλο πρόβλημα. Οι επιτροπές 
που συνεδριάζουν μία φορά την εβδομάδα (και αποτελούνται 
από δικαστικούς, τοπογράφους, νομικούς με τους αναπληρω-
τές τους και γραμματεία) έχουν πρόβλημα στη συγκρότησή 
τους - κυρίως - λόγω της απασχόλησης των τοπογράφων μη-
χανικών σε έργα κτηματογράφησης σε όλη τη χώρα αλλά και 
για οικονομικούς λόγους. 
Κατά τις ίδιες πηγές, «ο πρόεδρος λαμβάνει μεικτά 50 ευρώ, τα 
μέλη 40 ευρώ και η γραμματεία 30 ευρώ ανά συνεδρίαση που 
είναι μια φορά την εβδομάδα». Έτσι, όπως εξηγούν «πολλοί 
αποφεύγουν να συμμετέχουν με συνέπεια η διευθέτηση των 
υποθέσεων να αργεί και να πηγαίνουν πίσω οι μεταβιβάσεις και 
οι αγοραπωλησίες των ακινήτων...». 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ. Έτσι, σε μια προσπάθεια να 
κερδηθεί χρόνος, όπως λέει στα «ΝΕΑ» ο συντονιστής του έρ-
γου (για τον Δήμο της Αθήνας) και εκπρόσωπος της αναδόχου 
εταιρείας Γιώργος Δημητρίου, θα εφαρμοστεί το «μοντέλο που 
εφαρμόστηκε στους δασικούς χάρτες». 
Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει, όπως ο ίδιος εξηγεί, πως θα εξετα-
στούν/ κυρωθούν σε πρώτη φάση οι περιπτώσεις για τις οποίες 
δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις και στη συνέχεια θα ενημερω-
θούν τα μέλη των επιτροπών ενστάσεων για ης εκκρεμότητες 
που θα υπάρξουν. «Μέχρι να επιλυθούν οι αντιρρήσεις, τότε, τα 
ακίνητα είναι μπλοκαρισμένα και δεν μπορεί να γίνει η οποια-
δήποτε πράξη, αγορά, μεταβίβαση κ.λπ.) συμπληρώνει. Το 
πρόβλημα δυστυχώς δεν αφορά μόνο τον Δήμο της Αθήνας. 
Κι αυτό διότι από τον Μάρτιο έως τον ερχόμενο Σεπτέμβριο 

ΤΑ ΝΕΑ
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ξεκινούν αναρτήσεις σε διάφορες περιοχές σε όλη την Ελλάδα. 
Ειδικότερα: 
í Τον Μάρτιο: (στις 3/3 ξεκινά η ανάρτηση σας περιοχές Κάτω 
Αχαΐα - Ρίο, στις 17/3 στους Δήμους Σίνδου, Χαλάστρας, Αγίου 
Αθανασίου Θεσσαλονίκης και στις 22/3 στην Αμαλιάδα). í 
Τον Απρίλιο: (την 1η Απριλίου στις περιοχές Κιάτου και Βέλου 
της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Κορινθίας και στις 30/4 στον 
Ωρωπό). 
í Τον Μάιο: (στις 2/5 στην ΠΕ Μαγνησίας (Τσαγκαράδα), στο 
Σχηματάρι, στη Νέα Αρτάκη (ΠΕ) Εύβοιας και στις 27/5 στην 
Καρδίτσα). 
í Τον Ιούνιο: (την 1η Ιουνίου στην Ακράτα της ΠΕ Αχαΐας). 
í Τον Ιούλιο: (την 1η Ιουλίου στην Αλεξανδρούπολη, τη 
Σαμοθράκη, την Ορεστιάδα και το Διδυμότειχο και στις 9/7 σε 
Κοζάνη - Πιερία). 
í Τον Αύγουστο: (στις 6/8 στον Βόλο). 
í Τον Σεπτέμβριο: (στις 25/9 στην Εύβοια). 
ΑΚΙΝΗΤΑ - Χωρίς πρόστιμα οι διορθώσεις τετραγωνικών 
Διορθώσεις• χωρίς πρόστιμα στην καταγραφή των τετραγωνι-
κών των ακινήτων όπως εμφανίζονται στα αρχεία των Δήμων 
μπορούν να κάνουν έως τις 31 Μαρτίου 2020 οι ιδιοκτήτες. Από 
την 1η Ιανουαρίου 2020, όμως, τέλη και εισφορές προς τους 
ΟΤΑ θα υπολογίζονται με τα νέα διορθωμένα τετραγωνικά, 
επιβαρύνοντας τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος 
μέσω των οποίων εισπράττονται. Διάταξη νόμου του υπουρ-
γείου Εσωτερικών η οποία ψηφίστηκε στη Βουλή απαλλάσσει 
από πρόστιμα και αναδρομικά χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε 
όλη τη χώρα, οι οποίοι όμως θα πρέπει να διορθώσουν τώρα τα 
λανθασμένα εμβαδά στους Δήμους. 
Η ΠΟΜΙΔΑ με ανακοίνωσή της κάνει λόγο για «λύση -λύτρωση 
για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων». Η ρύθμιση αυτή 
καταλαμβάνει κάθε είδους φόρους, τέλη και εισφορές προς τους 
Δήμους της χώρας, όπως τέλη καθαριότητας και φωτισμού, 
ΤΑΠ και δημοτικό φόρο, και αφορά κάθε είδους ακίνητα, ήτοι 
κατοικίες, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, κλπ. Η προθεσμία 
υποβολής των δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών είναι μέ-
χρι την 31η Μαρτίου 2020, ενώ η πληρωμή των πρόσθετων 
εμβαδών θα αρχίσει από την 1.1.2020, όποτε και αν δηλωθούν. 

Συνέχεια στη Σελ. 25

ΠΛΗΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΔΟΞΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

Τη σημαντική ενίσχυση της νέας επιχειρηματικότητας, 
καταγράφοντας μια από τις υψηλότερες διαχρονικά 
επιδόσεις, και τη βελτίωση των προσδοκιών για την 
οικονομία και το επιχειρείν καταγράφει η Ετήσια Έκ-
θεση για την Επιχειρηματικότητα 2018-2019, που πα-
ρουσίασε χθες το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχα-
νικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Η επιχειρηματικότητα αρχικών 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
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σταδίων για το 2018 ενισχύεται: ειδικότερα, το 2018 το 
6,4% του πληθυσμού ηλικίας 18-64 ετών της χώρας 
(περίπου 418 χιλ. άτομα) βρισκόταν στα αρχικά στά-
δια έναρξης μιας επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης 
της αυτοαπασχόλησης, από 4,8% το 2017. Παράλλη-
λα, περιορίζεται στο 2,8% του πληθυσμού (183 χιλ. 
άτομα) το ποσοστό ατόμων που διέκοψε την επιχει-
ρηματική του δραστηριότητα (έναντι 4,8% το 2017), 
κυρίως λόγω έλλειψης κερδοφορίας.
Από το σύνολο των ευρημάτων διαφαίνεται πως η άμ-
βλυνση των αβεβαιοτήτων, η αναπτυξιακή δυναμική 
της περσινής χρονιάς, καθώς και η εμφάνιση κάποιων 
νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, ενίσχυσαν τη νέα 
επιχειρηματικότητα και την έναρξη αυτοαπασχόλη-
σης, παρά τη δυσμενή φορολογική μεταχείρισή της. 
Όμως, η αύξηση της επιχειρηματικότητας αρχικών 
σταδίων τροφοδοτείται περισσότερο από επίδοξους 
επιχειρηματίες, γεγονός που υποδηλώνει μεν μια αλ-
λαγή προσδοκιών και ένα ευνοϊκότερο κλίμα στην 
οικονομία, αλλά θα πρέπει να «μετατραπεί» στην πο-
ρεία σε νέα εγχειρήματα. Άλλωστε, έχει μεγαλύτερη 
σημασία σε μια οικονομία η ενίσχυση των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών της νέας επιχειρηματικότητας, ώστε 
να βελτιώνονται οι προοπτικές βιωσιμότητας και το 
πολλαπλασιαστικό τους αποτέλεσμα, και όχι απλώς 
η αριθμητική αύξηση των νέων εγχειρημάτων. Ταυ-
τόχρονα, διαφαίνεται μικρή υποχώρηση του μέσου 
μεγέθους των νέων εγχειρημάτων κατά την έναρξη 
λειτουργίας, καθώς σχεδόν ένα στα τέσσερα εγχειρή-
ματα (23,4%) προσφέρει απασχόληση αποκλειστικά 
στους ιδρυτές του. Ωστόσο, βελτιώνονται οι προσδο-
κίες απασχόλησης στο μέλλον, καθώς το 85% εκτιμά 
ότι την επόμενη πενταετία θα δημιουργήσουν τουλά-
χιστον μια θέση εργασίας.
Στα ειδικότερα σημεία της έκθεσης θα πρέπει να σημει-
ωθούν οι παρακάτω θετικές εξελίξεις: í  Η ενίσχυση 
της επιχειρηματικότητας ευκαιρίας για τέταρτη συνεχή 
χρονιά 
í Η εντονότερη συνεισφορά άτυπων επενδυτών στη 
χρηματοδότηση νέων εγχειρημάτων, αν και πρόκειται 
κυρίως για μέλη της οικογένειας 
í Η ενίσχυση εγχειρημάτων μεταποίησης και πρω-
τογενούς τομέα
 í Το χαμηλότερο ποσοστό όσων διέκοψαν ή ανέ-
στειλαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα το 
2018 
í Οι καλύτερες προσδοκίες για τις θέσεις εργασίας 
που θα δημιουργηθούν
 í Οι υψηλότερες προσδοκίες για επιχειρηματικές 
ευκαιρίες στη χώρα στο επόμενο διάστημα, αλλά και 
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η βελτίωση στην αυτοπεποίθηση για την άσκηση επι-
χειρηματικής δραστηριότητας 
í Η ακόμα καλύτερη εικόνα της επιχειρηματικότητας 
ως επιλογή επαγγελματικής σταδιοδρομίας. 
Στις αρνητικές εξελίξεις θα πρέπει επίσης να σημειω-
θούν: 
íΗ σχετική υποχώρηση συμμετοχής στην επιχειρη-
ματικότητα ατόμων με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο 
íΗ μικρή υποχώρηση της εξωστρέφειας 
íΗ στασιμότητα στη γυναικεία επιχειρηματικότητα 
íΗ υποχώρηση του μέσου μεγέθους κατά την έναρ-
ξη του νέου εγχειρήματος 
íΗ πολύ μικρή βελτίωση στα ποιοτικά χαρακτηριστι-
κά της νέας επιχειρηματικότητας σε όρους καινοτομίας, 
εισόδου σε νέες αγορές - τεχνολογικής αναβάθμισης 
í Σταθερά υψηλός ο φόβος της αποτυχίας, παρά τη 
βελτίωση.
 Επίσης σημειώνεται ότι τα πρώτα αποτελέσματα για το 
2019 δείχνουν σημαντική αύξηση του ποσοστού της 
επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων σε επίπεδο άνω 
του 8% του πληθυσμού.
Βαθμός ευκολίας ίδρυσης μιας επιχείρησης 
Στην έρευνα του GEM το 2018 για πρώτη φορά αξιολο-
γείται ένας νέος δείκτης που σχετίζεται με την ευκολία 
ίδρυσης μιας επιχείρησης στο σύνολο του πληθυσμού 
ηλικίας 18-64 ετών. Ο δείκτης που προκύπτει από την 
έρευνα είναι βεβαίως αρκετά υποκειμενικός.
Διαμορφώνεται βάσει των απαντήσεων που έχουν 
δώσει τα άτομα για το αν πιστεύουν ότι η ίδρυση της 
επιχείρησης αποδείχθηκε μια εύκολη υπόθεση με βάση 
την εμπειρία τους, αλλά και τις ευρύτερες πληροφορίες 
που έχουν.
Έτσι λοιπόν η Ελλάδα σημειώνει μία από τις δυσμενέ-
στερες επιδόσεις ανάμεσα στις εξεταζόμενες ομάδες 
χωρών, με μόλις 12% του πληθυσμού να θεωρεί ότι 
η ίδρυση μιας επιχείρησης αποτελεί μια εύκολη διαδι-
κασία, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη και 
στις χώρες καινοτομίας ανέρχεται σε 38% και 40% 
αντίστοιχα.
Στο πεδίο αυτό η Ελλάδα παραδοσιακά υστερούσε. Εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι στις ετήσιες εκθέσεις της World 
bank για την ευκολία στο επιχειρείν (Doing Business) 
η Ελλάδα καταλαμβάνει την 44η θέση ανάμεσα σε 190 
χώρες. Σε μελέτη του ΙΟΒΕ για τη βιομηχανία έχει επι-
σημανθεί ότι παρά την πρόοδο η οποία έχει σημειωθεί 
εγχωρίως τα τελευταία χρόνια, ως προς την ίδρυση 
νέων επιχειρήσεων, παραμένουν ακόμα σημαντικά 
αδειοδοτικά – ρυθμιστικά εμπόδια, που οφείλονται 
κυρίως στην έλλειψη ολοκληρωμένου χωροταξικού 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 
ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ

Αγώνα για να υπογράφει η σύμβαση της ιδιωτικοποί-
ησης της μαρίνας του Αλίμου πριν εκπνεύσει το 2019 
δίνουν ΤΑΙΠΕΔ και «Ακτωρ Παραχωρήσεις» και σύμ-
φωνα με τα σημερινά δεδομένα φαίνεται πως αυτός 
θα κερδηθεί. Στο ΤΑΙΠΕΔ αναμένουν την καταβολή 
του τιμήματος των 57,5 εκατ. ευρώ, με το οποίο η 
«Ακτωρ» είχε αναδειχθεί πλειοδότρια στα μέσα Απρι-
λίου για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης 
και εκμετάλλευσης της μαρίνας Αλίμου για περίοδο 
40 ετών.
Ο παραχωρησιούχος έχει, σύμφωνα με καλά ενημε-
ρωμένες πηγές, εξασφαλίσει την απαραίτητη χρημα-
τοδότηση για όλο το έργο, η οποία εκτός του εφάπαξ 
τιμήματος περιλαμβάνει και τα δεσμευτικά έργα ανά-
πτυξης (εμπορικές χρήσεις, ξενοδοχείο, υποδομές 
κ.λπ.), προϋπολογισμού άλλων 50 εκατομμυρίων. 
Βασικός πιστωτής είναι η Alpha Bank που θα χρη-
ματοδοτήσει την έκδοση ομολογιακού, τμήματα του 
οποίου ενδέχεται μετά να πουληθούν και σε άλλους 
πιστωτές ή επενδυτές.
Η «Ακτωρ Παραχωρήσεις» αναλαμβάνει την υποδο-
μή και όχι την εταιρεία και ως εκ τούτου οι υψηλές 
απαιτήσεις του υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ -μέσω 
του οποίου η τελευταία λειτουργούσε τη μαρίνα- θα 
παραμείνουν στην εταιρεία ακινήτων του Δημοσίου, 
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η οποία και θα κινηθεί προς εξασφάλιση των συμφε-
ρόντων της από τους οφειλέτες.
Οι ενήμεροι πελάτες θα κληθούν να συμβληθούν με 
τη νέα εταιρική οντότητα, όταν αυτή αναλάβει και 
επίσημα τη διαχείριση, που περιλαμβάνει μεταξύ άλ-
λων και την αναβάθμιση των υποδομών, του εξοπλι-
σμού, τη στελέχωσή της, την ασφαλιστική κάλυψη, 
τη νέα εμπορική πολιτική κ.λπ. Υπενθυμίζεται ότι για 
τα επαγγελματικά σκάφη, τα οποία τώρα ελλιμενί-
ζονται εκεί με ειδικά τιμολόγια, προβλέπεται τριετής 
μεταβατική περίοδος.
Το εφάπαξ τίμημα που προσέφερε τον Απρίλιο η 
«Ακτωρ Παραχωρήσεις» ήταν 57,5 εκατ. και επικρά-
τησε έτσι των άλλων δύο υποψηφίων, της ΑΒΙΑΡΕΠΣ, 
συμφερόντων του ομίλου Γ. Γρύλου και της κοινο-
πραξίας Lamda-Doguς, έπειτα από μια ηλεκτρονική 
πλειοδοτική διαδικασία που διενεργήθηκε για πρώτη 
φορά σε διαγωνισμό παραχώρησης του ΤΑΙΠΕΔ. Η 
συνολική αξία της συμφωνίας, με βάση όσα είχε επι-
κοινωνήσει τότε το ΤΑΙΠΕΔ, υπερβαίνει τα 177 εκατ. 
ευρώ εάν συμπεριληφθεί τόσο το εφάπαξ καταβλη-
τέο ποσό κατά την έναρξη της παραχώρησης όσο και 
η ετήσια αμοιβή παραχώρησης πλέον ποσοστού επί 
των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της μαρίνας για 
την επόμενη 40ετία.
Η «Ακτωρ» έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να αξιοποιή-
σει πλήρως τις δυνατότητες ανάπτυξης που δίδονται 
από το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα για τη μαρίνα, 
με χρήσεις τουρισμού, πολιτισμού και αναψυχής, 
γραφειακούς και εμπορικούς χώρους, χώρους ναυ-
ταθλητισμού και εστίασης, στις πέντε ζώνες χρήσεων 
και λειτουργιών αυτής με τη μέγιστη επιτρεπόμενη 
εκμετάλλευση των 18.520 τ.μ., υλοποιώντας συνο-
λικές επενδύσεις της τάξεως των 50 εκατ.

σχεδιασμού, στο ξεπερασμένο πλαίσιο περιβαλλοντι-
κής αδειοδότησης και το ελλιπές πλαίσιο για τις «βιο-
μηχανικές συγκεντρώσεις».
Στο πλαίσιο αυτό κινείται άλλωστε και μια νέα πρό-
σφατη νομοθετική πρωτοβουλία, στο λεγόμενο «ανα-
πτυξιακό νομοσχέδιο». Στόχος του νομοσχεδίου είναι 
η επιτάχυνση της ανάπτυξης με απλοποίηση και επι-
τάχυνση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων μέσω 
περιορισμού σταδίων και διοικητικών περιορισμών, 
ταχύτερη αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων 
με outsourcing, ενώ θα περιέχονται και διατάξεις για 
αλλαγή του πτωχευτικού κώδικα. Ο στόχος είναι οι 
επιχειρήσεις να μπορούν εντός 72 ωρών να αδειο-
δοτηθούν προκειμένου να υλοποιούν τις επενδύσεις 
τους, ενώ όσες επιχειρήσεις δηλώνουν ψευδή στοιχεία 
θα τιμωρούνται αυστηρά. 


