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Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Ολοήμερη εκδήλωση υψηλού επιπέδου για την ψηφιακή 
κατασκευή και την μοντελοποίηση κατασκευαστικών πλη-
ροφοριών διοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
της Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020, στην αίθουσα εκδηλώ-
σεων του ΤΕΕ (Νίκης 4, Σύνταγμα, Αθήνα).
Ενόψει τη σημαντικής αυτής εκδήλωσης για τον τεχνικό κό-
σμο, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:
«Η ζωή μας και η δουλειά μας μπορεί να γίνει καλύτερη με 
τη χρήση νέων εφαρμογών και νέων τεχνολογιών. Και ταυ-
τόχρονα μπορούμε με τη χρήση νέων εργαλείων, κυρίως 
ψηφιακών, να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά τόσο 
τεχνικές προκλήσεις που γνωρίζουμε όσο και προβλήματα 
στα οποία δεν έχουμε ακόμη καταφέρει να δώσουμε τις 
κατάλληλες λύσεις, όπως η κλιματική αλλαγή και η βιώ-
σιμη χρήση των πόρων. Για αυτό στο ΤΕΕ επενδύουμε σε 
νέες ψηφιακές υπηρεσίες και για αυτό κάνουμε μια ανοιχτή 
εκδήλωση για την ψηφιακή κατασκευή και την μοντελοποί-
ηση. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός κάθε κλάδου προσφέρει 
ευκαιρίες αλλά δημιουργεί και προκλήσεις. Αυτές θα συζη-
τήσουμε και θα αναδείξουμε, ώστε οι Έλληνες μηχανικοί και 
ο τεχνικός κόσμος της χώρας, τόσο σε κατασκευαστικό όσο 
και μελετητικό επίπεδο, να βρίσκονται στην πρωτοπορία 
των εξελίξεων και να είναι ανταγωνιστικοί σε διεθνές επί-
πεδο.»
Λίγα λόγια για το BIM
Η μοντελοποίηση κατασκευαστικών πληροφοριών 
(Building Information Modeling - BIM) είναι το εργαλείο 
για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κατασκευαστικού το-
μέα. Βασίζεται στη χρήση «έξυπνων» ψηφιακών μοντέλων, 
τα οποία προσφέρουν τις απαραίτητες πληροφορίες για να 
γίνεται ο σχεδιασμός και η μελέτη κτιρίων και υποδομών 
γρηγορότερα, φθηνότερα, με καλύτερη ποιότητα και με 
λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θα έλεγε κανείς ότι ο 
σκοπός της όλης προσέγγισης του ΒΙΜ είναι να καταφέρου-
με να πετύχουμε περισσότερα, χρησιμοποιώντας λιγότερα.
Η ψηφιοποίηση των κατασκευών με τη χρήση της ΒΙΜ ση-
ματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής με έξυπνες και βιώσι-
μες υποδομές, καθώς η κλιματική αλλαγή, η βιώσιμη χρήση 
των πόρων, οι εξελίξεις στην τεχνολογία αποτελούν κάποιες 
από τις προκλήσεις του μέλλοντος. Η μεθοδολογία ΒΙΜ απο-
τελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τον κύκλο ζωής των κτιρί-
ων, από το σχεδιασμό έως την κατασκευή, που εκτείνεται 
μέχρι την ανακαίνιση των παλαιών κτιρίων. Είναι μάλιστα 
η μόνη ψηφιακή τεχνολογία που αναφέρεται στην οδηγία 

περί Δημοσίων Συμβάσεων της ΕΕ και που είναι υποχρεωτι-
κή για δημόσια έργα σε κράτη μέλη της ΕΕ (Αυστρία, Δανία, 
Φινλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο) είναι η ΒΙΜ. 
Αυτή η ψηφιακή προσομοίωση αξιοποιεί την τεχνολογία, 
βελτιωμένες διαδικασίες και ψηφιακές πληροφορίες για να 
πετύχει δραστική βελτίωση αφενός των αποτελεσμάτων 
για τους πελάτες και τα έργα και αφετέρου των λειτουργιών 
που αφορούν έργα υποδομών. To BIM αποτελεί στρατηγικό 
παράγοντα ενεργοποίησης για τη βελτίωση της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων για τα κτίρια και τις υποδομές σε ολό-
κληρο τον κύκλο ζωής τους. Έχει εφαρμογή σε έργα νέων 
κατασκευών, αλλά μπορεί επίσης να διαδραματίσει καίριο 
ρόλο στην αναπαλαίωση, την ανακαίνιση και τη συντήρη-
ση του δομημένου περιβάλλοντος, το οποίο αντιπροσω-
πεύει μεγάλο μέρος της δραστηριότητας του κλάδου.
Η Εκδήλωση
Στόχος της εκδήλωσης «Ψηφιακή Κατασκευή και μοντε-
λοποίηση κατασκευαστικών πληροφοριών (Building 
Information Modeling-BIM)» (Digital Construction and 
BIM in Greece) είναι να παρουσιάσει το πλαίσιο της ΒΙΜ 
στην Ευρώπη, τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από τη 
χρήση της και πως αυτή οδηγεί στην ψηφιοποίηση του κα-
τασκευαστικού τομέα. Οι ευρωπαϊκές πρακτικές και εμπει-
ρίες, οι κυβερνητικές πολιτικές, τα τεχνικά πρότυπα είναι 
μερικά από τα θέματα που θα συζητηθούν στην ημερίδα 
που διοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Μέρος 
της είναι αφιερωμένο στη χαρτογράφηση των αναγκών και 
των δυσκολιών στην εφαρμογή της ΒΙΜ στην Ελλάδα. Θα 
αναζητηθούν και θα αναλυθούν τρόποι να ξεπεραστούν 
τα εμπόδια στην εφαρμογή της που θα οδηγήσουν στην 
απεικόνιση του ψηφιακού μέλλοντος του κατασκευαστικού 
τομέα στην Ελλάδα.
Αξιωματούχοι της ΕΕ, ακαδημαϊκοί και εμπειρογνώμονες 
θα μεταφέρουν τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους και 
θα αναλύσουν τις καλές πρακτικές. Η Γενική Διεύθυνση 
Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας 
και ΜΜ Επιχειρήσεων (DG Internal Market, Industry, 
Entrepreneurship and SMEs) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
θα εκπροσωπηθεί στην εκδήλωση. Η ημερίδα του ΤΕΕ δι-
οργανώνεται στο πλαίσιο των «Εθνικών Δράσεων» της EU 
BIM Task Group.
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•  Ημερίδα με θέμα: «Digital Construction and BIM in 
Greece» διοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας  
σήμερα (στην Αίθουσα Εκδηλώσεων ΤΕΕ, Νίκης 4, 1ος 
όροφος), στο πλαίσιο των «Εθνικών Δράσεων» της EU 
BIM Task Group.

•  Hμερίδα με τίτλο: «Φωτοβολταϊκά 2020: Ο ενεργει-
ακός μετασχηματισμός ξεκίνησε» διοργανώνει ο Σύν-
δεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών, σήμερα, στην Αίγλη 
Ζαππείου.

Το Εργαστήριο Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικο-
χημικής Υδροδυναμικής του Τμήματος Χημικών Μη-
χανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του 
έργου Re-Water: Ecotechnologies for the wastewater 
management, Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020, 
διοργανώνει διήμερη εκδήλωση στις 24 Φεβρουαρί-
ου 2020 (ώρες 09.00-14.00 στην Αίθουσα Αλκιβιάδης 
Παγιατάκης, Νέο Κτήριο Τμ. Χημικών Μηχανικών, 1ος 
όροφος) και 25 Φεβρουαρίου 2020 (ώρες 10:30-13.00 
στις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΠ , 
Κόκκινος Μύλος Πάτρας).
Πληροφορίες εδώ. 

Ημερίδα με τίτλο «Μηχανική Μάθηση και Τεχνητή Όραση 
αυτόνομων συστημάτων (αεροχημάτων/drones) για επιθε-
ώρηση υποδομών - Deep Learning & Computer Vision for 
autonomous systems: drones in infrastructure inspection» 
διοργανώνεται από το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και 
Ανάλυσης Πληροφοριών (Artificial Intelligence Information 
Analysis Lab –AIIA Lab) του Tμήματος Πληροφορικής του 
ΑΠΘ και την ερευνητική ομάδα Ίκαρος του ΑΠΘ. Η επιστη-
μονική εκδήλωση , που γίνεται στο πλαίσιο του ερευνητικού 
έργου «AERIAL-CORE - HΟRIZON2020», θα πραγματοποιηθεί 
την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020, στο 
ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα δοθούν διαλέξεις για διά-
φορα ζητήματα υπολογιστικής όρασης και μηχανικής μάθη-
σης που συναντώνται στις εφαρμογές αυτόνομων συστημά-
των. Οι διαλέξεις των ξένων ομιλητών θα γίνουν στην αγγλική 
γλώσσα.
Βασικοί ομιλητές θα είναι:
• Μέλη του Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης 

Πληροφοριών (AIIA Lab) του Τμήματος Πληροφορικής του 
ΑΠΘ, με μεγάλη ερευνητική εμπειρία σε σχετικά θέματα.
• Μέλη του Εργαστηρίου Δικτύων και Συστημάτων Επικοινω-
νιών (Netcom Lab) του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ.
• Μέλη της ομάδας του Καθηγητή Κύρου Υάκινθου του Τμή-
ματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ.
Στην ημερίδα μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές και από-
φοιτοι Θετικών ή Πολυτεχνικών Σχολών με σχετικό μαθημα-
τικό ή/και προγραμματιστικό υπόβαθρο.
Για συμμετοχή στην ημερίδα απαιτείται εγγραφή.
Σημειώνεται ότι το ερευνητικό έργο «AERIAL-CORE - 
HΟRIZON2020» έχει ως κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη της 
βασικής τεχνολογίας ρομποτικής και ενός καινοτόμου εναέρι-
ου συστήματος drones για επιθεώρηση και συντήρηση των 
μεγάλων υποδομών, ειδικότερα του ηλεκτρικού δικτύου.
Πληροφορίες: 
http://icarus.csd.auth.gr/activities/dl-and-cv-workshop-on-autonomous-systems/, 
http://www.aiia.csd.auth.gr/

«ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΟΡΑΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ-
ΤΩΝ (ΑΕΡΟΧΗΜΑΤΩΝ/droNes) ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ»

ΑΘΗΝΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ 

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

20 Φεβρουαρίου 2020

Εκδήλωση: «Ενισχύοντας τις δυνατό-
τητες των τοπικών αρχών να συμμετέ-
χουν σε Ενεργειακές Κοινότητες» 
ΛΑΡΙΣΑ

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικο-
νόμησης Ενέργειας

20 Φεβρουαρίου 2020
1ο Ακτοπλοϊκό Συνέδριο: «H ελληνική 
ακτοπλοΐα αρτηρία ζωής για τα νησιά»
ΑΘΗΝΑ

Ναυτιλιακό ειδησεογραφικό site 
«Theseanation.gr»

5 - 6 Μαρτίου 2020

Εκδήλωση: «Η Συμβολή των Ερευνητι-
κών Φορέων της Χώρας στη Διαχείρι-
ση των Φυσικών Καταστροφών»
ΑΘΗΝΑ

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

https://www.interreg-rewater.eu/sites/default/files/2020-02/20200225-UpatrasWorkshop/agenda.pdf
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Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ερ-
γασίας, με τίτλο «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση και Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλι-
σης (e-ΕΦΚΑ)».
Με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου, μεταρρυθμίζεται το 
ασφαλιστικό σύστημα της χώρας και προτείνεται ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
Μεταξύ άλλων:
Υποβάλλεται εφεξής με ηλεκτρονικό τρόπο:
- η εγγραφή άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένου στο μητρώο 
ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ και
- η απογραφή των ιδιωτικών οικοδομικών έργων, κλπ.
Λαμβάνεται αυτόματα σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω απευ-
θείας διασύνδεσης με τα πληροφοριακά συστήματα των 
φορέων στους οποίους υποβάλλονται, το σύνολο των βεβαι-
ώσεων και πιστοποιητικών που χορηγεί ο e-ΕΦΚΑ, για τις συ-
ναλλαγές των πολιτών με άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς. 
Μέχρι την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των ανωτέρω πλη-
ροφοριακών συστημάτων, δημιουργείται στο πληροφοριακό 
σύστημα «ΑΤΛΑΣ» υποσύστημα χορήγησης βεβαιώσεων.
Υποχρεούνται, από την 1η Ιουλίου 2020, να υποβάλουν ηλε-
κτρονικά τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) όλοι οι 
υπόχρεοι εργοδότες.
Εκδίδονται υποχρεωτικά, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονι-
κής Συνταγογράφησης της εταιρείας Ηλεκτρονική Διακυβέρ-
νηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), οι ιατρικές βε-
βαιώσεις και γνωματεύσεις που απαιτούνται από τον e-ΕΦΚΑ 
για την πιστοποίηση της ανικανότητας προς εργασία, για τη 
χορήγηση αναρρωτικής άδειας, καθώς και των επιδομάτων 
μητρότητας, ασθένειας και εργατικού ατυχήματος, κλπ. Στο 
Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης δημιουργείται 
ηλεκτρονικό υποσύστημα υποστήριξης των Κέντρων Πιστο-
ποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του e-ΕΦΚΑ.
Ψηφιοποιείται το σύνολο των δεδομένων και των ατομικών 
στοιχείων που αφορούν στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος, στην απονομή συντάξεων και στη μεταβίβαση 
συντάξεων αιτία θανάτου, που βρίσκεται στα πληροφοριακά 
συστήματα των πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Επίσης:
1.α. Ορίζεται ως σκοπός του υπό ψήφιση νόμου η εξασφάλι-
ση της επάρκειας των συντάξεων και της βιωσιμότητας του 
e-ΕΦΚΑ.
β. Προβλέπεται ότι το κράτος εγγυάται τη βιωσιμότητα του 
e-ΕΦΚΑ, καταργουμένων των ειδικών διατάξεων σχετικά με 
την κρατική χρηματοδότηση.
γ. Επικαιροποιείται το πλαίσιο των εννοιολογικών προσδιορι-
σμών που είναι αναγκαίοι για την κατανόηση του συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης.
2.α. Ορίζεται ρητά, στο ύψος των 6.500 ευρώ, το ανώτατο 

όριο ασφαλιστέων αποδοχών υπαλλήλων του Δημοσίου και 
ΝΠΔΔ, αποσυνδεόμενο από τον εκάστοτε κατώτατο βασικό 
μισθό άγαμου μισθωτού. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται 
κάθε έτος από 1-1-2023 έως 31-12-2024 με διαπιστωτική 
πράξη του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δεί-
κτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους και από 1-1-
2025 και εφεξής κατά το δείκτη μεταβολής μισθών.
β. Επανακαθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο ασφάλισης εξωκοι-
νοβουλευτικών και μετακλητών υπαλλήλων που έχουν διο-
ριστεί από 1-7-2019 και εφεξής.
Συγκεκριμένα:
Παρέχεται στα ανωτέρω πρόσωπα η δυνατότητα να διατη-
ρούν το προγενέστερο καθεστώς ασφάλισής τους.
Στα πρόσωπα αυτά, εφόσον στο προγενέστερο καθεστώς 
ασφάλισής τους περιλαμβάνονται φορείς που δεν έχουν εντα-
χθεί στον ΕΦΚΑ ή στο ΕΤΕΑΕΠ, καταβάλλουν τις προβλεπόμε-
νες για τους φορείς αυτούς ασφαλιστικές εισφορές.
Σε περίπτωση που τα ως άνω πρόσωπα κατά το αμέσως 
προηγούμενο, πριν από το διορισμό τους, δωδεκάμηνο, δεν 
υπάγονταν στην ασφάλιση φορέα κύριας ασφάλισης της 
ημεδαπής, καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για κύρια 
σύνταξη και για υγειονομική περίθαλψη υπέρ του ΕΦΚΑ 
(πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και για επικουρική ασφάλιση στον κλάδο 
επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ.
Σε περίπτωση διορισμού συνταξιούχου από ίδιο δικαίωμα 
(γήρατος ή αναπηρίας) σε θέση μετακλητού υπαλλήλου, κα-
ταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη και για 
υγειονομική περίθαλψη στον ΕΦΚΑ.
Προβλέπεται ότι στις εν λόγω ρυθμίσεις μπορούν να υπα-
χθούν από 1-7- 2019 και όσοι εξωκοινοβουλευτικοί ή μετα-
κλητοί υπάλληλοι έχουν διοριστεί, μέχρι 30-6-2019 και εξα-
κολουθούν να υπηρετούν στις θέσεις, εφόσον υποβάλλουν 
σχετική αίτηση εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του υπό 
ψήφιση νόμου.
3. α. Για τους ασφαλισμένους με έτη ασφάλισης άνω των τρι-
άντα 30 ετών, αυξάνονται τα ποσοστά αναπλήρωσης για τον 
υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης.
β. Αναπροσαρμόζονται, σύμφωνα με τα ως άνω ποσοστά 
αναπλήρωσης, αναδρομικά από την 1η-10-2019 οι συντάξεις 
οι οποίες έχουν απονεμηθεί ή εκκρεμεί η απονομή τους, βάσει 
των διατάξεων του ν. 4387/2016.
4. Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, προβλέπεται ότι η 
σύνταξη χορηγείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
του εντασσόμενου στον ΕΦΚΑ φορέα, στον οποίο υπαγόταν 
ο ασφαλισμένος κατά τη χρονική περίοδο άσκησης της τελευ-
ταίας δραστηριότητας ή απασχόλησης, εφόσον πραγματο-
ποίησε 1.000 ημέρες ασφάλισης συνολικά, από τις οποίες 300 
ημέρες στην τελευταία δραστηριότητα, αντί 1.500 συνολικά, 

από τις οποίες 500 στην τελευταία δραστηριότητα ή απασχό-
ληση, που ισχύει σήμερα.
Επιπλέον, προβλέπεται ότι στα πρόσωπα που θεμελιώνουν 
συνταξιοδοτικό δικαίωμα, λόγω γήρατος, με 15 τουλάχιστον 
έτη ασφάλισης στο 67ο έτος της ηλικίας, με συνυπολογισμό 
διαδοχικού χρόνου ασφάλισης, χορηγείται σύνταξη από την 
υπηρεσία του ΕΦΚΑ του τελευταίου φορέα, στον οποίο εντά-
χθηκε ο ασφαλισμένος, χωρίς να εξετάζεται η πλήρωση των 
ως άνω προϋποθέσεων.
5. α. Ορίζεται ότι για τους συνταξιούχους που έχουν ήδη 
αναλάβει ή αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή 
δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του 
ΕΦΚΑ, οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές κατα-
βάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 30%, αντί 60%, που ισχύει 
σήμερα, για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιό-
τητα ή τη δραστηριότητα.
β. Τροποποιείται το καθεστώς απασχόλησης συνταξιού-
χων σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, σε 
περίπτωση απασχόλησης συνταξιούχου ο οποίος δεν έχει 
συμπληρώσει το 61ο έτος της ηλικίας του έως και την 28η-
2-21 και το 62ο έτος από 1-3-2021 και εφεξής, αναστέλλεται 
πλήρως η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων 
και προσυνταξιοδοτικών παροχών, ενώ από τη συμπλήρωση 
του ορίου ηλικίας αυτού και μετά το ποσοστό της σύνταξης 
ή αθροίσματος συντάξεων που θα λαμβάνουν, ανέρχεται σε 
ποσοστό 70%. Από την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής, εξαι-
ρούνται κατηγορίες απασχολούμενων συνταξιούχων, όπως 
οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, εφόσον συνεχίζουν την απασχό-
λησή τους στον αγροτικό τομέα ως αγρότες, μελισσοκόμοι, 
κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι και αλιείς, οι ψυχικά ασθενείς κ.ά.
γ. Προβλέπεται ότι για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο 
συνταξιούχος απασχολείται και καταβάλλει τις προβλεπό-
μενες κατά περίπτωση ασφαλιστικές εισφορές, υφίσταται η 
δυνατότητα καταβολής ενός επιπλέον ποσού σύνταξης, το 
οποίο συναρτάται για την μεν κύρια σύνταξη με τα ποσοστά 
αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές του άρθρου 8 και 
28 του ν. 43 87/2016, για τη δε επικουρική με τον υπολογισμό 
της επικουρικής σύνταξης, σύμφωνα με το άρθρο 96 του ν. 
4387/2016 και το οποίο προστίθεται στην ήδη καταβαλλόμε-
νη σύνταξή του.
δ. Προβλέπεται η υποχρέωση του απασχολούμενου συντα-
ξιούχου να δηλώνει την απασχόλησή του στον ΕΦΚΑ και 
στο ΕΤΕΑΕΠ. Παράλειψη της δήλωσης αυτής συνεπάγεται 
καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου ποσού ίσου με το 
ύψος 12 μηνιαίων συντάξεων, αντί του ποσού που έπρεπε να 
παρακρατηθεί με επιβάρυνση ετήσιου επιτοκίου 4,56%, που 
ισχύει σήμερα. 

Συνέχεια στη σελ 4 

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου 
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Συνέχεια από τη σελ 3

6.α. Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της ανταποδο-
τικής σύνταξης των αυτοαπασχολουμένων, των ελεύθερων 
επαγγελματιών και των ασφαλισμένων στον πρώην ΟΓΑ, 
για το χρονικό διάστημα έως 31-12-2016, για το χρονικό 
διάστημα από 1-1-2017 έως 31-12-2018 και για το χρονικό 
διάστημα από 1-1-2019 και εφεξής.
β. Προσδιορίζονται, για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής 
σύνταξης, οι συντάξιμες αποδοχές:
- για τους ασφαλισμένους στον πρώην ΟΓΑ με χρόνο ασφάλι-
σης, πριν από τη δημιουργία του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης 
Αγροτών. Γι’ αυτόν το χρόνο ασφάλισής τους, ως μηνιαίες 
συντάξιμες αποδοχές ορίζεται το 70% του κατώτατου μισθού, 
για πρόσωπα που έχουν διατελέσει δήμαρχοι, πρόεδροι κοι-
νότητας ή νομάρχες, λαμβάνονται υπόψη τα έξοδα παράστα-
σης του τελευταίου έτους, πριν από τη λήξη της θητείας τους.
7.  Επανυπολογίζονται οι συντάξεις των ασφαλισμένων του 
ιδιωτικού τομέα, μετά την προαναφερόμενη τροποποίηση 
των ποσοστών αναπλήρωσης, εναρμονιζόμενες με τις συντά-
ξεις που καταβάλλονται στους συνταξιούχους του δημοσίου 
τομέα.
8.  Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το χρόνο ασφάλισης και, 
συγκεκριμένα:
α. Θεσπίζεται στους αναγνωριζόμενους χρόνους ασφάλισης, 
ο χρόνος άσκησης δικηγορίας, που προβλέπεται από τις δια-
τάξεις του άρθρου 14 του ν. 1090/1980.
β. Καθορίζεται το ύψος της εισφοράς εξαγοράς για τους ανα-
γνωριζόμενους χρόνους ασφάλισης στην περίπτωση ελευ-
θέρων επαγγελματιών (ασφαλισμένων του πρώην ΟΑΕΕ), 
αυτοτελώς απασχολουμένων (ασφαλισμένων του πρώην 
ΕΤΑΑ) και των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ.γ. Καταβάλλε-
ται η προβλεπόμενη από την παρ. 1 του άρθρου 39 και την 
παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 ασφαλιστική εισφο-
ρά την οποία έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος κατά το έτος υπο-
βολής της αίτησης αναγνώρισης, για κάθε αναγνωριζόμενο 
μήνα ασφάλισης.
9.α. Επαναπροσδιορίζεται το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής 
εισφοράς για την ασφάλιση στον κλάδο εφάπαξ παροχών του 
ΕΤΕΑΕΠ των αυτοτελώς απασχολουμένων και ελεύθερων 
επαγγελματιών και όλων των πριν και μετά την 1-1-1993 
ασφαλισμένων, έμμισθων δικηγόρων, μισθωτών μηχανικών 
και υγειονομικών των οικείων τομέων του κλάδου πρόνοιας 
του πρώην ΕΤΑΑ. Συγκεκριμένα, αντί της καταβολής ποσο-
στού 4% επί του κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθω-
τού, που ισχύει σήμερα, οι προαναφερόμενοι ασφαλισμένοι 
κατατάσσονται από 1-1-2020 και εφεξής, σε τρεις ασφαλιστι-
κές κατηγορίες, των οποίων το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστι-
κής εισφοράς ορίζεται, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Ασφαλιστικές κατηγορίες - Ποσά εισφορών εφάπαξ παροχής 
σε ευρώ
1η κατηγορία (υποχρεωτική) - 26
2η κατηγορία - 31

3η κατηγορία - 37
Ειδικά, για τους έμμισθους δικηγόρους, τα ποσά της μηνιαίας 
εισφοράς επιμερίζονται κατά 50% στους ίδιους και κατά 50% 
στους εντολείς τους.
Ρυθμίζεται το ύψος της εν λόγω εισφοράς για τους προαι-
ρετικά ασφαλισμένους στον κλάδο εφάπαξ παροχών και, 
συγκεκριμένα, οι προαιρετικά ασφαλισμένοι μισθωτοί κα-
ταβάλλουν, από 1-1-2021, μηνιαία εισφορά ποσοστού 4% 
επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους για κύρια σύνταξη. 
Οι προαιρετικά ασφαλισμένοι, αυτοτελώς απασχολούμενοι, 
ελεύθεροι επαγγελματίες, ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ και 
έμμισθοι δικηγόροι, καταβάλλουν εισφορές, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα για τους υποχρεωτικά ασφαλισμένους.
β. Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν(ΐ) στους δικαιούχους 
της εφάπαξ παροχής θανόντος ασφαλισμένου και(ii) σε περι-
πτώσεις που ο ασφαλισμένος απεβίωσε, μετά την αποχώρη-
ση από την υπηρεσία/εργασία και πριν ή μετά την έκδοση της 
συνταξιοδοτικής πράξης.
γ. Ορίζεται ότι, σε περιπτώσεις όπου δεν συμπληρώνεται 
η 20ετία για χορήγηση της εφάπαξ παροχής από το πρώην 
Ταμείο Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) 
και το πρώην Ταμείο Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων 
Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΝ), για τον υπολογισμό των τεκ-
μαρτών αποδοχών, θα χρησιμοποιηθεί ο πραγματικός χρό-
νος ασφάλισης εντός του χρονικού διαστήματος 1994-2013, 
έστω και εάν αυτός υπολείπεται της εικοσαετίας.
δ. Απαλείφεται, ως προϋπόθεση για τη θεμελίωση αυτοτελούς 
δικαιώματος εφάπαξ παροχής, η ύπαρξη ελάχιστου χρόνου 
ασφάλισης με το καθεστώς του ν. 103/1975 από τα ΝΠΔΔ.
ε. Καταργείται και δεν απαιτείται ως προϋπόθεση ο ελάχιστος 
χρόνος ασφάλισης των τριών ετών για την επιστροφή των 
εισφορών.
10. Ρυθμίζεται εκ νέου το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών 
στις περιπτώσεις που ασκούνται παράλληλα δύο ή περισσότε-
ρες επαγγελματικές δραστηριότητες.
Ειδικότερα:
α. Τροποποιείται ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών των 
μισθωτών και προβλέπεται ότι:
- ως προς την εργοδοτική εισφορά, το ανώτατο όριο ασφαλι-
στέων αποδοχών εφαρμόζεται χωριστά για κάθε εργοδότη,
- για όσους υποχρεούνται σε καταβολή εισφοράς επικουρικής 
ασφάλισης ή υποχρεούνται σε καταβολή εισφοράς εφάπαξ 
παροχής, καταβάλλονται οι εισφορές για κάθε μισθωτή απα-
σχόληση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
β. Τροποποιείται ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών των 
αυτοτελώς απασχολουμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και 
ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ, με βάση την ασφαλιστική 
κατηγορία στην οποία επιλέγει να ενταχθεί ο ασφαλισμένος.
Ειδικά, για τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων του 
άρθρου 2 του ν. 4276/2014 και, γενικά, όλων των κυρίων 
και μη κυρίων καταλυμάτων, συγκεκριμένης δυναμικότητας, 
που είτε διαθέτουν το ειδικό σήμα λειτουργίας του Ελληνικού 
Οργανισμού Τουρισμού (EOT) είτε έχουν υπαχθεί στο καθε-

στώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016, που είναι παράλλη-
λα εγγεγραμμένοι στο μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκ-
μεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) και υπάγονται στην ασφάλιση του 
πρώην ΟΓΑ για άλλη δραστηριότητα, προβλέπεται η κατα-
βολή μίας ασφαλιστικής εισφοράς από τις προβλεπόμενες έξι 
ασφαλιστικές κατηγορίες του άρθρου 40 του ν. 4397/2016.
γ. Τροποποιείται ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών των 
μισθωτών που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν 
ελεύθερο επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση 
του πρώην ΟΓΑ και ειδικότερα:
Εισάγεται ειδική ρύθμιση για τους νέους ασφαλισμένους, για 
χρονικό διάστημα πέντε ετών από την έναρξη άσκησης της μη 
μισθωτής δραστηριότητας, με υποχρεωτική υπαγωγή τους 
στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία, αντί της (2ης) δεύ-
τερης του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 για το χρονικό διά-
στημα των πέντε ετών από την έναρξη ασκήσεως επαγγέλμα-
τος ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς απασχολούμενου.
Προβλέπεται η δυνατότητα επιλογής υψηλότερης ασφαλιστι-
κής κατηγορίας εισφορών κύριας σύνταξης από αυτήν στην 
οποία υποχρεωτικά υπάγονται (i. οι μισθωτοί που παράλληλα 
αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή επάγ-
γελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ και (ii) οι 
νέοι ασφαλισμένοι για χρονικό διάστημα πέντε ετών από την 
έναρξη άσκησης της μη μισθωτής δραστηριότητας. Οι ασφα-
λισμένοι, επίσης, έχουν δυνατότητα επιλογής υψηλότερης 
ασφαλιστικής κατηγορίας εισφορών επικουρικής ασφάλισης 
και εφάπαξ παροχής.
Παράλληλα, προβλέπεται ότι, στις περιπτώσεις μισθωτών 
που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο 
επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώ-
ην ΟΓΑ, καταβάλλονται υπέρ ΟΑΕΔ μόνο οι προβλεπόμενες 
για τους μισθωτούς εισφορές.
δ. Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη δυνατότητα αξιο-
ποίησης του χρόνου παράλληλης ασφάλισης και του τρόπου 
υπολογισμού της σύνταξης, όταν υφίσταται χρόνος παράλλη-
λης ασφάλισης.
Ειδικότερα:
Ορίζεται ρητά ότι οι περιπτώσεις χρόνων παράλληλης απα-
σχόλησης που έχουν διανυθεί έως 31-12-2016 και για τους 
οποίους έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές, θεωρού-
νται διακριτοί, αυτοτελείς χρόνοι κύριας ασφάλισης, ενώ οι 
χρόνοι παράλληλης απασχόλησης, μετά την 1η-1-2017, για 
τους οποίους έχουν καταβληθεί περισσότερες της μίας ασφα-
λιστικές εισφορές, θεωρούνται ενιαίος χρόνος ασφάλισης για 
κύρια σύνταξη.
Προβλέπεται ότι ο προαναφερόμενος ενιαίος χρόνος ασφάλι-
σης δύναται να προσμετρηθεί, κατόπιν επιλογής του ασφαλι-
σμένου, στον ασφαλιστικό χρόνο ενός από τους εντασσόμε-
νους στον ΕΦΚΑ πρώην φορείς, στον οποίο έχουν καταβληθεί 
ασφαλιστικές εισφορές για τη θεμελίωση αυτοτελούς συνταξι-
οδοτικού δικαιώματος. 

Συνέχεια στη σελ 5

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου 
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Συνέχεια από τη σελ 4 

Ορίζεται ότι, στην περίπτωση που κατά το χρόνο υποβολής 
της αίτησης συνταξιοδότησης, θεμελιώνονται δύο ή περισσό-
τερα αυτοτελή συνταξιοδοτικά δικαιώματα, καταβάλλεται μία 
εθνική σύνταξη και οι αντίστοιχες ανταποδοτικές συντάξεις.
Προβλέπεται ότι, για χρόνο ασφάλισης έως 31-12-2016, που 
δεν έχει ληφθεί υπόψη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος, χορηγείται επιπλέον παροχή για κάθε έτος που 
έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά.
Προσαυξάνονται τα ποσοστά αναπλήρωσης των ειδικών κα-
τηγοριών στρατιωτικών, πέραν των οριζόμενων ποσοστών 
του ν. 4387/2016 και κατά ποσοστό 1,5% επιπλέον για κάθε 
έτος, μετά το 45ο.
11. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την προαιρετική συνέχιση 
ασφάλισης και, ειδικότερα, ορίζεται ότι:Οι ελεύθεροι επαγ-
γελματίες (ασφαλισμένοι του πρώην ΟΑΕΕ), οι αυτοτελώς 
απασχολούμενοι (ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΑΑ) και τα 
υπαγόμενα πρόσωπα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, θα κα-
ταβάλουν για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους, 
την προβλεπόμενη από την παρ. 1 του άρθρου 39 και παρ. 1 
του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 ασφαλιστική εισφορά, την 
οποία επιλέγουν, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα 
ανωτέρω άρθρα.
Ο προαιρετικά ασφαλισμένος καταβάλλει μηνιαίως εξ ολο-

κλήρου το σύνολο της εισφοράς στο ύψος που εκάστοτε έχει 
διαμορφωθεί, όπως προβλέπεται για την κύρια σύνταξη, για 
παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ και για παροχές σε 
χρήμα από τον κλάδο παροχών του ΕΦΚΑ.
12. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις εισφορές μισθωτών και 
εργοδοτών και, ειδικότερα:
Εισάγεται εξαίρεση για τις περιπτώσεις εργοδοτών που εντάσ-
σονται στο πρόγραμμα επιδότησης μηνιαίων ασφαλιστικών 
εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ηλικίας έως 25 
ετών. Οι εργοδότες αυτοί θα καταβάλουν το ως άνω ποσοστό 
εργοδοτικής εισφοράς μειωμένο.
Τροποποιείται το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για 
τον υπολογισμό της ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών 
και των εργοδοτών και ορίζεται στο ποσό των 6.500 ευρώ. 
Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών αποσυνδέεται από 
τον κατώτατο βασικό μισθό και θα παραμένει σταθερό, ανε-
ξαρτήτως οποιασδήποτε μελλοντικής αύξησης ή μείωσης του 
βασικού μισθού των εργαζομένων. Με διαπιστωτική πράξη 
του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το ποσό 
αυτό θα αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος από 1-1-2023 έως 31-
12-2024 κατά το ποσοστό μεταβολής του ετήσιου γενικού 
δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους και από 
1.1.2025 και εφεξής προσαυξάνεται κατά το δείκτη μεταβολής 
μισθών.
Ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού των ημερών ασφάλισης 

για τις εισφορές που παρακρατούνται σε περίπτωση αμοιβών 
των μελών του διοικητικού συμβουλίου ΑΕ, καθώς και των 
αγροτικών συνεταιρισμών.Προβλέπεται ασφαλιστική εισφο-
ρά ποσοστού 20% (ποσοστό 6,67% σε βάρος των ασφαλι-
σμένων και 13,33% σε βάρος των εργοδοτών):
(α) για τους μισθωτούς ανειδίκευτους εργάτες και για τους 
μετακλητούς πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι, μέχρι 31-12-
2016, υπάγονταν στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ,
(β) για τους μισθωτούς, οι οποίοι, σύμφωνα με τις γενικές, 
ειδικές ή καταστατικές διατάξεις έκαστου τομέα, υπάγονταν 
στην ασφάλιση του πρώην Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προ-
σωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).
Απαιτούνται για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και 
παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος από 1η-1-2020 
και εφεξής:
(α) για τους μεν μισθωτούς, η πραγματοποίηση τουλάχιστον 
50 ημερών εργασίας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό 
έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, πριν από την ημερο-
μηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου,
(β) για τους δε μη μισθωτούς, η συμπλήρωση δύο τουλάχι-
στον μηνών ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό 
έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, πριν από την ημερο-
μηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου 
και έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Την αναμόρφωση του καθεστώτος καταβολής των εισφορών 
αυτοτελώς απασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών 
προβλέπει, μεταξύ άλλων, το σχέδιο νόμου του υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που κατατέθηκε στη 
Βουλή.
Συγκεκριμένα:
Θεσπίζονται έξι επίπεδα υποχρεωτικών ασφαλιστικών κατη-
γοριών, μέσα από τα οποία διασφαλίζεται ελευθερία επιλογής 
για κάθε ασφαλισμένο μεταξύ των έξι ασφαλιστικών κατηγορι-
ών, την οποία μπορεί να διαφοροποιεί, ετησίως. Το ποσό των 
εισφορών προσαυξάνεται, όσο υψηλότερη είναι η κατηγορία 
που επιλέγει ο ασφαλισμένος. (Σήμερα, προβλέπεται η καταβο-
λή ποσοστού 20% επί του μηνιαίου εισοδήματος).
Καθίσταται υποχρεωτική η κατάταξη στην πρώτη ασφαλιστική 
κατηγορία σε περίπτωση που δεν επιλεγεί ασφαλιστική κατηγο-
ρία.
Θεσπίζεται ειδική ασφαλιστική κατηγορία, που αντιστοιχεί σε 
93 ευρώ για κύρια σύνταξη, για τους νέους ασφαλισμένους 
έως πέντε έτη ασφάλισης. Το ίδιο ισχύει, από 1-1-2020 και για 
τους ελεύθερους επαγγελματίες που δεν έχουν συμπληρώσει 
πέντε έτη ασφάλισης και μέχρι 31-12-2019 δεν υπάγονταν σε 
καθεστώς καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών 
και για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για τη συμπλήρωση 
πέντε ετών. 
Κατατάσσονται υποχρεωτικά οι ανωτέρω ασφαλισμένοι για τον 
κλάδο υγείας στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία με αυτήν της 
κύριας σύνταξης.
Προσδιορίζονται οι υπόχρεοι καταβολής των εν λόγω ασφαλι-

στικών εισφορών.
- Μεταρρυθμίζεται, από 1-1-2020, το σύστημα καταβολής ει-
σφορών των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ και, ειδικότερα:
Προβλέπονται έξι ασφαλιστικές κατηγορίες για τους ασφαλι-
σμένους του πρώην ΟΓΑ, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής 
στην κοινωνική ασφάλιση. (Σήμερα, οι καταβαλλόμενες εισφο-
ρές ορίζονται σε ποσοστό επί του μηνιαίου εισοδήματος). 
Κατατάσσονται υποχρεωτικά οι ανωτέρω ασφαλισμένοι για 
τον κλάδο υγείας στην ίδια ασφαλιστική κλάση με την κύρια 
σύνταξη.
Από 1-1-2020, οι ασφαλισμένοι στο Λογαριασμό Αγροτικής 
Εστίας (ΛΑΕ) του ΟΓΑ καταβάλλουν εισφορά υπέρ αυτού, αντί 
ποσοστού συμμετοχής επί του ασφαλιστέου εισοδήματος, που 
ισχύει. Η εισφορά υπέρ Αγροτικής Εστίας συνεισπράττεται με τις 
εισφορές για τον κλάδο σύνταξης.
- Τροποποιείται το σύστημα καταβολής εισφορών υγειονομικής 
περίθαλψης. Ειδικότερα, θεσπίζεται:
- Σταθερό ύψος ασφαλίστρων υγείας, το οποίο καθορίζεται από 
έξι ασφαλιστικές κατηγορίες, για τους αυτοτελώς απασχολούμε-
νους και τους ελεύθερους επαγγελματίες (σήμερα, προβλέπεται 
ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματός τους),
- ειδική κατηγορία, για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφο-
ρών υγείας, για την υποστήριξη των νέων επιστημόνων και 
ελεύθερων επαγγελματιών, εφαρμοζόμενη από την έναρξη της 
δραστηριότητάς τους τα πρώτα πέντε έτη,
- ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των 
ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ, καθοριζόμενη σε έξι κατηγο-
ρίες.

Καταργείται το προβλεπόμενο στο άρθρο 42 του ν. 4387/2016 
«Ειδικό παράβολο ασφάλισης αγρεργατών» και επανακαθο-
ρίζεται με αναδρομική ισχύ, ήτοι από 1-1-2017, το καθεστώς 
ασφάλισης των αγρεργατών.
- Εξαιρούνται από τις εισφορές υγειονομικής περίθαλψης οι δι-
καιούχοι σύνταξης που συγχρόνως λαμβάνουν εξωιδρυματικό 
επίδομα ή απολύτου αναπηρίας ή τυφλότητας.
- α. Αυστηροποιείται το πλαίσιο επιστροφής καταβληθέντων 
εισφορών στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).
β. Καταργείται για τον/την χήρο/α το απαιτούμενο, κατά το 
χρόνο θανάτου μερισματούχου, ηλικιακό όριο των 52 ετών, 
προκειμένου να λαμβάνουν μέρισμα από το ΜΤΠΥ.
γ. Ορίζεται ότι οι μερισματούχοι του Ταμείου οι οποίοι, κατά 
τις 12-5-2016, έχουν ήδη διοριστεί ή όσοι διορίζονται από την 
ημερομηνία αυτή και εφεξής, σε οποιαδήποτε οργανική θέση 
μετακλητού υπαλλήλου και μόνο, δεν έχουν υποχρέωση υπα-
γωγής στην ασφάλιση του ΜΤΠΥ και συνεχίζεται η καταβολή 
του δικαιούμενου μερίσματος. Στην υποχρέωση υπαγωγής 
στην ασφάλιση του ΜΤΠΥ υπάγονται πλέον όλοι οι λοιποί με-
ρισματούχοι.
- α. Δίδεται η δυνατότητα, από 1-1-2021, στους υγειονομικούς 
αυτοαπασχολούμενους, στα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα 
υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, καθώς και σε όσα 
πρόσωπα, βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης, δεν έχουν υποχρέ-
ωση υπαγωγής για επικουρική ασφάλιση, να υπαχθούν προαι-
ρετικά στον αντίστοιχο κλάδο του ΕΤΕΑΕΠ. 

Συνέχεια στη σελ 6 

Τι προβλέπει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο για  απασχολουμένους  και ελεύθερους επαγγελματίες 

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου 
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Συνέχεια από τη σελ 5 
β. Προβλέπεται η δυνατότητα προαιρετικής υπαγωγής 
στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΕΠ, από 1-1-2021, όλων των 
προσώπων που δεν ασφαλίζονται για εφάπαξ παροχή.
γ. Προβλέπεται η δυνατότητα προαιρετικής υπαγωγής 
του προσλαμβανόμενου προσωπικού της Ελληνικής 
Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος στην ασφά-
λιση του κλάδου εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ, υπό την 
οριζόμενη προϋπόθεση.
- α. Επανακαθορίζεται ο τρόπος καταβολής του οφειλόμε-
νου ποσού στο ΕΤΕΑΕΠ, σε περίπτωση θεμελίωσης δικαι-
ώματος σε επικουρική σύνταξη με αναγνώριση, κατόπιν 
εξαγοράς, χρόνου ασφάλισης.
β. Παρέχεται η δυνατότητα αφενός μεν της συνέχισης 
της ασφάλισης στον κλάδο εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ 
προσώπων που, ενώ δεν είχαν υποχρέωση ασφάλισης, 
έχουν καταβάλει εισφορές για εύλογο χρόνο και επιθυ-
μούν να συνεχίσουν την ασφάλισή τους αφετέρου δε της 
επιστροφής των ασφαλιστικών εισφορών που είχαν κα-
ταβάλει για όσους δεν επιθυμούν τη συνέχιση της ασφά-
λισής τους.

- Παρέχεται η δυνατότητα στον αρμόδιο Προϊστάμενο 
Διεύθυνσης του ΕΤΕΑΕΠ να ασκεί προσφυγή ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου κατά αποφάσεων των Διοικη-
τικών Επιτροπών για τις υποθέσεις εκείνες, των οποίων το 
αντικείμενο υπερβαίνει το ποσό των 2.000 ευρώ, καθώς 
και για τις υποθέσεις που δεν αποτιμώνται σε χρήμα, 
έχουν, όμως, οικονομικές συνέπειες.
- Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των επικουρι-
κών συντάξεων, από 1-1-2015 και απαλείφονται οι ρυθ-
μίσεις επανυπολογισμού και αναπροσαρμογής των ήδη 
καταβαλλόμενων ή καταβλητέων κατά την έναρξη ισχύος 
του ν. 4387/2016 επικουρικών συντάξεων, που έχουν εκ-
δοθεί με προγενέστερο του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 
νομικό πλαίσιο.
- α. Αποσυνδέεται η εισφορά για την επικουρική ασφάλι-
ση από τον κατώτατο βασικό μισθό μισθωτού και θεσπί-
ζεται η δυνατότητα του εκάστοτε ασφαλισμένου να επιλέ-
ξει ελεύθερα την ασφαλιστική κατηγορία που θα υπαχθεί 
(θεσπίζονται τρεις ασφαλιστικές κατηγορίες).
β. Παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού οφειλών προς 
το ΕΤΕΑΕΠ με παρακράτηση ποσού από τη σύνταξη και 

την εφάπαξ παροχή που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι.
- α. Ορίζεται ότι, από 1-1-2020, στον ετήσιο κοινωνικό 
προϋπολογισμό εγγράφεται δαπάνη, ύψους 0,5% του 
ΑΕΠ, από την οποία καλύπτεται κατά πρώτον η δαπάνη 
που δημιουργείται ετησίως σε εφαρμογή των με αριθ. 
1890/2019 και 1891/2019 αποφάσεων της Ολομέλειας 
του Συμβουλίου της Επικράτειας και κατά δεύτερον η 
δαπάνη πολιτικών κοινωνικής ασφάλισης, πρόνοιας και 
κοινωνικής αλληλεγγύης και υγείας. Η δαπάνη των πολι-
τικών αυτών χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπο-
λογισμό.
β. Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 120 του ν. 
4611/2019 σχετικά με τη χορήγηση της 13ης σύνταξης.
- α. Μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη-μι-
σθωτού, από 1-6-2020, στις περιπτώσεις πλήρους απα-
σχόλησης κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες.
β. Προβλέπεται η έκδοση, εντός δύο ετών από τη δημο-
σίευση του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, προεδρικών δι-
αταγμάτων με τα οποία καταρτίζεται ενιαίος κανονισμός 
ανά κλάδο για την κύρια ασφάλιση, για την επικουρική 
ασφάλιση και για εφάπαξ παροχή του e-ΕΦΚΑ.

Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπό τον πρόεδρό 
της Ιωάννη Σαρμά, πριν την κατάθεση του ασφαλιστικού 
νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας στην Βουλή, γνω-
μοδότησε επί του περιεχομένου των διατάξεων του εν 
λόγω νομοσχεδίου.
   Στην γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΕΣ, γίνονται 
παρατηρήσεις επί των διατάξεων του νομοσχεδίου, ενώ 
στην εισήγηση του επιτρόπου Επικρατείας Αντωνίου 
Νικητάκη, γίνονται αναφορές για αντιθέσεις ορισμένων 
διατάξεων με τις συνταγματικές επιταγές.
   Διευκρινίζεται, ότι οι απόψεις της Ολομέλειας του Ανώ-
τατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου επί του νομοσχεδίου 
για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση και τον ψηφιακό με-
τασχηματισμό του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(e-ΕΦΚΑ), έχει καθαρά γνωμοδοτικό χαρακτήρα και εάν 
θέλει η κυβέρνηση τις λαμβάνει υπόψη της.
    Η γνωμοδοτική επεξεργασία των νομοσχεδίων που 
έχουν ασφαλιστικό περιεχόμενο, δηλαδή η προ της κα-
τάθεσης του νομοσχεδίου στην Βουλή ύπαρξη γνωμο-
δότησης της Ολομέλειας του ΕΣ επί του περιεχομένου του 
νομοσχεδίου, προβλέπεται από το άρθρο 73 του Συντάγ-
ματος. 
    Τα άρθρα του νομοσχεδίου που αντιμετωπίζουν τα βα-

σικά νομικά προβλήματα, σύμφωνα με την Ολομέλεια του 
ΕΣ και τον κ. Νικητάκη είναι τα 20-21,24-25 και 27, ενώ 
οι σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου διατυπώνουν 
παρατηρήσεις και σε άλλα άρθρα του ασφαλιστικού νο-
μοσχεδίου.
   Αρχικά, η Ολομέλεια του ΕΣ., αναφέρει ότι «το επίμαχο 
νομοσχέδιο, εφόσον εξακολουθεί να στηρίζεται, όπως και 
ο προηγούμενος ασφαλιστικός νόμος 4387/2016, στην 
ενιαία ασφαλιστική αντιμετώπιση προσώπων που σύμ-
φωνα με το Σύνταγμα δεν μπορούν να υπαχθούν στον 
ίδιο ασφαλιστικό οργανισμό, εγείρει ζήτημα αντισυνταγ-
ματικότητας στο σύνολό του».
   Παράλληλα, η Ολομέλεια του ΕΣ, στην γνωμοδότησή 
της, αναφέρει: «Με το επίμαχο νομοσχέδιο υιοθετούνται 
σε γενικό πλαίσιο οι ρυθμίσεις του ν. 4387/2016 και 
επέρχονται επουσιώδεις τροποποιήσεις αυτού σε συγκε-
κριμένες διατάξεις που κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές 
με τις 1880/2019, 1888/2019, 1889/2019, 1890/2019 
και 1891/2019 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας, ενώ παράλληλα ολοκληρώνεται η διοικητική 
και οργανωτική ενοποίηση που επιχειρήθηκε με προγε-
νέστερους νόμους (2084/1992, 2676/1999, 3029/2002, 
3655/2008, 3863/2010, 4387/2016), με την ενσωμά-

τωση στο νέο φορέα όλων των ασφαλιστικών φορέων 
απονομής σύνταξης και εφάπαξ παροχής, όπως το Ενιαίο 
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών 
(ΕΤΕΑΕΠ)».
   Πάντως, όπως αναφέρει το ΕΣ, η καινοτομία του υπό 
επεξεργασία νομοσχεδίου συνίσταται στην ενοποίηση της 
βάσης των ασφαλιστικών δεδομένων μέσω της ψηφιο-
ποίησης του ιδρυθέντος με το ν. 4387/2016 ΕΦΚΑ και της 
μετονομασίας του σε Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνι-
κής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).
    Ειδικότερα, η γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΕΣ, στο 
«δια ταύτα», επισημαίνονται, μεταξύ των άλλων, ως προς 
το άρθρο 24 του νομοσχεδίου, τα εξής:
   «Επί της τροποποιούμενης παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
4387/2016 παρατηρείται ότι δεν παρατίθενται στην αι-
τιολογική έκθεση του νομοσχεδίου οι λόγοι που επιβάλ-
λουν τη χρονική παράταση μέχρι και το 2024 στον τρόπο 
αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών με βάση τη 
μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών κατα-
ναλωτή, καθώς και οι λόγοι της μετάθεσης από το 2025 
του τρόπου προσαύξησής τους με βάση τον δείκτη μετα-
βολής μισθών. 
Συνέχεια στη σελ 7

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Τι προβλέπει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο για  απασχολουμένους  και ελεύθερους επαγγελματίες 

Παρατηρήσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του ασφαλιστικού νομοσχεδίου του υπ. Εργασίας
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Συνέχεια από τη σελ 6

Επί της τροποποιούμενης παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 
4387/2016 παρατηρείται ότι η αναφορά που γίνεται 
στην αιτιολογική έκθεση στις αρχές της ανταποδοτικό-
τητας εισφορών και παροχών και της ανάγκης διασφά-
λισης από το χορηγούμενο ύψος του ανταποδοτικού 
μέρους της σύνταξης ενός αναξιοπρεπούς επιπέδου 
διαβίωσης των ασφαλισμένων του δημοσίου τομέα 
μετά την έξοδό τους από την υπηρεσία, παρίσταται 
αδόκιμη, δοθέντος ότι όσον αφορά στους δημοσίους 
υπαλλήλους και λειτουργούς και στους στρατιωτικούς 
οι αρχές που διέπουν το ειδικό συνταξιοδοτικό τους 
καθεστώς είναι αυτές της αναλογικότητας και της κατά 
το δυνατόν τήρησης εύλογης αναλογίας των συντάξε-
ών τους με τις αποδοχές ενεργείας τους (βλ. Πρακτικά 
1ης Ειδ. Συν. Ολ. ΕλΣ της 20ης Απριλίου 2016. Επίσης, 
ΕλΣ Ολ. 137/2019, 32/2018, 1277/2018, 1388/2018, 
244/2017).
Ακόμη, η γνωμοδότηση του ΕΣ επισημαίνει:
Επί του άρθρου 25
    Η διατύπωση του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης 
βγ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 14, όπως προστί-
θεται με την προτεινόμενη ρύθμιση, είναι ημιτελής και, 
ως εκ τούτου, πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην οικεία αιτιολογική έκθεση.
    Στο πεδίο εφαρμογής της ως άνω διάταξης, όπως 
έχει διατυπωθεί, φαίνεται να υπάγονται και οι συντα-
ξιούχοι που είχαν ήδη αναλάβει εργασία ή είχαν ήδη 
αποκτήσει ιδιότητα ή δραστηριότητα που υπάγεται 
στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ μετά την έναρξη ισχύος 
του ν. 4387/2016 (12.5.2016) και οι ακαθάριστες 
συντάξεις τους, κύριες και επικουρικές, έχουν ήδη 
υποστεί περικοπή σε ποσοστό 60%, σύμφωνα με την 
αντίστοιχη διάταξη του ν. 4387/2016, όπως σήμερα 
ισχύει. Έτσι όμως προκύπτει και αναδρομική ισχύς της 
διάταξης, με συνέπεια ενδεχομένως να προκύπτουν 
αξιώσεις για επιστροφή της προκύπτουσας διαφοράς 
μεταξύ του αρχικώς θεσπισθέντος ποσοστού μείωσης 
της τάξης του 60% και της προβλεπόμενης με τη νέα 
διάταξη μείωσης του 30%.
   Πρέπει να διευκρινισθεί αν οι συνταξιούχοι του 
ΕΦΚΑ που από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 
(12.5.2016) είχαν αναλάβει εργασία ή απέκτησαν ιδιό-
τητα ή δραστηριότητα σε φορείς της γενικής κυβέρνη-

σης, οι οποίοι θα έχουν συμπληρώσει το 61ο και 62ο 
έτος της ηλικίας τους στις 28.2.2021 και την 1.3.2021 
αντίστοιχα, υπάγονται στον κανόνα του αμέσως προη-
γούμενου εδαφίου, και οι ακαθάριστες κύριες και επι-
κουρικές συντάξεις καθώς και οι προσυνταξιοδοτικές 
παροχές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 30%. 
Υπό την εκδοχή ότι η διάταξη είναι αναδρομική, ενδεί-
κνυται να ρυθμιστεί το ζήτημα που τίθεται για όσους 
εξ αυτών, μετά τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 
(12.5.2016), είχαν αναλάβει εργασία ή είχαν ήδη απο-
κτήσει ιδιότητα ή δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης και η καταβολή της σύνταξής τους είχε 
ανασταλεί πλήρως, σύμφωνα με τη διάταξη της ήδη 
ισχύουσας παρ. 2 του άρθρου 20.
Επί του άρθρου 27 παρ. 5 και 6 του νέου άρ-
θρου 20
          Κατά την ειδικότερη γνώμη της αντιπροέδρου Μα-
ρίας Βλαχάκη, πέραν των προαναφερομένων, δεδομέ-
νου ότι οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4387/2016, 
όπως αντικαθίστανται από τις διατάξεις του άρθρου 27 
του υπό επεξεργασία σχεδίου νόμου, καθιστούν ευνοϊ-
κότερες τις ρυθμίσεις για τους συνταξιούχους που ανα-
λαμβάνουν εργασία υπαγόμενη στον ΕΦΚΑ (με τη μεί-
ωση του ποσοστού της παρακρατούμενης συντάξεως 
- παρ. 1 εδάφ. α’) ή σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 
ειδικότερα (με τη θέσπιση ορίου ηλικίας για την πλήρη 
αναστολή της συντάξεως -παρ. 1 εδάφ. β’), καθώς και 
με τον καθορισμό ανωτάτου ορίου καταλογισμού σε 
βάρος του συνταξιούχου (βλ. παρ. 7), δεν δικαιολογεί-
ται επαρκώς η ευμενής ρύθμιση της παρ. 5 (βλ. παρ. 4 
και 7 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, για τις οποίες βλ. 
παρατήρηση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας 
στα Πρακτικά της 1ης Ειδικής Συνεδρίασης της Ολομ. 
του Ελ.Συν./20.4.2016), η οποία έρχεται σε αντίθεση 
με τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. Ολ. 
Ελ.Συν. 1041/2017, 1577/2011), το οποίο ερμηνεύ-
ον τις πάγιες διατάξεις του Συνταξιοδοτικού Κώδικα 
(κυρίως του άρθρου 58, αλλά και των άρθρων 11 και 
12 για τις θεμελιωτικές και προσμετρητέες συντάξιμες 
υπηρεσίες) έχει αποφανθεί ότι ο χρόνος υπηρεσίας που 
διανύεται μετά την αποχώρηση του υπαλλήλου από 
την υπηρεσία δεν προσμετρείται ως συντάξιμος στην 
υπηρεσία της προγενέστερης θέσης, βάσει της οποίας 
δικαιώθηκε ήδη συντάξεως.
Επί της παραγράφου 7 του νέου άρθρου 20

          Στο εδάφιο β΄ προβλέπεται ότι σε περίπτωση 
παράλειψης υποβολής δήλωσης από τον συνταξιούχο 
προς τον φορέα κύριας ασφάλισης του ΕΦΚΑ ότι ανέ-
λαβε εργασία ή απέκτησε ιδιότητα ή δραστηριότητα 
που υπάγεται υποχρεωτικά στον ΕΦΚΑ, καταλογίζεται 
με ποσό ίσο με το ύψος δώδεκα μηνιαίων συντάξεων. 
Η ρύθμιση αυτή, η οποία επιβάλλει συγκεκριμένο ποσό 
καταλογισμού χωρίς το ποσό αυτό να συναρτάται ούτε 
με τον χρόνο που διήρκεσε η παράλειψη, ούτε με την 
ωφέλεια που αποκόμισε ο συνταξιούχος από αυτήν 
(ανάλογα με το αν θα έπρεπε να του καταβληθεί μει-
ωμένη σύνταξη, κύρια και επικουρική ή να ανασταλεί 
πλήρως η καταβολή τους) ενδέχεται να εγείρει ζήτημα 
αντίθεσής της προς την αρχή της αναλογικότητας.
    «Σημαντικά ζητήματα συνταγματικότητας του ν. 
4387/2016 έχουν παραπεμφθεί από Τμήματα του 
Δικαστηρίου και εκκρεμούν ενώπιον της Ολομελείας, 
ως δικαιοδοτούντος οργάνου. Τέτοια ζητήματα είναι 
ιδίως (α) η υπαγωγή των δημοσίων λειτουργών και 
υπαλλήλων και των στρατιωτικών σε ενιαίο με τους 
λοιπούς εργαζομένους φορέα ασφάλισης χωρίς δια-
φοροποίηση του ασφαλιστικού κεφαλαίου των μεν και 
των δε, (β) ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης των 
πρώτων, η οποία πλέον δεν δομείται εξ ολοκλήρου 
πάνω στην αρχή της εύλογης αναλογίας μεταξύ απο-
δοχών ενεργείας και σύνταξης και (γ) ο χαρακτήρας 
του Δημοσίου ως ευθέως και βασικώς ευθυνομένου 
για την καταβολή των συντάξεων στους δημοσίους 
λειτουργούς και υπαλλήλους και στους στρατιωτικούς. 
Ως εκ τούτου, η γνωμοδότηση που διατυπώνεται από 
το Δικαστήριο στο παρόν πρακτικό περιορίσθηκε στην 
εξέταση των υπό επεξεργασία ρυθμίσεων από επόψε-
ως άλλης εκτός από εκείνη που θα συνιστούσε πρό-
κριμα ή, εν πάση περιπτώσει, κρίση επί των κατά τα 
ανωτέρω παραπεμφθέντων στη δικαστική Ολομέλεια 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου ζητημάτων».
   Ο Επίτροπος της Επικρατείας 
   Τέλος, ο επίτροπος Επικρατείας κ. Νικητάκης κάνει 
αναφορά σε αντισυνταγματικές διατάξεις και διατάξεις 
που έρχονται σε αντίθεση με υπερκείμενης ισχύος δι-
ατάξεις και κυρίως με το άρθρο 1 του Πρώτου Πρό-
σθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαι-
ωμάτων του Ανθρώπου.

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Παρατηρήσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του ασφαλιστικού νομοσχεδίου του υπ. Εργασίας
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Η υλοποίηση παρεμβάσεων στην κατεύθυνση της πράσι-
νης κυκλικής οικονομίας, της αναμόρφωσης της αγοράς 
ενέργειας προς όφελος των καταναλωτών, της επίλυσης 
χρόνιων προβλημάτων στη διαχείριση αποβλήτων, 
αλλά και καίριων ζητημάτων στην πολεοδομία και τη 
χωροταξία, τέθηκαν στο τραπέζι της συνάντησης του 
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με την ηγεσία του 
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Μέγαρο 
Μαξίμου, τη Δευτέρα.
Στο πλαίσιο της τακτικής αποτίμησης του κυβερνητικού 
έργου και του προγραμματισμού μελλοντικών δράσεων, 
τέθηκαν επί τάπητος κρίσιμα ζητήματα προς αναβάθμι-
ση της ποιότητας ζωής των πολιτών και αναζητήθηκαν 
τρόποι επίλυσης προβλημάτων που παρεμποδίζουν την 
ανάπτυξη.
Η ηγεσία του υπουργείου παρουσίασε το Εθνικό Σχέδιο 
για την Ενέργεια και το Κλίμα, μέρος του οποίου είναι το 
σχέδιο απολιγνιτοποίησης που προβλέπει απόσυρση των 
υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ έως το 2023 
(πλην της Πτολεμαϊδας VI, μέχρι το 2028). Επίσης, στόχος 
είναι η αναβάθμιση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
στο ενεργειακό μίγμα της χώρας και προς την κατεύθυνση 
αυτή απλοποιείται η αδειοδότηση έργων ΑΠΕ.
Δεδομένου ότι ο ενεργειακός σχεδιασμός έχει μεσομα-
κροπρόθεσμο ορίζοντα, όπως αναφέρθηκε στη σύσκεψη, 
ξεκίνησε η εκπόνηση σημαντικών αναπτυξιακών παρεμ-
βάσεων στη Δυτική Μακεδονία και στον Δήμο Μεγαλόπο-
λης, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχημένη μετάβασή τους 
στη μετα-λιγνιτική εποχή. Το masterplan θα ολοκληρωθεί 
έως τα τέλη Ιουνίου και θα αποσκοπεί στην κινητοποίηση 
επενδύσεων έως 4,4 δισ. ευρώ.
Αναφέρθηκε επίσης, ότι έγιναν βήματα για τη διάσωση 
της ΔΕΗ. Το μοντέλο διακυβέρνησης της εταιρείας εκ-
συγχρονίστηκε και καταργήθηκαν οι δημοπρασίες τύπου 
ΝΟΜΕ που είχαν συμβάλλει στην οικονομική εξαθλίωσή 
της. Για την άρση των ευρύτερων στρεβλώσεων που 
επικρατούν στην αγορά υλοποιούνται επτά σημαντικές 
ιδιωτικοποιήσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται η ΔΕΠΑ και 
η εξυγίανση της ΛΑΡΚΟ.
Στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του γεωπολιτικού ρόλου 
της χώρας υπογράφηκαν οι διακυβερνητικές συμφωνίες 
για τον διασυνδετήριο αγωγό με τη Βουλγαρία (IGΒ) και 
για τον αγωγό EastMed, ενώ κυρώθηκαν τέσσερις συμ-
βάσεις μίσθωσης για έρευνες ανοιχτά της Κρήτης και στο 
Ιόνιο.

Συζητήθηκαν επίσης οι βασικές σκέψεις του υπουργείου 
σε σχέση με την κατάθεση ενός οριζόντιου περιβαλλο-
ντικού νομοσχεδίου το οποίο θα περιλαμβάνει δράσεις 
σε σχέση με την περαιτέρω απλούστευση των περιβαλ-
λοντικών αδειοδοτήσεων, το μοντέλο διαχείρισης των 
προστατευόμενων περιοχών Natura, την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων στη διαδικασία εκπόνησης των δασι-
κών χαρτών, καθώς και μια οριστική λύση στο θέμα των 
οικιστικών πυκνώσεων.
Στο επίπεδο των χρήσεων γης και του χωροταξικού σχε-
διασμού αναφέρθηκε ότι έχει επιταχυνθεί η κτηματογρά-
φηση και θεσπίστηκε ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης για τη 
συγκέντρωση γεωχωρικών δεδομένων, που θα ξεκαθα-
ρίσει το τοπίο και για επίδοξους επενδυτές. Η κυβέρνηση 
είναι επίσης αποφασισμένη να εκσυγχρονίσει τη διαχείρι-
ση απορριμμάτων, καθιστώντας την αποτελεσματικότερη 
και φιλικότερη προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Για 
το σκοπό αυτό, εντός του 2020 θα δημοπρατηθούν του-
λάχιστον 17 νέες μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων σε 
όλη την επικράτεια.
Ειδική μνεία έγινε για τη στήριξη περιοχών που έχουν 
πληγεί από φυσικές καταστροφές, όπως ο Μάτι. Το Ειδικό 
Χωρικό Σχέδιο για την πυρόπληκτη ζώνη έχει ανατεθεί 
στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και θα παραδοθεί έως 
το τέλος Ιουλίου.
Στη συνάντηση συμμετείχαν, ο υπουργός Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, ο υφυπουργός 
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Γεράσιμος Θωμάς, ο 
υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, 
Δημήτρης Οικονόμου, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυ-
πουργώ, αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού 
Έργου, ‘Ακης Σκέρτσος, ο γενικός γραμματέας Πρωθυ-
πουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, η γενική γραμματέας 
Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών, 
Βίκυ Λοΐζου, η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών 
Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, ο γενικός γραμμα-
τέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κωνσταντίνος 
Αραβώσης, ο γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού 
και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης και 
ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλή-
των, Μανώλης Γραφάκος.
Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο πρωθυπουργός προ-
ανήγγειλε μια εφ’ όλης της ύλης «συζήτηση προς αξιο-
λόγηση του σημαντικού έργου που έγινε ήδη το πρώτο 
επτάμηνο, αλλά κι έναν προγραμματισμό για τις δράσεις 

για το 2020. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στον τομέα της 
Ενέργειας, στην πολύ σημαντική πρόοδο η οποία έχει γίνει 
στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, την οποία παρα-
λάβαμε περίπου στα όρια της χρεοκοπίας. Σήμερα, όμως, 
έχει δημιουργήσει μία σημαντική δυναμική που της επι-
τρέπει να είναι πρωταγωνίστρια στις σημαντικές εξελίξεις 
στη δρομολογημένη μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών 
εκπομπών.
Θέλω και πάλι να σταθώ στο πόσο μεγάλη σημασία απο-
δίδω στην κεντρική πολιτική απόφαση την οποία έχουμε 
πάρει: Να είμαστε πρωτοπόροι σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
στην απολιγνιτοποίηση, ένα τολμηρό σχέδιο το οποίο 
έχουμε εξαγγείλει. Και το πόση σημασία αποδίδω στις 
πρωτοβουλίες του υπουργείου έτσι ώστε οι περιοχές οι 
οποίες θίγονται περισσότερο, ειδικά η Μακεδονία αλλά 
και ο Δήμος της Μεγαλόπολης, να γνωρίζουν ότι έχουν τη 
στήριξή μας. Ότι θα μοχλεύσουμε όχι απλά ευρωπαϊκούς, 
δημόσιους αλλά και σημαντικούς ιδιωτικούς πόρους, 
ώστε οι περιοχές αυτές να ατενίζουν το μέλλον με περισ-
σότερη κι όχι με λιγότερη αισιοδοξία.
Να σταθώ επίσης ιδιαίτερα στη σημασία που αποδίδω στα 
σχέδια που αφορούν την ηλεκτροκίνηση, στα προγράμ-
ματα εξοικονόμησης ενέργειας -ειδικά για την αναβάθ-
μιση του κτιριακού μας αποθέματος, προγράμματα που 
έχουν αγκαλιαστεί από ένα μεγάλο ποσοστό της ελληνικής 
κοινωνίας», τόνισε ο πρωθυπουργός.
Αναφορικά με τα ζητήματα χωροταξίας, ο πρωθυπουρ-
γός επεσήμανε ότι «γίνεται πάρα πολύ σημαντική δουλειά 
ώστε να οργανώσουμε το όντως προβληματικό καθεστώς 
χρήσεων γης το οποίο κληρονομήσαμε. Σημαντική δου-
λειά γίνεται στον τομέα του περιβάλλοντος, στη δασική 
νομοθεσία και φυσικά στα απορρίμματα, όπου έχουμε 
θέσει φιλόδοξους στόχους -υπό την ηγεσία της Γενικής 
Γραμματείας- για το πώς θα αντιμετωπίσουμε ένα πρό-
βλημα το οποίο δυστυχώς έρχεται από το παρελθόν.
Σημαντική πρόοδος επιτυγχάνεται, επίσης, στον τομέα 
της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θα το συζητήσουμε 
και αυτό. Βέβαια, πρέπει να υπενθυμίσω ότι σημαντικές 
ιδιωτικοποιήσεις στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων της 
χώρας αφορούν το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας. Μιλάμε για τη ΔΕΠΑ Υποδομών, τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, 
τον ΔΕΔΔΗΕ, τον ΑΔΜΗΕ, την υπόγεια αποθήκη φυσικού 
αερίου Καβάλας, τα ΕΛΠΕ και φυσικά την περίπτωση της 
ΛΑΡΚΟ». 
Συνέχεια στη σελ 9

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΥΠΕΝ
Κυρ. Μητσοτάκης: Κεντρική πολιτική απόφαση, να είμαστε πρωτοπόροι στην απολιγνιτοποίηση
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Συνέχεια από τη σελ 8

Ο προγραμματισμός για τις κυριότερες δράσεις του 2020 περι-
λαμβάνει:
● Συνεχίζοντας τη συμβολή στην πολυδιάστατη εξωτερική 
πολιτική της χώρας, θα ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση 
για την κατασκευή πλωτού τερματικού σταθμού LNG στην Αλε-
ξανδρούπολη, θα ολοκληρωθεί ο αγωγός TAP
● Περαιτέρω ιδιωτικοποίηση μέσα στο 2020 του ΑΔΜΗΕ
● Ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ σε ποσοστό 49%, με ισχυρά 
δικαιώματα μειοψηφίας για την προσέλκυση στρατηγικών 
επενδυτών
● Προχωρά η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ. Έως τις 21 Φεβρου-
αρίου ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής ενδιαφέροντος 
για το 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών και μέχρι τις 6 Μαρτίου η 
αντίστοιχη διαδικασία για το 65% της ΔΕΠΑ Εμπορίας
● Θα προχωρήσουν διαρθρωτικές παρεμβάσεις στην αγορά 
ενέργειας με εφαρμογή του Μοντέλου Στόχου (Target Model).
● Εκσυγχρονισμός και απλοποίηση του πλαισίου για την περι-
βαλλοντική αδειοδότηση
● Εκσυγχρονισμός και απλοποίηση του πλαισίου για την 
αδειοδότηση των ΑΠΕ. Οι προτάσεις βασίζονται στην κατάρ-

γηση της υποχρέωσης λήψης άδειας παραγωγής, η οποία θα 
επιφέρει μείωση των σταδίων της αδειοδοτικής διαδικασίας 
από 29 σε 13
● Εκσυγχρονισμός του πλαισίου για τον χωροταξικό σχεδια-
σμό. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σύνδεση κατηγοριών χρή-
σεων γης με τους κωδικούς οικονομικής δραστηριότητας και 
την κωδικοποίηση της χωροταξικής νομοθεσίας
● Εκσυγχρονισμός του πλαισίου για τον πολεοδομικό σχεδι-
ασμό. Θα θεσμοθετηθούν η Ψηφιακή Τράπεζα Γης και η ηλε-
κτρονική ταυτότητα κτιρίου, ενώ θα κωδικοποιηθεί η σχετική 
νομοθεσία
● Ανάληψη πρωτοβουλίας από την κυβέρνηση για την προ-
ώθηση μιας σειράς αστικών αναπλάσεων.
● Ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, με νομοθετικές ρυθμίσεις 
για την επιτάχυνση του έργου και μερική κύρωση των δασικών 
χαρτών της χώρας
● Προχωρά το σχέδιο για τη δίκαιη μετάβαση των λιγνιτικών 
περιοχών της χώρας, με κατάρτιση του σχεδίου για τη Δίκαιη 
Αναπτυξιακή Μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγα-
λόπολης, ενώ αποσύρονται οι λιγνιτικές μονάδες Αμύνταιο Ι-ΙΙ. 
Η Ελλάδα θα διεκδικήσει σημαντικά κεφάλαια από τον Μηχα-
νισμό Δίκαιης Μετάβασης της ΕΕ για να διασφαλίσει τη δίκαιη 

μετάβαση των περιοχών που σήμερα βασίζονται οικονομικά 
στον λιγνίτη
● Υιοθέτηση αρχών της κυκλικής οικονομίας στην αγορά 
και τη δημόσια διοίκηση. Κύριο εργαλείο προς αυτή την κα-
τεύθυνση θα είναι η ενσωμάτωση Οδηγιών για την απόσυρση 
των πλαστικών μιας χρήσης καθώς και άλλων Οδηγιών για 
απόβλητα. Επίσης θα καταρτιστεί Εθνικά Σχέδιο για τις Πράσινες 
Δημόσιες Συμβάσεις
● Προσπάθεια για την γρήγορη συμβασιοποίηση και απορ-
ρόφηση των 245 εκατ. ευρώ που έχουν εγγραφεί στο ΕΣΠΑ σε 
σχέση με την πυροπροστασία και τις αναδασώσεις, για τις οποίες 
επί 4 χρόνια ήταν μηδενική.
● Προώθηση ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα -που αποτελεί 
στρατηγική επιδίωξη της κυβέρνησης- μέσω εκσυγχρονισμού 
του πλαισίου σχετικά με τον καθορισμό όρων και προϋποθέσε-
ων για ίδρυση λειτουργία Φορέων Εκμετάλλευσης Υποδομών 
Φόρτισης (Ν.4643/2019). Το πρώτο εξάμηνο του 2020 θα συ-
νταχθεί το Εθνικό Σχέδιο για την Ηλεκτροκίνηση. Θα θεσπιστεί 
επίσης πλαίσιο για τη ρύθμιση της αγοράς και θα καθοριστούν 
φορολογικά κίνητρα για τη διείσδυση της τεχνολογίας στη 
χώρα μας.

«Με πνεύμα ενότητας και σύνθεσης θα εργαστούμε για την 
ανάπτυξη του Πειραιά», δήλωσε ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. 
Πατούλης, κατά τη συζήτηση - για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων για τα έργα του ΟΛΠ στο λιμάνι του Πειραιά - που είχε 
με εκπροσώπους του ΟΛΠ, των ναυπηγοεπισκευαστικών επιχει-
ρήσεων, των ναυπηγείων Περάματος, της Ένωσης Μηχανουρ-
γών και του ΤΑΙΠΕΔ, στα γραφεία της Περιφέρειας, σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι παρατηρήσεις και οι προ-
τάσεις όλων των πλευρών προκειμένου να επιτευχθεί η σύνθεση 
και να προχωρήσει η υλοποίηση των έργων «με μόνο στόχο την 
ανάπτυξη», όπως υπογράμμισε ο κ. Πατούλης.
Συγκεκριμένα ο περιφερειάρχης επισήμανε ότι αποτελεί προτεραι-
ότητά της Περιφέρειας Αττικής η ανάπτυξη του Πειραιά, του μεγα-

λύτερου λιμανιού της χώρας, μέσα από επενδύσεις. Αναγνώρισε 
ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα αλλά «η περιοχή ακόμα διψά για 
επενδύσεις» και χαρακτήρισε «απαραίτητη προϋπόθεση» για να 
επιτευχθεί ο στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης την ύπαρξη σχέσεων 
εμπιστοσύνης και δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ όλων των 
εμπλεκομένων πλευρών. Σημείωσε ότι πρέπει όλοι να πορευθούν 
με σύνθεση, ενημέρωση, διάλογο και ενότητα ώστε «να διαμορ-
φωθεί ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας» και εγγυήθηκε πως 
«όλες οι προσπάθειες και πρωτοβουλίες που θα αναλάβουμε θα 
είναι γόνιμες και εποικοδομητικές, προς αυτήν την κατεύθυνση. 
Θα βοηθήσουμε τους επενδυτές με στόχο την αναπτυξιακή επα-
νεκκίνηση της περιοχής και θα στηρίξουμε τους εργαζόμενους στη 
ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη που ζουν και εργάζονται για πάρα 
πολλά χρόνια στον Πειραιά και έχει μεγάλη σημασία να αξιοποιη-

θεί η εμπειρία και η τεχνογνωσία τους».
Στη συνάντηση μετείχαν από πλευράς του ΟΛΠ ο διευθυντής 
Έργων, Χ. Γερακαράκης, η κυρία Χ. Κοντογιώργη και η νομική 
σύμβουλος Ι. Βουρδούνη. Επίσης ο πρόεδρος του Συνδέσμου 
Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας, Β. Κανακάκης, ο τεχνικός 
σύμβουλος των ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων, Ρ. Λειβα-
δάρος, ο πρόεδρος των ναυπηγείων Περάματος, Θ. Κατσουλάκης, 
ο νομικός σύμβουλος των ναυπηγείων, Λ. Φράγκος, ο πρόεδρος 
της Ένωσης Μηχανουργών, Φ. Πράσινος, η εκπρόσωπος του ΤΑΙ-
ΠΕΔ, Ε. Ντανίκα και ο προϊστάμενος του τμήματος Περιβάλλοντος 
της Περιφέρειας, Κ. Ακρίβος.

Τις 61 δράσεις που έχει προγραμματίσει το ΥΠΕΝ για το 2020 ανέ-
λυσε ο υπουργός ΠΕΝ Κωστής Χατζηδάκης κατά τη συνάντησή 
της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου με τον πρωθυπουργό, κ. 
Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, στο πλαίσιο της πα-
ρουσίασης της αποτίμησης και του σχεδιασμού του κυβερνητικού 
έργου. «Στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είμαστε μια 
ομάδα που προσπαθεί να μιλήσει με έργο. Αυτό δείχνουν οι 7 μή-
νες που έχουν περάσει. Αλλά και ο προγραμματισμός για όλο το 
2020, που περιλαμβάνει 61 συγκεκριμένες δράσεις. Αν τις διαιρέ-
σουμε χρονικά είναι περίπου μία για κάθε έξι μέρες, γεγονός που 
υπογραμμίζει και το τεράστιο βάρος της δουλειάς που έχουμε να 
σηκώσουμε», τόνισε στην εισήγησή του προς τον πρωθυπουργό, 

ο κ. Κωστής Χατζηδάκης.
Σύμφωνα με τον ΥΠΕΝ, «μεταξύ των άλλων μιλάμε για 7 ιδιωτι-
κοποιήσεις. Έχουμε ουσιαστικά τα 2/3 των ιδιωτικοποιήσεων της 
κυβέρνησης. Μιλάμε για δύο σημαντικές νομοθετικές παρεμβά-
σεις στους αμέσως επόμενους μήνες. Ένα μεγάλο νομοσχέδιο για 
το περιβάλλον και ένα άλλο μεγάλο νομοσχέδιο για τη χωροταξία, 
τα οποία επιδιώκουν να αναβαθμίσουν την προστασία του περι-
βάλλοντος και την ποιότητα της ζωής. Αλλά από την άλλη πλευρά 
να μην αγνοήσουν και τον παράγοντα ανάπτυξη και επενδύσεις».
Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης στον πρωθυπουργό, «ουσιαστικά 
θέλουμε να κάνουμε πράξη αυτό που όλοι αποκαλούμε βιώσιμη 
ανάπτυξη, πράσινη ανάπτυξη. Κι αυτό θέλουμε αν το κάνουμε και 

στον τομέα της ενέργειας με το ΕΣΕΚ και στον τομέα του περιβάλ-
λοντος και της χωροταξίας με τα νομοσχέδια που προανέφερα, 
αλλά και με μια σειρά άλλες πράσινες δράσεις, όπως είναι η από-
συρση των πλαστικών μιας χρήσης και η γρήγορη προώθηση 
του Κτηματολογίου».
Σύμφωνα πάντα με τον ΥΠΕΝ, «ιδιαίτερο βάρος στο σχεδιασμό 
μας έχει η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, καθώς 
παρά τις διακηρύξεις της προηγούμενης κυβέρνησης είμαστε 24οι 
στους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανακύκλωση και στη δι-
αχείριση των απορριμμάτων. Δεν είναι πια μόνο θέμα ποιότητας 
ζωής, είναι θέμα πολιτισμού και εθνικού φιλότιμου να δράσουμε 
το ταχύτερο δυνατό».

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΥΠΕΝ
Κυρ. Μητσοτάκης: Κεντρική πολιτική απόφαση, να είμαστε πρωτοπόροι στην απολιγνιτοποίηση

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΟΛΠ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Για την υποβληθείσα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων στο λιμάνι του Πειραιά

Κ. Χατζηδάκης: 61 συγκεκριμένες δράσεις για το 2020
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   «Οι χθεσινές ανακοινώσεις είναι μια συμβολή, ώστε η 
περιοχή να προχωρήσει μπροστά χωρίς αναταράξεις, 
απλώς προφανώς δε θα εξαντληθεί η προσπάθεια σε 
αυτό», δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
αντιπρόεδρος της ΝΔ και βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθη-
νών, Κωστής Χατζηδάκης, στον ραδιοφωνικό σταθμό του 
Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρα-
κτορείο 104,9 fm» για τις πρωτοβουλίες που αφορούν 
την επόμενη ημέρα της απολιγνιτοποίησης, στις οποίες 
αναφέρθηκε κατά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ 
ΕΛΠΕ και Juwi Hellas για την κατασκευή φωτοβολταϊκού 
πάρκου ισχύος 204 MW στην περιοχή της Κοζάνης.
   «Μιλάμε για ένα φωτοβολταϊκό πάρκο της τάξης των 204 
MW στο οποίο θα δημιουργηθούν 300 θέσεις εργασίας. Η 
ΔΕΗ έχει ανακοινώσει ότι θα κάνει στη Δυτική Μακεδονία 
φωτοβολταϊκά της τάξης των 2GW, δηλαδή μόνο η ΔΕΗ 
θα κάνει 10 φορές μεγαλύτερα πάρκα σε σχέση με αυτό 
το οποίο εξαγγέλθηκε χθες», επισήμανε ο κ. Χατζηδάκης. 
   «Μιλάμε για πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις, δε μιλάμε 
μόνο για τα φωτοβολταϊκά, μιλάμε για την αποκατάσταση 
των ορυχείων που είναι μία πολύ μεγάλη δουλειά. Επίσης, 

θα προβλεφθούν και μια σειρά από δράσεις χρηματοδο-
τούμενες από την ΕΕ και κίνητρα σε σχέση με τομείς όπως 
η γεωργία, η βιομηχανία, οι υπηρεσίες. Μιλάμε για ένα 
σφαιρικό σχέδιο που θα ενισχυθεί προφανώς από την 
υιοθέτηση των ειδικών φορολογικών κινήτρων που θα 
καταστήσουν τις περιοχές αυτές περιοχές ιδιαίτερα ελκυ-
στικές για επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 
όχι λόγω ευσπλαχνίας ή ότι λόγω του ότι η κυβέρνηση 
θα λέει «πηγαίνετε να επενδύσετε εκεί», αλλά γιατί θα 
έχουν καλύτερη φορολογική αντιμετώπιση», εξήγησε ο κ. 
Χατζηδάκης. Επισήμανε δε ότι «θα δοθούν σύμφωνα με 
υπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 3,7 έως 4,4 δισ. 
ευρώ στις λιγνιτικές περιοχές από κοινοτικούς και εθνικούς 
πόρους με την αντίστοιχη μόχλευση, η οποία θα γίνει», 
ενώ «θα υπάρξει ένα αίτημα της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την ανακήρυξη της Δυτικής Μακεδονίας και 
της περιοχής της Μεγαλόπολης ως ειδικών οικονομικών 
φορολογικών ζωνών, προκειμένου να γίνουν οι περιοχές 
αυτές ελκυστικές για επενδύσεις». 
   Σε ό,τι αφορά, εξάλλου, την προώθηση της ηλεκτροκίνη-
σης, ο υπουργός γνωστοποίησε ότι η διυπουργική επιτρο-

πή που έχει συσταθεί συζητά τα φορολογικά κίνητρα και 
«έχει δεσμευτεί να τελειώσει να κατατεθεί το νομοσχέδιο 
μέχρι το τέλος Ιουνίου». 
   Σχετικά με τους δασικούς χάρτες, ο κ. Χατζηδάκης ανέφε-
ρε ότι στο υπουργικό συμβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα 
θα παρουσιαστεί σχέδιο νόμου, που θα εισαχθεί στη Βου-
λή προς ψήφιση τον Μάρτιο. «Αντιμετωπίζονται σε αυτόν 
τον νόμο τρία βασικά ζητήματα. Το ένα αφορά ότι όποιος 
έχει υποβάλει αντίρρηση και δικαιώνεται από τις επιτροπές 
αντιρρήσεων , δε θα χρειάζεται να περιμένει να δει τι γίνε-
ται σε όλον τον νομό, αλλά θα μπορεί να προχωρεί στην 
αξιοποίηση του ακινήτου του όπως νομίζει ο ίδιος […] το 
δεύτερο είναι ότι αυξάνουμε τις επιτροπές, συνδέουμε τις 
αμοιβές τους με τα αποτελέσματα της δουλειάς τους, ώστε 
να επιταχυνθεί η εξέταση των αντιρρήσεων […] και τρίτο 
σε περιπτώσεις που με διοικητικές πράξεις έχει αναγνωρί-
σει το ίδιο το δημόσιο ότι ένα κομμάτι γης δεν είναι δάσος, 
δε θα χρειάζεται να ξεκινάμε από την αρχή της συζήτηση 
αν είναι ή δεν είναι».

Χρηματοδοτήσεις για περιβαλλοντικά έργα που θα αλ-
λάξουν την εικόνα των πόλεων σε ολόκληρη τη χώρα 
είναι διαθέσιμες –σύμφωνα με το ΑΠΕ- για τους δήμους, 
μέσα από προγράμματα του Πράσινου Ταμείου, συνολι-
κού ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι τις 8 Μαΐου 
οι ενδιαφερόμενοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για έργα που 
αφορούν σε αστικές αναπλάσεις, σε αρχιτεκτονικούς δια-
γωνισμούς και στην απόκτηση ελεύθερων κοινόχρηστων 
χώρων προκειμένου να γίνουν χώροι πρασίνου, άλση και 
πλατείες. Τα παραπάνω ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Πρό-
εδρος του Πράσινου Ταμείου Στάθης Σταθόπουλος, κατά 
τη διάρκεια ενημερωτικής ημερίδας για αιρετούς και υπη-
ρεσιακά στελέχη δήμων, που διοργάνωσε η Περιφερειακή 
Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ).
Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα για τις αστικές αναπλά-
σεις, ύψους 55 εκ. ευρώ, χρηματοδοτεί σύνθετες και απλές 
αναπλάσεις (πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές, πεζόδρο-
μους), αποκαταστάσεις δημοσίων κτιρίων, μνημείων και 
διατηρητέων, ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων, 
ανακαίνιση και διαμόρφωση κτιρίων που ανήκουν σε ΟΤΑ 

για κοινωνική, πολιτιστική και αναπτυξιακή δραστηριότη-
τα, διαμόρφωση υφιστάμενων χώρων στάθμευσης και 
υπόγειων χώρων στάθμευσης, έργα πρόσβασης ΑΜΕΑ 
και παρεμβάσεις απομάκρυνσης επικίνδυνων αποβλή-
των. 
Το πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση της διεξαγωγής 
αρχιτεκτονικών διαγωνισμών (ύψους τριών εκ. ευρώ) 
αφορά τη χρηματοδότηση μελετών αστικών αναπλάσεων 
και διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων αλλά και αρχιτε-
κτονικές μελέτες κτιριακών έργων όπως πολιτιστικά κτίρια 
και εγκαταστάσεις, χώρους συνάθροισης κοινού, κτίρια 
κοινωνικών και αθλητικών υποδομών τοπικής κλίμακας, 
εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου και δημοτικών αγο-
ρών.
Για την απόκτηση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, 
ύψους 15 εκ. ευρώ, το πρόγραμμα έχει στόχο τη χρημα-
τοδότηση απόκτησης αμιγώς κοινόχρηστων χώρων και 
πρασίνου. 
Ο κ. Σταθόπουλος επισήμανε ότι υπάρχει, από την πλευρά 
των δήμων της χώρας, «πολύ μεγάλη δίψα και για πληρο-
φόρηση και για ετοιμότητα». Τόνισε ότι αναγνωρίζει «το 

πρόβλημα που έχουν οι περισσότεροι δήμοι στη στελέχω-
ση των τεχνικών τους υπηρεσιών» ενώ εκτίμησε ότι «η 
κατάσταση θα είναι καλύτερη από ό,τι στο παρελθόν και 
το πρόγραμμα θα έχει σημαντική απορρόφηση». 
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΕΔ-ΚΜ, Ιγνάτιος 
Καϊτεζίδης εκτίμησε ότι η σημερινή εκδήλωση θα δώσει 
στους αυτοδιοικητικούς τις ευκαιρίες και τα κίνητρα να 
σχεδιάσουν έγκαιρα, να προετοιμάσουν, να ωριμάσουν 
έργα και μελέτες για να τα προχωρήσουν προς όφελος 
των τοπικών κοινωνιών. 
Γνωστοποίησε, άλλωστε, ότι θα γίνουν το επόμενο χρο-
νικό διάστημα και άλλες ενημερώσεις, μεταξύ άλλων και 
με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και με τη Διαχει-
ριστική Αρχή για το σκέλος που αφορά τα περιφερειακά 
προγράμματα του ΕΣΠΑ. 
Από την πλευρά του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο αντιδήμαρ-
χος Τεχνικών Έργων Εφραίμ Κυριζίδης επισήμανε ότι ο 
Δήμος βρίσκεται σε συνεργασία με το Πράσινο Ταμείο για 
τη χρηματοδότηση δύο αναπλάσεων, πέριξ της οδού Σο-
φούλη και πέριξ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου. 

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
Για έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης, ύψους 73 εκατ. ευρώ   
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   Τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται από το υπουργείο 
Εσωτερικών η ανακοίνωση του νέου χρηματοδοτικού προ-
γράμματος για την αυτοδιοίκηση, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ.  Ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε 
ομιλία του σε τοπική οργάνωση της ΝΔ, στην Κυπαρισσία Μεσ-
σηνίας, ανέφερε ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν μέσα 
στην εβδομάδα και έκανε λόγο για ένα «πολύ υψηλό πακέτο, 
πολύ μεγαλύτερης χρηματοδότησης από αυτήν, που υποτίθεται 
ότι υπήρχε πριν», με το πρόγραμμα «Φιλόδημος 1». Ο κ. Θεο-
δωρικάκος διαβεβαίωσε ότι με αυτό το πακέτο διασφαλίζονται 
τα έργα, συνολικού προϋπολογισμού, 1,3 δισ. ευρώ που είναι 

σε εξέλιξη με το προηγούμενο πρόγραμμα, «αλλά και πάρα 
πολλά καινούργια έργα, τα οποία θα τα φτιάξουμε από κοινού 
με την αυτοδιοίκηση».
   Ο κ. Θεοδωρικάκος δεν παρέλειψε να πλέξει το εγκώμιο του 
Μεσσήνιου πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, τον 
οποίο χαρακτήρισε ως έναν μεγάλο ηγέτη της φιλελεύθερης 
παράταξης. «Είναι ο άνθρωπος που κράτησε την Ελλάδα στην 
Ευρώπη», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι με τη στάση 
του στην περίοδο της κρίσης κατέστησε τη ΝΔ «φάρο ελπίδας 
απέναντι στα τεράστια κύματα λαϊκισμού που σάρωναν τη 
χώρα». 

   Αναφερόμενος στη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ, 
το καλοκαίρι του 2012, είπε ότι ήταν «μια σύμπλευση εθνικού 
καθήκοντος» και επισήμανε ότι «αυτή η πρωτοβουλία του κ. 
Σαμαρά ήταν το πρόπλασμα της ευρείας διακομματικής ακτι-
νοβολίας την οποία έχει σήμερα η παράταξή μας με ηγέτη τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη».
   Χαρακτήρισε υποδειγματική την κομματική συμπεριφορά του 
κ. Σαμαρά όλα αυτά τα χρόνια και επισήμανε ότι «σήμερα, όπως 
και χθες, όπως και αύριο, στέκεται υπεύθυνα και δυναμικά στο 
πλευρό του εκλεγμένου αρχηγού μας και πρωθυπουργού Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη».

Αισιόδοξη για την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα αλλά και 
για τις ελληνογερμανικές οικονομικές σχέσεις, δήλωσε η εκπρό-
σωπος του ομοσπονδιακού υπουργείου Οικονομίας και Ενέρ-
γειας της Γερμανίας Κριστίν Χορν (Christine Horn), μιλώντας 
–όπως αναφέρει το ΑΠΕ- στην ημερίδα, με θέμα «Διαχείριση 
απορριμμάτων και ανακύκλωση στη Γερμανία και την Ελλά-
δα», που διοργάνωσε, χθες, στη Θεσσαλονίκη, το Ελληνογερ-
μανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
   «Ήδη, έχει προγραμματισθεί, στο Βερολίνο, στις 9/3/2020, 
ελληνογερμανικό οικονομικό φόρουμ, ενώ όσον αφορά την 
ανακύκλωση, η Γερμανία θα μπορούσε να βοηθήσει λόγω της 
πολυετούς εμπειρίας της. Είναι ενδεικτικό ότι στον τομέα της 
ανακύκλωσης απορριμμάτων, έχουν δημιουργηθεί στη χώρα 
μας 290.000 θέσεις εργασίας», ανέφερε η κ. Χορν.
   Στην κατεύθυνση, μάλιστα, της ενίσχυσης των ελληνογερμανι-
κών σχέσεων κινείται και η 85η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 
(ΔΕΘ), όπου η Γερμανία θα είναι η τιμώμενη χώρα και σύμ-

φωνα με τον διευθυντή του Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος 
του Ελληνογερμανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Ματίας 
Χόφμαν(Matthias Hoffmann), προγραμματίζονται σημαντικές 
δράσεις, με βασικό πυλώνα τον τομέα της ενέργειας.
   «Θα διεξαχθεί συνέδριο για το νερό και τα λύματα, cluster 
επιχειρήσεων από τη Βαυαρία θα συμμετάσχει με θέμα την 
κυκλική οικονομία και θα στηθεί ένα Πρωτότυπο -για την εξοι-
κονόμηση ενέργειας- Σπίτι, στο περίπτερο 13 της ΔΕΘ», τόνισε ο 
κ. Χόφμαν, προσθέτοντας ότι 65 γερμανικές επιχειρήσεις έχουν 
επιβεβαιώσει, μέχρι στιγμής, τη συμμετοχή τους στην 85η ΔΕΘ.
   18 εκατομμύρια ευρώ ανταποδοτικά από την πλαστική σα-
κούλα
   Στον «σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα αξιοποιη-
θούν τα 18 εκατομμύρια ευρώ από το ανταποδοτικό τέλος που 
αφορά την πλαστική σακούλα», ξεκαθάρισε, από την πλευρά 
του, ο πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης 
Νίκος Χιωτάκης.

   «Τα χρήματα θα πάνε ως ανταπόδοση απευθείας στους πολί-
τες, μέσω της εκπαίδευσης για την αποφυγή χρήσης πλαστικού 
μίας χρήσης», τόνισε ο κ. Χιωτάκης.
   Στην πρόταση για την Εγνατία Διαχείριση Αποβλήτων αναφέρ-
θηκε ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
Μιχάλης Γεράνης, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για την αξιο-
ποίηση υπολειμμάτων των αστικών απορριμμάτων, από τη 
Θράκη μέχρι την Ήπειρο και τμήματος της Θεσσαλίας, για την 
παραγωγή ενέργειας.
   «Θα μπορούσε να δημιουργηθεί στην Κοζάνη, σε χώρους 
πρώην ορυχείων, μονάδα που θα παράγει, μέσω της καύσης 
υπολειμμάτων, ως και 30 MW ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και 
θερμική», πρόσθεσε.
   Στην ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή εκ-
προσώπων 11 επιχειρήσεων του κλάδου, απηύθυνε χαιρετισμό 
και η γενική πρόξενος της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη Σιμπίλα 
Μπέντιγκ (Sibylla Bendig).

Η παρουσίαση της διαδικτυακής υπηρεσίας περιβαλλοντικών 
κινδύνων με εστίαση τις πλημμύρες (ERMIS -F ), θα είναι το 
αντικείμενο της 6ης Συνάντησης Επιστημονικών Ομάδων και 
Διαχειριστικής Παρακολούθησης του έργου ERMIS-F που πραγ-
ματοποιείται σήμερα Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου στα Χανιά, όπως 
σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση των συμμετεχόντων στη συνάντηση, 
το ERMIS-F είναι ένα ευρωπαϊκό έργο (πράξη) που εντάσσεται 
στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα - Κύπρος 
2014-2020», στον ‘Αξονα «Βελτίωση της από κοινού διαχεί-
ρισης κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπιστικές 
καταστροφές» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικού Πόρους της Ελλάδας και της 
Κύπρου.
Η ομάδα του ERMIS-F, την οποία αποτελούν το Ινστιτούτο Κύ-
πρου, ο Δήμος Χανίων, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστή-
μιο Αιγαίου, η Δ/νση Υδάτων Βορείου Αιγαίου και το Συμβούλιο 
Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας, ανέπτυξε ένα σύστημα 
πληροφόρησης, προφύλαξης, πρόβλεψης και διαχείρισης κιν-
δύνων φυσικών καταστροφών με εστίαση τις πλημμύρες και με 

βασικούς στόχους τους εξής:
Πρόληψη - προειδοποίηση, οργάνωση - συντονισμός, ενημέ-
ρωση - εκπαίδευση
Συνοπτικά οι εφαρμογές που αναπτύχθηκαν αφορούν:
- Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης: Αφορά πιλοτικά συστή-
ματα έγκαιρης προειδοποίησης για πλημμύρες σε επιλεγμένα 
ρέματα, όπως αυτά εφαρμόζονται στη Νέα Κυδωνία Κρήτης, 
στη Λεμεσό και την Καλλονή της Λέσβου.
- Πλημμυρικοί Χάρτες: Ανάπτυξη χαρτών που αφορούν τον κίν-
δυνο πλημμύρας για τις πιλοτικές περιοχές Χανίων, Μυτιλήνης 
και Κύπρου.
- Γεωπύλη (web GIS): Μια βάση δεδομένων, με επεξεργάσιμα 
στοιχεία για χρήση από φορείς, πολίτες, επαγγελματίες. Η βάση 
μπορεί να εμπλουτιστεί με νέα στοιχεία και παρέχει στοιχεία 
(πλημμυρικούς χάρτες, χώροι καταφυγής εκτάκτων αναγκών, 
χωροταξικά και περιβαλλοντικά δεδομένα ), μέσω της δημιουρ-
γίας και εκτύπωσης χαρτών.
- Βάση Γνώσης (Νομοθεσία, Ιστορικές Πλημμύρες κλπ.): Μια 
βάση με πληροφορίες για φορείς, επαγγελματίες και το ευρύ 
κοινό. Πληροφορίες που αφορούν στη νομοθεσία, στοιχεία 

πλημμυρών, «καλές πρακτικές» για την πρόληψη πλημμυρι-
κών συμβάντων, αντιπλημμυρικά έργα κλπ.
- Crowd sourcing για κινητά, tablet : Εφαρμογή που απευθύνε-
ται σε όλους (φορείς, επαγγελματίες, πολίτες) και αφορά στην 
επιτόπου καταγραφή πλημμυρικών φαινομένων και των συνε-
πειών αυτών, παραθέτοντας γεωχωρικά δεδομένα.
- Κοινωνική Δικτύωση: εφαρμογή που επιτρέπει την ανταλλαγή 
και το συντονισμό των δράσεων.
Η δημόσια διαδικτυακή υπηρεσία ERMIS-F, που έχει προκύψει 
από το έργο, παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία λήψεως αποφά-
σεων σε φορείς, επαγγελματικές ενώσεις και την κοινωνία των 
πολιτών που θέλουν να έχουν ενεργό ρόλο στη διαχείριση του 
κινδύνου της πλημμύρας 
Αναπτύχθηκε καταρχήν για τον πλημμυρικό κίνδυνο λόγω των 
σημαντικών οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων των 
φαινομένων που βαίνουν αυξανόμενα τα τελευταία χρόνια, 
σαφώς επηρεασμένα από την κλιματική αλλαγή, αλλά δύναται 
να επεκταθεί και σε άλλες φυσικές καταστροφές όπως πυρκαγιές 
και σεισμοί. 

Τ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ: ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΣΤΟ «ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ» ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΧΑΝΙΑ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ erMIs-F 
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Επεκτείνει ο δήμος Αθηναίων το πιλοτικό του πρόγραμ-
μα συλλογής βιοαποβλήτων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Πρόσφατα τοποθέτησε άλλους 25 καφέ κάδους σε επιλεγ-
μένα σημεία στην περιοχή του Κολωνακίου και περισσότε-
ρα από 75 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της 
περιοχής εντάχθηκαν σ΄αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα.
    Όπως αναφέρει ανακοίνωση του δήμου, «πρόκειται 
για τη συνέχεια της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει σε 
διάφορα σημεία της Αθήνας (λαϊκές αγορές, ξενοδοχεία, 
νοσοκομεία κ.α.). Πρόθεση είναι το πρόγραμμα κομπο-
στοποίησης να καλύψει κι άλλα σημεία της πόλης με μεγά-

λη συγκέντρωση καταστημάτων που έχουν ανάλογα χα-
ρακτηριστικά». Οι πολίτες που θέλουν να συμμετάσχουν 
στο πρόγραμμα μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες 
ώρες με το τηλέφωνο 210-3402476 (Γραμματεία Τμήμα-
τος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων). Επίσης, μέσω 
e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση  t.enallaktikis.diax.
apovliton@athens.gr
   Ο δήμος Αθηναίων επισημαίνει ότι σύμφωνα με το Εθνι-
κό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων έως το τέλος του 2020 
θα πρέπει το 40% του συνολικού βάρους των οργανικών 
αποβλήτων να μην οδηγείται σε Χώρους Υγειονομικής 

Ταφής, αλλά να ανακυκλώνεται αντλώντας από αυτό «ένα 
σημαντικό έσοδο για τον ίδιο τον δήμο». Σε σχετική του 
δήλωση, ο δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης χαρακτηρί-
ζει «μονόδρομο» την «επιλογή να εναρμονίσει η Αθήνα 
όλες τις πρακτικές της με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και την 
προστασία του περιβάλλοντος». Είναι, τονίζει, «μία προ-
σπάθεια που ξεκινά από κάθε γειτονιά με τους κάδους και 
ολοκληρώνεται με μία πρωτεύουσα πράσινη, σύγχρονη, 
φιλική προς τους ανθρώπους της».

    Ενώνει ξανά τα Τζουμέρκα με τα Κατσανοχώρια το 
μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι των Βαλκανίων, το γεφύρι 
της Πλάκας στον Άραχθο ποταμό, που είχε καταρρεύσει 
πριν από περίπου μία πενταετία, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Το ιστορικό γεφύρι «είναι έτοιμο• «δοκιμάζεται» πια από 
τον χειμωνιάτικο Άραχθο, θα δοκιμαστεί στις πιο δύσκολες 
συνθήκες, ώστε να μπορεί, μετά το καλοκαίρι, να παρα-
δοθεί στο κοινό», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό του 
Αθηναϊκού- Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρα-
κτορείο 104,9 FM» ο καθηγητής της Σχολής Μηχανικών 
Μεταλλείων- Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου, συντονιστής Διεπιστημονικής Ομάδας Έρ-
γου του ΕΜΠ για την Αναστήλωση της Γέφυρας Πλάκας, 
Δημήτρης Καλιαμπάκος.
   «Ολοκληρώθηκε πια η διαδικασία της αφαψίδωσης, 
αφαιρέθηκε δηλαδή ο μεταλλικός σκελετός που στήριξε 
κατά τη διάρκεια των εργασιών την ιστορική γέφυρα της 
Πλάκας», εξήγησε ο κ. Καλιαμπάκος, επισημαίνοντας πως 
πλέον, από εδώ και πέρα, ξεκινά η στενή παρακολούθηση 
της εξέλιξης του έργου από τους επιστήμονες της Ομάδας 
Έργου του ΕΜΠ. «Ξεκινά το μεγάλο crash test», ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο καθηγητής του ΕΜΠ, μιλώντας για την 

«πιο μεγάλη αποκατάσταση πέτρινου γεφυριού στον κό-
σμο».
   «Τέτοιο γεφύρι έχει να ξεκαλουπωθεί, να σταθεί στα πό-
δια του πάνω από έναν αιώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά 
ο κ. Καλιαμπάκος και περιέγραψε τις βασικές δράσεις πίσω 
από το μοναδικό αυτό πρότζεκτ, ένα έργο, για το οποίο, 
όπως σημείωσε, εργάστηκε μια ομάδα από το ΕΜΠ συ-
γκροτούμενη από 30 καθηγητές και 40 ερευνητές.
   Οι τεχνίτες, το μεράκι και οι πέτρες που «λαλάνε στον 
λαξευτή» προτού μπουν στη θέση τους
   Όπως περιέγραψε ο κ. Καλιαμπάκος, για να στηθεί ξανά 
και να στέκει υπερήφανο το ιστορικό γεφύρι «έβαλαν 
πάνω του χέρι πάνω από 300 άτομα», με τον καθηγητή 
του ΕΜΠ να περιγράφει με γλαφυρό τρόπο τη στοργή και 
τη φροντίδα που χρειάστηκε να επιστρατεύσουν οι ειδικοί 
τεχνίτες πέτρας ώστε να στέκει ξανά, εδώ και λίγες ημέρες, 
το φημισμένο γεφύρι, τα μυστικά κατασκευής του οποίου 
χάνονται ανά τους αιώνες.
   «Είμαι συγκινημένος για τους ανθρώπους, από τα χέρια 
των οποίων πέρασαν μία προς μία οι πέτρες που έφτια-
ξαν το γεφύρι. Μιλάμε για 9000 θολίτες, μια πολύ βαριά, 
σκληρή πέτρα, με διαστάσεις 70x40x10 εκατοστά, πέτρες 

που πέρασαν από δύο με τρία χέρια η κάθε μία το πολύ, 
πέτρες που πριν σπάσουν και τοποθετηθούν, έπρεπε πριν 
να τις... «ακούσει» ο ίδιος ο τεχνίτης, αφού κάθε πέτρα 
«λαλάει», όπως λένε αυτοί οι άνθρωποι», ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ο κ. Καλιαμπάκος, περιγράφοντας τη διαδικα-
σία, μέσα από την οποίο τοποθετήθηκαν τα δομικά στοι-
χεία του γεφυριού, που στέκεται πια χωρίς υποστηρίγματα 
στην «καρδιά» της Ηπείρου.
   Για την αποκατάσταση, δε, του εμβληματικού μονότοξου 
γεφυριού της Ελλάδας, σύμφωνα με τον κ. Καλιαμπάκο, οι 
ερευνητές δεν χρησιμοποίησαν «καμία από τις σύγχρονες 
τεχνολογίες, καμία κρυφή ενίσχυση, ούτε ένα κιλό μέταλ-
λο από το ελάχιστο που είχαν βάλει στο αρχικό γεφύρι. 
Εστίασαν, όπως επισημαίνει, στο να ολοκληρώσουν οι 
τεχνικοί τις εργασίες «διαβάζοντας σωστά αυτό που ο 
πρωτομάστορας Μπέκας με τους δικούς τους τεχνίτες είχε 
κάνει πριν από 150 χρόνια». Το αποτέλεσμα, σήμερα, στα 
μέσα του Φλεβάρη του 2020 είναι «ένα γεφύρι που είναι 
κάτι παραπάνω από δίδυμο αδερφάκι του αρχικού, είναι 
ένα γεφύρι με το ίδιο DNΑ...», σημείωσε, συγκινημένος, ο 
κ. Καλιαμπάκος.

Συνεδρίασε για πρώτη φορά, σε κλίμα συνεργασίας και 
αμοιβαίας συνεννόησης, η κοινή επιτροπή Εκκλησίας και 
υπουργείου Τουρισμού, για την ανάπτυξη του προσκυ-
νηματικού και θρησκευτικού τουρισμού, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Του-
ρισμού και επικεντρώθηκε στη χρηματοδότηση ώριμων 
έργων για τα οποία έχουν καταθέσει προτάσεις οι μητρο-
πόλεις ανά την Ελλάδα, αλλά και στις δράσεις προβολής 
και προώθησης του προσκυνηματικού και θρησκευτικού 
τουρισμού.

   Από πλευράς της Εκκλησίας της Ελλάδας, συμμετείχαν ο 
μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος, που είναι ο πρόε-
δρος της Διοικούσας Επιτροπής του Συνοδικού Γραφείου 
Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Ιεράς Συνόδου της 
Εκκλησίας της Ελλάδος, συνοδευόμενος από τον αρχιμαν-
δρίτη Σπυρίδωνα Κατραμάδο, γραμματέα της Διοικούσας 
Επιτροπής και το μέλος της, Παναγιώτη Πόγκα. Συμμε-
τείχαν ο μητροπολίτης Πέτρας, Γεράσιμος, εκπρόσωπος 
της Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης και 
υπεύθυνος του Συνοδικού Γραφείου του Θρησκευτικού 
Τουρισμού της Εκκλησίας της Κρήτης, ο μητροπολίτης 

Ρόδου, Κύριλλος, ως εκπρόσωπος των Μητροπόλεων της 
Δωδεκανήσου και ο π. Ευγένιος Παντζαρίδης, υπεύθυνος 
του Γραφείου Πληροφορικής και Διαχειρίσεως Έργων της 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
   Από την πλευρά του υπουργείου Τουρισμού συμμετείχαν 
ο υφυπουργός Τουρισμού, Μάνος Κόνσολας, ο γενικός 
γραμματέας Κωνσταντίνος Λούλης, η πρόεδρος του ΕΟΤ, 
‘Αντζελα Γκερέκου, υπηρεσιακοί παράγοντες και εκπρό-
σωποι του υπουργείου Ανάπτυξης και της Διαχειριστικής 
Αρχής του ΕΣΠΑ.

ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Το γεφύρι της Πλάκας ξεκίνησε να «δοκιμάζεται» από τον χειμωνιάτικο Άραχθο  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
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Στο νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την αυστηρο-
ποίησή του «εκεί που χρειάζεται» καθώς και το ψηφιακό 
δίπλωμα, το οποίο «σε ένα μήνα από τώρα αυτός που έχει 
επιτύχει στις εξετάσεις θα μπορεί να παίρνει το προσω-
ρινό ψηφιακό δίπλωμα», αναφέρθηκε –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας 
Καραμανλής, μιλώντας στην εκπομπή Mega Magazino και 
στους κ. Θανάση Φουσκίδη, κ. Ανδρέα Παπαδόπουλο και 
κ. Δάφνη Καραβοκύρη. 
Ο υπουργός σχολιάζοντας ακόμη την χθεσινή δήλωση 
του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξη Τσίπρα για «αρμούς 
της εξουσίας», έκανε λόγο για «έναν εξουσιομανή πρώην 
πρωθυπουργό, ο οποίος μας λέει ότι όταν θα ξαναέρθει 
στην εξουσία δεν θα σεβαστεί βασικά δεδομένα της αστι-
κής Δημοκρατίας». 
Πιο συγκεκριμένα, ο υπουργός αναφορικά με το νέο ΚΟΚ, 
είπε: «Πρέπει να πάμε σε ένα σύστημα όπου θα τιμωρούμε 
τον οδηγό και όχι το όχημα. Μιλάμε για αυστηροποίηση 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας εκεί που χρειάζεται και 
όχι παντού. Και εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα εφαρμογής. 
Γιατί πολλές φορές βλέπουμε αυστηροποιημένους ΚΟΚ 
που δεν έχουν σχέση με τη λογική και στην ουσία δεν 
εφαρμόζονται. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή, σε 
μερικά παραπτώματα, που είναι απαράδεκτα και δημι-
ουργούν ζητήματα στην οδική ασφάλεια, να είμαστε αυ-
στηροί και να τον εφαρμόσουμε και σε άλλες περιπτώσεις 
να μειώσουμε τα πρόστιμα». Και πρόσθεσε: «Σκεφτόμαστε 
να επαναφέρουμε ένα point system, όπως συμβαίνει και 
σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το βασικό 
πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε είναι ότι στην Ελλάδα 
δυστυχώς τα στατιστικά είναι εξαιρετικά στενάχωρα για 
ζητήματα Οδικής Ασφάλειας. Με αυτό τον τρόπο και με 
ένα νέο σύστημα εξετάσεων οδήγησης, θα προσπαθήσου-
με να αντιμετωπίσουμε το υπαρκτό πρόβλημα».

Σε ένα μήνα το ψηφιακό δίπλωμα
Για το ψηφιακό δίπλωμα οδήγησης, ο κ. Καραμανλής 
υπενθύμισε ότι το καλοκαίρι 100.000 πολίτες ήταν εγκλω-
βισμένοι και δεν μπορούσαν να πάρουν δίπλωμα οδήγη-
σης, ενώ σήμερα δυστυχώς για να πάρουν το κανονικό 
δίπλωμα περιμένουν πάνω από τρεις και τέσσερις μήνες, 
πράγμα που είναι απαράδεκτο και δεν συμβαίνει σε καμία 
άλλη ευρωπαϊκή χώρα. «Σε συνεργασία με το υπουργείο 
Ψηφιακής Πολιτικής, τον κ. Πιερρακάκη, σε ένα μήνα από 
τώρα -αυτό έχει ψηφιστεί από τη Βουλή- θα μπορεί πλέον 
αυτός που έχει επιτύχει στις εξετάσεις να παίρνει το προ-
σωρινό ψηφιακό δίπλωμα, με μία πολύ εύκολη εφαρμο-
γή, που σημαίνει ότι θα μπορεί να οδηγεί αμέσως και να 
μην περιμένει τρεις μήνες», είπε ο υπουργός Υποδομών 
και Μεταφορών και πρόσθεσε: «Απλά βασικά πράγματα, 
που δημιουργούν την αίσθηση ότι η χώρα μας επιστρέφει 
σιγά-σιγά στην κανονικότητα και αντιμετωπίζουμε τα ζη-
τήματα της καθημερινότητας των πολιτών».
Στο ερώτημα εάν θα μπορεί να αντικαταστήσει κάποιος το 
ψηφιακό δίπλωμα σε περίπτωση απώλειας, ο κ. Καραμαν-
λής ξεκαθάρισε ότι αυτό είναι δυνατό, καθώς το ψηφιακό 
δίπλωμα δεν αντικαθιστά το κανονικό δίπλωμα, αλλά εί-
ναι προσωρινό.
Εξουσιομανής ο Τσίπρας
Όσον αφορά στις χθεσινές δηλώσεις του κ. Τσίπρα περί 
αρμών της εξουσίας, ο κ. Καραμανλής καταρχήν σχολίασε 
ότι ο παριστάμενος στο πάνελ πρώην υπουργός του ΣΥΡΙ-
ΖΑ κ. Νίκος Φίλης «προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαι-
ολόγητα» και πρόσθεσε: «Αυτό που είδαμε χθες και ακού-
σαμε ήταν ένας εξουσιομανής πρώην πρωθυπουργός, ο 
οποίος μας λέει ότι όταν θα ξαναέρθει στην εξουσία δεν θα 
σεβαστεί βασικά δεδομένα της αστικής Δημοκρατίας. Η 
εκτελεστική εξουσία είναι εκτελεστική εξουσία. Υπάρχουν 
αντίβαρα στην εκτελεστική εξουσία από την δικαιοσύνη 

και τις Ανεξάρτητες Αρχές που πολύ λυπάμαι κ. Φίλη, αλλά 
θα σας πω ότι ως κυβέρνηση γράφατε στα παλαιότερα των 
υποδημάτων σας. Είπε ο κ. Πολάκης στον πρώην πρόεδρο 
της Βουλής ότι έπρεπε να καταργήσει τη διαδικασία των 
τεσσάρων πέμπτων. Δυστυχώς πρέπει να καταλάβουμε 
κάποτε ότι υπάρχει ένα λελογισμένο κομμάτι της αριστε-
ράς, το οποίο εκφράζει ο κ. Φίλης και ένα ριζοσπαστικό 
κομμάτι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο λέει πράγματα που λέει 
και ο πρώην πρωθυπουργός, τα οποία δυστυχώς είναι 
εξαιρετικά επικίνδυνα, διότι ζούμε σε μία κοινοβουλευτική 
δημοκρατία. Αυτή την εγκαθίδρυσε η Νέα Δημοκρατία το 
1974 και το απλό πράγμα, που πρέπει να κάνουμε, είναι να 
σεβόμαστε τουλάχιστον τους θεσμούς».
 Για το προσφυγικό και τις επιτάξεις στα νησιά
Ερωτηθείς για την εβδομαδιαία προθεσμία στην τοπική 
αυτοδιοίκηση να υποδείξει άλλους χώρους για τις κλει-
στές δομές στα νησιά, ο κ. Καραμανλής σημείωσε ότι η 
κυβέρνηση κινείται πάνω στο τετράπτυχο: φύλαξη των 
συνόρων, επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου, αυξη-
μένες επιστροφές και κλειστές δομές. Εξήγησε ότι για μία 
εβδομάδα δίνεται η δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκη-
ση να προτείνει εάν θέλει συγκεκριμένα σημεία, στα οποία 
πρέπει να γίνουν τα κλειστά κέντρα. Διευκρίνισε ότι η κυ-
βέρνηση επιθυμεί αυτό ακριβώς, οι δήμοι να προτείνουν 
συγκεκριμένα σημεία, και πως δεν πήρε πίσω την επίταξη, 
αλλά πως η επίταξη πήρε μία εβδομάδα προθεσμία, ώστε 
να μην μπορεί κανείς να πει ότι δε γίνεται διάλογος. Πρό-
σθεσε ότι διάλογος δε σημαίνει «δεν θέλω δομές κλειστές 
πουθενά, μακριά από εμένα», διότι δυστυχώς αυτό λένε 
πολλοί τοπικοί άρχοντες και τόνισε: «Το ζήτημα δεν είναι 
να διώξουμε το πρόβλημα. Το ζήτημα είναι να κάτσουμε 
κάτω σαν μία σοβαρή χώρα και να αντιμετωπίσουμε ένα 
πρόβλημα, το οποίο μας ξεπερνά, και αυτό κάνει η κυβέρ-
νηση».

Επιβεβαίωσε ο διευθύνων σύμβουλος των Ελληνικών 
Πετρελαίων, Ανδρέας Σιάμισιης το ενδιαφέρον για την 
εξαγορά της ΔΕΠΑ, διευκρίνισε ωστόσο –όπως σημειώνει 
το ΑΠΕ-  ότι παραμένει ανοιχτό το αν τα ΕΛΠΕ θα συμμε-
τάσχουν στο διαγωνισμό αυτόνομα ή από κοινού με την 
Edison, εταιρεία με την οποία έχουν ήδη συνεργασία στον 
τομέα του φυσικού αερίου και της ηλεκτροπαραγωγής 
μέσω της Elpedison.
«Είμαστε σε συζητήσεις, είναι πρώιμο να πούμε αν θα 

συμμετάσχουμε από κοινού ή μόνοι μας. Είμαστε συνεταί-
ροι οπότε σίγουρα θα γίνει μια συζήτηση μαζί τους», ανέ-
φερε ο κ. Σιάμισιης, απαντώντας σε ερωτήσεις στο πλαίσιο 
της συνέντευξης Τύπου για την ανακοίνωση της εξαγοράς 
φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 204 MW στην Κοζάνη.
Τα ΕΛΠΕ ελέγχουν ήδη το 35% της ΔΕΠΑ, η οποία διασπά-
ται σε εταιρείες υποδομών και εμπορίας. Το ενδιαφέρον 
των ΕΛΠΕ αφορά την εταιρία εμπορίας, με δεδομένη την 
απόφαση του ομίλου να δραστηριοποιηθεί στον τομέα του 

φυσικού αερίου μέσω της ΔΕΠΑ ή άλλου σχήματος. Την 
ερχόμενη Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί 
έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων των ΕΛΠΕ προ-
κειμένου να εγκριθεί το μνημόνιο συνεργασίας με το ΤΑΙ-
ΠΕΔ (που είναι ο πωλητής του υπόλοιπου 35%) τόσο για 
την από κοινού πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών, όσο και για 
την συναλλαγή (πώληση ή εξαγορά του υπόλοιπου 65%) 
που σχετίζεται με την ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Κ. ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: ΑΥΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΚ, ΣΕ ΕΝΑΝ ΜΗΝΑ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΕΛΠΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΠΑ   
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Αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ η πρόσκληση 
για την ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επι-
χειρήσεων μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών Τεχνο-
λογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), με σκοπό την 
ενδυνάμωση της τεχνολογίας, για την επίτευξη βελτιώσεων σε 
όρους παραγωγικότητας και προωθητικών ενεργειών από επι-
χειρήσεις, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφο-
ρούν:

   * Ανάπτυξη επιχειρήσεων του δευτερογενούς τομέα και του 
τουρισμού-πολιτισμού για την εισαγωγή διεργασιών, οργανω-
τικών ή προωθητικών καινοτομιών, υποστηριζόμενων από τις 
ΤΠΕ.
   * Ενίσχυση επενδύσεων για ολοκληρωμένες εφαρμογές πλη-
ροφόρησης και επικοινωνίας.
   * Ανάπτυξη επιχειρήσεων του δευτερογενούς τομέα και του 
εμπορίου για την εφαρμογή λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου ή 
διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας.
   * Προώθηση εφαρμογών ΤΠΕ στην κοινωνική οικονομία και 

στο περιβάλλον.
Περίοδος υποβολής των προτάσεων ορίστηκε το διάστημα από 
12 Μαρτίου 2020 έως 12 Μαϊου 2020.
Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους δυ-
νητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού 
Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) 
www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη «Ψηφιακή Αναβάθμιση 
ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης».
Ο προϋπολογισμός έχει οριστεί σε 4.000.000 ευρώ.

Τις 67.686 έχουν φτάσει οι ενδιαφερόμενοι χρήστες που έχουν 
εγγραφεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προστασία της 
πρώτης κατοικίας και την ευνοϊκή ρύθμιση και επιδότηση των 
στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων, με 
υποθήκη στην κύρια κατοικία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ολοκληρώθηκε πλέον η 33η εβδομάδα λειτουργίας της πλατ-
φόρμας και, αναλυτικά, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία 
της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, από 1η 
Ιουλίου 2019 μέχρι 14 Φεβρουαρίου 2020:
 - Έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα 67.686 ενδιαφερόμενοι χρή-
στες (δηλ. έκαναν login στην πλατφόρμα), από το σύνολο των 
περίπου 130 χιλιάδων δυνητικά επιλέξιμων χρηστών. Ωστόσο 
κάποιοι οφειλέτες ενδέχεται να έχουν ήδη ρυθμίσει τα χρέη τους 
απευθείας με τις τράπεζες, ή να έχουν ενταχθεί σε άλλο πλαίσιο 

ρύθμισης οφειλών (π.χ. Νόμος 3869/2010 για τα υπερχρεωμέ-
να νοικοκυριά).
- Έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης και συ-
ναίνεσαν στην άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου 
44.924 χρήστες. Αυτό σημαίνει ότι  22.762 χρήστες δεν συναί-
νεσαν ακόμη στην άρση απορρήτου.
- Έχουν υποβληθεί 2.218 αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες. 
Αυτό σημαίνει ότι 42.706 χρήστες δεν έχουν υποβάλει ακόμη 
την αίτηση τους, παρότι συναίνεσαν στην άρση απορρήτου.
- Έχουν δοθεί 836 προτάσεις ρύθμισης από τις τράπεζες. Αυτό 
σημαίνει ότι εκκρεμούν να επεξεργαστούν 1.382 υποθέσεις από 
τις τράπεζες (ο νόμος ρητά προβλέπει διάρκεια 1 μήνα για την 
επεξεργασία της αίτησης και την ετοιμασία της σχετικής σύμβα-
σης δανείου).

- Έχουν ήδη αποδεχθεί 380 προτάσεις ρύθμισης οι δανειολήπτες 
και εκκρεμεί η αποδοχή των 456 υπολοίπων (αφότου ο πολί-
της λάβει τη σύμβαση από την τράπεζα, έχει 1 μήνα για να την 
εξετάσει και είτε να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει. Αν την 
απορρίψει, τότε τερματίζεται η διαδικασία. Αν την αποδεχθεί, 
τότε προχωρά παρακάτω στην επιδότηση).
- Έχει ήδη εγκριθεί η κρατική επιδότηση σε 240 πολίτες (αφού 
αποδεχθεί την ανωτέρω σύμβαση, μετά ο πολίτης αιτείται 
κρατική επιδότηση του δανείου του. Η ΕΓΔΙΧ εγκρίνει την επι-
δότηση, μέσα σε 1 μήνα, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια του 
Νόμου). Εκκρεμεί ο έλεγχος επιλεξιμότητας και η έγκριση 140 
υποθέσεων.

Επίδομα μετεγκατάστασης, επιδότηση μισθού ή εργοδοτικών 
εισφορών για την πρόσληψη Ελλήνων με αποδεδειγμένη 
εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό και ειδικό καθεστώς μειω-
μένης φορολόγησης για φυσικά πρόσωπα που εγκαθίστανται 
ως φορολογικοί κάτοικοι και συνάπτουν σύμβαση εξαρτη-
μένης εργασίας στην Ελλάδα, προτείνει μεταξύ άλλων ο ΣΕΒ 
για την αντιμετώπιση του «brain drain», δηλαδή της μαζικής 
φυγής επιστημόνων με υψηλού επιπέδου προσόντα και δεξιό-
τητες στο εξωτερικό, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία την περίοδο 2008-2017 έφυ-
γαν από τη χώρα περίπου 500.000 νέοι και ικανοί άνθρωποι, 
δηλαδή το 4,6% του συνολικού της πληθυσμού. Οι περισσό-
τεροι κυρίως προς ένα μικρό αριθμό Ευρωπαϊκών χωρών, 
με προεξάρχουσα τη Γερμανία που φαίνεται ότι απορροφά 
σχεδόν τους μισούς εξ’ αυτών, αλλά και το Ηνωμένο Βασί-
λειο και την Αυστραλία. Ο ΣΕΒ επισημαίνει ότι το brain drain 
δεν είναι αποκλειστικά αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. 
«Αντανακλά και τις ευρύτερες παραγωγικές και διαρθρωτικές 
αδυναμίες της οικονομίας, που δυσκολεύουν τη δημιουργία 
ποιοτικών και καλά αμειβομένων θέσεων εργασίας υψηλής 

εξειδίκευσης. Σε αυτές, προστίθενται παράγοντες όπως η έλ-
λειψη αξιοκρατίας, η διαφθορά, οι χαμηλής ποιότητας κοινω-
νικές παροχές και το κακό εργασιακό περιβάλλον σε αρκετές 
ελληνικές επιχειρήσεις», τονίζεται σε σχετική έρευνα. «Η ανά-
σχεση της τάσης αυτής πόσο μάλλον η αντιστροφή της πρέπει 
να γίνει εθνικός στόχος, ενόψει των μεγάλων προκλήσεων της 
εποχής, καθώς οι γνώσεις και δεξιότητές τους αποτελούν ση-
μαντικό εφόδιο για τον παραγωγικό μετασχηματισμό και τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας». 
Οι παρεμβάσεις που προτείνει ο Σύνδεσμος είναι αφενός η 
αύξηση του μεριδίου της βιομηχανίας στο ΑΕΠ και αφετέρου:
 1. Δράσεις για την παρακίνηση επιστροφής Ελλήνων υψη-
λών προσόντων που βρίσκονται στο εξωτερικό. 
2. Δράσεις για την ανάσχεση των μαζικών εκροών του αν-
θρώπινου δυναμικού υψηλών προσόντων από την Ελλάδα 
προς το εξωτερικό. 
3. Οριζόντιες δράσεις για τη διακράτηση όσο και την παρακί-
νηση επιστροφής με προτεραιότητα, την άρση της υπερφο-
ρολόγησης της παραγωγικής εργασίας και την μείωση του 
υψηλού μη μισθολογικού κόστους αυτής.

4. Δράσεις διασύνδεσης των Ελλήνων του εξωτερικού με την 
εγχώρια επιχειρηματική και ερευνητική κοινότητα.
5. Δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού παρακολούθησης 
και σχεδιασμού πολιτικών για την αντιμετώπιση του brain 
drain.

Ν. Παπαθανάσης: Affidea Group και City Med δεσμεύτηκαν να 
συνεχίσουν να επενδύουν στην Ελλάδα
Την δέσμευσή τους να συνεχίσουν να επενδύουν στην Ελλά-
δα, γιατί γίνεται ελκυστικός και φιλικός προορισμός, εξέφρα-
σαν οι Affidea Group και City Med. 
   Αυτό προκύπτει από ανάρτηση στο Τwitter, του υφυπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκου Παπαθανάση σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Όπως γνωστοποίησε ο υφυπουργός: «Συναντήθηκα με τον 
Δ. Σύμβουλο της Affidea Group στην Ελλάδα κ. Καρούτζο και 
τον Γεν Δ/ντή του City Med κ. Γαλή. Δεσμεύτηκαν «να συνε-
χίσουν να επενδύουν» γιατί η Ελλάδα γίνεται ελκυστικός και 
φιλικός προορισμός για επενδύσεις»

ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 1ΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
Έχουν εισέλθει 67.686 ενδιαφερόμενοι χρήστες

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ BrAIN drAIN   
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Την εξαγορά φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κοζάνη, ισχύος 
204 μεγαβάτ που είναι το μεγαλύτερο έργο ανανεώσιμων 
πηγών στην Ελλάδα και ένα από τα 5 μεγαλύτερα φωτο-
βολταϊκά στην Ευρώπη, ανακοίνωσαν σε συνέντευξη Τύ-
που τα Ελληνικά Πετρέλαια, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
   Το έργο βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης από την γερμανι-
κή εταιρία juwi, που είναι ο πωλητής, και προβλέπεται να 
τεθεί σε λειτουργία στο τέλος του 2021.
   Για σημαντική στροφή των Ελληνικών Πετρελαίων στις 
ανανεώσιμες πηγές, που υπηρετεί τους στόχους της ενερ-
γειακής πολιτικής της κυβέρνησης και υποστηρίζει την δί-
καιη μετάβαση της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας στη 
μεταλιγνιτική εποχή έκανε λόγο, μιλώντας στην εκδήλωση, 
ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζη-
δάκης. Τόνισε ακόμη ότι η επένδυση αποτελεί έμπρακτη 
στήριξη για την ελληνική αγορά ανανεώσιμων πηγών 
και συνολικά την οικονομία, αλλά και μήνυμα προς τους 
επενδυτές που θέλουν να κινηθούν στο χώρο. Ανήγγειλε δε 
ότι με νομοσχέδιο που θα παρουσιαστεί αυτό το μήνα κα-
ταργείται η άδεια παραγωγής για τις μονάδες ΑΠΕ ενώ στο 
πλαίσιο της διευκόλυνσης της αδειοδότησης θα προχω-
ρήσει και η απλούστευση της έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων. Θέμα που θα συζητηθεί και στη συνάντηση που θα 
έχει σήμερα ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης με 

την ηγεσία του ΥΠΕΝ.
   Ο υφυπουργός ΠΕΝ Γεράσιμος Θωμάς ανέφερε ότι θα 
υπάρξουν νομοθετικές πρωτοβουλίες για διευκόλυνση 
των μεγάλων επενδύσεων στις ΑΠΕ και ειδικότερα για την 
κατασκευή υπεράκτιων αιολικών πάρκων.
   «Ο μεγαλύτερος ενεργειακός όμιλος της χώρας κατα-
σκευάζει την μεγαλύτερη μονάδα ΑΠΕ στη χώρα», ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΕΛΠΕ Γιάννης Παπαθανα-
σίου.
   Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Ανδρέας Σιάμισιης 
παρουσίασε την στρατηγική των ΕΛΠΕ, που περιλαμβάνει 
βελτίωση της απόδοσης στις βασικές δραστηριότητες με 
επενδύσεις ύψους 500 εκατ. - 1 δισεκ. τα επόμενα πέντε 
χρόνια αλλά και ανάπτυξη διαφοροποιημένου χαρτοφυλα-
κίου με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές, επέκταση στον 
ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο και αξιοποίηση ευκαιριών 
για την ενεργειακή μετάβαση. Στόχος του ομίλου είναι η 
μείωση του συνολικού ανθρακικού αποτυπώματος κατά 
50 % ως το 2030 ενώ ήδη από το 2014 οι εκπομπές έχουν 
μειωθεί κατά 25 %.
   Αναφερόμενος στο έργο της Κοζάνης, ο κ. Σιάμισιης 
τόνισε ότι αποτελεί επένδυση ύψους 130 εκατ. ευρώ που 
θα δημιουργήσει 350 θέσεις εργασίας και θα παράγει 300 
γιγαβατώρες ετησίως, ενέργεια ικανή να εξασφαλίσει την 

παροχή ενέργειας για 75.000 νοικοκυριά, με ετήσιο όφε-
λος σε επίπεδο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 300.000 
τόνους. «Είναι το πρώτο, θα ακολουθήσουν και άλλα έργα 
στη συνέχεια», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος των 
ΕΛΠΕ καθώς ο στόχος του ομίλου είναι η ανάπτυξη ανανε-
ώσιμων πηγών ισχύος 600 μεγαβάτ ως το 2025.
   Ο γενικός διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νέων 
Δραστηριοτήτων του ομίλου ΕΛΠΕ στάθηκε ιδιαίτερα στο 
γεγονός ότι η τιμή με την οποία θα πωλείται η ενέργεια από 
το έργο της Κοζάνης, 56,72 ευρώ ανά μεγαβατώρα για 
20 χρόνια, είναι χαμηλότερη από την Οριακή Τιμή (τιμή 
χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας), που σημαίνει ότι 
«το έργο δεν θα επιδοτείται από τον καταναλωτή αλλά θα 
επιδοτεί άλλα έργα ΑΠΕ με υψηλότερες τιμές αναφοράς». 
Σημείωσε ακόμη ότι το 40 % της επένδυσης θα είναι ελ-
ληνική προστιθέμενη αξία, ενώ εξετάζεται η εφαρμογή 
καινοτομικών λύσεων όπως ο συνδυασμός με συστήματα 
αποθήκευσης ενέργειας.
   Τέλος ο Stephan Hansen, μέλος του ΔΣ της juwi η οποία 
θα αναλάβει και την κατασκευή του έργου, ανέφερε ότι το 
φωτοβολταϊκό θα λειτουργήσει στα τέλη του 2021 και θα 
αποδίδει μέσω του νομοθετημένου πόρου, 500.000 ευρώ 
το χρόνο στην τοπική κοινωνία.

«Πολύ μεγάλο είναι το ενδιαφέρον επιχειρηματιών από 
Ελλάδα και Γερμανία για συμμετοχή στο Γερμανοελληνικό 
επενδυτικό φόρουμ της 9ης Μαρτίου στο Βερολίνο», ανέ-
φερε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γε-
ωργιάδης, σε συνάντηση που είχε σήμερα, παρουσία των 
υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννη Τσακίρη 
και Χρίστου Δήμα, του υφυπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, Γεράσιμου Θωμά, και του πρέσβη της Γερμα-
νίας στην Ελλάδα, Ερνστ Ράιχελ, με επιχειρηματίες - μέλη 
του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επι-
μελητηρίου μετά από πρωτοβουλία του επιμελητηρίου για 
την προετοιμασία του φόρουμ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Οι προσδοκίες από το φόρουμ είναι πολύ υψηλές», επισή-
μανε ο κ. Γεωργιάδης καθώς, όπως σημείωσε, «οι διμερείς 

οικονομικές σχέσεις είναι ισχυρές. Η Γερμανία είναι η χώρα 
με τις περισσότερες επενδύσεις στην Ελλάδα τα τελευταία 
χρόνια. Η Ελλάδα βρίσκεται στην ανοδική τροχιά του οι-
κονομικού της κύκλου. Οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για να 
προσελκύσουμε περισσότερες γερμανικές επενδύσεις στην 
Ελλάδα, στις οποίες είμαστε θετικά διακείμενοι ως κυβέρ-
νηση και εργαζόμαστε για να τις διευκολύνουμε».

«H συνεργασία μεταξύ των εταιρειών Juwi Hellas SA και 
Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) για τη δημιουργία του μεγαλύ-
τερου φωτοβολταϊκού πάρκου στη Νότια Ευρώπη, αποτε-
λεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα των πολλών δυνατοτήτων 
που δημιουργούνται μέσω των γερμανικών επενδύσεων 
για Ελλάδα και Γερμανία» τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γερμανός 
πρέσβης, Ερνστ Ράιχελ..
Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, λίγο μετά την ανακοίνω-
ση εξαγοράς φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κοζάνη από 
τα Ελληνικά Πετρέλαια, ισχύος 204 μεγαβάτ, που είναι το 
μεγαλύτερο έργο ανανεώσιμων πηγών στην Ελλάδα και 

ένα από τα 5 μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά στην Ευρώπη, το 
οποίο θα κατασκευάσει έως το 2021 η Juwi Hellas, ο πρε-
σβευτής της Γερμανίας επισήμανε πως θα δημιουργηθούν 
250 νέες θέσεις εργασίας στην Κοζάνη. Περαιτέρω σημεί-
ωσε ότι πρόκειται για συγκεκριμένη συμβολή διαχείρισης 
των διαρθρωτικών αλλαγών που είναι απαραίτητες για 
την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας.
Τέλος, εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι οι γερμανικές επι-
χειρήσεις θα συνεχίσουν να επενδύουν στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τα επόμενα χρόνια, 
ώστε να διασφαλιστεί η ελληνική ενεργειακή επάρκεια και 

να προωθηθεί η προστασία του κλίματος.
Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Ερνστ Ράιχελ έκανε λόγο 
για μια μεγάλη νίκη για τη μείωση του άνθρακα. «Περισ-
σότερα καλά νέα για τη γερμανική επιχειρηματικότητα 
στην Ελλάδα: Ελληνικά Πετρέλαια και Juwi AG υπέγραψαν 
τη σύμβαση για έναν από τους μεγαλύτερους ηλιακούς 
σταθμούς στην Ευρώπη. 205 MW στην Κοζάνη, στη Δυ-
τική Μακεδονία. Οικονομικός όγκος 130 εκατ. ευρώ. Μια 
μεγάλη νίκη για τη μείωση του άνθρακα!».

ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ, ΙΣΧΥΟΣ 204 ΜΕΓΑΒΑΤ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΑΝ ΤΑ ΕΛΠΕ

ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: ΜΕΓΑΛΟ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΓΕΡΜΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ 

Έρνστ Ράιχελ στο ΑΠΕ-ΜΠΕ:  H συνεργασία Juwi Hellas - ΕΛΠΕ για το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο στη Ν. Ευρώπη
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Την εκτίμηση παραγόντων των αγορών με τους οποί-
ους έχει επικοινωνήσει, πως η επιδημία του κοροναϊού 
(CoVid-2019) στην Κίνα θα έχει επιπτώσεις στην πα-
γκόσμια οικονομία, έκανε ο επικεφαλής του ESM Κλά-
ους Ρέγκλινγκ, λίγο μετά τη λήξη της συνεδρίασης του 
Eurogroup όπου πραγματοποιήθηκε σχετική συζήτηση, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ=ΜΠΕ.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ρέγκλινγκ τόνισε ότι 
ορθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνει τις επιπτώ-
σεις της επιδημίας στα αρνητικά ρίσκα για την πορεία της 
οικονομίας.
Επεσήμανε δε ότι τράπεζες και παράγοντες των αγορών 
αναμένουν επιπτώσεις στον τουρισμό, την παραγωγή και 
την αλυσίδα εφοδιασμού, σημειώνοντας ότι αναμένουν 
αρνητική ανάπτυξη για το πρώτο τρίμηνο του έτους στην 
ίδια την Κίνα και κάποιες άλλες χώρες.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο 
Σεντένο αναφέρθηκε στην ατζέντα των συζητήσεων της 

σημερινής συνόδου, τονίζοντας πως η φορολογική επι-
βάρυνση της εργασίας κυριάρχησε στη σημερινή συνε-
δρίαση.
Ο Ευρωπαίος ανώτατος αξιωματούχος τόνισε πως οι 
υπουργοί επανέλαβαν τη σημασία να υπάρξουν μια δέσμη 
μεταρρυθμίσεων και σταθερές πηγές εσόδων καθώς και 
να υπάρξει μια διαδικασία συντονισμένα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. «Συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε περαιτέρω 
σε αυτά τα θέματα, ανταλλάσσοντας εμπειρίες σε εθνικό 
επίπεδο», τόνισε ο Σεντένο.
Αναφερόμενος στις χειμερινές προβλέψεις της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής, ο Σεντένο ανέφερε ότι αυτές επιβεβαιώ-
νουν ότι η οικονομία της ευρωζώνης συνέχισε σε ρυθμούς 
ανάπτυξης, μολονότι με υποτονικούς ρυθμούς και πως 
αντιμετωπίζει κινδύνους επιδείνωσης. «Ενώ ορισμένοι 
από αυτούς τους κινδύνους έχουν υποχωρήσει ελαφρώς, 
συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης Brexit και των 
εμπορικών εντάσεων, το πρόσφατο ξέσπασμα του κορο-

ναϊού CoVid-2019 αποτελεί λόγο ανησυχίας και κάτι που 
θα χρειαστεί να παρακολουθήσουμε στενά», τόνισε.
Κατά την άφιξή του στη σύνοδο νωρίτερα το μεσημέρι, ο 
ίδιος δήλωσε ότι περιμένει πως ο νέος κοροναϊός θα έχει 
«προσωρινές» επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη.
Τόσο ο Ρέγκλινγκ όσο και ο Σεντένο απέφυγαν, όπως και η 
Κομισιόν να ποσοτικοποιήσουν την επίπτωση στο ΑΕΠ της 
ευρωζώνης ή επιμέρους κρατών μελών.
Ερωτηθείς για την απόπειρα του πρώην υπουργού 
Οικονομικών της Ελλάδας Γιάνη Βαρουφάκη να παρα-
δώσει στον πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου έναν 
φάκελο που ισχυρίζεται ότι περιέχει «ηχογραφήσεις του 
Eurogroup», o Μάριο Σεντένο απάντησε «ουδέν σχόλιον, 
αλλά πολιτικά είναι απογοητευτική η κίνηση», ο δε Κλάους 
Ρέγκλινγκ συμπλήρωσε ότι «μας απογοητεύει η παραβία-
ση της εμπιστευτικότητας, αλλά έτσι κι αλλιώς ό,τι βρήκε 
ενδιαφέρον το έβαλε σε εκείνο το βιβλίο που εξέδωσε».

Στην αγωνία των επιχειρηματιών, αν θα μπορέσει η δημό-
σια διοίκηση και το κράτος να εκπληρώσει την υποχρέω-
ση που έχει για τις αναγκαίες συνθήκες που θα οδηγήσουν 
στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, αναφέρθηκε 
μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
αρμόδιος για θέματα απλούστευσης διαδικασιών, Γιώρ-
γος Γεωργαντάς, σε εκδήλωση που οργάνωσε η Ελληνική 
Ένωση Επιχειρηματιών, με θέμα: «Το μέλλον της Παρα-
γωγής: Εφαρμογές Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης 
στην Ελλάδα σήμερα. Ρομποτική και Τεχνητή Νοημοσύνη 
στην Πράξη» σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ..
   Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Γεωργαντάς, η αγωνία 
του επιχειρηματικού κόσμου αφορά αν «θα μπορέσει αυτό 
το Δημόσιο όπως το ξέρουμε, οι δομές της δημόσιας διοί-
κησης να υπηρετήσουν τις νέες ανάγκες ώστε να μπορέσει 
κι η Ελλάδα να παρακολουθήσει πράγματι την τέταρτη 
βιομηχανική επανάσταση και να μην είναι ουραγός για 
άλλη μια φορά. Το στοίχημα όμως δεν είναι μόνο για τους 
επιχειρηματίες, για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, 
αλλά είναι ένα στοίχημα για το ίδιο το κράτος, το οποίο 
έχει μια μοναδική ευκαιρία σε αυτήν την συγκυρία. Να 
εκμεταλλευτεί την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, να ανα-
πτύξει τις ταχύτητες εκείνες οι οποίες απαιτούνται για να 
καλύψει το χαμένο έδαφος ετών και να μπορέσει μέσα από 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό , ο οποίος θα γίνει με γρή-
γορους ρυθμούς να φτάσει στο μέσο επίπεδο του ρυθμού 
ανάπτυξης, του ρυθμού παροχής υπηρεσιών προς τον πο-
λίτη και τον επιχειρηματία. Στόχος μας είναι να φύγουμε 

από την 26η θέση και να φτάσουμε στον μέσο όρο των 
υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών».
   Όπως τόνισε, για πρώτη φορά υπάρχει μια ξεκάθαρη 
κεντρική πολιτική βούληση που έχει ως προτεραιότητα 
«οι δημόσιες υπηρεσίες να ανταπεξέλθουν στην παροχή 
των υπηρεσιών για τον απλό πολίτη, αλλά και τον επιχει-
ρηματία. Αυτή προσπάθεια για πρώτη φορά έχει πολλές 
πιθανότητες να πετύχει, διότι για πρώτη φορά υπάρχουν 
τα νομοθετικά εκείνα εργαλεία που δεν υπήρχαν ποτέ άλ-
λοτε».
   Ο κ. Γεωργαντάς αναφέρθηκε και στο υπουργείο Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης, το οποίο, όπως το χαρακτήρισε, 
«ήταν μια τομή για την δημόσια διοίκηση. Ουσιαστικά το 
υπουργείο είναι το συνυπεύθυνο επεξεργασίας των δεδο-
μένων όλων των άλλων υπουργείων πλην των διαβαθ-
μισμένων. Βασικό στοιχείο όλης αυτής της προσπάθειας 
είναι το πρόβλημα της διαλειτουργικότητας ανάμεσα στις 
διάφορες δομές και υπηρεσίες του Δημοσίου. Ταυτόχρο-
να, δόθηκε η δυνατότητα της παρακολούθησης και του 
συντονισμού της προμήθειας όλων των συστημάτων 
πληροφορικής όλων των δημόσιων φορέων της χώρας, 
έτσι ώστε να είναι συμβατά μεταξύ τους κι ομογενοποιη-
μένα για να μπορέσουν να επιτελέσουν τον ρόλο που όλοι 
οραματιζόμαστε. Το τρίτο και σημαντικό είναι ότι έχουμε 
την εντολή να διεγείρουμε τις δυνάμεις εκείνες της κοινω-
νίας που είναι ώριμες να ανταποκριθούν στο μεγάλο αυτό 
στοίχημα» είπε.
   Υπογράμμισε μάλιστα, ότι «θα πρέπει να διευκολύνουμε, 

να απλουστεύσουμε κάθε σημείο προσέγγισης του επιχει-
ρηματία με το κράτος. Αυτό δημιουργεί και το πλαίσιο της 
διαφάνειας και των ίσων κανόνων», καθώς, όπως είπε ο 
υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όταν η παροχή 
των υπηρεσιών θα είναι ψηφιακή, τότε δεν θα παρεμβάλ-
λεται κανείς, ενώ επεσήμανε ότι «η γενική αρχή που διέπει 
το υπουργείο μας είναι ότι όποιο έγγραφο, όποιο δεδομέ-
νο του πολίτη ή της επιχείρησης υπάρχει σε οποιαδήποτε 
δομή του Δημοσίου, δεν χρειάζεται να προσκομιστεί εκ 
νέου από κανέναν. Δεν αρκεί όμως να ψηφιοποιήσουμε 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες, γιατί έτσι θα ψηφιοποιήσου-
με την γραφειοκρατία, αλλά πρέπει να μειώσουμε τα 
διοικητικά αυτά βάρη, τα έγγραφα που απαιτούνται, να 
μικρύνουμε τον όγκο των ζητούμενων δεδομένων από 
την δημόσια διοίκηση».
   Ο κ. Γεωργαντάς μίλησε για τη νέα ψηφιακή πύλη για την 
χώρα, το gov.gr, με το οποία ο πολίτης ή ο επιχειρηματίας 
θα μπορεί με απλό τρόπο να οδηγείται προς όποια παροχή 
υπηρεσίας απαιτεί, ενώ πρόσθεσε ότι θα πρέπει να υπάρ-
ξει η αναγκαία επιμόρφωση και των εργαζομένων και 
γενικότερα των πολιτών στις ψηφιακές δεξιότητες πέραν 
της μόρφωσης, καθώς «αποτελεί μοχλό κινητικότητας της 
οικονομικής και κοινωνικής ζωής». Τέλος, όπως χαρακτη-
ριστικά είπε, «τελικός μας στόχος είναι η καλυτέρευση της 
ζωής των πολιτών». Η οργάνωση της εκδήλωσε έγινε σε 
συνεργασία με την Ελληνική Παραγωγή-Συμβούλιο Βιο-
μηχανιών για την Ανάπτυξη.

ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ
Δηλώνει ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ

Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΑΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
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«Φραγμό» στις υψηλές χρεώσεις μέσω των υπηρεσιών πο-
λυμεσικής πληροφόρησης (πενταψήφιοι αριθμοί) επιχειρεί 
να βάλει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυ-
δρομείων των υπηρεσιών, προχωρώντας στην τροποποί-
ηση του Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή Υπηρεσιών 
Πολυμεσικής Πληροφόρησης σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η 
ΕΕΤΤ, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, προχωρά 
στην τροποποίηση με στόχο να διασφαλίζεται η ρητή συ-
γκατάθεση του χρήστη για τη λήψη των συγκεκριμένων 
υπηρεσιών και να αποφεύγονται αυθαίρετες χρεώσεις 
χρηστών. 
Οι ΥΠΠ είναι υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης, μέσω συ-
γκεκριμένων αριθμοσειρών, και αφορούν σε ψηφοφορί-
ες, διαγωνισμούς, αγορές (π.χ. ‘κατέβασμα’ παιχνιδιών, 
ringtone, video), παιχνίδια από την τηλεόραση με συμ-
μετοχή μέσω τηλεφώνου, υπηρεσίες πληροφόρησης (π.χ. 
καιρός), αστρολογία, χαρτομαντεία, υπηρεσίες ενηλίκων 
κ.ά.
Σύμφωνα με την τροποποίηση, ο χρήστης που επιθυμεί να 
εγγραφεί σε μια ΥΠΠ, με ή χωρίς συνδρομή: 
• Αφού καταχωρήσει τον τηλεφωνικό αριθμό του σε συ-

γκεκριμένο διαδικτυακό τόπο, πρέπει να λάβει άμεσα από 
την εταιρεία που παρέχει την ΥΠΠ μήνυμα SMS, μέσω του 
οποίου να ενημερώνεται για το όνομα και το κόστος της 
υπηρεσίας, τη γραμμή βοήθειας, καθώς και την επωνυμία 
της εταιρείας.
• Στη συνέχεια, πρέπει να αποστείλει τη συγκατάθεσή 
του, μέσω ατελούς μηνύματος SMS, εντός 5 λεπτών από 
τη χρονική στιγμή αποστολής του αρχικού μηνύματος. Σε 
περίπτωση που το μήνυμα συγκατάθεσης δεν αποσταλεί 
εντός του χρονικού ορίου των 5 λεπτών, η εγγραφή ακυ-
ρώνεται.
• Μέχρι την αποστολή του παραπάνω μηνύματος, δεν χρε-
ώνεται για την ΥΠΠ.
Σημειώνεται ότι, η ΕΕΤΤ είχε διεξαγάγει δημόσια διαβού-
λευση για το θέμα. Οι παραπάνω ρυθμίσεις θα τεθούν σε 
ισχύ με τη δημοσίευση της απόφασης της ΕΕΤΤ στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως. Επίσης, η ΕΕΤΤ συστήνει στους 
καταναλωτές: 
• Πριν την καταχώρηση του τηλεφωνικού αριθμού τους 
σε διαδικτυακούς τόπους για να εγγραφούν σε ΥΠΠ, να 
διαβάζουν προσεκτικά τους όρους και το κόστος. Το ίδιο 

ισχύει και για υπηρεσίες που προσφέρονται ή διαφημίζο-
νται μέσω ηλεκτρονικών/έντυπων ΜΜΕ.
• Να διαβάζουν προσεκτικά τους όρους διαφημιστικών 
καταχωρήσεων και να ελέγχουν εάν αφορούν σε συν-
δρομητική υπηρεσία ή υπηρεσία που ολοκληρώνεται σε 
περισσότερα από ένα SMS κ.λπ.
• Να ενημερωθούν από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας 
που είναι συνδρομητές για τη δυνατότητα φραγής χρε-
ώσιμων εισερχόμενων μηνυμάτων SMS από σύντομους 
πενταψήφιους κωδικούς. Επίσης, μπορούν να ενεργοποι-
ήσουν τη φραγή μέσω των εφαρμογών που διαθέτουν οι 
πάροχοι.
• Να επικοινωνήσουν άμεσα με την εταιρεία κινητής τηλε-
φωνίας στην οποία είναι συνδρομητές, σε περίπτωση που 
είτε διαπιστώσουν αδικαιολόγητες χρεώσεις στον λογα-
ριασμό του κινητού τηλεφώνου ή αδικαιολόγητη μείωση 
του υπολοίπου στο καρτοκινητό, είτε λάβουν μηνύματα 
SMS από πενταψήφιους κωδικούς, που αναφέρονται σε 
εγγραφή σε ΥΠΠ, χωρίς δική τους ενέργεια/συγκατάθεση.  

ΕΕΤΤ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΝΤΑΨΗΦΙΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ   
Για να αποφεύγονται οι αυθαίρετες χρεώσεις

Σύμβουλο της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα θέματα 
της μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή θα αποτελέσει 
το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών 
(ΚΕΠΕ). Αυτό συμφωνήθηκε σε συνάντηση που είχε την 
Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου, στην Τρίπολη, ο περιφε-
ρειάρχης Παναγιώτης Νίκας με τον πρόεδρο του ΚΕΠΕ Πα-
ναγιώτη Λιαργκόβα και άλλα στελέχη του εν λόγω κέντρου 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

Ειδικότερα, το ΚΕΠΕ -στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβα-
σης που αναμένεται να υπογραφεί- θα συνδράμει, αφ’ ενός 
την Περιφέρεια στο μάστερ πλαν της για την προοπτική της 
περιοχής της Μεγαλόπολης κατά τη μετάβαση στη μεταλι-
γνιτική εποχή και αφ’ ετέρου τον περιφερειάρχη ως προς 
τη διαμόρφωση των προτάσεών του στη Συντονιστική 
Επιτροπή της οποίας ο Π. Νίκας είναι μέλος. 
Υπενθυμίζεται ότι η υπό τον Κωστή Μουσουρούλη εν 

λόγω επιτροπή -στην οποία μέλη είναι, μεταξύ άλλων, οι 
περιφερειάρχες Πελοποννήσου Π. Νίκας και Δυτικής Μακε-
δονίας Γιώργος Κασαπίδης-, αποτελεί την ομάδα εργασίας 
που υπό την εποπτεία της Διυπουργικής Επιτροπής θα κα-
ταρτίσει και θα υλοποιήσει το Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης 
και θα συντονίσει τις συνδεόμενες με αυτό δραστηριότητες.

Στην αντικατάσταση όλων των κάδων απορριμμάτων στις 
γειτονιές του Πειραιά, στοχεύει ο δήμος μέσα στην επόμενη 
διετία, σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί η εικόνα της πόλης, 
τόσο αισθητικά όσο και σε επίπεδο καθαριότητας σύμφω-
να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.. 
Αυτό είναι το σχέδιο της δημοτικής αρχής, σύμφωνα με 
σχετική ανακοίνωση του Δήμου Πειραιά, ενώ ήδη έχουν 
τοποθετηθεί 600 νέοι κάδοι απορριμμάτων και θα τοποθε-
τηθούν 300 νέα επικαθήμενα καλαθάκια στους εμπορικούς 
δρόμους του Πειραιά. Παράλληλα, συνεργεία του δήμου 
προχωρούν καθημερινά σε πλύσεις των κεντρικών πεζό-
δρομων και πεζοδρομίων. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, συνεργεία της 
διεύθυνσης Καθαριότητας με τη συνδρομή της διεύθυν-
σης Πρασίνου, προχώρησαν σε εκτεταμένο καθαρισμό 
δύο εγκαταλελειμμένων οικοπέδων στα Καμίνια και στην 
Παλαιά Κοκκινιά, τα οποία αποτελούσαν εστία μόλυνσης. 

Ανάλογη παρέμβαση πραγματοποιήθηκε και στο οικόπεδο 
ιδιοκτησίας ΙΚΑ απέναντι από την Δημοτική Πινακοθήκη 
Πειραιά, όπου πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες 
για τον καθαρισμό του οικοπέδου.
Σημειώνεται ότι ο στόλος των οχημάτων και των μηχα-
νημάτων στον τομέα καθαριότητας του δήμου έχει ήδη 
ενισχυθεί, όμως το επόμενο διάστημα αναμένεται να πα-
ραληφθούν νέα οχήματα, στο πλαίσιο ανανέωσης και εκ-
συγχρονισμού του συγκεκριμένου τομέα. 
«Στόχος της δημοτικής αρχής είναι να βελτιωνόμαστε 
συνεχώς, προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις απαι-
τήσεις των δημοτών μας. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούμε 
παρεμβάσεις σε κάθε γειτονιά της πόλης μας, προκειμένου 
ο Πειραιάς να είναι όσο γίνεται πιο καθαρός. Αν όλοι μας 
επιμείνουμε και εργαστούμε σκληρά και με υπευθυνότητα 
κάθε μέρα η πόλη μας θα είναι ακόμα καλύτερη», τόνισε σε 
δήλωση του ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης. 

Ευχαριστώντας το προσωπικό του τομέα καθαριότητας, 
υπογράμμισε πως είναι σημαντικό να συμβάλλουν και 
οι πολίτες στην προσπάθεια του Δήμου για έναν καθαρό 
Πειραιά, λέγοντας πως «οφείλουμε όλοι να προστατεύουμε 
τους δημόσιους χώρους, προκειμένου να διατηρούνται 
στην καλύτερη δυνατή κατάσταση». 
 Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης Παναγιώτης Ρέππας σε δήλωσή του τό-
νισε πως «η μάχη της καθημερινότητας για έναν καθαρό 
Πειραιά, από τον μεγαλύτερο δρόμο μέχρι το πιο μικρό 
πεζοδρόμιο, συνεχίζεται. Το μήνυμα που πρέπει να περά-
σουμε στους πολίτες, το οποίο αναφέρεται πάνω στους νέ-
ους κάδους απορριμμάτων είναι : «Φροντίζουμε όλοι την 
πόλη μας σαν το σπίτι μας». Αν αυτό το καταλάβουμε και 
το εφαρμόσουμε όλοι,  είναι βέβαιο ότι θα έχουμε μια πιο 
καθαρή πόλη».

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΠΕ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
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Η συνολική ανάδειξη της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου ήταν 
το θέμα της σύσκεψης υπό την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, Λίνα Μενδώνη με τον υφυπουργό Τουρισμού και βουλευ-
τή Δωδεκανήσου, Μάνο Κόνσολα, τον δήμαρχο Ρόδου, Αντώνη 
Καμπουράκη, παρουσία του γ.γ. Πολιτισμού, Γιώργου Διδασκά-
λου και υπηρεσιακών παραγόντων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Στην σύσκεψη συμφωνήθηκε να επικαιροποιηθεί η υπάρχου-
σα πρόταση της προγραμματικής σύμβασης για τη συντήρηση, 
προστασία και ανάδειξη της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου. Κρί-
θηκε αναγκαία η εκπόνηση ενός master plan για τη Μεσαιωνική 
Πόλη, που θα αντιμετωπίζει συνολικά και σε βάθος εικοσαετίας 

τα προβλήματα αυτού του σημαντικού και μοναδικού μνημείου, 
το οποίο είναι κηρυγμένο ήδη από το 1988 ως μνημείο της πα-
γκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO», αναφέρει σχε-
τική ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
«Συγκεκριμένα, η νέα, επικαιροποιημένη και οριστική προγραμ-
ματική σύμβαση η οποία θα υπογραφεί μεταξύ του ΥΠΠΟΑ, της 
Περιφέρειας Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου, θα συμπεριλάβει την 
ολοκληρωμένη μελέτη συντήρησης, προστασίας, ανάδειξης, δι-
αχείρισης και βιώσιμης ανάπτυξης του μνημείου. Θα καθοριστεί 
το αντικείμενο των μελετών καθώς και το χρονοδιάγραμμα των 
προτεραιοτήτων υλοποίησης των έργων ενώ θα καταγραφούν 

κι εκείνα τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν σε βάθος εικοσαετίας», 
συμπληρώνει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.
«Για τη νέα επικαιροποιημένη προγραμματική σύμβαση μπο-
ρούν να αντληθούν πόροι από το Υπουργείο Πολιτισμού, το 
Υπουργείο Τουρισμού, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Δήμο 
Ρόδου αλλά και από συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προ-
γράμματα. Το επόμενο διάστημα η υπουργός Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη θα επισκεφτεί τη Ρόδο, προκειμένου 
να υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση και να προχωρήσει 
η υλοποίησή της», καταλήγει η ανακοίνωση του Υπουργείου 
Πολιτισμού.

Βάση δεδομένων στο διαδίκτυο για τα Μνημεία Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO που απειλούνται από την 
κλιματική αλλαγή δημιούργησε το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων 
και Τοποθεσιών (ICOMOS) σε συνεργασία με τη Google και τη μη 
κερδοσκοπική οργάνωση τρισδιάστατης καταγραφής και αρχει-
οθέτησης CyArk, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στο portal, Heritage on the Edge παρουσιάζονται τα τεράστια 
γλυπτά στο Νησί του Πάσχα, το Εδιμβούργο, τα αρχαία τεμένη 
στη Μπαγκεράτ του Μπαγκλαντές, η πόλη-λιμάνι Κίλουα Κισιου-
άνι (Kilwa Kisiwani) στην Τανζανία και τα αρχαιολογικά ευρήμα-
τα στο Τσαν Τσαν, στο Περού.
Στη βάση δεδομένων αναλύεται η ιστορία κάθε τοποθεσίας με 
φωτογραφίες, μοντέλα 3-D και συνεντεύξεις με ειδικούς και κα-
τοίκους.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις πέντε τοποθεσίες 
κυμαίνονται από τη διάβρωση που προκαλείται από την πρό-
σκρουση κυμάτων και το ράπισμα ανέμων έως την άνοδο της 
στάθμης της θάλασσας που απειλεί τη συνοχή των βράχων, την 
οξίνιση των ωκεανών και τις καταρρακτώδεις βροχές.
«Ο πολιτισμός και η κληρονομιά είναι σημαντικά για τους ανθρώ-
πους» γράφει ο Άντριου Ποτς, συντονιστής της Ομάδας Εργασίας 
για την Κλιματική Αλλαγή και την Κληρονομιά του ICOMOS, σε 
blog post της εφαρμογής Google Arts & Culture. «Και όταν συ-
ζητάτε για την αλλαγή του κλίματος, είναι μια συζήτηση για τον 
πολιτισμό, μία συζήτηση για τους ανθρώπους» προσθέτει.
«Η κλιματική αλλαγή είναι κάτι που φοβίζει πολλούς ανθρώ-
πους, αλλά υπάρχει ελπίδα» αναφέρει ο Μιλάγκρος Φλόρες από 
το ICOMOS στο Heritage on the Edge.

«Πρόκειται για τη συνειδητοποίηση ότι πρέπει να είμαστε σε 
εγρήγορση. Να καταλάβουμε ότι αυτή είναι η στιγμή να αναλά-
βει ο καθένας τον δικό του ρόλο, έτσι ώστε όλοι να βάλουν τον 
σπόρο τους σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια» σημειώνει.
Οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν σε φωτογραφίες, να 
ακούσουν ηχητικά αρχεία, να διαβάσουν ιστορίες και να εξε-
ρευνήσουν τις τοποθεσίες. Ορισμένες σελίδες, όπως αυτή για 
την πρωτεύουσα της Σκωτίας, το Εδιμβούργο, περιλαμβάνουν 
ακόμη διαδραστικά γραφικά. Το Heritage on the Edge προσφέ-
ρει επίσης δύο «pocket galleries» επαυξημένης πραγματικότητας 
που απεικονίζουν το τετράγωνο τζαμί του Μπαγκεράτ και το το 
φρούριο Gereza στην Kilwa Kisiwani.
Κάθε συλλογή διαθέτει έναν σύντομο οδηγό με επισήμανση των 
σημείων επιδείνωσης που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Πέντε από τα πιο γνωστά αποφθέγματα των Επτά Σοφών της 
αρχαιότητας, που χαράχτηκαν στους τοίχους του μαντείου των 
Δελφών προκειμένου να εντυπωθούν για πάντα στη συλλογική 
συνείδηση της ανθρωπότητας, θα ταξιδέψουν –όπως αναφέρει 
το ΑΠΕ- τις επόμενες ημέρες, σε ολόκληρο τον κόσμο: 
 Μηδέν ‘Αγαν, Γνώθι σαυτόν, Χρόνου Φείδου, Σοφίαν ζήλου, 

Πράττε Δίκαια. Από αύριο, Τετάρτη, 19 του μηνός, με πρωτο-
βουλία του Δήμου Αθηναίων και του Οικονομικού Φόρουμ των 
Δελφών, σε όλους τους σταθμούς του Αττικού Μετρό και τα λε-
ωφορεία του ΟΑΣΑ, και από τις 4 Μαρτίου σε επιλεγμένα σημεία 
στους Δελφούς και την Αράχωβα, τα δελφικά παραγγέλματα θα 
«κυκλοφορούν» ανάμεσά μας. 

Σε δύο γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά, προκειμένου να φτάσουν 
από τον «ομφαλό» της γης σε όλο τον κόσμο. Η σχετική πρω-
τοβουλία είναι στο πλαίσιο του 5ου Οικονομικού Φόρουμ των 
Δελφών, που θα πραγματοποιηθεί 5 - 8 Μαρτίου.

Την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020, στις 23:59, λήγει η 
προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το νέο «πιλοτικό πρόγραμμα 
υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων άνεργων νέων, ηλικίας 
18 έως 29 ετών», με έμφαση στις γυναίκες. Όπως –σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στόχος του νέου 
προγράμματος είναι η υποστήριξη άνεργων νέων που επιθυ-
μούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα, ώστε να 
μετατρέψουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε ποιοτικά και βιώ-
σιμα επιχειρηματικά σχέδια.
   Ειδικότερα, τα βασικά στάδια του προγράμματος έχουν ως εξής:
   Παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής Ανάληψης Επιχειρημα-
τικών Πρωτοβουλιών (ΣΑΕΠ) σε έως 5.000 άνεργους νέους, 

ηλικίας 18 έως 29 ετών, εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ, 
μέσω πενθήμερου σεμιναρίου νέας επιχειρηματικότητας.
   Παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης (coaching) για την ωρίμαν-
ση των επιχειρηματικών τους ιδεών και τη διαμόρφωση βιώσι-
μων επιχειρηματικών σχεδίων σε έως 3.000 (από τους 5.000) 
άνεργους νέους, ηλικίας 18 έως 29 ετών, εγγεγραμμένους στα 
μητρώα του ΟΑΕΔ. Η καθοδήγηση θα περιλαμβάνει έξι συνεδρί-
ες (μία διά ζώσης, πέντε εξ αποστάσεως).
   Προκήρυξη προγράμματος επιχειρηματικότητας για 2.500 
νέους άνεργους, ηλικίας 18 έως 29 ετών. Στο πρόγραμμα αυτό 
θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι οι άνεργοι, συ-
μπεριλαμβανομένων όσων θα έχουν ολοκληρώσει τις δράσεις 
συμβουλευτικής και καθοδήγησης (coaching) επιχειρηματι-

κών σχεδίων, όπως περιγράφονται στο παραπάνω στάδιο. Οι 
αιτήσεις θα αξιολογηθούν με συγκριτική αξιολόγηση, με βάση 
συγκεκριμένα κριτήρια μοριοδότησης και θα επιλεγούν οι πλέον 
ολοκληρωμένες και βιώσιμες προτάσεις. Έμφαση θα δοθεί στις 
γυναίκες οι οποίες θα καλύψουν τουλάχιστον το 60% των θέ-
σεων του προγράμματος. Το ποσό της ενίσχυσης και η διάρκεια 
του προγράμματος θα είναι 10.000 ευρώ και 12 μήνες ή 17.000 
ευρώ και 18 μήνες.
   Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 43.400.000 ευρώ, 
συγχρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόλη-
ση των Νέων - «ΠΑΝ».
   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πλη-
ροφορίες στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (oaed.gr).
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HerITAGe oN THe edGe - ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ   

«ΑΝΑΒΙΩΝΕΙ» Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΦΩΝ   

ΟΑΕΔ: ΑΠΟΜΕΝΟΥΝ 10 ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Για το νέο πιλοτικό πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας ανέργων
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«Χωρίς δικαιολογητικά, ουρές, αναδρομικά και πρόστιμα 
οι δηλώσεις για τα δημοτικά τέλη, θα διορθωθούν ή θα δη-
λωθούν αρχικά το εμβαδό των ηλεκτροδοτούμενων ή μη 
ακινήτων στην ηλεκτρονική εφαρμογή που θα ανακοινωθεί 
άμεσα από το υπουργείο Εσωτερικών και την Κεντρική Ενωση 
Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ)», αναφέρει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η 
ΠΟΜΙΔΑ, σε ανάρτηση της στην ιστοσελίδα της.
 Όπως επισημαίνει η ΠΟΜΙΔΑ, καθε ενδιαφερόμενος ιδιο-
κτήτης ακινήτου, θα μπορεί με τους κωδικούς του TAXISNET 
να εισέρχεται σε μια νέα μόνιμη διαδικτυακή εφαρμογή της 
ΚΕΔΕ, στην οποία θα εμφανίζονται τα στοιχεία κάθε ακινήτου 
του, που είναι καταχωρημένα στο Ε9, και στη βάση χρέωσης 
δημοτικών τελών του ΔΕΔΔΗΕ, συσχετισμένα με τον αριθμό 
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου, εφόσον υπάρχει.
 Μέσω της εφαρμογής αυτής θα μπορεί να δηλώσει υπεύθυνα 
στον οικείο Δήμο, συμπληρωματικά ή και αρχικά, το πραγματι-
κό σημερινό εμβαδόν κάθε ιδιοκτησίας του που ηλεκτροδοτεί-
ται ή και που δεν ηλεκτροδοτείται, ή και δεν ηλεκτροδοτήθηκε 
ποτέ, τακτοποιημένο ή μη, το οποίο θα πρέπει να συμπίπτει με 
το εμβαδόν που είναι δηλωμένο στο Ε9, αλλά και τυχόν αλ-
λαγή της χρήσης της ιδιοκτησίας σε άλλη από αυτή που ήταν 

δηλωμένη στο Δήμο. Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία τακτο-
ποίησης αυθαιρέτων λήγει την 30.6.2020.
 Οπως αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ, αν χρειάζεται να γίνει διόρθωση 
και στο εμβαδόν του Ε9, αυτή δεν θα μπορεί να γίνει μέσω αυ-
τής της εφαρμογής, αλλά ηλεκτρονικά μέσω του TaxisNet του 
υπουργείου Οικονομικών. Καλό είναι- αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ- η 
διόρθωση αυτή να έχει προηγηθεί. Υπενθυμίζουμε ότι η αύ-
ξηση εμβαδού στο Ε9 θα δημιουργήσει αναδρομική χρέωση 
ΕΝΦΙΑ πενταετίας, όμως οι διορθώσεις του Ε9 γίνονται πλέον 
χωρίς το αυτοτελές πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής των 100 
ευρώ.
 Λόγω της άμεσης διασύνδεσης της εφαρμογής με τις παραπά-
νω βάσεις δεδομένων, της άμεσης διασταύρωσης των στοι-
χείων τους και της προσωπικής ευθύνης του δηλούντος για 
την ακρίβειά τους, κατά την υποβολή αυτών των δηλώσεων 
μέσων κωδικών TAXISNET:
 1. Δεν θα χρειάζεται η προσέλευση των πολιτών σε καμιά 
υπηρεσία και 
 2. Δεν θα χρειάζεται η συνυποβολή κανενός απολύτως δικαι-
ολογητικού.
 Οι Υπηρεσίες Εσόδων των οικείων Δήμων θα επεξεργάζονται 

στη συνέχεια τις ηλεκτρονικές αυτές δηλώσεις και θα ενημε-
ρώνουν τους πολίτες σχετικά για την αποδοχή τους αλλά και 
για τον υπολογισμό κάθε οφειλόμενου ποσού ΤΑΠ για τα μη 
ηλεκτροδοτούμενα και για οφειλόμενο δημοτικά τέλη από 
1.1.2020 και μετά, τα οποία θα καταβληθούν είτε με αποστολή 
ειδοποίησης, είτε με συμπερίληψή τους στους λογαριασμούς 
ρεύματος.
 Η ΠΟΜΙΔΑ, η οποία πρότεινε τη νομοθέτηση της παραπάνω 
ρύθμισης, θεωρεί ότι κερδισμένοι θα είναι όλοι από την όσο 
γίνεται πιό γενικευμένη εφαρμογή της: Οι ιδιοκτήτες ακινήτων 
που θα δηλώσουν τα ακριβή τετραγωνικά των ιδιοκτησιών 
τους, όλοι οι Δήμοι της χώρας, δεδομένου ότι σε κάποιες περι-
οχές της χώρας τα αδήλωτα τετραγωνικά είναι πιΟ πολλά από 
τα δηλωμένα, αλλά και οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες από τη μείωση 
τελών που θα ακολουθήσει.
 Γι΄ αυτό η ΠΟΜΙΔΑ αναφέρει ότι θεωρεί απαράβατη προ-
ϋπόθεση για την επιτυχία του μέτρου αυτού την αποστολή 
ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων από την ΑΑΔΕ προς 
όλους τους κατόχους ΑΦΜ της χώρας.

ΠΟΜΙΔΑ: ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 
Θα διορθωθούν ή θα δηλωθούν αρχικά το εμβαδόν των ηλεκτροδοτούμενων ή μη ακινήτων στην ηλεκτρονική εφαρμογή  

Απλά και εύκολα, από όπου βρίσκονται και χωρίς να χρειάζεται 
να επισκεφθούν καμία υπηρεσία του δήμου Αθηναίων, μπορούν 
πλέον όσοι έχουν ακίνητα στην πρωτεύουσα να δηλώσουν έως 
τις 31 Μαρτίου τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα τους, σύμφω-
να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
   Γλυτώνοντας πρόστιμα και αναδρομικά τέλη και δημοτικούς 
φόρους, με λίγα «κλικ» στη νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσι-
ών (https://eservices.cityofathens.gr/login) του δήμου, οι ιδιο-
κτήτες ακινήτων στην Αθήνα έχουν πλέον αυτή την απλή και λει-
τουργική λύση, χωρίς να περιμένουν σε «ουρές». «Ανεβάζοντας» 
σκαναρισμένα ή σε φωτογραφία τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 

οι πολίτες μπορούν έτσι να διορθώσουν τα τετραγωνικά μέτρα 
που έχουν δηλώσει.  
   Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του δήμου Αθη-
ναίων, η ρύθμιση αφορά όσους ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν 
δηλώσει λανθασμένα τα τετραγωνικά μέτρα των ιδιοκτησιών 
τους στον δήμο, όσους τακτοποίησαν ημιυπαίθριους χώρους 
και αυθαίρετα κτίσματα, καθώς και όσους δεν έχουν δηλώσει 
καθόλου ολόκληρα ακίνητα και ισχύει έως τις 31 Μαρτίου 2020. 
Η πρόσβαση στην πλατφόρμα και η ταυτοποίηση για τη χρήση 
των ψηφιακών υπηρεσιών γίνεται μέσω των κωδικών taxisnet 
του κάθε πολίτη, παρέχοντας ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια στις 

συναλλαγές του με τον δήμο. 
   Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, 
με αφορμή την έναρξη της λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρ-
μας, τόνισε ότι «αλλάζει ολόκληρη η φιλοσοφία λειτουργίας του 
δήμου» με την αξιοποίηση «κάθε δυνατότητας που μας δίνουν οι 
νέες τεχνολογίες για να έρθουν όλες οι υπηρεσίες μας πιο κοντά 
στους Αθηναίους, δίπλα τους. Όχι απέναντί τους». Πρόκειται, 
υπογράμμισε, για «ένα σημαντικό βήμα για τη μείωση της γρα-
φειοκρατίας, για έναν δήμο φιλικό, συνεργάσιμο».

Οριστική λύση για τη διαχείριση των απορριμμάτων της 
Λευκάδας δρομολογείται από το υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ειδικότερα, εντός του 
2020 θα υπάρξει ανάδοχος για την κατασκευή νέας σύγχρονης 
μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων, με χρονοδιάγραμμα ολο-
κλήρωσης του έργου εντός διετίας. Αυτό έγινε γνωστό ύστερα 
από αυτοψία, που πραγματοποίησε ο αρμόδιος υπουργός, 
Κωστής Χατζηδάκης, στο νησί, συνοδευόμενος από τον γγ 
Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλη Γραφάκο, τον δήμαρχο, 
Χαράλαμπο Καλό και τον βουλευτή ΝΔ, Αθανάσιο Καββαδά.
«Λέμε όχι με πράξεις στη δυσοσμία και τη δυσφήμιση λόγω 
σκουπιδιών», δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης μετά την αυτοψία που 
πραγματοποίησε στον χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων, ζή-
τημα που ταλάνιζε το νησί για χρόνια.
Όπως σημείωσε ο υπουργός, «ήδη, εδώ και τρεις μήνες έχουμε 
δώσει λύση με τη μεταφορά των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ 

Παλαίρου Αιτωλοακαρνανίας».
«Πριν ξεκινήσει η φετινή τουριστική περίοδος, η σημερινή 
απαράδεκτη εικόνα με τα συσσωρευμένα απορρίμματα θα 
είναι παρελθόν», τόνισε προσθέτοντας πως «δεν σταματάμε 
εδώ, καθώς βαίνει προς υλοποίηση η οριστική και μόνιμη λύση 
διαχείρισης απορριμμάτων στη Λευκάδα, όπως αξίζει στην 
ιστορία, τον πολιτισμό και το τουριστικό προφίλ του νησιού».
Τέλος, ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε ότι «από την πρώτη στιγμή, 
το ΥΠΕΝ έστρεψε την προσοχή του σε πολλές σοβαρές περι-
πτώσεις προβληματικής διαχείρισης απορριμμάτων, όπως 
αυτή της Λευκάδας».
Σημειώνεται, ότι στο νησί είχαν συσσωρευτεί περί τους 12.000 
τόνους δεματοποιημένα απορρίμματα, σε χώρο που βρίσκεται 
δίπλα στο λιμάνι της Λευκάδας, με αποτέλεσμα την έντονη 
δυσοσμία αλλά και την απαράδεκτη εικόνα ογκωδών σκου-
πιδιών «που δεν συνάδει σε καμία περιοχή της χώρας, πόσο 

μάλλον σε έναν από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορι-
σμούς της χώρας», όπως υπογραμμίζει το ΥΠΕΝ.
«Ήδη, κατόπιν συντονισμένων ενεργειών του υπουργείου 
και του Δήμου Λευκάδος, εδώ και τρεις μήνες, ο χώρος δεν 
επιβαρύνεται με νέα απορρίμματα, καθώς μεταφέρονται απέ-
ναντι στον ΧΥΤΑ Παλαίρου Αιτωλοακαρνανίας», αναφέρει το 
υπουργείο.
Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό από το ΥΠΕΝ, τις αμέσως επό-
μενες ημέρες ξεκινάει η απομάκρυνση των συσσωρευμένων 
απορριμμάτων, ώστε μέχρι τον Μάιο να έχει καθαρίσει πλή-
ρως ο χώρος. Μετά την απομάκρυνση των απορριμμάτων 
θα προχωρήσει η αποκατάσταση του χώρου, με συνολική 
ανάπλαση.

ΑΝΟΙΞΕ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ   

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: «ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΥΣΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΛΟΓΩ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ»
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Ερευνητές στις ΗΠΑ ανέπτυξαν μια συσκευή ανανεώσιμης 
πηγής ενέργειας, η οποία χρησιμοποιεί μια πρωτεΐνη για να 
παράγει ηλεκτρικό ρεύμα, αξιοποιώντας την υγρασία στον 
αέρα. Η νέα τεχνολογία, στο μέτρο που αξιοποιηθεί ευρύ-
τερα, μπορεί μελλοντικά να βοηθήσει στη μάχη κατά της 
κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Οι μικροβιολόγοι και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί του Πα-
νεπιστημίου της Μασαχουσέτης-’Αμχερστ, που έκαναν τη 
σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Nature», ονόμασαν 
τη συσκευή «Air-gen» (γεννήτρια αέρα). Η συσκευή χρη-
σιμοποιεί ηλεκτρικά αγώγιμα νανοσύρματα πρωτεΐνης, τα 
οποία παράγονται από το μικρόβιο Geobacter. Ηλεκτρόδια 
συνδέονται στα πρωτεϊνικά νανοσύρματα με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να δημιουργείται ηλεκτρικό ρεύμα από τους υδρα-
τμούς στην ατμόσφαιρα.
 «Στην κυριολεξία παράγουμε ηλεκτρισμό από σκέτο αέρα. 
Η Air-gen δημιουργεί καθαρή ενέργεια 24 ώρες τη μέρα. 
Είναι η πιο εντυπωσιακή εφαρμογή των πρωτεϊνικών να-

νοσυρμάτων μέχρι σήμερα. Είναι απλώς η αρχή μιας νέας 
εποχής ηλεκτρονικών συσκευών με βάση τις πρωτεΐνες», 
δήλωσε ο επίκουρος καθηγητής Τζουν Γιάο, του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Υπολογιστών.
 Η νέα τεχνολογία είναι μη ρυπογόνα, ανανεώσιμη και χα-
μηλού κόστους. Μπορεί να δημιουργήσει ηλεκτρικό ρεύμα 
ακόμη και σε περιοχές με πολύ χαμηλή υγρασία, όπως η 
έρημος Σαχάρα, έχοντας σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι 
άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η ηλιακή και 
η αιολική, καθώς δεν απαιτεί ούτε ήλιο ούτε άνεμο, ενώ 
δουλεύει ακόμη και σε εσωτερικούς χώρους.
 Η συσκευή βασίζεται σε ένα λεπτό φιλμ νανοσυρμάτων 
πρωτεΐνης, πάχους κάτω των δέκα μικρομέτρων (εκατομ-
μυριοστών του μέτρου). Το κάτω μέρος του φιλμ εφάπτε-
ται σε ένα ηλεκτρόδιο, ενώ ένα μικρότερο ηλεκτρόδιο κα-
λύπτει εν μέρει το πάνω μέρος του φιλμ. Το φιλμ απορροφά 
υδρατμούς από την ατμόσφαιρα και τελικά παράγει ρεύμα 
ανάμεσα στα δύο ηλεκτρόδια.

   Προς το παρόν, η Air-gen μπορεί να τροφοδοτήσει με 
ρεύμα μικρές μόνο ηλεκτρονικές συσκευές, ενώ οι ερευ-
νητές σκοπεύουν να αξιοποιήσουν εμπορικά την εφεύρε-
ση τους. Μεταξύ άλλων, πιστεύουν ότι η αερο-γεννήτρια 
τους θα μπορεί να παρέχει ρεύμα σε «έξυπνα» ρολόγια, σε 
άλλες φορητές συσκευές παρακολούθησης της φυσικής 
κατάστασης κά, καταργώντας τις παραδοσιακές μικρές 
μπαταρίες. Σε απώτερο στάδιο, ευελπιστούν ότι η Air-gen 
θα μπορούσε να ενσωματωθεί ακόμη και στα κινητά τηλέ-
φωνα, καταργώντας την ανάγκη περιοδικής φόρτισης της 
μπαταρίας τους.
   Ο τελικός στόχος είναι η δημιουργία αερο-γεννητριών 
μεγάλης κλίμακας, που θα παρέχουν ρεύμα σε ολόκληρα 
κτίρια ή θα ενσωματωθούν στο ηλεκτρικό δίκτυο, παράλ-
ληλα με τις άλλες μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού.
   Σύνδεσμος για την επιστημονική δημοσίευση:
   https://www.nature.com/articles/s41586-020-2010-9

Δυναμικό «παρών» με 78 Έλληνες εκθέτες (τυποποιητές, 
εμπόρους και παραγωγούς φρέσκων φρούτων και λαχα-
νικών, εταιρείες μηχανολογικού εξοπλισμού κά), έδωσε η 
ελληνική συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση FRUITLOGISTICA, 
η οποία πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο, από τις 5 έως τις 
7 Φεβρουαρίου 2020 σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Στο Εθνικό Περίπτερο που οργάνωσε ο Οργανισμός 
Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και 

Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ), φιλοξενήθηκαν 22 εκθέτες, οι 
μεγαλύτερες εξαγωγικές εταιρείες του κλάδου, σύμβου-
λοι της «WIN» με το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «European 
Fruits», καθώς και ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και 
Αλιείας ΑΕ (ΟΚΑΑ).
   Όπως αναφέρει ανακοίνωση του οργανισμού, οι Έλληνες 
εκθέτες, στο σύνολό τους, εκφράζουν την ιδιαίτερη ικανο-
ποίησή τους από τη συμμετοχή τους και ανανεώνουν το 

ραντεβού τους με την Fruitlogistica στo Βερολίνο το 2021.
   Η σημασία της έκθεσης για τον κλάδο επιβεβαιώθηκε και 
φέτος αφενός από την ιδιαίτερα υψηλή επισκεψιμότητα, 
που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αφενός διότι οι επισκέπτες 
ανήλθαν σε 72.000, προερχόμενοι από 130 χώρες, και 
αφετέρου από το ενδιαφέρον των εταιρειών να συμμετά-
σχουν ως εκθέτες, καθώς είχαν παρουσία συνολικά 3.300 
εκθέτες από 93 χώρες.

Την αύξηση των οικιακών συνδέσεων με το δίκτυο φυ-
σικού αερίου που επίκειται να κατασκευαστεί στη Δυτική 
Ελλάδα, σε διπλάσιο σχεδόν ποσοστό από το αρχικώς 
προβλεπόμενο, αποδέχτηκε, σύμφωνα με την περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας, η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανο-
μής Αερίου Α.Ε σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια, «η ΔΕΔΑ Α.Ε. 
με επιστολή που υπογράφει ο διευθύνων σύμβουλος της 
εταιρείας, Μάριος Τσάκας, ενημέρωσε τον περιφερειάρχη, 
Νεκτάριο Φαρμάκη, ότι αποδέχεται το αίτημα διεύρυνσης 
του επενδυτικού προγράμματος στη Δυτική Ελλάδα, όπως 
της είχε ζητηθεί από τον περιφερειάρχη, δίνοντας έμφαση 
στην αύξηση των οικιακών συνδέσεων, που σε ό,τι αφο-
ρά τις τρεις πόλεις - δηλαδή την Πάτρα, το Αγρίνιο και τον 

Πύργο - κυμαίνονται σε ποσοστό από 50% μέχρι 400%».
Παράλληλα, ο περιφερειάρχης κοινοποίησε προς όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς, σύμφωνο συνεργασίας, μέσω 
του οποίου ζητείται η ενυπόγραφη δέσμευση όλων των 
πλευρών για την ολοκλήρωση και τη λειτουργικότητα του 
δικτύου φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλάδα, εντός της τρέ-
χουσας προγραμματικής περιόδου. 
Σύμφωνα πάντα με την Περιφέρεια, «το σύμφωνο συνερ-
γασίας αποτελεί την υλοποίηση όσων συναποφασίστη-
καν κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 17 
Δεκεμβρίου 2019 στην Πάτρα και σε αυτό περιγράφονται 
οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του κάθε φορέα, ενώ 
συγκροτείται κοινή επιτροπή συμφώνου συνεργασίας 
αποτελούμενη από 13 μέλη». 

Εκτός των άλλων, η επιτροπή θα συντάσσει ανά εξάμηνο 
συνοπτική έκθεση παρακολούθησης της υλοποίησης του 
έργου, στην οποία θα καταγράφονται οι ενέργειες που 
έχουν συντελεστεί, αλλά και οι υπολειπόμενες, με εκτίμηση 
για τον χρόνο υλοποίησης των επιμέρους υποχρεώσεων 
των μερών. 
Στο μεταξύ, σε σχετικές δηλώσεις που έκανε ο περιφερειάρ-
χης, Νεκτάριος Φαρμάκης, τόνισε ότι «εκφράζω την ικανο-
ποίησή μου για την πρόθεση της ΔΕΔΑ Α.Ε. να αυξήσει το 
επενδυτικό της πρόγραμμα, κάτι που αποτελούσε απόλυτη 
ανάγκη, αλλά και ισχυρή πεποίθησή μου ότι ήταν απολύ-
τως εφικτό να συμβεί και ταυτόχρονα πιστεύω ότι με τη 
συνεργασία όλων των πλευρών, το φυσικό αέριο μπορεί 
επιτέλους να φτάσει στην περιοχή μας».

ΝΕΑ, ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ “ΑΕΡΟ-ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ” ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΡΕΥΜΑ 
ΑΠΟ ΣΚΕΤΟ ΑΕΡΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ FrUITLoGIsTICA, ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕ ΠΑΤΡΑ, ΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟ





Για τη χρήση του εργαστηρίου απαιτείται η συμπλήρωση και αποστολή φόρμας αίτησης.  Στη  συνέχεια οι 
υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης θα επιβεβαιώσουν τη διαθεσιμότητα του εργαστηρίου.
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 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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ΤΡΕΞΤΕ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ - ΛΗΓΟΥΝ ΟΙ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ 

 
in.gr

Οκτώ ημέρες περιθώριο προκειμένου να υποβάλουν τις 
αντιρρήσεις τους επί των δασικών χαρτών έχουν οι ενδιαφε-
ρόμενοι σε επτά περιοχές της Αττικής. Ειδικότερα, στις 27 Φε-
βρουαρίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων 
σε Νέα Ερυθραία, Θρακομακεδόνες, Ζεφύρι, Πεύκη, Λυκό-
βρυση, Ψυχικό και Μεταμόρφωση. Για τους κατοίκους εξω-
τερικού η καταλυτική ημερομηνία είναι η 18η Μαρτίου 2020.
«ΤΑ ΝΕΑ» πέρα από τις περιοχές όπου τελειώνουν οι προθε-
σμίες παρουσιάζουν και αυτές στις οποίες ξεκινά η ανάρτηση 
σε όλη την Ελλάδα, καθώς και το πακέτο με τις 258 περιοχές 
όπου εντός του μήνα προχωρεί η μερική κύρωση των δα-
σικών χαρτών μαζί με τα μέτρα που προωθούνται από το 
υπουργείο Περιβάλλοντος, προκειμένου να τρέξει πιο γρή-
γορα η εξέταση των αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών. 
Ειδικότερα, σε 12 ημέρες (δηλαδή στα τέλη Φεβρουαρίου) 
ξεκινά η ανάρτηση των δασικών χαρτών σε Καστοριά, Φλώ-
ρινα, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Λέσβο, Σάμο, Ηράκλειο και Λασίθι. 
Και σταδιακά έως τον ερχόμενο Ιούνιο ξεκινά η ανάρτηση στις 
Περιφερειακές Ενότητες Εβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Γρεβενών, 
Αρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Ιθάκης, Κεφαλονιάς, Λευκά-
δας, Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, 
Φωκίδας, Αργολίδας, Κορινθίας, Ικαρίας, Λήμνου, Χίου, Καρ-
πάθου, Κω, Ρόδου, Ανδρου, Νάξου, Θήρας (Δήμος Ιητών), 
Πάρου, Ρεθύμνου και Χανίων. Ταυτόχρονα, εντός του μήνα, 
όπως προαναφέρθηκε, προχωρεί η μερική κύρωση των δα-
σικών χαρτών σε 258 περιοχές σε όλη τη χώρα.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε πρό-
σφατα ο υπουργός Περιβάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης, μό-
λις 10 χιλιάδες αντιρρήσεις – σε σύνολο 170 χιλιάδων – που 
έχουν υποβληθεί επί των δασικών χαρτών έχουν εξεταστεί τα 
τελευταία δύο χρόνια (!).
Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα είπε ο υπουργός Περιβάλλο-
ντος (μιλώντας στο συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ), «εάν αφήσουμε 
τα πράγματα να εξελιχθούν ως έχουν, οι αντιρρήσεις θα ολο-
κληρωθούν σε 27 χρόνια…».
Ενδεικτικό του πόσο πολύπλοκο είναι το θέμα, είναι το γεγονός 
πως από την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται πως ακόμη κι 
αν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις (κάποιων εκ των ιδιοκτητών), 
θα πρέπει να περιμένουν να ολοκληρωθούν οι αντιρρήσεις σε 
όλη την περιφέρεια όπου ανήκουν τα ακίνητά τους (!).
 Τι σχεδιάζεται
Από το υπουργείο Περιβάλλοντος αναγνωρίζουν το πρόβλη-
μα κι αυτός είναι ο λόγος που προωθούν μια σειρά από μέτρα, 

σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις στις 
εξέταση των αντιρρήσεων.
Οι παρεμβάσεις θα κατατεθούν προς συζήτηση μέσα στο 
επόμενο διάστημα. Ετσι, σε πρώτη φάση, ο ενδιαφερόμενος 
δεν θα περιμένει (όπως προαναφέρθηκε) να ολοκληρωθούν 
οι αντιρρήσεις σε όλη την περιφέρεια. Μόλις εξετάζεται η 
αντίρρηση και δικαιώνεται από την Επιτροπή Αντιρρήσεων, 
τότε αυτομάτως θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακίνητό του 
όπως ο ίδιος νομίζει και όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.
Την ίδια ώρα, προωθείται η αύξηση των τριμερών Επιτρο-
πών Αντιρρήσεων (από 142 που είναι σήμερα σε 300). Και θα 
δίνονται κίνητρα για τη συγκρότησή τους αφού η αμοιβή των 
μελών των Επιτροπών θα συνδέεται με τον αριθμό αντιρρή-
σεων που θα εξετάζουν.
Επιπλέον, συντάσσεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης που 
θα προβλέπει το εύρος του πεδίου των δασικών χαρτών. 
Αυτό γίνεται προκειμένου να μπει ένας φραγμός στις διεκδι-
κήσεις του Δημοσίου και να προστατευτούν οι περιοχές όπου 
έχουν γίνει αναδασμοί και οι αγρότες καλλιεργούν χωράφια 
παίρνοντας ακόμη και επιδοτήσεις.
 Τι ισχύει για την υποβολή αντιρρήσεων
Με βάση τα όσα ισχύουν σήμερα, όσοι θέλουν να υποβάλουν 
αντίρρηση επί του δασικού χάρτη θα πρέπει να γνωρίζουν ότι 
έχουν στη διάθεσή τους 120 ημέρες για να το κάνουν. Μετά 
το προαναφερόμενο διάστημα ακολουθεί η μερική κύρωση 
του δασικού χάρτη.
Διευκρινίζεται πως οι αντιρρήσεις υποβάλλονται αποκλειστι-
κά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής που 
έχει αναπτύξει το Κτηματολόγιο και διατίθεται στην ιστοσελί-
δα του (στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ktimatologio.gr).
Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται για το σύνολο ή μέρος των 
εκτάσεων δασικού/χορτολιβαδικού χαρακτήρα που περι-
λαμβάνονται εντός γεωτεμαχίου/πολυγώνου επί του οποίου 
ο ενδιαφερόμενος επικαλείται έννομο συμφέρον. Για κάθε 
γεωτεμάχιο υποβάλλεται μια ηλεκτρονική φόρμα αντίρρη-
σης, πλην της περίπτωσης που για τμήμα αμφισβητούμενης 
έκτασης υποβάλλεται η υποβολή της αντίρρησης ατελώς.
Σημειώνεται πως αντιρρήσεις που οφείλονται σε παράλειψη 
απεικόνισης πράξεων της διοίκησης στον βασικό χάρτη (π.χ. 
τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κ.λπ.) εξαιρούνται της 
καταβολής του ειδικού τέλους. Στις περιπτώσεις υποβολής 
αντιρρήσεων ατελώς, αυτές δεν υποβάλλονται μέσω της 
διαδικτυακής εφαρμογής, αλλά οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 
προσέλθουν στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ (Σημείο Υποστήριξης Ανάρ-
τησης Δασικών Χαρτών), εντός της σχετικής προθεσμίας, 
προσκομίζοντας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, προκειμέ-
νου οι αντιρρήσεις να κατοχυρωθούν, κατ’ εξαίρεση, από το 
προσωπικό του ΣΥΑΔΧ.
 Άλυτα ζητήματα
Στο μεταξύ, και μέχρι την κατάθεση των μέτρων, παραμέ- Συνέχεια στη Σελ. 25

νουν άλυτα κρίσιμα ζητήματα, πλην όμως γνωστά, όπως 
τεκμηριώθηκαν από τη μέχρι σήμερα ανάρτηση των δασι-
κών χαρτών στο 55% της χώρας, επισημαίνει ο διευθυντής 
Δασικών Χαρτών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Ελληνικού 
Κτηματολογίου Μίμης Βογιατζάκης. Ποια είναι αυτά; Σύμφω-
να με τον ίδιο, είναι η αυθαίρετη δόμηση εντός των δασών 
και των δασικών εκτάσεων, η θεσμοθέτηση ορίων σχεδίων 
πόλεων και οικισμών ανά τη χώρα και η ενιαία αποτύπωσή 
τους τόσο στην κτηματογράφηση όσο και στους δασικούς 
χάρτες, οι εκχερσώσεις δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων 
για αγροτική εκμετάλλευση, οι δασωμένοι αγροί και οι χορτο-
λιβαδικές εκτάσεις.
Ο διευθυντής Δασικών Χαρτών και Φυσικού Περιβάλλοντος 
του Ελληνικού Κτηματολογίου είναι ξεκάθαρος. «Εάν δεν λυ-
θούν τα προαναφερόμενα θεσμικά ζητήματα, δεν μπορούμε 
να προχωρήσουμε σε ανάρτηση των δασικών χαρτών στο 
υπόλοιπο της χώρας» εξηγεί. «Θα τα βρούμε και πάλι μπρο-
στά μας. Δεν (θα) υπάρχουν αποφάσεις Επιτροπών Αντιρρή-
σεων (εμπρόθεσμα). Δεν (θα) έχουμε οριστικά κυρωμένους 
χάρτες και θα επιβαρύνουμε τους πολίτες». Επιπλέον, όπως 
επισημαίνει, σήμερα δεν υφίσταται διαχείριση του συνόλου 
των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας, ούτε καταγραφή 
και παρακολούθηση της κάλυψης και των χρήσεων γης. 
Επίσης – κατά τον ίδιο – δεν υφίσταται σύγχρονη απογραφή 
δασών, ούτε Δασολόγιο, και κατά συνέπεια δεν γνωρίζουμε 
επ’ ακριβώς τους φυσικούς πόρους και τις χρήσεις γης της 
χώρας (!). 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 120 ΔΟΣΕΩΝ ΣΕ 
ΤΑΜΕΙΑ

 H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ  1-5                                                     19/02/2020

«Δεύτερη ευκαιρία» σε τουλάχιστον 50.000 ασφαλισμένους 
που έχασαν τη ρύθμιση των 120 δόσεων δίνει διάταξη 
του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, η οποία προβλέπει ότι οι 
οφειλέτες που έχασαν τη συγκεκριμένη ρύθμιση μπορούν 
να υποβάλουν αίτηση επανένταξης μέχρι τις 31 Μαρτίου 
του 2020. Η βασική προϋπόθεση για την επανένταξη στη 
ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών των 120 δόσεων είναι οι 
οφειλέτες που θα επιλέξουν να ενταχθούν ξανά να κατα-
βάλουν όλες τις δόσεις που έγιναν απαιτητές, καθώς και τις 
νέες βεβαιωμένες οφειλές που έχουν και δεν ήταν μέσα στην 
αρχική ρύθμιση. Η δυνατότητα αυτής της «δεύτερης ευκαι-
ρίας» θα γίνεται έπειτα από σχετική αίτηση του οφειλέτη στις 
αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ.



ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

25

Επίσης, είναι πολλές οι νέες ρυθμίσεις που περιέχονται στο 
νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που αφορούν συγκεκριμένες 
και ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων και αλλάζουν συνολι-
κά το τοπίο της ασφαλιστικής νομοθεσίας και συνεπώς τον 
τρόπο ασφάλισης και συνταξιοδότησής τους. Για παράδειγ-
μα 1,4 εκατ. μη μισθωτοί, δηλαδή οι ελεύθεροι επαγγελμα-
τίες, αυτοαπασχολούμενοι, επιστήμονες, γιατροί, δικηγόροι 
και αγρότες, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις θα έχουν χρονι-
κό περιθώριο καταβολής των νέων εισφορών για τον μήνα 
Ιανουάριο του 2020 μέχρι τις 12 Μαρτίου.
Μεταξύ των νέων ρυθμίσεων υπάρχουν κι άλλες επιμέρους 
αλλαγές που αφορούν ζητήματα όπως είναι η εξαγορά των 
πλασματικών ετών ασφάλισης, τα μερίσματα χηρείας του 
Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Δημοσίου), το 
εφάπαξ, καθώς και οι ελάχιστες προϋποθέσεις που απαι-
τούνται για να μπορέσει κάποιος να λάβει σύνταξη από τον 
τελευταίο φορέα ασφάλισής του.
Ειδικά αυτό το τελευταίο ζήτημα αφορά δεκάδες χιλιάδες 
ασφαλισμένους, ηλικίας άνω των 60 ετών, οι οποίοι λόγω 
της κρίσης και των προβλημάτων ανεργίας που αντιμετώ-
πισαν παραμένουν «εγκλωβισμένοι» επειδή δεν έχουν τον 
απαραίτητο αριθμό ενσήμων που χρειάζεται τα 5 τελευταία 
χρόνια για να συνταξιοδοτηθούν.
Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή αναμένεται να 
έρθει προς ψήφιση στην ολομέλεια του σώματος στις αρχές 
της επόμενης εβδομάδας. Οι δέκα αλλαγές που αφορούν 
εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους και ασφαλισμένους, 
άνδρες, γυναίκες, ανέργους και αυτοαπασχολούμενους, 
είναι οι ακόλουθες:
Σύνταξη με λιγότερο ένσημα την τελευταία πενταετία 
1. Με τις νέες ρυθμίσεις απλοποιούνται οι διαδικασίες των 
προϋποθέσεων συνταξιοδότησης και διευκολύνονται 
κυρίως μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας άνω των 60 ετών, 
οι οποίοι κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού τους βίου 
άλλαξαν απασχόληση και είχαν περισσότερους από δύο 
ασφαλιστικούς φορείς. Ειδικότερα, μειώνονται οι ελάχιστες 
προϋποθέσεις που απαιτούνται για να μπορέσει κάποιος να 
λάβει σύνταξη από τον τελευταίο φορέα ασφάλισής του. Με 
τις νέες διατάξεις απαιτούνται: α) 1.000 ημέρες ασφάλισης 
συνολικά, έναντι 1.500 που ισχύει σήμερα και β) 300 ημέρες 
έναντι των 500 ημερών που ισχύει σήμερα.
Λιγότερο ένσημα για περίθαλψη
2. Μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος εργασίας από 75 ημέ-
ρες για τον μισθωτό σε 50 και για τον μη μισθωτό από 3 
μήνες σε 2, για την απόκτηση ασφαλιστικής ικανότητας και 
παροχών υγειονομικής περίθαλψης. Έτσι διατηρείται το ση-
μερινό ευνοϊκό καθεστώς, το οποίο όμως λήγει στις 29 Φε-
βρουαρίου. Χωρίς τη διάταξη θα έπρεπε να αυξηθούν από 
1ης Μαρτίου οι ελάχιστες προϋποθέσεις, βάσει ρύθμισης 
του 2018, σε τουλάχιστον 75 ένσημα για τους μισθωτούς 
και 3 μήνες για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ώστε οι 

ασφαλισμένοι να έχουν πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη.
Τι θα ισχύσει για μερίσματα χηρείας του Δημοσίου 
3. Γίνεται πιο ευνοϊκό το ηλικιακό όριο για τα μερίσματα 
χηρείας που χορηγεί το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλ-
λήλων του Δημοσίου (ΜΤΠΥ)
Συγκεκριμένα, προβλέπεται πως όσοι ασφαλισμένοι δεν 
είναι 52 ετών κατά τον χρόνο του θανάτου δεν θα χάνουν 
το μέρισμα διά βίου (το λαμβάνουν κατ’ αρχάς για 3 χρόνια 
όλοι), αλλά θα το ξαναπαίρνουν όταν γίνονται 67 ετών.
Εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης
4. Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα έχουν μετά την ψήφιση του νο-
μοσχεδίου τη δυνατότητα για γρηγορότερη έκδοση της επι-
κουρικής σύνταξης, όταν θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιο-
δότησης μέσω της εξαγοράς πλασματικών ετών ασφάλισης. 
Συγκεκριμένα, όταν ο δημόσιος υπάλληλος θεμελιώνει το 
δικαίωμα σε επικουρική σύνταξη και με εξαγορά πλασματι-
κών δίνεται η δυνατότητα συμψηφισμού ή παρακράτησης 
από το σύνολο ίων δικαιούμενων ποσών επικουρικής σύ-
νταξης, εφόσον το οφειλόμενο ποσό εξαγοράς δεν υπερ-
βαίνει τις 3.000 ευρώ. Στις περιπτώσεις που το τμήμα-ποσό 
της εξαγοράς των πλασματικών ετών υπερβαίνει τις 3.000 
ευρώ, τότε εξοφλείται εφάπαξ πριν από την έκδοση της από-
φασης συνταξιοδότησης, ενώ το υπόλοιπο συμψηφίζεται ή 
παρακρατείται από τις επικουρικές συντάξεις. Αυτή η ρύθμι-
ση εκτός από τις μελλοντικές αιτήσεις αφορά και τις αιτήσεις 
που εκκρεμούν σήμερα.
Εξαίρεση αναπήρων από εισφορά 6% στα επιδόματα 
5. Μία από τις σημαντικές ρυθμίσεις που αφορούν τα άτομα 
με αναπηρία προβλέπει ότι όσοι λαμβάνουν εξωιδρυματικό 
επίδομα ή επίδομα τυφλότητας ή επίδομα απόλυτης ανα-
πηρίας θα εξαιρούνται από την επιβολή της εισφοράς 6% 
υπέρ ΕΟΠΥΥ που σήμερα υπολογίζεται στα επιδόματά τους. 
Μάλιστα, στο πλαίσιο της γενικότερης αναδιοργάνωσης 
των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, συστήνεται στον e-ΕΦΚΑ ειδι-
κή διεύθυνση και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Διευθέτησης 
Αναφορών για θέματα ΑΜΕΑ, με στόχο την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας της διοίκησης, την εμπέδωση μιας 
νέας ανθρωποκεντρικής λειτουργίας αυτής, αλλά και την 
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία
Δυνατότητα σύνταξης σε προστάτες αναπήρων 
6. Με το σημερινό θεσμικό πλαίσιο η σύνταξη του ανθρώ-
που που συμπαρίσταται/προστατεύει άτομο με ειδικές 
ανάγκες, αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η 
εργασία του ΑΜΕΑ και ταυτόχρονα ο προστάτης δεν μπορεί 
να λάβει σύνταξη από δικό του δικαίωμα, αν π.χ. θεμελιώνει 
σύνταξη γήρατος. Με τις νέες ρυθμίσεις δίνεται η δυνατότη-
τα να λάβει σύνταξη από δικό του δικαίωμα (π.χ. σύνταξη 
γήρατος) ο γονέας, σύζυγος ή αδελφός αναπήρου που είχε 
λάβει σύνταξη προστάτη-υποστηρικτή, αλλά αυτή έχει ανα-
σταλεί επειδή ο ανάπηρος έπιασε δουλειά ως μισθωτός ή 

αυτοαπασχολείται.
Ενιαίοι κανόνες χορήγησης εφάπαξ 
7. Δημιουργείται ένας ενιαίος κανόνας χορήγησης εφάπαξ 
για όλους τους δικαιούχους. Συγκεκριμένα, καταργείται ο 
ελάχιστος χρόνος ασφάλισης για θεμελίωση αυτοτελούς 
δικαιώματος εφάπαξ παροχής και θεσπίζεται η ενιαία αντι-
μετώπιση όλων των ασφαλισμένων.
Επίσης, με την αναβάθμιση των υπηρεσιών γίνεται πιο 
απλή όλη η διαδικασία απονομής της εν λόγω παροχής. 
Επίσης καταργείται η διάταξη που έθετε ως προϋπόθεση 
την ασφάλιση 3 ετών για την επιστροφή των εισφορών για 
το εφάπαξ. Δίνεται η δυνατότητα στο μόνιμο προσωπικό 
της αστυνομίας και του πυροσβεστικού να ενταχθούν στον 
κλάδο εφάπαξ του ΕΤΕΑΕΠ, υπό την προϋπόθεση ότι ήδη 
ασφαλίζονται στο επικουρικό ταμείο ΤΕΑΠΑΣΑ
Μειωμένες εισφορές για εργαζόμενες μητέρες 
8.  Η νέα ρύθμιση αφορά εργαζόμενες μητέρες με έμμισθη 
σχέση εργασίας, αυτοαπασχολούμενες, ελεύθερους επαγ-
γελματίες καθώς και όσες εργάζονται στον αγροτικό τομέα 
οι οποίες καταβάλλουν μειωμένες εισφορές κατά 50% για 
12 μήνες μετά τη γέννηση το παιδιού.
e-ΕΦΚΑ για γρήγορη έκδοση συντάξεων – πιστοποιητικών
9. Η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών του 
νέου e-ΕΦΚΑ που βρίσκεται σε εξέλιξη μέσα από την ανα-
βάθμιση όλων των πληροφοριακών συστημάτων του, θα 
έχει ως αποτέλεσμα -μεταξύ άλλων- και τη χορήγηση με 
ηλεκτρονικό τρόπο μιας σειράς από βεβαιώσεις και πιστο-
ποιητικά, όπως είναι οι χορηγήσεις αναρρωτικών αδειών 
στους εργαζόμενους, τα επιδόματα μητρότητας ή τα επιδό-
ματα ασθένειας που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι.
Επίσης, η αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο-
χεύει στην ελαχιστοποίηση του χρόνου έκδοσης της ψηφια-
κής σύνταξης αλλά και στην ταυτόχρονη χορήγηση κύριας, 
επικουρικής και εφάπαξ.
Για να επιτευχθεί ο στόχος προβλέπονται οι εξής δράσεις: 
έως tiς 31 Μαΐου του 2020 εκτιμάται ότι θα συγκεντρωθούν 
όλα τα ατομικά στοιχεία των ασφαλισμένων στο σύστημα 
ΑΤΛΑΣ και μέχρι τις 31 Ιουλίου του 2020 οι σχετικές υπηρε-
σίες θα πρέπει να αποστείλουν στην ΕΙΔΙΚΑ τη μισθοδοσία, 
όπως αυτή έχει αποτυπωθεί από το 2002 μέχρι σήμερα. Η 
διαδικασία αυτή αφορά τα στοιχεία των υπαλλήλων του 
Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Νέα δικαιολογητικά για τα πλασματικά 
10. Σε τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου ο ΑΜΚΑ 
και το ΑΦΜ του κάθε ασφαλισμένου θα καταχωρούνται 
υποχρεωτικά στα δικαιολογητικά για τη βεβαίωση του χρό-
νου στράτευσης ή φοίτησης ως πλασματικού χρόνου για 
την απονομή της σύνταξης.


