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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕ
ΤΕΥΧΟΣ 1896 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1, 6 και 7  
Μέχρι τις 15/4 ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ανάπλα-
ση της ΔΕΘ, ένα έργο 160 εκατ. ευρώ- Το 2023 η έναρξη των 
έργων- Τι αλλάζει στο master plan
Σελ 1 και 5
Αδ. Γεωργιάδης: Στόχος για τα ναυπηγεία της Ελευσίνας είναι να 
έχουμε έως τα τέλη Μαρτίου το μοντέλο των ναυπηγείων της Σύρου
Σελ 1, 3 και 4
Δεκτό επί της αρχής το νομοσχέδιο για το νέο ασφαλιστικό - 
Συζήτηση ασφαλιστικού νομοσχεδίου στη Βουλή 
Σελ 5 
Επιταχύνονται οι πληρωμές προς τους παραγωγούς «πράσι-
νης» ενέργειας
Σελ 7 
Θεσσαλονίκη: Συμμετοχή του Δήμου στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
Med Pearls για τη δημιουργία εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος
Σελ 8
Τα 13 έργα που «τρέχει» η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνί-
ων και Ταχυδρομείων
Σελ 9 
Με ρυθμούς προ κρίσης αυξάνονται οι τιμές κατοικιών
Σελ 10 
ΥΠΕΝ: Δρομολογούνται οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμά-
των για το σύνολο της χώρας
Σελ 11
2ο Conference-«Ώρα για Επενδύσεις στην Ελλάδα»: Θετικό το 
κλίμα στην οικονομία, αλλά να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις
Σελ 12
Τα βιοαπόβλητα που μετατρέπονται σε καύσιμο για τη βαριά 
βιομηχανία - Συμμετοχή του Δήμου Χαλανδρίου στο ευρωπα-
ϊκό πρόγραμμα Waste4think
Σελ 13
«Η οικοδόμηση ενός νέου Οικοσυστήματος Ασφαλείας», άρ-
θρο του αντιπροέδρου για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού 
Τρόπου Ζωής, Μαργαρίτη Σχοινά
Σελ 14 
Αύξηση των τιμών στα ενοίκια, περιορισμός ιδιοκατοίκησης 
και αποδυνάμωση του Airbnb - Έρευνα του Παρατηρητηρίου 
Τιμών & Εκτιμήσεων ΝΑ Ευρώπης   
Σελ 15 
«Έτοιμη» η πλατεία Ομονοίας και με νερό το σιντριβάνι της
Σελ 16 
Ημερίδα «Ασφάλεια και προοπτικές για τους νέους ενεργεια-
κούς δρόμους στην Ανατολική Μεσόγειο»   
Σελ 17 
Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή: Θετική η πορεία 
της οικονομίας και μήνυμα υπέρ της αύξησης του κατώτατου μισθού   
Σελ 18 
Το ΕΒΕΠ ζητά με το νέο ασφαλιστικό να ενεργοποιηθεί το Λευ-
κό Μητρώο Επιχειρήσεων   
Σελ 19 
ΣΕΒ: Η υψηλότερη εισοδηματική τάξη καταβάλει σήμερα το 
38% των φόρων έναντι 50% πριν την κρίση
Σελ 20 
Οι ανθρωπογενείς εκπομπές μεθανίου στην ατμόσφαιρα έχουν 
υποεκτιμηθεί σοβαρά έως τώρα κατά 25% έως 40%, σύμφω-
να με νέες εκτιμήσεις
Σελ 22
Αναγνωστήριο Πραγμάτων στην Βιβλιοθήκη ΤΕΕ: Ένα εξοπλισμένο 
FabLab για την ανάπτυξη της Καινοτομίας στο κέντρο της Αθήνας
Σελ 23
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός 
(ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών για τη θαλάσσια οικονομία
Σελ 2
Προσεχώς
Σελ 24,25
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου
Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

O επισκέπτης που θα προσεγγίζει τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονί-
κης (ΔΕΘ) από τη Λεωφόρο Στρατού, το 2026, δεν θα αντικρίζει 
τον επιμήκη όγκο του εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου 
«Ιωάννης Βελλίδης», που σήμερα δεσπόζει στη συμβολή της με 
την οδό 3ης Σεπτεμβρίου, στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Αντί-
θετα, θα έχει ελεύθερη ανοιχτή θέα, χωρίς παρεμβολή κτηρίων, 
σε μια διαγώνιο ευθεία σχεδόν μισού χιλιομέτρου, ώς τις οδούς 
Αγγελάκη και Αλεξάνδρου Σβώλου. Το κτήριο του συνεδρια-
κού κέντρου, με τα δεκάδες σκαλοπάτια του και τα μεταλλικά 
στοιχεία της πρόσοψης, γνωστό και ως «Βελλίδειο», που στέκει 
εκεί επί σχεδόν 30 χρόνια (χτίστηκε επί πρωθυπουργίας πατρός 
Μητσοτάκη), θα έχει κατεδαφιστεί και πάνω από το υπόγειο 
πάρκινγκ του, το οποίο διατηρείται, θα έχει δημιουργηθεί ελεύ-
θερος χώρος με πράσινο, που θα «διαχέεται» γύρω από τον 
Πύργο του ΟΤΕ και σε συνολική έκταση δεκάδων στρεμμάτων, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο επισκέπτης θα βαδίζει σε φαρδύτερα πεζοδρόμια και ανά-
μεσα σε περιποιημένα προκήπια -αφού περίπου 12,9 στρέμ-
ματα περιμετρικά του εκθεσιακού κέντρου θα δοθούν γι αυτό 
στον δήμο- και όταν φτάνει στα ενδότερα του «σπιτιού» των 
διοργανώσεων της ΔΕΘ-Helexpo ΑΕ, συνολικής έκτασης 176 
στρεμμάτων, θα συναντά τα ανανεωμένα εκθεσιακά περίπτερα, 
στα οποία χτυπά η «καρδιά» της εκθεσιακής και συνεδριακής 
δραστηριότητας της Θεσσαλονίκης, αποδίδοντας στην πόλη 
έσοδα πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Μετά θα καταλήγει στο 
σημείο που ορίζεται από τις οδούς Αγγελάκη και Εγνατία, όπου 
θα βρίσκεται ενώπιον μιας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας, δυ-
ναμικότητας 120 κλινών και θα μπορεί να απολαύσει τον καφέ, 
τον ποτό του ή το φαγητό του σε κάποιο από τα καταστήματα 
που λειτουργούν εκεί ή να επισκεφτεί μια μικρή εμπορική έκθε-
ση στον ολοκαίνουργιο χώρο πολλαπλών χρήσεων. 
Συνέχεια στις σελ 6 και 7 

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιδεικνύουν ενδιαφέρον για τα 
ελληνικά ναυπηγεία, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο 11th 
Annual Capital Link Greek Shipping Forum, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως είπε ο υπουργός, «χθες, εδώ στο Χίλτον, στη συνάντηση 
που είχαμε με μία πολύ μεγάλη αντιπροσωπεία από τα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα και κατά την οποία είχαμε πολύ σοβαρές συ-
ζητήσεις για διάφορα θέματα της οικονομίας μας, ένα από αυτά 

που μας επισήμαναν, ήταν το πόσο σημαντική και δυνατή είναι 
η ελληνική ναυτιλία, κι ένα από τα θέματα για τα οποία έδειξαν 
ενδιαφέρον ήταν τα ναυπηγεία». Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι 
μπορεί να υπάρξει ξανά ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία 
στην Ελλάδα: Όπως είπε, «η επένδυση της ΟΝΕΧ στη Σύρο πη-
γαίνει ήδη πάρα πολύ καλά και πολύ σύντομα θα έχουμε καλά 
νέα, πιστεύω, και για το ναυπηγείο της Ελευσίνας. Η κυβέρνηση 
των ΗΠΑ έχει ήδη δείξει μεγάλο ενδιαφέρον. 
Αναλυτικά στη σελ 5 

Δεκτό επί της αρχής, κατά πλειοψηφία, έγινε από τις αρμόδιες 
επιτροπές της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασί-
ας με τίτλο «Επεξεργασία του σχ/ν του υπουργείου Εργασίας 
& Κοινωνικών Υποθέσεων «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και 
ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφά-
λισης (e-ΕΦΚΑ)»», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   «Ναι» στο νομοσχέδιο είπαν οι βουλευτές της ΝΔ, «όχι» οι 
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του Κινήματος Αλλαγής, του ΚΚΕ και του 
ΜέΡΑ25, ενώ την επιφύλαξή τους για την ολομέλεια εξέφρασαν 

οι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης.
    Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του νομοσχεδίου 
από τις επιτροπές Οικονομικών και Κοινωνικών υποθέσεων της 
Βουλής, την ερχόμενη Δευτέρα, το «νέο ασφαλιστικό» αναμένε-
ται να εισαχθεί προς συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής, την 
Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου και να ψηφιστεί μετά από τρεις συνεδρι-
άσεις, την Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020. 
Αναλυτικά στις σελ 3 και 4

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 15/4 Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΘ, ΕΝΑ ΕΡΓΟ 160 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
- Το 2023 η έναρξη των έργων- Τι αλλάζει στο master plan

ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΤΗΣ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
-Στόχος να έχουμε έως τα τέλη Μαρτίου το μοντέλο των ναυπηγείων της Σύρου

ΒΟΥΛΗ: ΔΕΚΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ
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• Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Στερεάς και η Νο-
μαρχιακή Επιτροπή Ν. Φωκίδας, διοργανώνουν σήμερα 
(στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Δελφών, Πλ. Κεχαγιά, Άμφισσα), ημερίδα με θέματα: 
Τοπογραφικά διαγράμματα για μεταβιβάσεις και ψηφι-
ακή υποβολή, Παρουσίαση Διαπιστευμένου μηχανικού 
για το Κτηματολόγιο, Κτηματογράφηση στην Π.Ε. Φωκί-
δας και Δασικοί χάρτες στην Π.Ε. Φωκίδας. 

Tο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελη-
τήριο σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Γερμανικών 
Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (DIHKe.V.) 
και με την υποστήριξη του Ομοσπονδιακού Συνδέσμου 
της Γερμανικής Βιομηχανίας   (BDIe.V.), διοργανώνει το 
«Ελληνογερμανικό Οικονομικό Φόρουμ – Όραμα και ευ-
καιρίες επενδύσεων», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 
9 Μαρτίου 2020, στο «Μέγαρο της Γερμανικής Οικονομί-
ας», “HausderDeutschenWirtschaft”, στο Βερολίνο. 
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, το φόρουμ εντάσσεται 
στην  κοινή προσπάθεια Ελλάδας και Γερμανίας στον το-
μέα της οικονομικής συνεργασίας, με σκοπό την προσέλ-
κυση ξένων επενδύσεων.
Δηλώσεις συμμετοχής: https://griechenland.ahk.de/
events/german-hellenic-economic-forum-registration 
Πληροφορίες: https://griechenland.ahk.de/events/
program, 
https://griechenland.ahk.de/events/german-hellenic-
economic-forum

   Το 8ο Διεθνές Συνέδριο Μικρο/Νανοεπιστημών και 
Νανοτεχνολογίας Micro & Nano 2020-Patras-Greece 
(8th International Conference on Micro/Nanosciences 
& Nanotechnologies) διοργανώνεται υπό την αιγίδα της 
Επιστημονικής Εταιρίας MICRO&NANO και θα διεξαχθεί 
στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου 
Πατρών στο Ρίο, από την 1η έως την 4η Νοεμβρίου 2020.
Το συνέδριο θα εστιάσει στις τρέχουσες εξελίξεις και διε-
θνείς τάσεις στους τομείς των αναδυόμενων τεχνολογιών 
των υλικών, της παραγωγής διατάξεων και στις εφαρμο-
γές τους. Έχοντας στόχο να εξερευνήσει τις συνέργειες ηλε-

κτρονικής, φωτονικής και κβαντικής τεχνολογίας, διερευ-
νά πολύ-επιστημονικές προσεγγίσεις στα ειδικότερα πεδία:
• Υλικά Ηλεκτρονικής και Φωτονικής: Ανάπτυξη & Σύνθεση
• Νανοκατασκευαστική
• Δομές και Λειτουργικότητες
• Νανοηλεκτρονικές, Φωτονικές και Κβαντικές Διατάξεις
• Νανοεπιστήμες και Μικροσυστήματα για την Ζωή
• Νανοτεχνολογία για τις Τέχνες και τον Πολιτισμό.
Πληροφορίες: www.micronano2020.upatras.gr

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Τμήμα 
Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ, την Σχολή Αρχιτεκτόνων Μη-
χανικών ΕΜΠ και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΠ, 
διοργανώνουν διεπιστημονικό συνέδριο, με διεθνή συμ-
μετοχή και θέμα «Διαπλοκές του χώρου. Ήθος-κοινωνικές 

πρακτικές-αρχιτεκτονική». 
Οι εργασίες του συνεδρίου θα διεξαχθούν στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης, από τις 15 ως τις 17 Μαΐου 2020, στο Κέ-
ντρο  Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Πληροφορίες: http://ethos-and-space.web.auth.gr/

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΙΚΡΟ/ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

«ΔΙΑΠΛΟΚΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. ΗΘΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ» 

ΑΜΦΙΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

24 - 25 Φεβρουαρίου 
2020

Εκδήλωση για τις τεχνολογίες διαχείρι-
σης λυμάτων 
ΠΑΤΡΑ

Εργαστήριο Φαινομένων Μεταφοράς και 
Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής Τμήματος 
Χημικών Μηχανικών Παν. Πατρών

27 - 28 Φεβρουαρίου 
2020

6o Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων, σε συνεργασία με την 
International Solid Waste Association 
(ISWA)  

5 - 6 Μαρτίου 2020

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

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Τη διαβεβαίωση ότι όχι μόνο παραμένει, αλλά ενισχύεται 
ο δημόσιος, κοινωνικός και υποχρεωτικός χαρακτήρας 
της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα μας, έδωσε –σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ- ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων Γ. Βρούτσης, μιλώντας μετά την ακρόαση 
φορέων από τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, 
οι οποίες επεξεργάζονται το νομοσχέδιο με τίτλο «Ασφα-
λιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός 
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)». Θέ-
λουμε να κάνουμε την κοινωνική ασφάλιση πιο ελκυστική 
από ποτέ και να μπορέσει ο κόσμος να πιστέψει ότι θα λά-
βει μια αξιοπρεπή σύνταξη στο τέλος του εργασιακού του 
βίου είπε ο κ. Βρούτσης.
 Αναφερόμενος στις τοποθετήσεις των σχεδόν 40 εκ-
προσώπων κοινωνικών φορέων, ο κ. Βρούτσης είπε ότι 
στόχος της κυβέρνησης είναι να αφήσουμε στο παρελθόν 
την ισοπεδωτική αντίληψη του νόμου Κατρούγκαλου και 
τη λογική του κανείς να μην έχει κίνητρο να παραμείνει 
στην εργασία μετά τα 25 χρόνια. Εμείς θέλουμε να κινη-
τροδοτήσουμε την παραμονή στην εργασία και αυτό να 
ανταμείβεται με καλύτερη πράξη είπε ο υπουργός.
Στην «δικαιολογημένη» αγωνία των φορέων για την προ-
οπτική του νομοσχεδίου, είπε ότι οι μελέτες της Αναλογι-
στικής Αρχής και του Πανεπιστημίου Αθηνών δείχνουν 
βιωσιμότητα του συστήματος έως το 2070.
Ο κ. Βρούτσης στάθηκε στο θετικό κλίμα, που όπως είπε 
εισέπραξε από τους εκπροσώπους των ελεύθερων επαγ-
γελματιών και αυτοαπασχολούμενων, που για «πρώτη 
φορά επαινούν και συγχαίρουν» τέτοιο νομοσχέδιο. Επι-
καλούμενος μάλιστα στοιχεία που παρουσίασε ο εκπρό-
σωπος των φοροτεχνικών, είπε ότι αποδεικνύεται πόσο 
ωφελημένοι θα είναι οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ελεύ-
θεροι επαγγελματίες και οι γεωργοί που θα επιλέγουν τι 
θέλουν να πληρώσουν και τι θα σύνταξη θα πάρουν. Για 
τους συνταξιούχους που επιθυμούν να εργάζονται είπε ότι 
από τον τιμωρητικό νόμο του ΣΥΡΙΖΑ που έδινε μόνο το 
30% της σύνταξης, «επαναφέρουμε το 70%¨», αλλά όλοι 
οι συνταξιούχοι πρέπει να είναι προσεκτικοί και να είναι 
νόμιμοι, διότι «εάν συλληφθούν μη νόμιμοι, θα υπάρχει 

βαρύ πρόστιμο» ύψους 12 συντάξεων.
Τέλος, απαντώντας στον εκπρόσωπο των εργαζομένων 
του ΟΑΕΔ για τον αριθμό των ανέργων και τα έσοδα του 
οργανισμού, είπε ότι η ανεργία δεν μετριέται από την κα-
ταγραφή του ΟΑΕΔ, αλλά διά μέσου της ΕΛΣΤΑΤ. Επί ΝΔ 
έχει μειωθεί στο 16,6%, (πέρυσι ήταν 18,6%), ενώ σύμ-
φωνα με τις προβλέψεις, στο τέλος του 2020 θα είναι στο 
15,5-15%, είπε ο κ. Βρούτσης. Όσο για το θέμα της μείω-
σης των εισφορών μη μισθολογικού κόστους, που ειπώ-
θηκε ότι μειώνουν τα έσοδα του ΟΑΕΔ για προγράμματα 
κατάρτισης, ο υπουργός είπε ότι η αποκλιμάκωση του μη 
μισθολογικού κόστους αυξάνει την απασχόληση, και ότι 
το -0,90% που προωθείται σήμερα θα επεκταθεί σε άλλο 
-4%, ώστε στο τέλος 2023, να είμαστε στον μέσο όρο της 
Ευρώπης. Ειδικότερα, δε, για τα προγράμματα του ΟΑΕΔ, 
είπε ότι η νυν κυβέρνηση έχει άλλη φιλοσοφία και αντί οι 
πόροι να κατευθύνουν ανέργους στο δημόσιο, θα τους 
κατευθύνουν στον ιδιωτικό τομέα.
 Νωρίτερα, από τους σχεδόν 40 φορείς που προσήλθαν 
στην κοινή συνεδρίαση των κοινοβουλευτικών επιτρο-
πών Οικονομικών και Κοινωνικών υποθέσεων, θετική 
άποψη εξέφρασαν - κατά κύριο λόγο - οι εκπρόσωποι φο-
ρέων όπως ο ΔΣΑ, ο ΠΙΣ και το ΤΕΕ στη βάση της αποδέ-
σμευσης της ασφάλισης από το εισόδημα, ενώ αντιθέσεις 
εξέφρασαν οι εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ που 
εκτίμησαν ότι το νέο νομοσχέδιο διατηρεί τις προβλέψεις 
του προηγούμενου νόμου.
 Ο Δημ. Καραγεωργόπουλος, γραμματέας Τύπου και μέ-
λος της διοίκησης της ΓΣΕΕ, είπε η δέσμευση της ΝΔ για 
κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, «αποδεικνύεται 
κενό γράμμα». Εκ μέρους της ΑΔΕΔΥ, ο γγ Δ. Μπράτης 
είπε ότι η κυβέρνηση, αντί να καταργήσει τον νόμο Κα-
τρούγκαλου, τον διατηρεί, τον ισχυροποιεί και παγιώνει 
την κατάσταση για τα επόμενα 50 χρόνια. Για τη «δήθεν» 
υποκινούμενη απεργία είπε ότι στην ΑΔΕΔΥ «ομόφωνα 
αποφασίσαμε» για την πραγματοποίησή της.
 Ο Ανδρέας Κουτσολάμπρος, σύμβουλος του ΔΣ του Δικη-
γορικού Συλλόγου Αθηνών είπε ότι πλέον το ασφαλιστικό 
σύστημα γίνεται «απλό και βατό» για τους ασφαλισμέ-

νους. Με χαρά βλέπουμε την αποδοχή των προτάσεών 
μας, όπως η αποσύνδεση εισφορών από τον κατώτατο 
μισθό, είπε ο κ. Κουτσολάμπρος.
 Ο Κων. Κόλλιας, πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας χαρακτήρισε θετικές τις διατάξεις του νομο-
σχεδίου σημειώνοντας κυρίως την αποσύνδεση των 
ασφαλιστικών εισφορών από το εισόδημα, καθώς το 
προηγούμενο καθεστώς οδήγησε σε εισφοροδιαφυγή και 
φοροδιαφυγή και πολλούς επαγγελματίες να κλείσουν τα 
μπλοκάκια τους. Επίσης, χαρακτήρισε γάγγραινα τις δι-
πλές εισφορές που έπρεπε να καταβάλλουν όσοι είχαν και 
δεύτερη απασχόληση.
 Ο Χρ. Ιωάννου, διευθυντής του τομέα απασχόλησης 
ΣΕΒ, είπε ότι οι διορθώσεις των κακοτεχνιών του νόμου 
Κατρούγκαλου δεν συνιστούν από μόνες τους μεταρρυθ-
μίσεις και τόνισε την ανάγκη συνέχισης της ασφαλιστικής 
μεταρρύθμισης και της επιτάχυνσης του ρυθμού μείωσης 
του μη μισθολογικού κόστους.
 Ο Δημ. Ανδρεαδάκης, πρόεδρος της Ανώτατης Γενικής 
Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος είπε ότι υπο-
δέχεται με καλή πίστη το νομοσχέδιο, εξέφρασε ωστόσο 
επιφυλάξεις για τους συνταξιούχους προ του 2016, καθώς 
όπως είπε, ενώ το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 26%, οι συνταξιού-
χοι έχασαν άνω το 50%, την ώρα που έπρεπε να στηρί-
ξουν τα άνεργα παιδιά τους.
 Ευνοϊκή και θετική για τους ελεύθερους επαγγελματίες 
του κλάδου των μηχανικών χαρακτήρισε την κυβερνη-
τική πρωτοβουλία ο Γ. Στασινός, πρόεδρος του ΤΕΕ. Θα 
θέλαμε να είναι χαμηλότερη η κατώτατη εισφορά από τα 
220 ευρώ, αλλά το νομοσχέδιο στο κομμάτι των εισφο-
ρών είναι προς τη θετική κατεύθυνση, είπε ο κ. Στασινός.
 Θετικά αποτίμησε τις διατάξεις για τους εμπόρους ο Γ. Κα-
ρανίκας, πρόεδρος Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου 
και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ). Επίσης θετική, είπε ότι 
είναι η μειωμένη εισφορά για τους νέους επαγγελματίες, 
καθώς και η μείωση του μη μισθολογικού κόστους.
 Συνέχεια στη σελ 4

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 
Γ. Βρούτσης: Ενισχύεται ο δημόσιος χαρακτήρας της κοινωνικής ασφάλισης
 - Θετικοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι 
Ευνοϊκή και θετική για τους ελεύθερους επαγγελματίες του κλάδου των μηχανικών χαρακτήρισε την κυβερνητική πρωτοβουλία 
ο Γ. Στασινός, πρόεδρος του ΤΕΕ.
- Κριτική από ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ
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Συνέχεια από τη σελ 3 
Από την πλευρά του, ο Γ. Καββαθάς, πρόεδρος της Γενικής Συ-
νομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος 
(ΓΣΕΒΕΕ) είπε ότι δεν υπήρξε επαρκής διαβούλευση, εξέφρασε 
τη θέση ότι η διασύνδεση ασφάλιστρου και εισοδήματος είναι 
καλύτερη, ότι το 80% των ασφαλισμένων θα παραμείνουν 
στο χαμηλότερο ασφάλιστρο το οποίο όμως αυξάνεται, και ότι 
υπάρχει ενδεχόμενη απώλεια εσόδων από εκείνους με μεγάλα 
εισοδήματα που θα επιλέξουν να πληρώνουν χαμηλά ασφά-
λιστρα. Ζήτησε επίσης την εκπροσώπηση του φορέα του στη 
διοίκηση του νέου ΕΦΚΑ.
 Ο Γ. Χριστόπουλος, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνι-
κών Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΠΟΦΕΕ) είπε ότι το νομοσχέ-
διο οδηγεί σε αύξηση των συντάξεων και ότι με τη μείωση των 
εισφορών μειώνεται και το μη μισθολογικό κόστος.
 Ο Γ. Ελευθερίου, γγ του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου είπε 
ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση το νομοσχέδιο και ότι απο-
καθιστά αδικίες όπως η σύνδεση εισοδήματος με ασφαλιστικές 
εισφορές, η οποία αύξησε την εισφοροδιαφυγή και την φορο-
διαφυγή.
 Διεκδικούμε όσα επί τόσα χρόνια πληρώσαμε είπε ο Παντ. Τά-
τσης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΑΕΕ, ενώ ο 
Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της ομοσπονδίας Συνταξιούχων 
ΙΚΑ, είπε ότι το νομοσχέδιο διατηρεί ότι οι προηγούμενοι είχαν 
αφαιρέσει, όπως τα δώρα, οι κύριες και επικουρικές συντάξεις, 
το ΕΚΑΣ κά. Παραμένουμε στον δρόμο του αγώνα είπε ο κ. 
Κουμπούρης.
 Διορθώσεις ως προς τα μέλη των οργανώσεών τους ζήτησαν 
εκπρόσωποι εργαζομένων και συνταξιούχων στις ένοπλες δυ-
νάμεις και τα σώματα ασφαλείας.
 Λαμβάνοντας τον λόγο μετά τους φορείς, ο βουλευτής της ΝΔ 
Β. Οικονόμου είπε ότι η πλειοψηφία των εκπροσώπων των 
φορέων είχε θετική εικόνα, παρά τις επιμέρους παρατηρήσεις 
τους. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Αχτσιόγλου δήλωσε ότι η 
αναλογιστική μελέτη επιβεβαιώνει ότι το ασφαλιστικό της ΝΔ 
μειώνει το εισόδημα των συνταξιούχων, ενώ ο Γ. Μουλκιώ-
της του Κινήματος Αλλαγής, εξέφρασε την ανησυχία του για 
την αύξηση του μοναδικού αριθμού ανέργων στη χώρα μας, 
την οποία επικαλέστηκε ο εκπρόσωπος των εργαζομένων του 
ΟΑΕΔ Γ. Μακράκης.

Κ. Κόλλιας: Έξι προτάσεις για το ασφαλιστικό
    Θετικό κρίνει –όπως σημειώνει το ΑΠΕ- το Οικονομικό Επι-
μελητήριο της Ελλάδας το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, δεδο-
μένου ότι περιλαμβάνει διατάξεις που αποκαθιστούν τις αδικίες 
του προηγούμενου νόμου Κατρούγκαλου και λαμβάνει ειδική 

μέριμνα για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπα-
σχολούμενους.
   Όπως είπε στην ομιλία του στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, 
ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Κωνσταντίνος Κόλλιας, ιδιαίτε-
ρης σημασίας είναι τα εξής:
   * Το νομοσχέδιο προβλέπει νέο σύστημα υπολογισμού των 
εισφορών για τους μη μισθωτούς, αποσυνδέοντας το από το 
εισόδημα, καθώς και ευνοϊκότερο καθεστώς για όλους τους 
επαγγελματίες κατά τα πέντε πρώτα χρόνια της δραστηριοποί-
ησής τους. Οι προτεινόμενες διατάξεις θα συμβάλουν στην κα-
ταπολέμηση της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής και κατ’ 
επέκταση στη βελτίωση των εσόδων του Δημοσίου συνολικά.
   * Προωθείται η ενοποίηση της βάσης των ασφαλιστικών δε-
δομένων, η ψηφιοποίηση όλων των λειτουργιών της κοινωνι-
κής ασφάλισης αλλά και η ψηφιακή σύνταξη.
   * Προβλέπονται για τους συνταξιούχους που εργάζονται συ-
ντάξιμες αποδοχές μειωμένες σε ποσοστό 30% για όσο χρόνο 
απασχολούνται αντί του 60% που ίσχυε. Η ρύθμιση κρίνεται 
αναγκαία ώστε οι συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν ανάγκη να 
εργαστούν να μπορούν να συμπληρώσουν το εισόδημά τους, 
δεδομένων των μεγάλων περικοπών των συντάξεών τους την 
περίοδο της οικονομικής κρίσης που τους οδήγησε σε αδυναμία 
να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις και στην 
μαύρη εργασία.
   * Απαλλάσσει τους ελεύθερους επαγγελματίες που παράλληλα 
απασχολούνται σε άλλο ελεύθερο επάγγελμα ή ασκούν αγροτι-
κό επάγγελμα από τις διπλές εισφορές.
   * Λύνεται το πρόβλημα του υπολογισμού του χρόνου ασφά-
λισης για τις αμοιβές των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων 
των επιχειρήσεων.
   * Η νέα διοικητική και οργανωτική ενοποίηση όλων των 
ασφαλιστικών ταμείων θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη 
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του νέου e-ΕΦΚΑ προς 
όφελος όλων των ασφαλισμένων.
   Παράλληλα, ο κ. Κόλλιας κατέθεσε και έξι προτάσεις για περαι-
τέρω εκσυγχρονισμό και βελτίωση του συστήματος:
   1. Παρά τα θετικά σημεία του νομοσχεδίου, οφείλουμε να το-
νίσουμε τα τεράστια οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα 
των ασφαλιστικών ταμείων που παρατηρούνται στα μητρώα 
ασφαλισμένων, στην ασυμβατότητα εφαρμογών, στην έλλει-
ψη διασύνδεσης των μητρώων μη μισθωτών και μισθωτών 
ΙΚΑ και στην γραφειοκρατία. Αδυναμία εντοπίζεται και στη δι-
αδικασία υπολογισμού της σύνταξης με καθεστώς διαδοχικής 
ασφάλισης, καθώς για να δοθεί τελικά η σύνταξη είναι απαραί-
τητη η καταμέτρηση, η αποστολή και η επιβεβαίωση από όλα 
τα ασφαλιστικά ταμεία. Ιδιαίτερα προβλήματα εντοπίζονται σε 

περιπτώσεις όπου υπάρχει ασφάλιση, έστω και για λίγες ημέρες 
στο ΝΑΤ. Οι μεγάλες καθυστερήσεις στην απονομή συντάξεων 
και η μεγάλη ταλαιπωρία των ασφαλισμένων αναδεικνύουν 
την ανάγκη εγρήγορσης, ανάληψης πρωτοβουλιών στην κα-
τεύθυνση ενοποίησης όλων των βάσεων των ασφαλιστικών 
ταμείων σε μία βάση, με δεδομένα ακριβή χωρίς παραλείψεις 
και λάθη ώστε να είναι εύκολη και γρήγορη η διαχείρισή τους. 
Πρωταρχικός στόχος για την επιτυχία του νέου ψηφιακού ΕΦΚΑ 
πρέπει να είναι η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των μη-
χανογραφικών συστημάτων των ασφαλιστικών φορέων
   2. Προτείνουμε να προβλεφθεί η εξαίρεση από ασφαλιστικές 
εισφορές για τους κατόχους αποδείξεων επαγγελματικής δαπά-
νης ή τίτλους κτήσης μέχρι τις 5.000 ευρώ. Με τη συγκεκριμένη 
διάταξη πλήττονται οι δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, συντα-
ξιούχοι ή άνεργοι οι οποίοι απασχολούνται περιστασιακά ως 
αξιολογητές, ελεγκτές των δράσεων ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού 
Νόμου. Η μεγάλη χρονική διαφορά από την αξιολόγηση έως 
την πληρωμή τους, ο δύσκολος χειρισμός από τους ενδιάμε-
σους φορείς (πχ ΕΦΕΠΑΕ με 3.500 καταχωρημένους αξιολογη-
τές) του υπολογισμού του μικρού ποσού της αμοιβής τους και 
της υποβολής της ΑΠΔ στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, θα έχει αρ-
νητικά αποτελέσματα και καθυστερήσεις στην υλοποίηση των 
ευρωπαϊκών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Στελέχη της 
Δημόσιας Διοίκησης με εξειδίκευση σε οικονομικά, εργασιακά 
και άλλα θέματα που συμμετέχουν σε επιμορφωτικά σεμινάρια 
για την παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών στην εφαρμογή 
νέων νομοθετικών αλλαγών. Φοιτητές και άνεργοι οι οποίοι 
εργάζονται για να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες διαβίωσής τους.
   3. Λειτουργία εφαρμογής, σε ειδική πλατφόρμα, για παρακο-
λούθηση των συνολικών εισφορών που έχει καταθέσει ο κάθε 
εργαζόμενος, με δυνατότητα πρόβλεψης της σύνταξής του.
   4. Τα μέλη των ΔΣ Ανωνύμων Εταιρειών που είναι μέτοχοι με 
ποσοστό 3% και άνω, πρέπει να ασφαλίζονται αποκλειστικά 
βάσει της ιδιότητάς τους στην κατ’ ελάχιστον υποχρεωτική (ή 
ανώτερη αν επιθυμούν) κατηγορία των αυτοαπασχολουμένων 
και όχι βάσει των τυχόν παρεπομένων εκ της ιδιότητάς τους ως 
μισθωτοί, όπως όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι για λόγους συ-
νταγματικής ισονομίας.
   5. Να προβλεφθεί ασφαλιστική εισφορά 185,18 ευρώ για τους 
ελεύθερους επαγγελματίες που δηλώνουν κάτω από το Εθνικό 
διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα (7.863 ευρώ).
   6. Να καθορισθούν ευνοϊκότεροι όροι για επανένταξη του 
οφειλέτη στη ρύθμιση για τις 120 δόσεις για χρέη προς τα ασφα-
λιστικά ταμεία.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 
Τοποθετήσεις εκπροσώπων φορέων 
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Τη διασύνδεση του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών και 
Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) με τη Γενική Γραμμα-
τεία Πληροφοριακών Συστημάτων ανακοίνωσαν –σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ- οι δύο φορείς, εξέλιξη που διευκολύνει 
την πληρωμή των παραγωγών «πράσινης» ενέργειας, 
αφού η φορολογική ενημερότητα που απαιτείται θα λαμ-
βάνεται αυτόματα από το σύστημα.
   Ο ΔΑΠΕΕΠ είναι η πρώτη Ανώνυμη Εταιρεία του Δημοσί-
ου και ο δεύτερος δημόσιος θεσμικός φορέας μετά τη Βου-
λή των Ελλήνων που θα διασυνδεθεί πλήρως με την ΓΓΠΣ.
   Υπογραμμίζεται ότι ο ΔΑΠΕΕΠ προκειμένου να προχω-
ρήσει στην καταβολή των πληρωμών που δικαιούνται 
οι παραγωγοί ΑΠΕ, θα πρέπει να συντρέχουν δύο προϋ-
ποθέσεις: να έχει εκδοθεί το αντίστοιχο τιμολόγιο και να 
υπάρχει φορολογική ενημερότητα. Ήδη με την εφαρμογή 
της αυτοτιμολόγησης, χιλιάδες παραγωγοί επωφελούνται 
της αυτοματοποιημένης διαδικασίας με αποτέλεσμα τα τι-
μολόγιά τους να εκκαθαρίζονται σε συντομότερο χρονικό 
διάστημα και οι πληρωμές τους να γίνονται γρηγορότερα.

   Με τη διασύνδεση του ΔΑΠΕΕΠ με τη ΓΓΠΣ υλοποιείται 
το δεύτερο κομβικό βήμα απλοποίησης της διαδικασίας, 
αφού ο παραγωγός, δε θα χρειάζεται να προσκομίζει φο-
ρολογική ενημερότητα και αυτή θα λαμβάνεται αυτόματα 
από το Διαχειριστή. Σε περίπτωση που ο παραγωγός είναι 
φορολογικά ενήμερος, η πληρωμή θα γίνεται αυτόματα, 
χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από πλευράς του αντι-
συμβαλλόμενου του ΔΑΠΕΕΠ.
   Όπως επισημαίνει ο ΔΑΠΕΕΠ, η κοινή απόφαση για 
διασύνδεση με τα πληροφοριακά συστήματα της ΓΓΠΣ, 
που θα σηματοδοτήσει στο αμέσως επόμενο διάστημα 
την πλήρη διαλειτουργικότητα των συστημάτων του Δι-
αχειριστή με τη Γενική Γραμματεία, αποτελεί τομή για τις 
14.000 συμβαλλόμενες με το ΔΑΠΕΕΠ επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των ΑΠΕ.
   Με αφορμή τη συμφωνία με τη ΓΓΠΣ, ο πρόεδρος και 
διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ Γιάννης Γιαρέντης 
τόνισε:
   «Η απλοποίηση των διαδικασιών και η διευκόλυνση 

της επιχειρηματικότητας αποτελεί βασικό στοίχημα για 
το ΔΑΠΕΕΠ. Ευθύνη μας απέναντι στους 14 χιλιάδες πα-
ραγωγούς ΑΠΕ είναι να δημιουργήσουμε ένα φιλικό, 
εύχρηστο, απλό σύστημα έγκαιρων πληρωμών. Ήδη, τα 
πρώτα αποτελέσματα των ενεργειών μας είναι ορατά στη 
συντόμευση των χρόνων αποπληρωμής. Η σημασία των 
νέων πρωτοβουλιών μας θα γίνει σύντομα αντιληπτή από 
τους παραγωγούς.
   Πρόσθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες και βάρη, πλέον 
δε θα επιβαρύνουν τον επιχειρηματία, αλλά θα γίνονται 
ψηφιακά και αυτοματοποιημένα.
   Πιστεύουμε και δεσμευόμαστε ότι πολύ γρήγορα θα 
είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις νέες αυξημένες 
ευθύνες που συνεπάγονται οι υψηλοί στόχοι του Εθνικού 
Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα. Ο ΔΑΠΕΕΠ είναι και 
θα παραμείνει πυλώνας ανάπτυξης και κεντρικό σημείο 
αναφοράς για την αγορά της πράσινης ενέργειας».

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιδεικνύουν ενδιαφέρον 
για τα ελληνικά ναυπηγεία, όπως γνωστοποίησε ο υπουρ-
γός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, 
μιλώντας στο 11th Annual Capital Link Greek Shipping 
Forum, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως είπε ο υπουργός, «χθες, εδώ στο Χίλτον, στη συνά-
ντηση που είχαμε με μία πολύ μεγάλη αντιπροσωπεία από 
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και κατά την οποία είχαμε 
πολύ σοβαρές συζητήσεις για διάφορα θέματα της οικο-
νομίας μας, ένα από αυτά που μας επισήμαναν, ήταν το 
πόσο σημαντική και δυνατή είναι η ελληνική ναυτιλία, κι 
ένα από τα θέματα για τα οποία έδειξαν ενδιαφέρον ήταν 
τα ναυπηγεία».
Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι μπορεί να υπάρξει ξανά 
ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία στην Ελλάδα: Όπως 

είπε, «η επένδυση της ΟΝΕΧ στη Σύρο πηγαίνει ήδη πάρα 
πολύ καλά και πολύ σύντομα θα έχουμε καλά νέα, πι-
στεύω, και για το ναυπηγείο της Ελευσίνας. Η κυβέρνηση 
των ΗΠΑ έχει ήδη δείξει μεγάλο ενδιαφέρον. Προσωπικά 
έχω ήδη πάει δύο φορές στην Ουάσιγκτον για το ναυπη-
γείο, την περασμένη Δευτέρα ήρθαν από την αμερικανι-
κή Κυβέρνηση και ίσως την επόμενη βδομάδα έρθει νέα 
αντιπροσωπεία. Στόχος είναι έως τα τέλη Μαρτίου, να 
έχουμε στην Ελευσίνα το ίδιο μοντέλο που είχαμε και στο 
ναυπηγείο της Σύρου, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε 
την δυνατότητα στους έλληνες εφοπλιστές να επιλέξουν 
ένα ναυπηγείο εδώ στην Αττική για ανακαινίσουν και να 
επισκευάσουν τα πλοία τους σε πολύ ανταγωνιστικές τι-
μές και πολύ καλή και ποιοτική εργασία... Πολύ σύντομα 
λοιπόν, θα έχουμε πολύ καλά νέα όσον αφορά τη ναυπη-

γική βιομηχανία εδώ στην Ελλάδα, και είμαστε πάρα πολύ 
χαρούμενοι για αυτό και εργαζόμαστε σκληρά πάνω σε 
αυτό».
 Τέλος, σε ό,τι αφορά στη δημιουργία ενός φιλικού επι-
χειρηματικού περιβάλλοντος, ο υπουργός υπογράμμισε 
ότι η κυβέρνηση συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την 
προσπάθεια και γνωστοποίησε ότι τον Μάρτιο το υπουρ-
γείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μαζί με το υπουργείο 
Ενέργειας και Περιβάλλοντος, θα παρουσιάσουν ένα νέο 
νομοσχέδιο, με τον οποίο θα απλοποιηθούν όλες οι αδειο-
δοτήσεις για όλες τις περιβαλλοντολογικές μελέτες, και για 
οτιδήποτε έχει να κάνει με τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, αλλά και γενικότερα.

Δεν θα πραγματοποιηθεί ο επόμενος κύκλος υποβολής 
αιτήσεων για λήψη άδειας παραγωγής ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας, που είχε προγραμματιστεί για το Μάρτιο, 
καθώς με νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί τον ίδιο μήνα, το 
συγκεκριμένο στάδιο αδειοδότησης καταργείται, σύμφω-
να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 Αυτό έκανε γνωστό σήμερα το υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, σημειώνοντας ότι έχει ήδη ζητηθεί από τη 

ΡΑΕ γνωμοδότηση για την απαιτούμενη τροποποίηση του 
Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
από σταθμούς ΑΠΕ.
 Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων την αντικατά-
σταση της Άδειας Παραγωγής από την Βεβαίωση Πα-
ραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Η 
Βεβαίωση αυτή θα προκύπτει από μια πολύ πιο ευέλικτη 
διαδικασία σε σχέση με την ισχύουσα, κατά την οποία θα 

ελαχιστοποιούνται τα κριτήρια αξιολόγησης και τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης. 
Τον Ιούνιο του 2020, σε σύντομο δηλαδή χρονικό διάστη-
μα μετά την ψήφιση του νόμου για την αλλαγή του κα-
θεστώτος αδειοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα 
μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σύμφωνα με το 
νέο πλαίσιο. Στόχος των ρυθμίσεων είναι η απλοποίηση 
της αδειοδοτικής διαδικασίας.

ΥΠΕΝ: AΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ

ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ «ΠΡΑΣΙΝΗΣ» ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΩΣ ΤΑ ΤΕΛΗ ΜΑΡΤΙΟΥ
Το μοντέλο των ναυπηγείων της Σύρου
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O επισκέπτης που θα προσεγγίζει τη Διεθνή Έκθεση Θεσ-
σαλονίκης (ΔΕΘ) από τη Λεωφόρο Στρατού, το 2026, 
δεν θα αντικρίζει τον επιμήκη όγκο του εκθεσιακού και 
συνεδριακού κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης», που σήμερα 
δεσπόζει στη συμβολή της με την οδό 3ης Σεπτεμβρίου, 
στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Αντίθετα, θα έχει ελεύθερη 
ανοιχτή θέα, χωρίς παρεμβολή κτηρίων, σε μια διαγώνιο 
ευθεία σχεδόν μισού χιλιομέτρου, ώς τις οδούς Αγγελά-
κη και Αλεξάνδρου Σβώλου. Το κτήριο του συνεδριακού 
κέντρου, με τα δεκάδες σκαλοπάτια του και τα μεταλλικά 
στοιχεία της πρόσοψης, γνωστό και ως «Βελλίδειο», που 
στέκει εκεί επί σχεδόν 30 χρόνια (χτίστηκε επί πρωθυ-
πουργίας πατρός Μητσοτάκη), θα έχει κατεδαφιστεί και 
πάνω από το υπόγειο πάρκινγκ του, το οποίο διατηρεί-
ται, θα έχει δημιουργηθεί ελεύθερος χώρος με πράσινο, 
που θα «διαχέεται» γύρω από τον Πύργο του ΟΤΕ και σε 
συνολική έκταση δεκάδων στρεμμάτων, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο επισκέπτης θα βαδίζει σε φαρδύτερα πεζοδρόμια και 
ανάμεσα σε περιποιημένα προκήπια -αφού περίπου 12,9 
στρέμματα περιμετρικά του εκθεσιακού κέντρου θα δο-
θούν γι αυτό στον δήμο- και όταν φτάνει στα ενδότερα 
του «σπιτιού» των διοργανώσεων της ΔΕΘ-Helexpo ΑΕ, 
συνολικής έκτασης 176 στρεμμάτων, θα συναντά τα ανα-
νεωμένα εκθεσιακά περίπτερα, στα οποία χτυπά η «καρ-
διά» της εκθεσιακής και συνεδριακής δραστηριότητας της 
Θεσσαλονίκης, αποδίδοντας στην πόλη έσοδα πολλών 
εκατομμυρίων ευρώ. Μετά θα καταλήγει στο σημείο που 
ορίζεται από τις οδούς Αγγελάκη και Εγνατία, όπου θα 
βρίσκεται ενώπιον μιας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας, 
δυναμικότητας 120 κλινών και θα μπορεί να απολαύσει 
τον καφέ, τον ποτό του ή το φαγητό του σε κάποιο από 
τα καταστήματα που λειτουργούν εκεί ή να επισκεφτεί μια 
μικρή εμπορική έκθεση στον ολοκαίνουργιο χώρο πολλα-
πλών χρήσεων.
Κάπως έτσι εκτιμάται ότι θα μοιάζει το εκθεσιακό κέντρο 
της ΔΕΘ-Helexpo ΑΕ σε λίγα χρόνια από σήμερα, το 2026, 
όταν εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το σχέδιο ανάπλασής 
του, ένα έργο που θα αλλάξει τη μορφή του κέντρου 
της Θεσσαλονίκης, ο προϋπολογισμός του οποίου έχει 
εκτιμηθεί στα 160 εκατ. ευρώ. Τα έργα που θα δώσουν 
υπόσταση στο πρότζεκτ εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να 
αρχίσουν το 2023, αν δεν υπάρξουν γραφειοκρατικές κα-
θυστερήσεις.
 

Μέχρι τις 15/4 ο διαγωνισμός. 

Τι άλλαξε στο master plan
Την εκτίμηση ότι ο διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός 
για την ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου της ΔΕΘ, στη 
βάση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) που έχει εκπο-
νηθεί, θα προκηρυχθεί εντός του πρώτου δεκαπενθημέ-
ρου του Απριλίου, διατύπωσε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo AE, Τάσος Τζήκας. Αφού 
υπενθύμισε ότι η διοίκηση της εταιρείας έλαβε υπόψη 
τις παρατηρήσεις που κατατέθηκαν στη διάρκεια της 
δημόσιας διαβούλευσης για την ανάπλαση το καλοκαίρι 
του 2019, ενσωματώνοντας ορισμένες εξ αυτών, όπως η 
μεταφορά της προβλεπόμενης ξενοδοχειακής μονάδας σε 
άλλο σημείο, γνωστοποίησε ότι έγιναν οι εξής τρεις βασι-
κές αλλαγές στο master plan:
*Πρώτον, θα δοθούν στον δήμο Θεσσαλονίκης περίπου 
12,9 στρέμματα περιμετρικά της έκθεσης, προκειμένου να 
αναπτυχθούν καλύτερα τα πεζοδρόμια και τυχόν προκή-
πια, ώστε η προσέγγιση στη ΔΕΘ μέσω του περιβάλλοντος 
χώρου της να είναι αισθητικά και ουσιαστικά ευχερέστερη 
και ευκολότερη.
*Δεύτερον, θα παραχωρηθεί προς χρήση στην πόλη η 
προέκταση της Αλεξάνδρου Σβώλου ως πεζόδρομος, 
μέχρι το νέο εκθεσιακό κέντρο, περίπου 7,3 στρέμματα 
(σ.σ. ο χώρος αυτός, παρότι είναι εντός οικοδομικού τε-
τραγώνου και παραμένει ιδιοκτησιακά στη ΔΕΘ-Helexpo, 
θα έχει όλα τα χαρακτηριστικά κοινόχρηστου χώρου και 
θα διαμορφωθεί σε μόνιμο πεζόδρομο στην περιοχή ανά-
πλασης)
*Τρίτον, παραχωρούνται από τη ΔΕΘ-Helexpo άλλα 10 
στρέμματα στην περιοχή της οδού Αγγελάκη, τα οποία 
είναι ρυμοτομούμενα από τον δήμο Θεσσαλονίκης.
«’Αρα, και με βάση ότι το 50% περίπου της έκτασης ουσι-
αστικά παραχωρείται προς χρήση στην πόλη, με το αστικό 
πάρκο, με τον πεζόδρομο, τα περιμετρικά πεζοδρόμια και 
τους υπόλοιπους ελεύθερους χώρους, γίνεται σαφής η 
επίδραση που θα έχει η ανάπλαση στο κέντρο της πόλης. 
Η προσέγγιση που είχαμε εξαρχής ως προς τη δημιουργία 
του νέου εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου ήταν ότι 
θα έπρεπε να είναι μια λύση win-win-win, δηλαδή συμ-
φέρουσα για τη ΔΕΘ, για τον δήμο Θεσσαλονίκης και για 
την κοινωνία και νομίζω ότι αυτό επιτυγχάνεται με τον 
τρόπο που χειριζόμαστε την ανάπλαση», υπογράμμισε.
Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του δήμου Θεσσαλονίκης 

και της ΔΕΘ, στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου «Με-
λέτη ανάπλασης ΕΧΣ Εκθεσιακού Κέντρου» θα τεθεί προς 
έγκριση τη Δευτέρα, κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου του κεντρικού δήμου.
 
«Ο συντελεστής δόμησης παραμένει ο ίδιος»
 Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο εκπρόσωπος των μελετητών 
του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) για την ανάπλαση της 
ΔΕΘ, αρχιτέκτων πολεοδόμος Τάκης Δούμας, υπενθυμί-
ζει ότι το νέο εκθεσιακό κέντρο θα αναπτύσσεται σε τρία 
επιμέρους τμήματα. Το εκθεσιακό του τμήμα, στο βόρειο 
κομμάτι της συνολικής έκτασης των 176 στρεμμάτων, θα 
καταλαμβάνει την περιοχή όπου σήμερα βρίσκονται τα 
περίπτερα 17, 15, 18, 13, 6, 8 και θα φτάνει μέχρι κάτω 
απο το περίπτερο της Esso Pappas και το κτήριο του 
Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, τα οποία 
προτείνεται να διατηρηθούν (όπως και το «Αλεξάνδρειο 
Μέλαθρον», γνωστό ως «Παλέ ντε Σπορ», ο Πύργος του 
ΟΤΕ και η τοξωτή πύλη από την πλευρά της Πλατείας της 
ΧΑΝΘ, σε αντίθεση με το «Βελλίδης», που προτείνεται 
να κατεδαφιστεί). Ουσιαστικά θα αναπτυχθεί σε μεγάλο 
τμήμα της έκτασης πάνω από τον «κεντρικό» δρόμο (Νι-
κολάου Γερμανού), που χωρίζει στα δύο την έκταση του 
εκθεσιακού κέντρου.
Ο ελεύθερος χώρος, συνολικής έκτασης περίπου 60 
στρεμμάτων, θα αρχίζει -όπως προαναφέρθηκε- από τα 
βορειοανατολικά της έκτασης, από το ύψος του «Βελλι-
δείου», και συνεχίζοντας προς νότια και δυτικά, θα φτάνει 
«αδιατάρακτος» σχεδόν μέχρι τις οδούς Αγγελάκη και 
Αλεξάνδρου Σβώλου, κοντά στην Πλατεία Συντριβανίου 
και τον εκεί σταθμό του Μετρό. Σε παρακείμενη έκταση, 
προς την πλευρά της Εγνατίας, προβλέπεται να ανεγερθεί 
το μικρό ξενοδοχείο, ύψους ώς 32 μέτρων, αλλά και διά-
φορα καταστήματα, π.χ. εστίασης καθώς κι ένας μικρός 
χώρος πολλαπλών χρήσεων. Το ξενοδοχείο επρόκειτο 
αρχικά να χωροθετηθεί σε διαφορετικό σημείο της έκτα-
σης, αλλά τελικά, κατόπιν και παρεμβάσεων φορέων της 
πόλης, κρίθηκε -σύμφωνα με τον κ.Δούμα- σκόπιμη η 
μεταφορά του, ώστε ο όγκος του να μη λειτουργεί «αντα-
γωνιστικά» προς τοπόσημα της Θεσσαλονίκης, όπως το 
αρχαιολογικό και το βυζαντινό μουσείο ή το δημαρχείο. 
Συνέχεια στη σελ 7

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 15/4 Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΘ, ΕΝΑ ΕΡΓΟ 160 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
- Το 2023 η έναρξη των έργων- Τι αλλάζει στο master plan
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Ένα νέο τουριστικό προϊόν βασισμένο στις αρχές της αειφορί-
ας και της βιωσιμότητας δημιουργεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης, 
σχεδιάζοντας μια διαδρομή που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με 
την Βέροια και την Πιερία. Το συγκεκριμένο εγχείρημα εντάσ-
σεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Med Pearls όπου συμμετέ-
χουν φορείς από άλλες πέντε μεσογειακές χώρες: την Ιταλία, 
την Ισπανία, την Ιορδανία, την Αίγυπτο και την Παλαιστίνη.
Όπως ανέφερε η εντεταλμένη σύμβουλος για θέματα Του-
ρισμού του δήμου Θεσσαλονίκης Μαρία Καραγιάννη, είναι 
η πρώτη φορά που ο δήμος συμμετέχει σε ευρωπαϊκό πρό-
γραμμα για τον τουρισμό. “Η συγκεκριμένη διαδρομή επιλέ-
χθηκε αφενός επειδή στην Πιερία υπάρχει ο Όλυμπος, το πιο 

δυνατό brand της περιοχής και αφετέρου, διότι ο επισκέπτης 
μπορεί να χρησιμοποιήσει ως μεταφορικό μέσο το τρένο, το 
οποίο αφήνει το μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα”.
Μέσω του προγράμματος επιδιώκεται η ανάπτυξη του εναλ-
λακτικού τουρισμού, ο οποίος συμβάλλει στην επιμήκυνση 
της τουριστικής περιόδου.
“Ο δήμος μας θα διαθέσει τα χρήματα του προγράμματος για 
την αξιοποίηση τουριστικών προτάσεων, για να βραβεύσει 
και να χρηματοδοτήσει με τη σειρά του καινοτόμα τουριστικά 
προϊόντα του αργού βιώσιμου τουρισμού (slow tourism). Το 
πρόγραμμα αυτό θα επιδιώξει τη συνεργασία μεταξύ εταιρει-
ών από τη Θεσσαλονίκη και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-

δονίας για το σχεδιασμό νέων τουριστικών προϊόντων που 
συμβάλλουν στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, την 
καινοτομία, τα εναλλακτικά προϊόντα και τη βιωσιμότητα του 
τουρισμού”, σημείωσε η κ. Καραγιάννη.
Σήμερα στο δημαρχείο σε συνάντηση με τους εμπλεκόμενους 
φορείς πραγματοποιήθηκε η πρώτη παρουσίαση του προ-
γράμματος ενώ θα ακολουθήσουν άλλες δύο στη Βέροια και 
την Πιερία. Το τελικό προϊόν, σύμφωνα με την εντεταλμένη 
σύμβουλο Τουρισμού αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί σε δύο 
χρόνια. Η υπογραφή για την πρώτη σύμβαση χρηματοδότη-
σης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε περίπου 342.000 ευρώ, 
έγινε τον Σεπτέμβριο του 2019.

Την εικόνα της καθαριότητας θα επιχειρήσει να αλλάξει το επόμενο 
διάστημα ο δήμος Καλαμαριάς σχεδιάζοντας σε πρώτη φάση την 
προμήθεια 1.400 νέων πράσινων κάδων, ενώ στη συνέχεια θα 
προχωρήσει στην περαιτέρω υπογειοποίηση κάδων απορριμμά-
των σε διάσπαρτα σημεία της πόλης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η διοίκηση του δήμου «τρέχει» διαγωνισμό που αναμένεται να 
ολοκληρωθεί στα τέλη Μαρτίου και αφορά την προμήθεια 1.400 
νέων κάδων απορριμμάτων, χωρητικότητας από 360 έως 1.100 
λίτρα, με προϋπολογισμό που ξεπερνά τις 360.000 ευρώ.
«Θέλαμε να αλλάξουμε τους πράσινους κάδους που είναι φθαρ-
μένοι και δεν αρκεί η επισκευή τους από το συνεργείο. Κοιτάμε να 
οργανώνουμε ένα– ένα τα ζητήματα, να κάνουμε δουλειά και να 
επιλύουμε τα προβλήματα», δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο δήμαρχος 

Καλαμαριάς, Γιάννης Δαρδαμανέλης.
Παράλληλα, η διοίκηση, είναι σε επικοινωνία με την Ελληνική 
Εταιρία Ανακύκλωσης για την αντικατάσταση των κατεστραμμέ-
νων μπλε κάδων και την αύξηση του συνολικού αριθμού τους. 
Στις επόμενες κινήσεις είναι η αναζήτηση κατάλληλου χώρου 
για τη δημιουργία «Πράσινου Σημείου» και οι συζητήσεις με τον 
δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Ζέρβα, για χρησιμοποίηση 
του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον Αγιο Παύλο, 
ώστε να μη χρειάζεται τα απορριμματοφόρα να πραγματοποιούν 
δρομολόγια έως τη δυτική πλευρά της πόλης και συγκεκριμένα 
στο ΣΜΑ Ευκαρπίας.
Την επόμενη χρονιά σχεδιάζεται και η προμήθεια υπόγειων κά-
δων συλλογής απορριμμάτων. Στα πλάνα βρίσκεται η αντικατά-

σταση ορισμένων υπόγειων κάδων, στις θέσεις των οποίων θα 
μπει μια συστάδα, ενώ για πρώτη φορά θα τοποθετηθούν υπόγει-
οι σε άλλα 14 – 15 σημεία της Καλαμαριάς διαθέτοντας «έξυπνο» 
σύστημα ηλεκτρονικής ειδοποίησης για το πότε θα γεμίζουν με 
σκουπίδια.
«Θεωρούμε ότι με τις παραπάνω κινήσεις θα αρχίσει να βελτιώνε-
ται η εικόνα στον δήμο. Δεν πιστεύουμε πως αυτή τη στιγμή είναι 
η ιδανική, όμως εχθρός του καλού το... καλύτερο. Με τις κινήσεις 
που κάνουμε, με τις αλλαγές κάδων, με τη διαδικασία να βρούμε 
Πράσινο Σημείο και αν χρησιμοποιήσουμε τον ΣΜΑ του Αγίου 
Παύλου, θεωρώ ότι θα αλλάξει η κατάσταση», πρόσθεσε ο κ.Δαρ-
δαμανέλης.

Συνέχεια από τη σελ 6 

Ερωτηθείς αν ο συντελεστής δόμησης θα αλλάξει, ο κ.Δούμας 
απαντά: «Ο συντελεστής δόμησης παραμένει ο ίδιος. Όση είναι η 
σημερινή υφιστάμενη δόμηση, τόση αναμένεται να παραμείνει. 
Σήμερα η συνολική υφιστάμενη δόμηση είναι 96.000 τμ., εκ των 
οποίων τα κτήρια που προτείνεται να διατηρηθούν είναι 4.000 τμ. 
Ίσως δε, μειωθεί, αν μετά τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό κριθεί ότι 
κάποιο ακόμη κτήριο είναι σκόπιμο να διατηρηθεί» επισημαίνει, 
υπενθυμίζοντας ότι το ΕΧΣ για την ανάπλαση της ΔΕΘ, που πιθα-
νότατα θα είναι το δεύτερο που θα προχωρήσει στη χώρα, μετά 
από εκείνο του εμπορικού κέντρου «The Mall» στην Αττική, δεν 
προτείνει την κατεδάφιση κανενός κτηρίου και το τι τελικά θα γίνει 
με τα υπόλοιπα περίπτερα δεν είναι αντικείμενο της συγκεκριμένης 
μελέτης, αλλά του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, βάσει των δεδο-
μένων του ΕΧΣ.
Υπενθυμίζει δε, ότι τα ΕΧΣ, σύμφωνα με την πρόσφατη χωρο-
ταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση είναι μέρος της θεσμικής 
εργαλειοθήκης, που διατίθεται για εφαρμογές αντίστοιχες της 
ανάπλασης της ΔΕΘ. Τα ΕΧΣ εγκρίνονται με Προεδρικό Διάταγμα 
και υπόκεινται σε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσε-

ων. Τα παραπάνω σημαίνουν τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή 
στον σχεδιασμό, σύμφωνα με τις εθνικές και ευρωπαϊκές οδηγίες. 
Το ΕΧΣ για την ανάπλαση της ΔΕΘ είχε ως δεδομένο του την ήδη 
εκδοθείσα προέγκριση για την εκπόνησή του, με την οποία ορί-
στηκαν οι όροι δόμησης και οι χρήσεις γης. Η μελέτη, με τρόπο 
επιστημονικό, προσδιόρισε τις περιοχές δόμησης και τις αδόμητες 
αντίστοιχα. «Δεν προτείνει την κατεδάφιση κανενός κτηρίου. Όλα 
τα κτήρια που φέρεται ότι είναι προς κατεδάφιση βρίσκονται εντός 
περιοχών δόμησης και το τι θα γίνει με αυτά είναι αντικείμενο του 
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού σύμφωνα με τα δεδομένα του ΕΧΣ» 
ξεκαθαρίζει.
 
Το (παλαιότερο) δίλημμα «παραμονή στο κέντρο ή με-
τεγκατάσταση»
Η ανάπλαση του εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου της ΔΕΘ, 
όπου τα περισσότερα περίπτερα μετρούν κάποιες δεκαετίες ζωής, 
κρίθηκε αναγκαία, ώστε ο εθνικός εκθεσιακός φορέας να μπορεί 
να ανταποκριθεί στον εντεινόμενο ανταγωνισμό τόσο εξ Αθηνών, 
όσο και από πόλεις του εξωτερικού, όπως η Κωνσταντινούπολη.
Σε κάποια χρονική μάλιστα, το 1999, είχε συζητηθεί η μετεγκατά-
στασή του εκτός του ιστορικού κέντρου της πόλης και συγκεκριμέ-

να στη Σίνδο, ένα εγχείρημα που παρουσίαζε πολλές προκλήσεις, 
καθώς ο προϋπολογισμός του ήταν πολύ υψηλός (έτεινε στα 280-
300 εκατ. ευρώ), ενώ θα απαιτούνταν και συμπληρωματικά έργα 
υποδομής. Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα άρχισε να αποδυνα-
μώνει το πολυδάπανο αυτό σενάριο και το 2012, σε συνέχεια σχε-
τικής μελέτης που ανέθεσε η ΔΕΘ-Helexpo ΑΕ, για να απαντήσει 
στο δίλημμα «παραμονή στο κέντρο ή μετεγκατάσταση;» κρίθηκε 
ότι η ανάπλαση του σημερινού χώρου θα ήταν πιο συμφέρουσα. 
«Η επιλογή της μετεγκατάστασης στη Σίνδο κρίνεται, δεδομένης 
της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, ως υψηλού κόστους, 
τουλάχιστον για την επόμενη δεκαετία» είχε τονιστεί τον Απρίλιο 
του 2012, ενώ αντίθετα η λύση της ανάπλασης του υφιστάμενου 
εκθεσιακού κέντρου, με την παράλληλη δημιουργία ελεύθερου 
χώρου- πάρκου, αναδεικνυόταν ως η προσφορότερη επιλογή 
στον μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Σε συνέχεια εκείνης της 
μελέτης και σε συνεργασία με το ΑΠΘ καταρτίστηκε πρόταση 
χωροθέτησης, που προεγκρίθηκε από το αρμόδιο υπουργειο το 
2017. Περίπου δύο χρόνια πριν, τον Φεβρουάριο του 2018, άρ-
χισε η εκπόνηση του ΕΧΣ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MED PEARLS 
Για τη δημιουργία εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος

ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1.400 ΝΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΧΩΡΑ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 15/4 Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΘ, ΕΝΑ ΕΡΓΟ 160 
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
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 Τον απολογισμό του έργου της γενικής γραμματείας τη-
λεπικοινωνιών και ταχυδρομείων του υπουργείου Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης παρουσίασε ο γενικός γραμματέας, 
Αντώνης Τζωρτζακάκης, εστιάζοντας κυρίως σε 13 το-
μείς, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Πρόκειται για έργα, τα οποία είτε είναι ήδη έτοιμα, είτε 
«τρέχουν», ενώ όπως ανακοίνωσε, δρομολογούνται και 
δυο νέα πρότζετκ, οι νέοι ταχυδρομικοί κώδικες που θα 
αλλάξουν και θα αφορούν όλες τις περιοχές της Ελλάδας, 
και το μητρώο υποδομών, ένα σύστημα πρόσβασης των 
πολιτών όπου θα έχουν την δυνατότητα να βλέπουν και 
μετρούν τις ταχύτητες ίντερνετ που έχουν και τι μπορούν 
να χρησιμοποιούν ανάλογα την περιοχή όπου μένουν. Ο 
κ. Τζωρτζάκης υπογράμμισε ότι έχει εκπονηθεί μελέτη 
περί αδειοδότησης των ραδιοφώνων (σχετικά με το δί-
κτυο), η οποία θα παραδοθεί στο υπουργείο Τύπου, το 
οποίο είναι και υπεύθυνο για το θέμα.
    Ειδικότερα, ο κ. Τζωρτζακάκης αναφέρθηκε διεξοδικά 
στα εξής έργα:
   1. Ο αριθμός 112, έκτακτων αναγκών που έχει ήδη πα-
ραδοθεί και είναι σε πλήρη λειτουργία. Παράλληλα, υπάρ-
χει διαθέσιμος και εφεδρικός μηχανισμός.
   2. Η νομοθετική ρύθμιση για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), 
σχετικά με την κύρωση της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της 
κυβέρνησης και του ENISA. Μεταξύ άλλων, ενισχύεται ση-
μαντικά ο ρόλος του, αυξάνονται οι αρμοδιότητές του και 
εμπλουτίζονται οι στόχοι του σε νέους τομείς, όπως προ-
στάζουν οι ανάγκες που προκύπτουν από τη νέα ψηφιακή 
εποχή και την ανάπτυξη μίας Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς 
για την Ευρώπη. Παράλληλα, με την πρόταση αυτή, ο 
Οργανισμός αποκτά για πρώτη φορά μόνιμη εντολή λει-
τουργίας στη χώρα μας.
   3 Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Οι μαθητές και εκπαιδευτι-
κοί σε 3.000 σχολεία της χώρας απολαμβάνουν ήδη ταχύ-
τερο ίντερνετ των 50 Mbps, ενώ στόχος είναι η διαδικασία 
αναβάθμισης να ολοκληρωθεί εντός του καλοκαιριού.
   4 ΕΛΤΑ. Υπάρχει σχέδιο σε εξέλιξη. Η αναδιοργάνωση 

του ομίλου είναι θέμα υπουργείου Οικονομικών και Υπερ-
ταμείου. Ο ρόλος της ΓΓΤΤ περιορίζεται στα θέματα της 
καθολικής υπηρεσίας και σε θέματα προσωπικού, διατη-
ρώντας συμβουλευτικό ρόλο πλήρη σχεδιασμό του οποί-
ου έχουν το υπουργείο Οικονομικών και το υπερταμείο.
   5 Νομοσχέδιο κεραιών. Νομοθετήθηκε τον Οκτώβριο 
και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έκδοσης σχετικών 
υπουργικών αποφάσεων.
   6 Δείκτης DESI. Αφορά την θέση της Ελλάδας στην ψη-
φιακή κατάταξη. Το υπουργείο έχει θέσει στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή το θέμα της λανθασμένης αποτύπωσης της κα-
τάστασης στην Ελλάδας όσον αφορά τον δείκτη 1d1 για 
τη συνδεσιμότητα. Αυτή τη στιγμή και όσον αφορά στη 
διαθεσιμότητα υπάρχουν στην Ελλάδα 2,9 εκατ. γραμμές 
με ταχύτητα άνω των 100 Mbps (επί συνόλου 4,7 εκατ. 
γραμμών), όμως ο δείκτης DESI μετρά μόνο τις οπτικές 
ίνες που φτάνουν ως τον χρήστη (FTTB, FTTH). Υπέρ των 
παρατηρήσεών μας έχουν ταχθεί Αυστρία, Γερμανία, Βέλ-
γιο και Ιταλία και σε απάντηση των σχολίων θεσμοθετείται 
ένας νέος δείκτης με τίτλο «NGA Overall» για την ορθότε-
ρη αποτύπωση της κατάστασης. Σημειώνεται επίσης, πως 
στη χώρα μας η ζήτηση για συνδέσεις με ταχύτητα άνω 
των 100 Mbps είναι μικρή.
   7. Digital Dividend II, Ψηφιακό Μέρισμα. Η περιοχή των 
700 MHz (συχνότητα φάσματος) που σήμερα χρησιμο-
ποιείται από την τηλεόραση(Digea, ΕΡΤ) εκτιμάται ότι θα 
απελευθερωθεί στο 3ο τρίμηνο 2021, οπότε και θα δημο-
πρατηθεί.
   8. Διάστημα: Η Ελλάδα συμμετέχει στα υποχρεωτικά 
και στα προαιρετικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Υπη-
ρεσίας Διαστήματος με 21 εκατ. ευρώ / έτος (10 εκατ. τα 
υποχρεωτικά και 11 τα προαιρετικά). Η αξία της ευρωπα-
ϊκής αγοράς διαστήματος φτάνει τα 66,5 δισ. ευρώ, ενώ ο 
συνολικός τζίρος των ελληνικών εταιρειών ανέρχεται σε 
180 εκατ. Υπάρχει ενδιαφέρον από μεγάλες εταιρείες όπως 
η Airbus, η Thales και η OHB να συμπεριλάβουν ελληνικές 
επιχειρήσεις στην εφοδιαστική τους αλυσίδα. Όσον αφο-
ρά στο πρόγραμμα των μικροδορυφόρων βρίσκεται υπό 

αναθεώρηση.
   9 Κυβερνοασφάλεια: Οι πρόσφατες επιθέσεις που εκ-
δηλώθηκαν με τη στόχευση κρατικών και κυβερνητικών 
sites αντιμετωπίστηκαν σε μόλις 1,5 ώρα. Η στελέχωση 
της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας αναμένεται να 
ολοκληρωθεί σύντομα, θα αποτελείται από περίπου 20 
άτομα, τα οποία θα προέρχονται από τον χώρο των μυ-
στικών υπηρεσιών και του στρατού και θα έχει έδρα την 
ΓΓΠΣ. Να αναφέρουμε ότι ήδη έχουν προσδιοριστεί οι 70 
κρίσιμες υποδομές
    10. Mobile data: Παρατηρείται στην αγορά μια πορεία 
αποκλιμάκωσης των τιμών και εκτιμάται από το υπουρ-
γείο πως θα αποτυπωθεί και στους δείκτες του DESI.
    11. Superfast Broadband: Επιδιώκεται η αλλαγή της 
δράσης, ώστε να περιληφθούν όλες οι τεχνολογίες με 
ταχύτητα άνω των 100 Mbps. Ήδη υπεγράφη η υπουρ-
γική απόφαση που συμπεριλαμβάνει και τις επιχειρήσεις 
στους δικαιούχους. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 200.000 
- 230.000 εγκατεστημένες οπτικές ίνες (σε υλοποιήσεις 
FTTB, FTTH) και ο αριθμός θα φτάσει τις 500.000 σε ένα 
έτος. Το υφιστάμενο πρόγραμμα, προϋπολογισμού 50 
εκατ. ευρώ, ολοκληρώνεται τον Μάρτιο, ενώ αναμένεται 
και παράτασή του για 2 ακόμη χρόνια.
    12. 5G: Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαβούλευση της ΕΕΤΤ 
για τη διαγωνιστική διαδικασία. Από πλευράς υπουργείου 
θα εκπονηθεί μελέτη στρατηγικής, σκοπός είναι μια multi-
band διαδικασία με δημοπράτηση αδειών στα 3,5 GHz και 
26 GHz, μαζί με την ανανέωση των UMTS αδειών στα 2,1 
GHz. Όπως έχει αναφέρει και ο πρωθυπουργός δεν υπάρ-
χει πρόθεση να μεγιστοποιηθούν τα έσοδα από τις άδειες, 
αλλά να προωθηθούν οι σχετικές επενδύσεις.
    13. Κώδικας ηλεκτρονικών επικοινωνιών: Βρίσκεται σε 
εξέλιξη η διαδικασία για την ενσωμάτωση της νέας οδηγί-
ας της Ε.Ε. για τις τηλεπικοινωνίες. Πρόκειται για διατάξεις 
που ενθαρρύνουν τις συνεργασίες και τις συνεπενδύσεις 
και αντιμετωπίζουν επίσης θέματα συνεργασίας μεταξύ 
των αρχών (ΕΕΤΤ, ΑΔΑΕ, κτλ).

ΤΑ 13 ΕΡΓΑ ΠΟΥ «ΤΡΕΧΕΙ» Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
Αλλαγή στους ταχυδρομικούς κώδικες σε όλη την Ελλάδα
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Με τον υψηλότερο ρυθμό από το 2006 αυξήθηκαν οι τιμές 
των κατοικιών κατά το 2019, σε ακόμα μία ένδειξη ανάκαμ-
ψης τόσο της κτηματαγοράς όσο και της οικονομίας γενικό-
τερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε  η Τράπεζα 
της Ελλάδος (ΤτΕ), ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανόδου των τιμών 
πώλησης κατοικιών διαμορφώθηκε σε 7,2% πανελλαδικά, 
έναντι 1,8% κατά το 2018, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Νίκου 
Ρουσάνογλου στην «Καθημερινή». Η τελευταία σημαντική 
άνοδος είχε καταγραφεί πριν από 13 χρόνια, όταν οι τιμές στα 
μεγάλα αστικά κέντρα είχαν αυξηθεί κατά 13%, προτού ξεκι-
νήσει η σημαντική πτώση από το 2009 και μέχρι το 2017, όταν 
υπολογίζεται ότι, κατά μέσον όρο, οι αξίες υποχώρησαν κατά 
44% στην Αθήνα και κατά 46% στη Θεσσαλονίκη. Ανάλογη 
είναι η εικόνα και στην Αττική, όπου οι τιμές το 2019 αυξήθη-
καν κατά 10,4%, που αποτελεί την καλύτερη επίδοση από το 
2006, όταν είχαν αυξηθεί κατά 11,7%.
Θετικό κλίμα
Σημειωτέον ότι, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2019, η άνοδος 
σε πανελλαδικό επίπεδο άγγιξε το 7,5%, σε σχέση με το αντί-
στοιχο διάστημα του 2018. Ωστόσο, παρατηρήθηκε μια ελα-
φρά επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης, καθώς κατά το τρίτο 
τρίμηνο οι τιμές είχαν καταγράψει άνοδο της τάξεως του 8,3% 
και το δεύτερο τρίμηνο κατά 7,7%.
Με όρους παλαιότητας, τη μεγαλύτερη αύξηση κατά το τέταρ-
το τρίμηνο με σχεδόν 9% κατέγραψαν τα νεόδμητα ακίνητα 
(έως πέντε ετών), έναντι 6,6% των παλαιότερων ακινήτων. 
Αντίστοιχα, για το σύνολο του 2019, ο μέσος ετήσιος ρυθ-
μός αύξησης των τιμών για τα νέα διαμερίσματα ήταν 7,7%, 
έναντι αύξησης 2,0% το 2018, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός 
αύξησης για τα «παλαιά» διαμερίσματα ήταν 6,9% το 2019, 
έναντι αύξησης 1,7% το 2018. Πέραν της προσπάθειας μερί-

δας κατασκευαστών να επωφεληθεί από το βελτιωμένο κλίμα 
στην αγορά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αρκετές από τις νέες 
αναπτύξεις κατοικιών βρίσκονται σε ακριβές περιοχές, όπως 
π.χ. στα νότια προάστια, και προσφέρουν υψηλές ποιοτικές 
προδιαγραφές, γεγονός που ενδεχομένως να δικαιολογεί εν 
μέρει και τις υψηλότερες τιμές. 
«Πρωταθλήτρια» των αυξήσεων το 2019 αναδείχθηκε η Ατ-
τική, όπου οι αξίες εκτινάχθηκαν κατά 10,4% σε ετήσια βάση. 
Μάλιστα, κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, οι τιμές έφτασαν 
στο σημείο να «τρέχουν» με ρυθμό ανόδου της τάξεως του 
11,9%, προτού επιβραδύνουν σε 11% κατά το τέταρτο τρί-
μηνο του 2019. Στη Θεσσαλονίκη κατά το σύνολο του έτους 
οι τιμές ενισχύθηκαν με μέσο ρυθμό 6,8% (και 5,5% κατά το 
τέταρτο τρίμηνο). Αντίστοιχα, στα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα 
της χώρας οι αξίες αυξήθηκαν κατά 4,1% (και 4,2% κατά το 
τέταρτο τρίμηνο). Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας (κυρίως 
σε δημοφιλείς τουριστικά περιοχές) ενισχύθηκαν κατά 4,6% 
σε ετήσια βάση και κατά 4,9% κατά τους τελευταίους τρεις 
μήνες του 2019.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, ιδίως κατά τη διάρκεια του 2019, δια-
φάνηκε και η σταδιακή επιστροφή όλο και περισσότερων Ελ-
λήνων ενδιαφερόμενων αγοραστών κατοικίας. Οι άνθρωποι 
αυτοί κινούνται στην αγορά κυρίως για την απόκτηση κατοι-
κιών κόστους έως 150.000 ευρώ, με το ποσοστό χρηματοδό-
τησης να διαμορφώνεται πέριξ του 70%-80%. Σύμφωνα με 
στοιχεία της εταιρείας ΙMS (Individual Mortgage Solutions), 
η μέση αξία των στεγαστικών δανείων που εκταμιεύονται 
για την αγορά κατοικίας ανήλθε σε σχεδόν 100.000 ευρώ, 
σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 20% σε σχέση με το 
2018, όταν η αντίστοιχη αξία ανά δάνειο δεν ξεπερνούσε τις 
80.000 ευρώ. Οσον αφορά τα προς χρηματοδότηση ακίνητα, 

η μέση αξία τους διαμορφώνεται φέτος σε 140.000 ευρώ, από 
118.000 ευρώ το 2018.
Σύμφωνα με τον κ. Γιώργο Γκιώκα, διευθυντή πωλήσεων και 
συνιδρυτή της IMS, «η ζήτηση είναι αυξημένη σε σχέση με 
πριν από 1-2 χρόνια, με το μεγαλύτερο ποσοστό των ενδιαφε-
ρόμενων αγοραστών να στρέφεται κυρίως σε επιλεγμένες πε-
ριοχές των νοτίων και των βορείων προαστίων, όπως Ηλιού-
πολη, Αργυρούπολη, Αγιος Δημήτριος, Μοσχάτο, Ν. Φάληρο, 
Πεύκη, Μαρούσι, Χαλάνδρι, Ν. Ψυχικό και Βριλήσσια». Οσον 
αφορά τα χαρακτηριστικά των ακινήτων, προτιμώνται κατοι-
κίες έως 100 τ.μ. και ηλικίας έως 20 ετών. Η IMS λειτουργεί 
ως σύμβουλος για τους ενδιαφερόμενους δανειολήπτες, ανα-
λαμβάνοντας όλες τις σχετικές διαδικασίες, έχοντας συνάψει 
συνεργασίες με τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας.
Εισροές κεφαλαίων
Στην πρόσφατη ενδιάμεση έκθεση της ΤτΕ για τη νομισματική 
πολιτική, επισημαίνεται η αύξηση της ζήτησης από το εξωτε-
ρικό ως κύριος λόγος για την ανάκαμψη της αγοράς κατοικίας, 
εξέλιξη η οποία τεκμηριώνεται και από την άνοδο κατά 55,1% 
της καθαρής εισροής κεφαλαίων για αγορές ακινήτων από 
ξένους επενδυτές κατά το εννιάμηνο του 2019. Στην αύξηση 
της ζήτησης κατοικιών από το εξωτερικό έχει συντελέσει η 
απήχηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, κατά βάση στο 
κέντρο της Αθήνας, καθώς έχουν πλέον αποκτήσει επενδυτικά 
χαρακτηριστικά και προσφέρουν αποδόσεις πλησίον εκείνων 
των γραφειακών χώρων.
Αναφορικά με τις εκτιμήσεις για το 2020, η ΤτΕ σημειώνει ότι η 
περαιτέρω ανάκαμψη της αγοράς κατοικίας θα εξαρτηθεί από 
την αύξηση του ρυθμού της οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και 
την περαιτέρω ενίσχυση της απασχόλησης και του διαθέσι-
μου εισοδήματος.

Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο ο 
Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης και ο Δήμαρχος Αθη-
ναίων Κ. Μπακογιάννης για τη μετατροπή του κτιρίου του 
ΕΑΤ-ΕΣΑ σε Μουσείο Μνήμης για την Αντίσταση κατά της 
Δικτατορίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
 Γ. Πατούλης: «Περιφέρεια και Δήμος συνεργαζόμαστε στενά 
προκειμένου να μετατρέψουμε ένα κτίριο με σκληρές μνήμες 
σε ένα χώρο τιμής και έμπνευσης, τιμώντας τους ηρωικούς 
μας αγωνιστές κατά της Δικτατορίας»
 Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης και ο Δήμαρχος Αθη-
ναίων Κ. Μπακογιάννης επισκέφθηκαν τον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο στο Προεδρικό Μέγαρο, 
με αντικείμενο της συνάντησης τη μετατροπή του χώρου του 

ΕΑΤ-ΕΣΑ, στο Πάρκο Ελευθερίας, σε Μουσείο Μνήμης για την 
Αντίσταση κατά της Δικτατορίας.
 Ο κ. Πατούλης επισήμανε πως η Περιφέρεια Αττικής και ο Δή-
μος Αθηναίων συνεργάζονται στενά προκειμένου να ξεκινή-
σει άμεσα η υλοποίηση ενός τόσο εμβληματικού έργου με ση-
μαντικές ιστορικές αναφορές, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Οι ηρωικοί μας Αγωνιστές πρέπει να έχουν το δικό τους σπίτι 
που θα τιμά και θα κρατά άσβεστες τις ιστορικές μνήμες, αλλά 
παράλληλα θα αποτελεί και πηγή έμπνευσης και ελπίδας» τό-
νισε και ευχαρίστησε τον κ. Παυλόπουλο για την υποστήριξή 
του.
Ο Περιφερειάρχης επισήμανε πως απομένουν κάποιες λεπτο-
μέρειες για να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για τη δρο-

μολόγηση της κατασκευής του Μουσείου.
 Σε δηλώσεις του με αφορμή την συνάντηση τόνισε τα εξής:
«Πρώτος και Δεύτερος βαθμός της Αυτοδιοίκησης συνεργα-
ζόμαστε στενά προκειμένου να να μετατρέψουμε ένα κτίριο με 
σκληρές μνήμες σε ένα χώρο τιμής και έμπνευσης, τιμώντας 
τους ηρωικούς αγωνιστές κατά της Δικτατορίας. Το οφείλου-
με όχι μόνο στους ήρωες της αντίστασης που βασανίστηκαν 
για το αγαθό της ελευθερίας αλλά και στις νεότερες γενιές».
 Στο περιθώριο της συνάντησης ο Πρόεδρος της Δημοκρατί-
ας συνεχάρη τον κ. Πατούλη για την πρόσφατη εκλογή του 
στη θέση του Αντιπροέδρου στην Ευρωπαική Επιτροπή των 
Περιφερειών.

ΜΕ ΡΥΘΜΟΥΣ ΠΡΟ ΚΡΙΣΗΣ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ. ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης και ο Δήμαρχος Αθηναίων Κ. Μπακογιάννης
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«Στόχος του ΥΠΕΝ είναι να ολοκληρωθούν τα απαραίτητα 
έργα των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, ώστε 
να καλυφθεί το σύνολο των περιοχών με πληθυσμό άνω 
των 2.000 κατοίκων, μέχρι το τέλος του 2022, και στην νέα 
προγραμματική περίοδο - έως 2027- να ολοκληρωθούν τα 
απαιτούμενα έργα, στο σύνολο της χώρας». Αυτό δήλωσε 
ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, 
καθηγητής Κωνσταντίνος Αραβώσης, στη συνεδρίαση της 
Επιτροπής Καθοδήγησης για το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο 
Υποδομών Λυμάτων Οικισμών Προτεραιότητας, σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης επί τάπητος 
τέθηκε η έως τώρα πορεία εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου 
Λυμάτων, ενώ κρίθηκε αναγκαία η υιοθέτηση ενός συνόλου 
ενεργειών για την επιτάχυνσή του, καθώς επίσης και η επικαι-
ροποίησή του, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι στόχοι της 

τρέχουσας και της νέας προγραμματικής περιόδου.
 Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό από το ΥΠΕΝ, επί τάπητος τέθη-
καν θέματα που αφορούν στην ωρίμανση και την υλοποίηση 
έργων διαχείρισης λυμάτων, θέματα ιδιωτικών συνδέσεων 
και επιλεξιμότητας του κόστους των εξωτερικών διακλαδώ-
σεων, θέματα προβληματικών υποδομών σε εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης, αδυναμίες 
ορθής λειτουργίας σε μικρούς Δήμους, καθώς επίσης και θέ-
ματα διαχείρισης ιλύος και επαναχρησιμοποίησης επεξεργα-
σμένων λυμάτων.
 Ενώ, συζητήθηκαν επίσης, οι προοπτικές ένταξης στη νέα 
προγραμματική περίοδο έργων εξοικονόμησης νερού και 
αφαλατώσεων.
 Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε πλήρη απαρτία πα-
ρουσία στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και 
Αστικής Πολιτικής (DG REGIO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

και παρευρέθηκαν ο γενικός γραμματέας Εσωτερικών και 
Οργάνωσης του υπουργείου Εσωτερικών κ. Μιχάλης Σταυρι-
ανουδάκης, η ειδική γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Τα-
μείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείο (ΕΚΤ) του 
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκη Δανδόλου, 
ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός ως 
εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, ο κ. Πάνος 
Μαΐστρος ως εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελ-
λάδος, ο κ. Γιώργος Μαρινάκης ως εκπρόσωπος της ΕΔΕΥΑ, 
εκπρόσωποι του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς επίσης 
και στελέχη της ΕΥΔ ΕΠ ΥΠΕΠΕΡΑΑ, της επιτελικής δομής ΕΣΠΑ 
του ΥΠΕΝ και της Τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων.

Την παρέμβαση των Δήμων και της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης της Περιφέρειας Αττικής για την άμεση αποξήλωση των 
παράνομων αφισών που έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικές οδι-
κές αρτηρίες της Αττικής, ζητά με επιστολή του ο Περιφερειάρ-
χης Αττικής Γ. Πατούλης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως επισημαίνει στο σχετικό κείμενο είναι αναγκαία η ενερ-
γοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την εφαρμο-
γή του νόμου για την αποξήλωση των αφισών και την επιβο-
λή των προβλεπόμενων κυρώσεων.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής τονίζει στην επιστολή του ότι βασι-
κή δέσμευσή του «προς τους πολίτες της Περιφέρειας Αττικής, 
ως επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού ΝΕΑ ΑΡΧΗ 
για την Αττική, ήταν και οι άμεσες ενέργειες, για την αποξή-
λωση των χιλιάδων παρανόμων διαφημιστικών αφισών, 
banners και πανό κ.λπ., τόσο και κυρίως, για την ασφάλεια 
των συμπολιτών μας, οδηγών και πεζών, όσο και για την 
προστασία του περιβάλλοντος, από τη βαριά υποβάθμισή 
του, από τέτοια φαινόμενα».

Ο Γ. Πατούλης τονίζει ότι αμέσως μετά την ανάληψη των 
καθηκόντων του το Σεπτέμβριο του 2019, αποξηλώθηκαν 
3.551 λάβαρα και αφίσες, που είχαν αναρτηθεί σε ιστούς ηλε-
κτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης, επί συνολικού 
μήκους οδικού δικτύου 275 χιλιομέτρων και έγινε καθαρισμός 
3.575 ιστών ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότη-
σης, από σχοινιά και ταινίες που είχαν χρησιμοποιηθεί για την 
ανάρτηση των παράνομων αυτών διαφημιστικών αφισών, 
λαβάρων κ.λπ.
Διαπίστωση
Στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης επισημαίνει ότι σήμερα, 20 
Φεβρουαρίου 2020, αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών, της Περιφέρειας 
Αττικής, μετά από αυτοψία, διαπίστωσαν έντονο φαινόμενο 
παράνομης αφισοκόλλησης - αφισορύπανσης, με αφίσες δι-
αστάσεων 1,80x0,80μ, που απεικονίζουν τον πρώην Πρωθυ-
πουργό και Πρόεδρο του Σύριζα κ. Αλέξη Τσίπρα και διαφημί-
ζουν ομιλία του, το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου και ώρα 18.30, 

στο χώρο του ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ, στο Π. Φάληρο, οι οποίες έχουν 
τοποθετηθεί σε ιστούς ηλεκτροφωτισμού, σχεδόν σε όλο το 
μήκος των οδικών αξόνων του πρωτεύοντος Αστικού οδικού 
δικτύου, ειδικότερα δε και ενδεικτικά:
• Π. Ράλλη από Στρατόπεδο Ρουφ μέχρι τον Κηφισό,
• Λ. Αθηνών και Θηβών στη διασταύρωση με τους παράπλευ-
ρους της Γέφυρας,
• Κηφισό και Ιερά Οδό στη διασταύρωση και κάτω από τη 
Γέφυρα και
• Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως
Βασικό αίτημά του στη σχετική επιστολή είναι η «εφαρμογή 
των όσων προβλέπονται στο άρθρο 9, του ν. 2946/2001» και 
η άμεση ενέργεια, κατά τις διατάξεις των οικείων κανονισμών 
καθαριότητας, για την αποξήλωση των προαναφερόμενων 
αφισών και την επιβολή των οριζομένων στο νόμο κυρώσε-
ων σε βάρος κάθε υπαιτίου».

Με τους εκπροσώπους καναδικών εταιρειών που θέλουν 
να επενδύσουν στην φαρμακευτική κάναβη συναντήθηκε ο 
υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανά-
σης, παρουσία εκπροσώπων της πρεβείας του Καναδά, σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σε ανάρτησή του στο twitter ο υφυπουργός αναφέρει «όλοι 
έχουν γίνει αποδέκτες του μηνύματός μας ότι κάθε επένδυση 
πρέπει να δημιουργεί καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας».
Στο ίδιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης η πρεσβεία του Καναδά 
στην Ελλάδα αναφέρει ότι οι δύο χώρες έχουν καλές εμπορικές 

σχέσεις εδώ και πολλά χρόνια και προστίθεται: «Ανυπομονού-
με να στηρίξουμε την Ελλάδα και τον Καναδά να δημιουργή-
σουν νέες εταιρικές σχέσεις σε νέους βιομηχανικούς τομείς».

ΥΠΕΝ: ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Και το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την αφαίρεση παράνομων πινακίδων

ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΚΑΝΑΔΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΝΑΒΗ 
Συναντήθηκε  ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης
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 Θετικό είναι το κλίμα στην οικονομία για την επίτευξη συ-
στηματικά υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, όπως επεσήμαναν 
οι ομιλητές στο 2ο Conference, με θέμα «Ώρα για Επενδύσεις 
στην Ελλάδα».
   Οι ομιλητές υπογράμμισαν τη σημασία, για να διατηρηθεί 
σε υψηλά επίπεδα το επενδυτικό ενδιαφέρον, μίας σταθερής 
και ορθής φορολογικής πολιτικής, αλλά και της ταχείας 
προώθησης των διαρθρωτικών αλλαγών, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Σε ό, τι αφορά τις επενδύσεις στην κτηματαγορά, ο γενι-
κός διευθυντής του Ελληνικού Κτηματολογίου Στέφανος 
Κοτσώλης, αναφέρθηκε στην ικανοποιητική πορεία της 
προσπάθειας ολοκλήρωσης του κτηματολογίου. Όπως είπε, 
σήμερα έχει ολοκληρωθεί πλήρως η κτηματογράφηση για 
το 33% της χώρας, αλλά σύντομα θα ολοκληρωθεί η προ-
σπάθεια. «Από τα 39 εκατομμύρια αλγόριθμους τα 22-23 
εκατομμύρια βρίσκονται σε φάση επεξεργασίας, αλλά οι 
ρυθμοί έχουν επιταχυνθεί, όχι μόνο για το Κτηματολόγιο 
αλλά και για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του πολίτη».
   Μέσα στους επόμενους δύο με τρεις μήνες, όπως είπε, θα 
μπορούν να παρέχονται ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, όπως 
πχ συμβόλαια και πιστοποιητικά μεταγραφής, ενώ και η 
πληρωμή θα γίνεται ηλεκτρονικά.
   Ο ίδιος πρόσθεσε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου η έρευνα 
θα γίνεται εκ του μακρόθεν στο ηλεκτρονικό κτηματολόγιο, 
ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου από 390 υποθηκοφυλακεία 
που υπάρχουν σήμερα θα έχουν δημιουργηθεί 17 κεντρικά 

κτηματολογικά γραφεία και μέχρι τις αρχές του 2022 θα 
έχουν δημιουργηθεί και 75 γραφεία, δορυφορικά των 17 
κεντρικών.
   «Σε δύο χρόνια όλες οι υπηρεσίες θα είναι ψηφιακές» υπο-
γράμμισε ο γενικός διευθυντής.
   Ο Παναγιώτης Χαραλαμπόπουλος εκτιμητής ακινήτων της 
Solum Property Solutions, σημείωσε ότι τα ξενοδοχειακά 
έχουν θετικό πρόστιμο από το 2013, καθώς η Αθήνα έχει 
εδραιωθεί ως προορισμός και όχι ως ενδιάμεσος σταθμός, 
τα γραφεία έχουν υψηλή ζήτηση από το εξωτερικό, αλλά 
δεν υπάρχει προσφορά για κατηγορία «class A» (2-3 ετών) 
αλλά ανακαινίζονται χώροι, ενώ και για τα εμπορικά κα-
ταστήματα υπάρχει ζήτηση αλλά όχι σε όλες τις περιοχές, 
παρά μόνο για τις εμπορικές.
   Επίσης, ανέφερε ότι επιστρέφει ο «αέρας» αλλά για ακίνητα 
σε κεντρικούς, εμπορικούς, άξονες και περιοχές.
   Για τις αγορές κατοικίας κάποιες περιοχές βρίσκονται σε 
επίπεδα τιμών προ κρίσης αλλά αυτό δεν ισχύει για όλες 
και υπάρχουν και κάποιες περιοχές που βρίσκονται 60% 
κάτω από τα προ κρίσης επίπεδα. Το μεγαλύτερο ποσοστό 
αγορών γίνεται από Έλληνες και όχι από ξένους και για τις 
περισσότερες από αυτές τις αγορές δεν υπάρχει τραπεζικός 
δανεισμός. Πολλά από τα ακίνητα βρίσκονται σε πλατφόρ-
μες Airbnb «αλλά μέχρι το τέλος θα έχει εξομαλυνθεί η αγο-
ρά καθώς θα γίνει σιγά-σιγά αντιληπτό ότι δεν είναι μεγάλες 
οι διαφορές αποδόσεων της βραχύβιας μίσθωσης από τη 
μακρόχρονη» όπως σημείωσε ο ίδιος.

   Εκ μέρους του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρί-
ου Αθήνας, ο Χάρης Λαμπρόπουλος είπε ότι ευκαιρίες και 
πλεονεκτήματα για να αξιοποιήσουμε, υπάρχουν.
   Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η χώρα παρέχει σημα-
ντικές επενδυτικές ευκαιρίες σε μια σειρά από τομείς: στον 
τουρισμό, στην ενέργεια, στην εφοδιαστική αλυσίδα, στα 
δίκτυα, στο εμπόριο, στη φαρμακευτική βιομηχανία, στη 
μεταποίηση, στη ναυτιλία.
   Ευκαιρίες υπάρχουν και στο πλαίσιο της αξιοποίησης της 
μεγάλης ακίνητης περιουσίας που διαθέτει το ελληνικό Δη-
μόσιο: μέσα από το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων ή μέσα 
από στρατηγικές συνεργασίες με ιδιώτες επενδυτές.
   Επίσης, υπάρχει ένα ισχυρό ανθρώπινο δυναμικό, με υψη-
λής ποιότητας εκπαίδευση και ανταγωνιστικότητα κόστους, 
ενώ σημείωσε την ανάγκη να συνεχιστούν οι μεταρρυθμί-
σεις.
   «Μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον που γίνεται όλο και πιο 
αβέβαιο, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Η 
συστηματική ενίσχυση της ανάπτυξης αποτελεί μονόδρομο, 
για να μπορέσει η χώρα να επουλώσει τις πληγές της κρίσης 
και να αποτρέψει παρόμοιες κρίσεις στο μέλλον.
   Ο στόχος αυτός περνά απαραίτητα μέσα από την αύξηση 
των παραγωγικών επενδύσεων και της εξωστρέφειας.
   Τώρα είναι η στιγμή να κινηθούμε ταχύτερα και αποφα-
σιστικά. Να δημιουργήσουμε ένα γόνιμο έδαφος για την 
προσέλκυση νέων επενδύσεων» όπως είπε.

 Επίκαιρη επερώτηση προς τον υπουργό Περιβάλλοντος, με 
θέμα «Καταστροφική και ανέφικτη η μετάβαση που προτεί-
νει ο κ. Μητσοτάκης για τις λιγνιτικές περιοχές της Ελλάδας», 
κατέθεσαν 61 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ.
   Στην επερώτησή τους, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν 
λόγο για «τα αδιέξοδα που δημιουργεί η πρόχειρη και 
στείρα επικοινωνιακή εξαγγελία του κ. Μητσοτάκη για την 
απολιγνιτοποίηση της χώρας έως το 2028, την απουσία 
σχεδίου για τις λιγνιτικές περιοχές της Ελλάδας, καθώς και 
το σχέδιο ιδιωτικοποίησης των ενεργειακών υποδομών της 
χώρας που υποκρύπτει η κυβέρνηση της ΝΔ». Οι βουλευτές 
του ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν ότι «το πραγματικό πολιτικό σχέδιο της 
ΝΔ, πίσω από την προσπάθεια δημιουργίας ενός «πράσι-

νου» προσωπείου για αμιγώς επικοινωνιακούς λόγους [..] 
δεν είναι άλλο από την επιλογή υποκατάστασης του λιγνίτη 
με φυσικό αέριο, με ιδιωτικές μονάδες εισαγόμενου καυσί-
μου με σημαντικό ανθρακικό αποτύπωμα, όπως εξάλλου 
αποτυπώνεται και στη μελέτη επάρκειας ισχύος του ΑΔΜΗΕ 
για την περίοδο 2020-2030».
    Τονίζουν ακόμη, ότι η κυβέρνηση της ΝΔ διαμορφώνει 
το ενεργειακό μείγμα της χώρας, μόνο βάσει ιδιωτικών 
συμφερόντων, στην ηλεκτροπαραγωγή και στα δίκτυα, με 
αποτέλεσμα ο ενεργειακός σχεδιασμός, η μετάβαση στην 
κλιματική ουδετερότητα, η ανταγωνιστικότητα και η ασφά-
λεια εφοδιασμού της χώρας να αφήνεται στην ιδιωτική 
πρωτοβουλία.
    Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν από τον αρμόδιο υπουρ-

γό να τους ενημερώσει σε ποιες μελέτες επιπτώσεων και 
ανάπτυξης της χώρας βασίστηκε η εξαγγελία της απολι-
γνιτοποίησης, ποιες οι επιπτώσεις της εξαγγελίας αυτής στο 
Επιχειρησιακό Πλάνο της ΔΕΗ, ποιο είναι το περιεχόμενο και 
τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ολοκληρωμένου και δια-
φορετικού παραγωγικού μοντέλου που προτείνει η κυβέρ-
νηση για τις λιγνιτικές περιοχές της χώρας, πώς θα εξασφα-
λίσει η κυβέρνηση περισσότερα μέτρα και χρηματοδότηση 
για τις λιγνιτικές περιοχές της χώρας στη διαπραγμάτευση 
που έχει ξεκινήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την χρηματο-
δότηση της Δίκαιης Μετάβασης, και ιδιαίτερα από το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, λαμβάνοντας υπόψη την 
υστέρηση της Ελλάδας στην αρχική ανακοίνωση της ΕΕ για 
την κατανομής πόρων.

2Ο CONFERENCE- «ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»:  
Θετικό το κλίμα στην οικονομία, αλλά να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις

ΒΟΥΛΗ: ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΣ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

12

Τους πιθανούς τρόπους εναλλακτικής διαχείρισης βιοαποβλή-
των αναζητά ο δήμος Χαλανδρίου, στο πλαίσιο της συμμετοχής 
του στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Waste4think. Έτσι, προχώρη-
σε στην πειραματική χρησιμοποίηση των ξηραμένων υπολειμ-
μάτων τροφών του δήμου (FORBI) ως εναλλακτικού καυσίμου 
στη βαριά βιομηχανία σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σχεδόν 8 
τόνοι FORBI (Food Residue Biomass), δηλαδή τεμαχισμένα και 
αποξηραμένα υπολείμματα κουζίνας, συγκεντρώθηκαν και 
μεταφέρθηκαν σε τσιμεντοβιομηχανία και παρ’ όλο που αυτή 
η ποσότητα καλύπτει μόνο ένα μικρό μέρος της ημερήσιας 
ανάγκης καυσίμων, ωστόσο προέκυψαν πολύ χρήσιμα συμπε-
ράσματα για την καταλληλότητα και τη διαχείριση του εναλλα-
κτικού καυσίμου.
Πάνω σε αυτό και στα πλεονεκτήματα του εναλλακτικού καυ-
σίμου από την αποξήρανση των βιοαποβλήτων, αναφέρθηκε 
ο καθηγητής ΕΜΠ και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, 

Γεράσιμος Λυμπεράτος, λέγοντας: «Το εναλλακτικό καύσιμο 
που έφτιαξε ο δήμος Χαλανδρίου μπορεί να αντικαταστήσει 
τα ορυκτά καύσιμα, όπως το pet coke και το πετρέλαιο, που 
κατά κόρον χρησιμοποιούνται σε βαριές βιομηχανίες, όπως 
η τσιμεντοβιομηχανία. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξοι-
κονομηθεί σημαντική ποσότητα ενέργειας, αποτρέποντας τη 
χρήση ορυκτών πόρων, ενώ ταυτόχρονα αξιοποιούνται και τα 
υπολείμματα τροφών που είναι το 40% των αστικών στερεών 
απορριμμάτων. Παράλληλα μειώνεται δραστικά το κλάσμα των 
απορριμμάτων που οδηγείται σε υγειονομική ταφή».
Ο κ. Λυμπεράτος είπε ακόμη πως το σενάριο αξιοποίησης του 
καυσίμου από τα υπολείμματα της κουζίνας (FORBI) κρίνεται 
απολύτως ρεαλιστικό και πρόσθεσε: «Αν η Αττική αξιοποιούσε 
με τεμαχισμό και ξήρανση τα βιοαπόβλητα που αποθέτει, θα 
παρήγαγε ετησίως περίπου 200.000 τόνους καυσίμου και θα 
μπορούσε να καλύψει πλήρως την παραγωγή, για παράδειγμα 

μιας τσιμεντοβιομηχανίας και άλλων ρυπογόνων βιομηχανιών, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα ένα σημαντικό έσοδο για τον δήμο 
και μια σημαντική εξοικονόμηση συναλλάγματος, δεδομένου 
ότι αρκετές βαριές βιομηχανίες εισάγουν εναλλακτικά καύσιμα 
από άλλες χώρες».
Ωστόσο, βασική προϋπόθεση για την ορθή υλοποίηση μιας 
τέτοιας διαδικασίας είναι η διαλογή των απορριμμάτων στην 
πηγή, με ενημέρωση των πολιτών και χρήση κλειδιού για την 
πρόσβαση στον καφέ κάδο, ώστε να διασφαλίζεται η μεγαλύ-
τερη δυνατή καθαρότητα του υπολείμματος. «Η εμπειρία του 
Χαλανδρίου, βάσει και της πρόσφατης έρευνας που έγινε τον 
περασμένο Δεκέμβριο, κατέδειξε ότι οι πολίτες όταν είναι σωστά 
ενημερωμένοι, ανακυκλώνουν σωστά. Η απόθεση των βιοα-
ποβλήτων στο Χαλάνδρι έφτασε στο 50%, στα επίπεδα δηλαδή 
του εθνικού στόχου», κατέληξε ο κ. Λυμπεράτος.

Έξω από την γερμανική πόλη Άρνσταντ, οι εργαζόμενοι στη 
σύγχρονη τεχνολογία της Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) 
της Κίνας, κατασκευάζουν το μεγαλύτερο εργοστάσιο μπατα-
ριών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ευρώπη, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Ο χώρος, ο οποίος καλύπτει μια έκταση ισοδύναμη με περίπου 
100 γήπεδα ποδοσφαίρου, στέγαζε στο παρελθόν ένα από τα 
μεγαλύτερα εργοστάσια ηλιακής ενέργειας της ηπείρου, αναφέ-
ρει το Bloomberg.
   Το έργο, ύψους 2 δισ. δολαρίων, είναι ένα από τα εργοστάσια 
παραγωγής ηλεκτρικών μπαταριών που βρίσκονται υπό κατα-
σκευή, μόνο στη Γερμανία.
   Οι πωλήσεις ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην Ευρώπη ανα-

μένεται να περάσουν στα 7,7 εκατομμύρια το 2030, όταν ήταν 
λιγότερο από μισό εκατομμύριο το 2019, σύμφωνα με τις προ-
βλέψεις του Bloomberg. Αυτά τα οχήματα θα τροφοδοτούνται 
κυρίως από μπαταρίες από ασιατικούς κατασκευαστές, όπως η 
CATL, εκτός εάν οι ευρωπαϊκές εταιρείες καταφέρουν να αποκτή-
σουν μια τοπική αλυσίδα εφοδιασμού.
   Οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και οι καθαρές μεταφορές 
βρίσκονται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρωτο-
βουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει προϋπολογισμό πάνω 
από 1,1 τρισεκατομμύρια ευρώ) με στόχο να καταστήσει την 
ΕΕ ουδέτερη σε σχέση με τον άνθρακα μέχρι το 2050. Το σχέ-
διο περιλαμβάνει την αντικατάσταση των μεγάλων σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής με μικρότερες, τοπικές, ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, ενώ εξαλείφουν τους κινητήρες καύσης σε λεωφο-
ρεία, αυτοκίνητα και φορτηγά.
   Η Ευρώπη έχει μόνο μικρές εταιρείες μπαταριών. Η Κίνα, η Ν. 
Κορέα και η Ιαπωνία αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 
80% της παγκόσμιας παραγωγής μπαταριών κατάλληλων για 
ηλεκτρικά οχήματα.
   Για να το αλλάξει αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε 
την πρωτοβουλία Battery Alliance. Τον Δεκέμβριο ενέκρινε ενί-
σχυση ύψους 3,2 δισ. ευρώ, για σχέδια που εγκρίθηκαν ή βρί-
σκονται σε εξέλιξη σε 17 εταιρείες, μεταξύ των οποίων η BASF, 
η BMW και η Fortum. Το μέτρο έχει ως στόχο να ενθαρρύνει 
τις μεγαλύτερες επενδύσεις σε εργοστάσια από αυτές και άλλες 
ευρωπαϊκές εταιρείες.

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ, η 15η τροπο-
ποίηση της απόφασης ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων 
στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτο-
μώ», σχετικά με την ένταξη επιπλέον 87 ερευνητικών έργων με 
συνολική δημόσια δαπάνη 28.505.500,13 ευρώ του B  ́κύκλου 

της δράσης σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 356.063.534,48 ευρώ. 
Αφορά το σύνολο των 698 ερευνητικών έργων της Δράσης (Α  ́και 
Β  ́Κύκλου). Ειδικότερα, δημόσια δαπάνη ύψους 322.423.821,54 
ευρώ αντιστοιχεί στα 590 έργα του Α  ́Κύκλου και δημόσια δαπάνη 

ύψους 33.639.712,94 ευρώ αντιστοιχεί στα 108 έργα του Β  ́κύ-
κλου.  Οι δικαιούχοι των επιπλέον ογδόντα επτά (87) ερευνητικών 
έργων/πράξεων, τα οποία εντάσσονται με την παρούσα, έχουν τη 
δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της παρού-
σας απόφασης, μέσω του ΠΣΚ

Συνάντηση με τον υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού της 
Αιγύπτου, Δρ. Khaled Ahmed El-Enany και με τον Πρέσβη της 
Αιγύπτου στην Ελλάδα, Ismail Ahmed Khairat, είχε ο υπουργός 
Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, στο πλαίσιο της προώθησης της 
διμερούς συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 Βασικό θέμα της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 
ιδιαίτερα θερμό κλίμα, ήταν η προώθηση κοινού προϊόντος σε 
long-haul αγορές. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να έρθουν σε 

επαφή με εταιρείες, ξενοδοχεία και άλλους φορείς προκειμένου 
να επιτευχθεί η προώθηση κοινού προϊόντος στις εν λόγω αγο-
ρές, σε Αυστραλία, Η.Π.Α. κ.ά.
 Τόσο ο κ. Θεοχάρης όσο και ο Δρ. Khaled Ahmed El-Enany 
συμφώνησαν στη διοργάνωση επαγγελματικών συναντήσεων 
(B2B σεμιναρίων και Workshops), ενώ θα προχωρήσουν και 
στη σύσταση Επιτροπής διμερούς συνεργασίας.
 Παράλληλα, συζητήθηκε και το ζήτημα της κρουαζιέρας, κα-
θώς και οι δυνατότητες δημιουργίας νέων διαδρομών. Οι δύο 

υπουργοί αντάλλαξαν δώρα, με τον κ. Θεοχάρη να δωρίζει 
στον Αιγύπτιο ομόλογό του το Σύμβολο της Ειρήνης και τον Δρ. 
Khaled Ahmed El-Enany να δωρίζει στον υπουργό Τουρισμού 
το Σύμβολο της Ζωής.
 Σημειώνεται πως ο Δρ. Khaled Ahmed El-Enany προσκάλεσε 
τον κ. Θεοχάρη σε συνάντηση στην Αίγυπτο για τη συνέχιση των 
διμερών επαφών.

ΤΑ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
- Συμμετοχή του Δήμου Χαλανδρίου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Waste4think 

Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΕΙ ΣΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ EV

ΝΕΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Χ. ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
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 «Θέλω μια Ευρώπη που να τηρεί την υπόσχεσή της να 
προστατεύει τον λαό της στην πατρίδα και στο εξωτερικό 
με μια αυθεντική Ένωση Ασφαλείας», τονίζει σε άρθρο 
του στην έκδοση Our World, o αντιπρόεδρος για την 
Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, Μαργαρίτης 
Σχοινάς και σημειώνει: «εξαιρετική πρόοδος έγινε τα πέντε 
τελευταία χρόνια για να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφο-
ριών και να κλείσει ο χώρος στον οποίο επιχειρούν τρο-
μοκράτες και εγκληματίες. Όμως η πραγματικότητα είναι 
ότι η προσέγγιση της Ευρώπης στην ασφάλεια παραμένει 
κατακερματισμένη σε μια πλειάδα διαφορετικών τομέων 
πολιτικής. Γι’ αυτό η Επιτροπή αυτή θα οικοδομήσει ένα 
νέο οικοσύστημα ασφαλείας», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Ο κ. Σχοινάς αναφέρει επίσης ότι η δουλειά του ως αντι-
προέδρου για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου 
ζωής θα είναι να εξασφαλίσει πως, με φόντο τους μεγά-
λους μετασχηματισμούς της κοινωνίας «προς μια πιο πρά-
σινη οικονομία και μια ψηφιακή επανάσταση στον τρόπο 
που εργαζόμαστε, στην πορεία δεν θα χάσουμε από τα 
μάτια μας τις αξίες μας. Επειδή ο ευρωπαϊκός τρόπος είναι 
αυτός που δεν αφήνει κανέναν πίσω».
   
Το πλήρες άρθρο του κ. Μαργαρίτη Σχοινά έχει ως εξής:
   
   «Καθώς γυρίζουμε τη σελίδα του 2019, ο νέος πολιτικός 
κύκλος στην ΕΕ μπαίνει πλήρως σε κίνηση. Η Επιτροπή της 
φον ντερ Λάιεν ανέλαβε καθήκοντα παρουσιάζοντας μια 
Νέα Πράσινη Συμφωνία και ένα Ταμείο Δίκαιης Μετάβα-
σης μέσα σε εβδομάδες από τότε που ανέλαβε τα ηνία.
   Πράξαμε έτσι επειδή γνωρίζουμε πως δεν έχουμε χρόνο 
για χάσιμο για να ανταποκριθούμε σ’ αυτό που οι Ευρω-
παίοι κατέστησαν απολύτως σαφές ότι θεωρούν κρίσιμο 
ζήτημα της κοινωνίας. Όμως δεν είναι το μοναδικό. Η 
δουλειά μου ως αντιπροέδρου για την προώθηση του 
ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας θα είναι να εξασφαλίσω 
πως, με φόντο αυτούς τους μεγάλους μετασχηματισμούς 
της κοινωνίας προς μια πιο πράσινη οικονομία και μια 
ψηφιακή επανάσταση στον τρόπο που εργαζόμαστε, στην 
πορεία δεν θα χάσουμε από τα μάτια μας τις αξίες μας. 
Επειδή ο ευρωπαϊκός τρόπος είναι αυτός που δεν αφήνει 
κανέναν πίσω.
   Αυτό σημαίνει πως κάνουμε τα συστήματα πρόνοιας, 

εκπαίδευσης και υγειονομικής περίθαλψης περισσότερο 
συλλογικά, προστατεύουμε την διαφορετικότητα του 
πολιτισμού μας και εξοπλίζουμε την Ένωσή μας ώστε να 
διαχειρίζεται καλύτερα τη μετανάστευση και να κερδίζει 
από τις ευκαιρίες που αυτή προσφέρει. Σημαίνει επίσης 
πως κάνουμε τις κοινωνίες μας περισσότερο ανθεκτικές 
στις όλο και πιο εξελιγμένες απειλές ασφαλείας που τις θέ-
τουν σε κίνδυνο.
   Θέλω μια Ευρώπη που να τηρεί την υπόσχεσή της να 
προστατεύει τον λαό της στην πατρίδα και στο εξωτερικό 
με μια αυθεντική Ένωση Ασφαλείας.
   Εξαιρετική πρόοδος έγινε τα πέντε τελευταία χρόνια για 
να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και να κλείσει ο 
χώρος στον οποίο επιχειρούν τρομοκράτες και εγκλημα-
τίες. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι η προσέγγιση της 
Ευρώπης στην ασφάλεια παραμένει κατακερματισμένη σε 
μια πλειάδα διαφορετικών τομέων πολιτικής.
   Γι’ αυτό η Επιτροπή αυτή θα οικοδομήσει ένα νέο οικο-
σύστημα ασφαλείας. Το πρώτο εξάμηνο του φετινού έτους 
θα παρουσιάσουμε μια νέα Στρατηγική Ένωσης Ασφαλεί-
ας. Θα τη χρησιμοποιήσουμε για να ορίσουμε τους τομείς 
στους οποίους η ΕΕ μπορεί να φέρει προστιθέμενη αξία 
υποστηρίζοντας τα κράτη μέλη ώστε να διασφαλίζουν την 
ασφάλεια -- στα πάντα, από την καταπολέμηση της τρο-
μοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος μέχρι την 
πρόληψη και τον εντοπισμό υβριδικών απειλών, μέχρι την 
κυβερνοασφάλεια και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας 
των κρίσιμων υποδομών μας.
   Πράττοντας αυτά λέμε δυνατά και ξεκάθαρα πως η 
ασφάλεια δεν μπορεί και δεν πρόκειται να είναι μια εκ 
των υστέρων σκέψη, αλλά ενσωματωμένη ήδη από τον 
σχεδιασμό.
   Νωρίτερα αυτόν τον μήνα παρουσιάσαμε μια εύλογη 
προσέγγιση στα δίκτυα πέμπτης γενιάς που είναι κατάλλη-
λα για την παγκόσμια εποχή μας, αλλά επίσης αυθεντικά 
ευρωπαϊκά. Η 5G είναι μια τεχνολογία καινοτομίας, αλλά 
δεν μπορεί να έρθει σε βάρος της ασφάλειας της εσωτερι-
κής αγοράς μας. Αυτό παραδέχθηκαν τα κράτη μέλη όταν 
συμφώνησαν τον περασμένο Μάρτιο να ακολουθήσουν 
μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στην 5G.
   Η Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη μέλη να διεξαγάγουν 
εμπεριστατωμένες αξιολογήσεις των εθνικών κινδύνων, 

πράγμα που έκαναν σε χρόνο ρεκόρ. Και όταν το έκαναν, 
κατέστη σαφές ότι δεν μιλάμε απλώς για μια αναβάθμιση 
υφισταμένων δικτύων, αλλά για εντελώς καινούρια τε-
χνολογία η οποία θα συνδέσει κυριολεκτικά τα πάντα στις 
κοινωνίες μας -- θα συνδέσει αισθητήρες και κάμερες σε 
«έξυπνες» πόλεις, κατοικίες και γραφεία. Μ’ αυτή την πα-
νταχού παρουσία, η ασφάλεια είναι μια ανάγκη ακόμη πιο 
πιεστική απ’ ό,τι στα υφιστάμενα δίκτυα.
   Μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς, η Επιτροπή θα πα-
ρουσιάσει επίσης πρόσθετα μέτρα για κρίσιμης σημασίας 
υποδομές και θα επανεξετάσει τους κανονισμούς της ΕΕ 
για την ασφάλεια των δικτύων. Εδώ, όπως και σε πολλούς 
άλλους τομείς, η ΕΕ θα χαράξει τον δικό της δρόμο και θα 
εξασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις μας και οι πολίτες μας εί-
ναι ασφαλείς, ούτως ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν 
πλήρως όλα τα οφέλη από τη νέα τεχνολογία -- είτε πρό-
κειται για την 5G είτε για την τεχνητή νοημοσύνη.
   Η ασφάλεια είναι ένας τομέας στον οποίο οι χώρες ανέκα-
θεν πάσχιζαν για να εμπιστευθούν η μία την άλλη. Όμως η 
πραγματικότητα είναι ότι καμιά χώρα δεν είναι ικανή να 
αντιμετωπίσει μόνη αυτές τις προκλήσεις. Η διευρυμένη 
συνεργασία ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και 
περισσότερες και συντονισμένες επενδύσεις στον τομέα 
της ασφάλειας είναι πρωταρχικής σημασίας για την αντι-
μετώπιση των πολύ περίπλοκων ζητημάτων και για τη συ-
νέχιση της οικοδόμησης της ανθεκτικότητας της ΕΕ έναντι 
πάσης φύσεως επιθέσεων.
   Όπως υπογραμμίσθηκε από την Πρόεδρο φον ντερ Λάι-
εν, θα κινήσουμε γη και ουρανό για να προστατεύσουμε 
τους πολίτες μας. Κάθε άνθρωπος στην Ένωσή μας έχει το 
δικαίωμα να αισθάνεται ασφαλής στον δρόμο του και στο 
σπίτι του. Ακόμη περισσότερο, η αύξηση των τρομοκρατι-
κών επιθέσεων τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκό έδαφος 
έκανε απολύτως σαφές αυτό ακριβώς για το οποίο αγω-
νιζόμαστε -- τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής μας. Και αυτό 
που είδα από την Ευρώπη αυτές τις σκοτεινές στιγμές είναι 
ένα αδιακύμαντο φως: αυθόρμητες εκδηλώσεις μνήμης, 
υπερήφανες πορείες, καταθέσεις στεφάνων σε λιθόστρω-
τα και λέξεις αγάπης γραμμένες σε τοίχους. Αυτή είναι η 
Ευρώπη που πρέπει να προστατεύσουμε».

«Η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
Άρθρο του αντιπροέδρου για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, Μαργαρίτη Σχοινά
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Αύξηση 12,3% παρουσίασε το 2019 ο κύκλος εργασιών 
της ΟΛΠ ΑΕ και ανήλθε σε 149,2 εκατ. ευρώ έναντι 132,9 
εκατ. ευρώ το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση ποσού 16,3 
εκατ.ευρώ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2019 η 
μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην σημαντική αύξηση 
των εσόδων από το αντάλλαγμα παραχώρησης της ΣΕΠ 
κατά 17,1% ή κατά 9,6 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, αύξηση 
εσόδων σημειώθηκε στους τομείς ναυπηγοεπισκευής και 
κρουαζιέρας κατά 25,3% και 18,3% ή ποσού 2,4 εκατ. και 
1,9 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

 Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε 47,6 εκατ. ευρώ ένα-
ντι 42,3 εκατ. της χρήσης 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 
12.5% και το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμέ-
νο κατά 27 % σε 35,4 εκατ. ευρώ έναντι 27,9 εκατ. ευρώ, 
της χρήσης 2018.
 Επίσης, η ΟΛΠ Α.Ε. θα καταβάλλει 5,4 εκατ. ευρώ ως 
αντάλλαγμα παραχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο για τη 
χρήση 2019 έναντι 4,8 εκατ. το 2018. Σημαντική αύξηση 
32% σημείωσαν και τα διαθέσιμα που ανήλθαν σε 106,7 
εκατ. ευρώ έναντι 80,9 εκατ. το 2018.
 Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,5388 

ευρώ από 0,4240 το 2018 (αύξηση 27 %).
 Ο Πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε. κ. Yu Zenggang δήλωσε ότι ‘‘Το 
2019 ήταν μια ακόμη επιτυχημένη χρονιά που αποδίδεται 
τόσο στο προσωπικό όσο και στη Διοίκηση της ΟΛΠ Α.Ε.». 
Ανέφερε επίσης ότι «το 2020, ύστερα από τις σχετικές 
εγκρίσεις, μπορούμε να επιταχύνουμε την εξέλιξη υλοποί-
ησης του Master Plan». «Θα εντείνουμε τις προσπάθειές 
μας ώστε να συνεισφέρουμε περισσότερο στους εμπλεκό-
μενους φορείς, στις τοπικές κοινωνίες και συγχρόνως να 
αυξήσουμε τις αποδόσεις για τους μετόχους της εταιρείας» 
τόνισε.

Εγκρίθηκε από το περιφερειακό συμβούλιο η επισκευή, η 
ενεργειακή αναβάθμιση και η διαμόρφωση του εσωτερι-
κού αύλειου χώρου του γηροκομείου «Η Ανάστασις» της 
Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, προϋπολογι-
σμού 400.000 ευρώ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Το γηροκομείο έχει δυναμικότητα 48 κλινών και εξυπηρε-

τεί ηλικιωμένους ανεξαιρέτως του τόπου κατοικίας τους, 
ενώ σκοπός του έργου είναι η προώθηση του φιλανθρω-
πικού και κοινωνικού έργου της Μητροπόλεως.
Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής 
Αττικής, Θανάσης Αυγερινός, επισημαίνοντας ότι το έργο 
είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων και 

στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής έτους 2020. 
Επίσης ότι σκοπός της σχετικής σύμβασης που θα συνυπο-
γραφεί (από την Περιφέρεια και την Μητρόπολη) είναι η 
εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών να πραγματοποιη-
θεί με χρηματοδότηση και υλοποίηση από την Περιφέρεια 
Αττικής.

  Αύξηση των τιμών στα ενοίκια και περιορισμό της ιδιο-
κατοίκησης, κατάρριψη του «μύθου» ότι η βραχυχρόνια 
μίσθωση κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος, αλλά 
και αυτού που θέλει τη ζήτηση για αγορά ακινήτων να 
έχει εκτοξευτεί, δείχνουν τα ευρήματα έρευνας που διε-
νήργησε για λογαριασμό του Παρατηρητηρίου Τιμών & 
Εκτιμήσεων ΝΑ Ευρώπης, η εταιρεία δημοσκοπήσεων 
«Interview», σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Η έρευνα, την οποία παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου 
ο γενικός διευθυντής της «Interview» Δημήτρης Βασιλει-
άδης, διενεργήθηκε στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσ-
σαλονίκης, στο διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, σε 
δείγμα 805 ατόμων, ηλικίας 17 ετών και άνω. Με βάση 
τα ευρήματα, το 68% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν 
σχεδιάζει να προβεί σε αγορά ή ενοικίαση ακινήτου την 
επόμενη διετία και ποσοστό 88% απάντησε «όχι/μάλλον», 
στο ενδεχόμενο ανακαίνισης του σπιτιού του.
   Η έρευνα επαληθεύει την άποψη για αύξηση στις τιμές 
των ενοικίων στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονί-
κης, με το 82% να τις θεωρεί υψηλές, το 16% λογικές και 
το 2% χαμηλές. Σχετικά με τις τιμές πώλησης των ακινή-
των, το 45% των ερωτηθέντων απάντησε ότι είναι υψη-
λές, το 42% λογικές και το 13% χαμηλές. Πάντως, η πλειο-
νότητα των ερωτηθέντων (83%), απάντησε πως αναμένει 

αύξηση στις τιμές των ακινήτων, κυρίως στις περιοχές 
όπου μελλοντικά θα λειτουργήσει το μετρό Θεσσαλονίκης.
   Μεγάλη ή αρκετή δυσκολία δήλωσε ότι αντιμετώπισε το 
75% των ερωτηθέντων, όταν χρειάστηκε να βρει κατάλ-
ληλο ακίνητο προς αγορά ή ενοικίαση, ενώ σε ό,τι αφορά 
το «Airbnb» ποσοστό 70% δήλωσε ότι εάν υπήρχε δυνα-
τότητα δεν θα έβαζε το ακίνητό του σε σχετική πλατφόρμα 
προς ενοικίαση.
   Σε ερώτηση για την παροχή μεσιτικών υπηρεσιών, το 
75% των ερωτηθέντων απάντησε ότι είναι πολύ/αρκετά 
ικανοποιημένο από τη χρήση τους, αν και στο «κυνήγι» 
αγοράς ή ενοικίασης ακινήτου, ποσοστό 42% δήλωσε ότι 
χρησιμοποίησε μεσίτη, έναντι 44% που κινήθηκε μόνο 
του και 14% που ενέργησε σε συνδυασμό (μόνο του και 
με βοήθεια μεσίτη). Από την έρευνα προκύπτει επίσης ότι 
ποσοστό 56% των ερωτηθέντων ιδιοκατοικεί, έναντι του 
44% που ενοικιάζει. Επίσης, το 43% θεωρεί ότι ένα τριάρι 
είναι το καλύτερο σπίτι για να καλύψει τις ανάγκες του. 

   Πού οφείλεται η αύξηση στα ενοίκια
   «Πράγματι αυξήθηκε σε ποσοστό 30% η τιμή των ενοικί-
ων», παραδέχθηκε ο πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Κώ-
στας Γεωργάκος, τονίζοντας ότι αυτό οφείλεται κυρίως σε 
μείωση της ιδιοκατοίκησης, αλλά και σε μετακομίσεις από 

τις μεγάλες κατοικίες περιφερειακά της πόλης στο κέντρο.
   Ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Θεσσαλο-
νίκης Κώστας Χαϊτούδης, αντιπρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, επι-
σήμανε ότι το ποσοστό ιδιοκατοίκησης μειώθηκε και λόγω 
της επιβάρυνσης του ΕΝΦΙΑ, που -όπως είπε- οδήγησε σε 
μεταβιβάσεις/πωλήσεις ακινήτων και στη μη αποδοχή 
κληρονομιών. Συμπλήρωσε, δε, ότι «είναι και αυτός ένας 
λόγος αύξησης των τιμών των ενοικίων, όπως και η διά-
θεση ακινήτων για εγκατάσταση προσφύγων από ΜΚΟ». 
Άλλος σημαντικός λόγος είναι η παύση ανοικοδόμησης 
την τελευταία 10ετία και η μεγάλη μείωση των ενοικίων 
στα προηγούμενα χρόνια ως και 60%.
   Στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο κ. Γεωργάκος επι-
σήμανε ακόμα ότι οι τιμές αγοράς κατοικιών αυξήθηκαν 
έως 10%, εκτιμώντας ωστόσο πως «στο άμεσο μέλλον θα 
πέσουν, αφού σύντομα θα «πέσουν» στην αγορά περί τα 
300.000 ακίνητα, που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους οι 
τράπεζες δεσμευμένα, λόγω «κόκκινων» δανείων».
   Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το «Airbnb», ο κ. Χαϊδούτης 
τόνισε ότι μπορεί να αποδώσει στις περιοχές κοντά στο 
κέντρο και πρόσθεσε ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων διαπιστώ-
νουν ότι «οικονομικά δεν βγαίνουν με τη βραχυχρόνια 
μίσθωση του ακινήτου τους, αφού συνεχίζουν να πληρώ-
νουν λογαριασμούς και φορολογούνται».

ΟΛΠ ΑΕ: ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ 2019 ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ AIRBNB
- Έρευνα του Παρατηρητηρίου Τιμών & Εκτιμήσεων ΝΑ Ευρώπης   
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Γέμισε με νερό το συντριβάνι της πλατείας Ομονοίας -όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ- η ανακατασκευή της οποίας έχει σχεδόν 
ολοκληρωθεί και μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδος, θα 
παραδοθεί για χρήση στους κατοίκους και τους επισκέπτες 
της πρωτεύουσας, όπως έχει ανακοινώσει η Δημοτική 

Αρχή Μπακογιάννη. 
 «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που η πλατεία Ομονοίας 
βρίσκεται στην τελική ευθεία και θα παραδοθεί στους 
κατοίκους της Αθήνας. Πάμε να την αγαπήσουμε από την 
αρχή...», έγραψε σε ανάρτηση του, στα κοινωνικά δίκτυα, 

ο δήμαρχος Αθηναίων ενώ ανάρτησε στο Instagram, σχε-
τικό βίντεο με την στιγμή που άρχιζε να γεμίζει το νερό το 
συντριβάνι, συνοδεύοντας το, από τη φράση, «ετοιμασίες 
στο φουλ, τελευταία φορά που το συντριβάνι είναι άδειο».

Με τη χρήση πρότυπου καταστατικού μέσω είτε της Ηλε-
κτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) είτε των Υπηρε-
σιών μίας Στάσης των Επιμελητηρίων, είναι πλέον εφικτή 
η σύσταση και Ανωνύμων Εταιρειών, όπως αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ολοκληρώνεται η υλοποίηση της 
e-ΥΜΣ, καθώς είναι πλέον εφικτή η ηλεκτρονική σύσταση 
εταιρειών με πρότυπο καταστατικό για όλες τις νομικές 
μορφές (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ) που προβλέπονται στον 
Νόμο 4441/2016.
 Βούληση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, όπως σημειώνεται σε σχετική ανα-

κοίνωση, είναι η αναθεώρηση του εν λόγω Νόμου ώστε 
εντός του 2020 να καταστεί εφικτή η ηλεκτρονική έναρξη 
ατομικής επιχείρησης καθώς και άλλων νομικών μορφών 
εταιρειών, όπως συνεταιρισμοί, που δεν συμπεριλαμβάνο-
νται στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4441/2016.
 Επισημαίνεται από το υπουργείο, ότι η διαδικασία σύ-
στασης εταιρείας μέσω e-ΥΜΣ πραγματοποιείται εξ ολο-
κλήρου ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε 
οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, αλλά ούτε και «ανέβα-
σμα» οποιουδήποτε εγγράφου. Με την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας, η εταιρεία αποκτά αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. και Α.Φ.Μ., 
εγγράφεται στο Επιμελητήριο και αυτόματα ενημερώνεται 

ο ΕΦΚΑ. Οι ιδρυτές λαμβάνουν από το σύστημα ψηφιακά 
υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης και 
της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας.
 Το κόστος σύστασης μέσω e-YMS ανέρχεται στα 18 ευρώ 
για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) και στα 15 
ευρώ για τις προσωπικές εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ). Οι Α.Ε επιβα-
ρύνονται επιπλέον και με το 1‰ επί του κεφαλαίου υπέρ 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανά νομικό τύπο, στον δια-
δικτυακό τόπο της e-ΥΜΣ 
(https://eyms.businessportal.gr).

Ομόφωνα «πέρασαν» από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμ-
βούλιο (ΚΑΣ) οι μελέτες για την εγκατάσταση ανελκυστήρα 
ΑμεΑ στην Ακρόπολη, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Οι μελέτες 
(γεωτεχνική και στατική) εκπονήθηκαν στο πλαίσιο των 
προδιαγραφών για την κατασκευή του νέου ανελκυστήρα, 
οι οποίες εγκρίθηκαν από το ΚΑΣ την 1η Οκτωβρίου 2019.
Όπως ειπώθηκε στη συνεδρίαση, έγινε πολλή δουλειά και 
σε ελάχιστο χρόνο προκειμένου να υπάρξει μια ολοκληρω-
μένη παρουσίαση. Μελετήθηκαν όλες οι παράμετροι και 
θεραπεύτηκαν όλες οι προβληματικές καταστάσεις, φυσικά 
χωρίς η κατασκευή να έχει στηρίγματα επί του αρχαίου 
τείχους, όπως όριζαν και οι προδιαγραφές του Οκτωβρίου. 
Με τη χτεσινή γνωμοδότηση, που δίνει το «πράσινο φως» 
στην κατασκευή του νέου ανελκυστήρα, το έργο θα πραγ-
ματοποιηθεί εντός 4 μηνών. Αυτή είναι η δέσμευση της 
αναδόχου εταιρίας, όπως εκφράστηκε χτες διά στόματος 
του εκπροσώπου του Ιδρύματος Ωνάση που χρηματοδοτεί 
το έργο, το οποίο χαρακτήρισε «εξαιρετικά σημαντικό». 
Μάλιστα σε ερώτηση μέλους αν ο ανελκυστήρας θα είναι 

έτοιμος στα «γενέθλια» του Μουσείου Ακρόπολης, δηλαδή 
στις 20 Ιουνίου, η απάντηση ήταν θετική, εφόσον έχουν 
εγκριθεί οι εν λόγω μελέτες. 
Σύμφωνα με αυτές, θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαι-
τούμενες επεμβάσεις που θα εξασφαλίζουν την ευστάθεια 
του βραχώδους πρανούς, όπως καθαρισμοί του βράχου, 
αρμολόγηση και σφράγιση ανοιχτών επιφανειακών ασυ-
νεχειών με κατάλληλο τσιμεντοκονίαμα, καθώς και ό,τι 
είναι αναγκαίο για την προστασία και ενίσχυση του περιμε-
τρικού τείχους στην περιοχή. Στόχος, η ασφάλεια χρηστών 
και επισκεπτών, αλλά και η εξασφάλιση της υποδομής 
όπου θα εδράζει ο νέος ανελκυστήρας. 
Οι μελέτες που ήρθαν χτες στο ΚΑΣ είχαν εγκριθεί τον πε-
ρασμένο Ιανουάριο από την υπηρεσία, αλλά και από την 
Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΥΣΜΑ, 
ΕΣΜΑ). Επίσης, όπως έγινε γνωστό στη συνεδρίαση, υπάρ-
χει συνολική μελέτη για τον βράχο της Ακρόπολης η οποία 
θα εξεταστεί σε μελλοντικό ΚΑΣ.
O σχεδιασμός του νέου ανελκυστήρα πραγματοποιήθηκε 

έτσι ώστε να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις των προδια-
γραφών των ανελκυστήρων ΑΜΕΑ. Ο θάλαμος θα εξυπη-
ρετεί τη μεταφορά αμαξιδίων και φορείου, ενώ ο σταθμός 
τερματισμού του αναβατορίου στο επίπεδο του αρχαιολο-
γικού χώρου της Ακρόπολης θα επεκταθεί ώστε να εξυπη-
ρετεί τις κινήσεις ενός φορείου. 
Ο νέος ανελκυστήρας θα εκτελεί μία διαδρομή προς την 
Ακρόπολη. Θυμίζουμε ότι, σήμερα, υπάρχουν δύο συστή-
ματα μεταφοράς, το αναβατόριο που ανεβαίνει μέχρι την 
Ακρόπολη και η μεταφορική πλατφόρμα κλίμακας (η οποία 
θα παραμείνει για να εξυπηρετεί τη συντήρηση της νέας 
κατασκευής), η οποία ξεκινά από τον Περίπατο και φτάνει 
ως το αναβατόριο. Επίσης, ότι η υφιστάμενη κατάσταση, η 
οποία είχε εξαρχής προσωρινό χαρακτήρα (δημιουργήθη-
κε το 2004 με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες), παρου-
σιάζει σοβαρά προβλήματα, όπως ανεπαρκείς διαστάσεις 
για τη μεταφορά φορείου, εργοταξιακός χαρακτήρας, κρα-
δασμοί και θόρυβος κατά τη λειτουργία, μεγάλος χρόνος 
ανόδου, συχνές βλάβες κ.ά.

«ΕΤΟΙΜΗ» Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΝΕΡΟ ΤΟ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΤΗΣ

ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΕ ΜΕΣΩ E-ΥΜΣ Η ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ 
ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ   

ΚΑΣ: «ΝΑΙ» ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ   
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Για σημαντικές ανακαλύψεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 
στην Κύπρο, έκανε λόγο ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας της Κύπρου, Γεώργιος Λακκοτρύπης στην ομιλία 
του στην ημερίδα του μορφωτικού ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ που 
πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών και τόνισε –
σύμφωνα με το ΑΠΕ- πως παρά τις προκλητικές ενέργειες της 
Τουρκίας, η χώρα του προσελκύει συνεχώς μεγάλες εταιρίες και 
προωθεί τα συμφέροντά της.
«Η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου θα μπορούσε να αποτε-
λέσει το ρόλο μιας εναλλακτικής πηγής εφοδιασμού, αλλά και 
διαδρομών για την ΕΕ. Υπό αυτό πρίσμα θα πρέπει να εξετάσου-
με την παραβατικότητα και την επιθετικότητα της Τουρκίας και 
είναι γι αυτό το λόγο που πλέον η γεωλογία είναι άρρηκτα συν-
δεδεμένη με την γεωπολιτική. [...] Το παιχνίδι και το ενδιαφέρον 
δεν είναι μονό για τις ενεργειακές πηγές, αλλά αφορά και για τις 
ενεργειακές διαδρομές».
«Προσδοκούμε με το επικείμενο ερευνητικό πρόγραμμα να 
έχουμε ακόμη περισσότερες ανακαλύψεις που θα μας επιτρέ-
ψουν να έχουμε πολύ μεγάλες επιλογές σε ότι αφορά τον τρόπο 
εκμετάλλευσης και τους διαδρόμους που θα επιλεγούν», επεσή-
μανε χαρακτηριστικά. «Η άλλη επιλογή θα ήταν η αδράνεια». 
Όπως τόνισε ο Κύπριος υπουργός Ενέργειας, «η Τουρκία προ-

σπαθεί μέσω των παράνομων ενεργειών της να μας οδηγήσει 
σε κάποια λάθη που θα της επιτρέψουν να νομιμοποιήσει αυτές 
τις παρανομίες της. Πρόθεση της Τουρκίας είναι να μετατρέψει 
την Ανατολική Μεσόγειο σε τουρκική λίμνη».
«Αν βάλουμε στη ζυγαριά τις ενέργειες της Κυπριακής Δημο-
κρατίας και της Ελλάδος που σέβονται απόλυτα το διεθνές δίκαιο 
[...] και από την άλλη τις ενέργειες της Τουρκίας-αν υποθέσουμε 
ότι δεχτεί κάποια στιγμή να πάει έναντι της Κύπρου στη Χάγη- 
είναι ξεκάθαρο που θα γύρει η πλάστιγγα», πρόσθεσε.
Χαρακτήρισε λανθασμένες τις φωνές που καλούν την Κύπρο να 
παγώσει το ενεργειακό της πρόγραμμα ή την καλούν να κάνει 
την Τουρκία ισότιμο μέλος σε όσα διαδραματίζονται στην περιο-
χή, χωρίς αυτή πρώτα να σέβεται το διεθνές δίκαιο. 
Κ. Γκουλέκας: Πρωτοφανής σε ένταση και σε διάρκεια η τουρκι-
κή προκλητικότητα
Για τουρκική επιθετικότητα πρωτοφανή σε ένταση και σε δι-
άρκεια έκανε λόγο από την πλευρά του ο πρόεδρος διαρκούς 
επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων και άμυνας της Βουλής των 
Ελλήνων, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας.
 «Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσο παρατεταμένη περίοδο 
έντασης», σημείωσε και πρόσθεσε πως η γειτονική χώρα προ-
βάλει καινοφανείς ισχυρισμούς ουσιαστικά ανατρέποντας τις 

ίδιες τις θέσεις της.
«Ανατρέποντας σε αρχεία, όλα αυτά που σήμερα αποτελούν 
γκρίζες ζώνες για την Τουρκία, σύμφωνα με την Τουρκία ανή-
κουν στη χώρα μας, ανήκουν στην Ελλάδα. Σε παλαιότερους 
χάρτες της όλα αυτά που σήμερα γκριζάρει η Τουρκία δεν 
υπάρχουν παρά μόνο σε ελληνική περιοχή».
«Για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ειρήνη μας, οφεί-
λουμε μαζί με την εμμονή μας στο διεθνές δίκαιο, παράλληλα 
να εργαζόμαστε έχοντας και ένα πολύ ισχυρό αποτρεπτικό πα-
ράγοντα και αυτός δε μπορεί να είναι άλλος από τις ένοπλες δυ-
νάμεις της χώρας», επεσήμανε ο κ. Γκιουλέκας και υπογράμμισε 
την ανάγκη χάραξης μιας εθνικής πολιτικής και εθνικής γραμμής 
από όλες τις πολιτικές δυνάμεις παρά τις επιμέρους διαφορετικές 
προσεγγίσεις.
Η ημερίδα του μορφωτικού ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ με τίτλο 
«Ασφάλεια και προοπτικές για τους νέους ενεργειακούς δρόμους 
στην Ανατολική Μεσόγειο» πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο 
Εξωτερικών με αφορμή την παρουσίαση της έκδοσης «Εθνικά 
θέματα, εξωτερική πολιτική και Τύπος». Στην εκδήλωση πα-
ρευρέθηκε ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ και ο Κύπριος 
πρέσβης Κυριάκος Κενεβέζος.

Μία πρόταση αντιμετώπισης των πολλαπλών και πολυεπίπεδων 
προβλημάτων της μόλυνσης του βυθού της θάλασσας καταθέ-
τουν 18 μαθητές του Γενικού Λυκείου και του Επαγγελματικού Λυ-
κείου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, μέσα από την εφαρμο-
γή έξυπνων κινητών τηλεφώνων με την ονομασία «oclean», που 
δημιούργησαν.     Οι μαθητές –σημειώνει το ΑΠΕ- συμμετέχουν 

με την πρόταση αυτή στην εμπορική έκθεση και διαγωνισμό για 
την ανάδειξη των τριών καλύτερων «εικονικών επιχειρήσεων», 
που πραγματοποιείται σήμερα Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 
στο Mediterranean Cosmos και διοργανώνεται από το Σωματείο 
Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece.    «Σχε-
διάστηκε για να δώσει τη δυνατότητα σε όλους μας, όταν εντοπί-

ζουμε μόλυνση στον βυθό να επικοινωνούμε το πρόβλημα άμεσα 
και με λίγα μόλις βήματα έχοντας εντοπίσει τη ρύπανση θα μπορεί 
να επιλέξει το είδος -πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο- και το μέγεθος της 
και παράλληλα να δώσει τις ακριβείς συντεταγμένες αφού η εφαρ-
μογή καταγράφει άμεσα τα δεδομένα σε κοινόχρηστο χάρτη», 
εξήγησαν οι μαθητές.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η υλοποίηση 
της τουριστικής ταυτότητας της Πίνδου, καθώς οι έντεκα δήμοι 
της ορεινής Πίνδου ένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν 
το «Δίκτυο Πίνδος», έχοντας την φιλοδοξία να καταστήσουν έναν 
ελκυστικό τουριστικό προορισμό για όλο τον χρόνο. Εκτός από 
διάσημη οροσειρά με όμορφη ενδοχώρα, ιδιαίτερο ανάγλυφο, 
σπάνιες κλιματολογικές συνθήκες, απαράμιλλη φύση, η Πίνδος 
διαθέτει και σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές και μια ανερχό-
μενη τοπική οικονομία, όπως χαρακτηριστικά τονίζεται από τους 
πρωταγωνιστές της πρωτοβουλίας. 
Επικεφαλής του δικτύου αναδείχθηκε πρόσφατα ο μόλις 33 ετών 

δήμαρχος Αργιθέας Καρδίτσας, Ανδρέας Στεργίου, με σημαντική 
ήδη εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση, που ανέλαβε πρόσφα-
τα και αντιπρόεδρος της επιτροπής ορεινών περιοχών της ΚΕΔΕ. 
Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Στεργίου, «η κατοχύρωση 
της “ταυτότητας” της περιοχής, του brand Πίνδος, μέσα από το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός μακρόπνοου αναπτυξιακού 
πλάνου είναι μονόδρομος για να ξεφύγει η περιοχή από την στα-
διακή ερήμωση και να αποτελέσει πρότυπο προορισμό ήπιου και 
οικολογικού τουρισμού».
Μάλιστα, στην πρόσφατη γενική συνέλευση του “Δικτύου Πίν-
δος” μπήκαν φιλόδοξοι στόχοι, ώστε η περιοχή να μπει δυναμικά 

στον τουριστικό χάρτη με οργανωμένες προσπάθειες προβολής 
και εξωστρέφειας, τόνωσης της τοπικής επιχειρηματικότητας, με 
την οργάνωση του εναλλακτικού τουρισμού, τη συστηματική 
προώθηση των τοπικών προϊόντων και φυσικά την ανάδειξη 
πολιτιστικών μνημείων και της απαράμιλλης φύσης του πιο διά-
σημου ορεινού όγκου της χώρας.
«Η Πίνδος έχει μια χρυσή ευκαιρία. Ο φυσικός πλούτος, ο αγροδι-
ατροφικός τομέας και η πολιτιστική της κληρονομιά μπορούν να 
δημιουργήσουν ένα ασύγκριτο τουριστικό προϊόν καθιστώντας 
την στην ουσία, έναν καινούριο ορεινό προορισμό», συμπλήρωσε 
ο κ. Στεργίου.

Τα αποτελέσματα με τους δικαιούχους των Σχεδίων Βελτίωσης 
(υπομέτρο 4.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-
2020) ανήρτησε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπως σημειώνει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Στην απόφαση περιλαμβάνονται 748 επιλέξιμες 
αιτήσεις, οι οποίες καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της 
πρόσκλησης της Περιφέρειας, συνολικής δημόσιας δαπάνης 

41.409.602 ευρώ.  Οι επιλαχόντες ανήλθαν σε 346 ενώ οι προτά-
σεις για ένταξη στα Σχέδια Βελτίωσης που δεν εγκρίθηκαν, ανήλ-
θαν σε 141.  Συνολικά οι προτάσεις που υπεβλήθησαν, ανήλθαν 
σε 1.244, ύψους 127.389.745 ευρώ με τη συνολική δημόσια 
δαπάνη να αγγίζει τα 70.161.884 ευρώ.  Σχετικά με το υπομέτρο 
για την υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ 

καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος (4.1.3) εγκρίθηκαν 
14 αιτήσεις με την επιχορηγούμενη δημόσια στήριξη να φτάνει τα 
196.803 ευρώ.  Σημειώνεται ότι επί των αποτελεσμάτων υπάρχει 
η δυνατότητα υποβολής ένστασης εντός ενός μηνός.

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ»   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ SMARTPHONES ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΕΙ ΤΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΣΤΟΝ ΒΥΘΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
Δημιούργησαν μαθητές λυκείου

 Η ΝΕΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 11 ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ   

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   
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Τη θετική πορεία της ελληνικής ελληνικής οικονομίας δι-
απιστώνει το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη 
Βουλή στέλνοντας, παράλληλα, μήνυμα υπέρ της αύξησης 
του κατώτατου μισθού, ενόψει των διαπραγματεύσεων 
που αναμένεται να ξεκινήσουν μεταξύ των κοινωνικών 
εταίρων για το θέμα αυτό, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ο επικεφαλής του Γραφείου του Προϋπολογισμού του 
Κράτους στη Βουλή, Φραγκίσκος Κουτεντάκης παρουσι-
άζοντας τα συμπεράσματα της έκθεσης του Γραφείου για 
το τέταρτο τρίμηνο του 2019 ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι 
δεν επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες που είχαν εκφρασθεί 
σχετικά με ενδεχόμενες δυσμενείς επιδράσεις στην οικονο-
μία και την απασχόληση από την αύξηση του κατώτατου 
μισθού, οπότε αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στις δια-
πραγματεύσεις για τη νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου 
μισθού. Ο Φ. Κουτεντάκης επισήμανε ότι είναι ιδιαίτερα 
ενθαρρυντικά τα δεδομένα για την πορεία των δημοσιο-
νομικών μεγεθών. Μάλιστα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
του Γραφείου το πρωτογενές πλεόνασμα του 2019 ανήλθε 
στα 6,355 δισ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το 
2018 (6,640 δισ. ευρώ). Εξέφρασε πάντως τις επιφυλάξεις 
του σχετικά με το νέο καθεστώς εισφορών των ελεύθερων 
επαγγελματιών που προβλέπει το νέο ασφαλιστικό νομο-
σχέδιο. Οπως επισήμανε επαναφέρει την «ευνοϊκότερη 
μεταχείριση των ελεύθερων επαγγελματιών σε σχέση με 
τους υπόλοιπους εργαζόμενους, μια από τις βασικές αιτίες 
των ιδιαίτερα υψηλών ποσοστών αυτοαπασχόλησης (χω-
ρίς προσωπικό) που καταγράφει διαχρονικά η χώρα μας 
(22% έναντι 9% στην Ευρωζώνη) με αρνητικές επιπτώσεις 
στη συνολική παραγωγικότητα και στα δημόσια έσοδα».

Αναλυτικότερα τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης του 
Γραφείου Προυπολογισιμού του Κράτους στη Βουλή για το 
τέταρτο τρίμηνο του 2019 είναι τα ακόλουθα:
«Τα μακροοικονομικά δεδομένα της ελληνικής οικονομίας 
διατηρούν τη θετική δυναμική τους. Οι ρυθμοί μεγέθυνσης 
του δεύτερου και τρίτου τριμήνου του 2019 υπερβαίνουν 
το 2% υποδηλώνοντας επιτάχυνση της οικονομικής δρα-
στηριότητας με ενισχυμένο τον ρόλο των εξαγωγών, το 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παραμένει ισορροπη-
μένο, η ανεργία συνεχίζει να μειώνεται, η απασχόληση 

αυξάνεται και ο πληθωρισμός ανακάμπτει. Επιπλέον, οι 
βραχυχρόνιοι δείκτες οικονομικής δραστηριότητας καθώς 
και οι δείκτες προσδοκιών και οικονομικού κλίματος συ-
νεχίζουν να κινούνται σε θετική κατεύθυνση. Με βάση τα 
ανωτέρω, η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας αναμέ-
νεται να συνεχιστεί, παρά την αυξημένη αβεβαιότητα από 
το εξωτερικό περιβάλλον και την υποτονική ανάπτυξη της 
οικονομίας της Ευρωζώνης. Το θετικό κλίμα αντανακλάται 
στην πρόσφατη αναβάθμιση του αξιόχρεου της χώρας 
από τον οίκο Fitch (σε BB από ΒΒ- με θετικές προοπτικές) 
και στην άνοδο του χρηματιστηρίου. Σε αυτό το πλαίσιο οι 
χειμερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν 
αναθεωρήσει προς τα πάνω το ρυθμό μεγέθυνσης της 
ελληνικής οικονομίας στο 2,2% για το 2019 και 2,4% για 
το 2020. 
Μια λιγότερο θετική εξέλιξη που αξίζει να επισημανθεί είναι 
η μείωση του δείκτη μισθολογικού κόστους (-1,2%) σε ετή-
σια βάση κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019, ανακόπτοντας 
μια περίοδο εφτά τριμήνων συνεχούς αύξησης. Η εξέλιξη 
αυτή αποτελεί ένδειξη της περιορισμένης επίδρασης της 
αύξησης του κατώτατου μισθού (από τον Ιανουάριο 2019) 
στους υπόλοιπους μισθούς της οικονομίας (spillover). 
Αυτή η διαπίστωση, σε συνδυασμό με τη διατήρηση της 
αυξητικής τάσης στην απασχόληση, δεν επιβεβαιώνει τις 
ανησυχίες που είχαν εκφραστεί σχετικά με τις ενδεχόμενες 
δυσμενείς επιδράσεις της αύξησης του κατώτατου μισθού 
και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ενόψει των διαπραγματεύ-
σεων για τη νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού.
Τα δημοσιονομικά δεδομένα δείχνουν ιδιαίτερα ενθαρρυ-
ντικά, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία της γενικής κυβέρνη-
σης και την εκτίμηση του Γραφείου Προϋπολογισμού, το 
πρωτογενές δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2019 φαίνε-
ται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στα περσινά επίπεδα. Αυτό 
καταδεικνύει τη δημοσιονομική ανθεκτικότητα της ελληνι-
κής οικονομίας καθώς επιτυγχάνεται παρά τα επεκτατικά 
μέτρα που λήφθηκαν στη διάρκεια του έτους. Η διατήρηση 
της δημοσιονομικής σταθερότητας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη 
αφού αποτελεί τη βασική συνθήκη διασφάλισης της αξιο-
πιστίας του ελληνικού δημοσίου. 
Σε αυτό το πλαίσιο, σημαντική θετική εξέλιξη αποτελεί η 
έκδοση 15ετούς ομολόγου με τρία πολύ ενθαρρυντικά χα-

ρακτηριστικά, τη λήξη του ομολόγου πέραν του 2032, την 
ιδιαίτερα χαμηλή απόδοση και το υψηλό ποσοστό υπερ-
κάλυψης. Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με την πρόσφατη 
υποχώρηση των αποδόσεων των δεκαετών ελληνικών 
ομολόγων κάτω από το 1%, συνηγορούν στη βελτίωση 
της εμπιστοσύνης των αγορών στα ελληνικά ομόλογα, 
και καταδεικνύουν ότι οι διεθνείς επενδυτές θεωρούν το 
ελληνικό χρέος βιώσιμο και παραμένουν αισιόδοξοι για τη 
μελλοντική πορεία της ελληνικής οικονομίας. 
 Σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που κατατέ-
θηκε στη Βουλή αυξάνονται τα ποσοστά αναπλήρωσης για 
χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο των 30 ετών, μειώνονται οι 
εισφορές της μισθωτής εργασίας για επιδόματα ανεργίας, 
εργατική κατοικία και εργατική εστία, καταργείται το ανώ-
τατο όριο του αθροίσματος κύριας και επικουρικής σύντα-
ξης, θεσπίζεται προαιρετική ασφάλιση για λήψη επικουρι-
κής σύνταξης και εφάπαξ παροχής και ολοκληρώνεται η 
ενοποίηση των ασφαλιστικών φορέων με την ένταξη του 
ΕΤΕΑΕΠ στον ΕΦΚΑ. Επίσης, καταργείται η 13η σύνταξη και 
η εξοικονόμηση που προκύπτει (0,5% του ΑΕΠ) κατευθύ-
νεται στη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου 
της Επικρατείας και σε άλλες πολιτικές κοινωνικής ασφά-
λισης, πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης και υγείας. 
Ωστόσο, η πιο σημαντική αλλαγή που εισάγει το νέο ασφα-
λιστικό νομοσχέδιο είναι η αποσύνδεση των εισφορών 
από το εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και 
τους αγρότες, με τη θέσπιση έξι κατηγοριών εισφορών 
από τις οποίες μπορεί να επιλέξει ελεύθερα ο ασφαλισμέ-
νος. Πρόκειται ουσιαστικά για επαναφορά του καθεστώτος 
που τροποποίησε η ασφαλιστική μεταρρύθμιση του νόμου 
4387/2016, στα πλαίσια εξορθολογισμού του συστήματος 
και ίσης μεταχείρισης των ασφαλισμένων, αυτοαπασχο-
λούμενων ή μισθωτών. Η ακύρωση αυτής της μεταρ-
ρύθμισης επανεισάγει την ευνοϊκότερη μεταχείριση των 
ελεύθερων επαγγελματιών σε σχέση με τους υπόλοιπους 
εργαζόμενους, μια από τις βασικές αιτίες των ιδιαίτερα 
υψηλών ποσοστών αυτοαπασχόλησης (χωρίς προσωπι-
κό) που καταγράφει διαχρονικά η χώρα μας (22% έναντι 
9% στην Ευρωζώνη) με αρνητικές επιπτώσεις στη συνολι-
κή παραγωγικότητα και στα δημόσια έσοδα».

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ: ΘΕΤΙΚΗ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Και μήνυμα υπέρ της αύξησης του κατώτατου μισθού   
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Να ενεργοποιηθεί, με τη ψήφιση του νέου ασφαλιστικού, η 
πρωτοβουλία του «Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων» ζή-
τησε -σύμφωνα με το ΑΠΕ- από το υπουργείο Εργασίας το 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά.
Στο Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων θα εντάσσονται επιχει-
ρήσεις με αποδεδειγμένα υποδειγματική συμπεριφορά ως 
προς τις υποχρεώσεις τους στους εργαζομένους και στην 
πολιτεία. Οι συνεπείς επιχειρήσεις πρέπει επιτέλους να ανα-
γνωρίζονται και να επιβραβεύονται, τυπικά και ουσιαστικά 
με το μέτρο «Περσέας» το οποίο αν και ψηφίστηκε το 2014, 
δεν εφαρμόστηκε μέχρι σήμερα. Όσοι μάλιστα πληρούν τα 
κριτήρια που θα θεσπιστούν, θα πρέπει να απολαμβάνουν 
μία επιπλέον μείωση του μη μισθολογικού κόστους, καθώς 
και άλλες διοικητικές και φορολογικές διευκολύνσεις. Στο 

πλαίσιο αυτό θα απαλλάσσονται και από τον αναπόφευ-
κτο διοικητικό φόρτο που επιφέρουν οι συχνές επισκέψεις 
ελεγκτικών κλιμακίων. Η μείωση των εισφορών σε συνδυ-
ασμό με μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων θα βελ-
τιώσει τη ρευστότητα και έτσι θα δημιουργηθούν περισσό-
τερες ευκαιρίες για προσλήψεις, αυξήσεις και επενδύσεις 
παγίων. Από την ελάφρυνση στις εισφορές οι υπολογισμοί 
δείχνουν ότι τα κέρδη για τις επιχειρήσεις θα είναι επίσης 
σημαντικά. 
Το ΕΒΕΠ προτείνει μάλιστα να επιτρέπεται στις επιχειρήσεις 
που θα συμπεριλαμβάνονται στη λίστα του «Λευκού Μη-
τρώου» να μπορούν να επιβραβεύουν τους εργαζόμενους 
τους με ετήσιο «πριμ παραγωγικότητας», χωρίς όμως 
ασφαλιστικές επιβαρύνσεις, μέχρι το όριο ενός επιπλέον 

μισθού. 
Με αυτό τον τρόπο εκτιμάται ότι κερδισμένοι θα είναι επι-
χειρήσεις και εργαζόμενοι, αφού έτσι θα δοθούν κίνητρα 
να ενισχυθεί το εισόδημα τους σε ετήσια βάση, αυξάνοντας 
αντίστοιχα την κατανάλωση και βοηθώντας με αυτόν τον 
τρόπο την αύξηση του ΑΕΠ της χώρας. Επιπλέον το ΕΒΕΠ 
προτείνει για τη διευκόλυνση της ρευστότητας εξαγωγικών 
και άλλων συνεπών επιχειρήσεων με πιστωτικό ΦΠΑ, να 
δοθεί η δυνατότητα να συμψηφίζεται με τις τρέχουσες 
ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Είναι βεβαίως ευνόητο, ότι 
όσοι περισσότεροι ενταχθούμε στο «Λευκό Μητρώο Επι-
χειρήσεων» τόσο ταχύτερη θα είναι η μετάβαση όλων μας 
σε ένα νέο σύγχρονο και βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα με 
χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές.

  Σε 1.076.134 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμέ-
νων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (ανα-
ζητούντων εργασία), τον Ιανουάριο του 2020, αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανερ-
γίας του ΟΑΕΔ για τον Ιανουάριο του 2020, από αυτά, 
508.727 (ποσοστό 47,27%) είναι εγγεγραμμένα στο μη-
τρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότε-
ρο των 12 μηνών και 567.407 (ποσοστό 52,73%) είναι εγ-
γεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα 
μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανήλθαν σε 402.662 
(ποσοστό 37,42%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 673.472 
(ποσοστό 62,58%).

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων 
εργασία), τον Ιανουάριο 2020, ανήλθε σε 62.657 άτομα. Οι 
άνδρες ανήλθαν σε 20.726 (ποσοστό 33,08%) και οι γυ-
ναίκες σε 41.931 (ποσοστό 66,92%).
Με βάση τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, το σύνολο των εγγεγραμ-
μένων ανέργων διαμορφώθηκε σε 1.138.791 άτομα, τον 
Ιανουάριο του 2020, έναντι 1.128.421 ατόμων, σε σχέση 
με τον προηγούμενο μήνα (Δεκέμβριο του 2019), κα-
ταγράφοντας ποσοστιαία μεταβολή +0,92% και έναντι 
1.127.089 ατόμων, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 
2019, παρουσιάζοντας ποσοστιαία μεταβολή +1,04%.
Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, τον Ιανουάριο 
2020, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθη-

καν εντός του αντίστοιχου μήνα), ανήλθε σε 250.310 άτο-
μα, από τα οποία οι 131.008 (ποσοστό 52,34%) είναι κοι-
νοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 119.302 
(ποσοστό 47,66%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμά-
των. Οι άνδρες ανήλθαν σε 110.466 (ποσοστό 44,13%) και 
οι γυναίκες σε 139.844 (ποσοστό 55,87%).
Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 105.299 
(ποσοστό 42,07%) είναι κοινοί, 2.740 (ποσοστό 1,09%) 
είναι οικοδόμοι, 119.302 (ποσοστό 47,66%) είναι εποχικοί 
τουριστικών επαγγελμάτων, 21.961 (ποσοστό 8,77%) εί-
ναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 641 (ποσοστό 0,26%) είναι 
εκπαιδευτικοί και 367 (ποσοστό 0,15%) είναι λοιποί.

Τρία βασικά προβλήματα υπερφορολόγησης, (δημοτικά 
τέλη, αυξήσεις ΔΕΚΟ, τέλη καθαριότητας), οι συχνές αλλα-
γές στις χρήσεις γης χωρίς καμία σχετική ενημέρωση των 
φορέων και οι επιβαρύνσεις των επιχειρήσεων εστίασης 
από πρόσθετους φόρους για τα τραπεζοκαθίσματα, ήταν 
ορισμένα από τα ζητήματα που αποτέλεσαν αντικείμενο της 
συζήτησης σε συνάντηση εργασίας με τον δήμαρχο Σερρών, 
Αλέξανδρο Χρυσάφη, τον γενικό γραμματέα της ΓΣΕΒΕΕ, 
Αθανάσιο Νικολόπουλο, τον πρόεδρο της ΟΕΒΕ Σερρών, Σω-
τήρη Κοτσαμπά και τον πρόεδρο της Ένωσης Επισκευαστών 
Αυτοκινήτων Ν. Σερρών, Ανδρέα Μπαρακλή, σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
  Σε ανακοίνωση της ΓΣΕΒΕΕ αναφέρεται ότι η συνάντηση 
εργασίας έγινε στο πλαίσιο εξέτασης των σημαντικότερων 
προβλημάτων των ΜμΕ σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να 

διερευνηθούν εφικτές λύσεις επί αυτών μέσω της από κοινού 
συνεργασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης με τους φορείς των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 Προερχόμενος και ο ίδιος από τον επιμελητηριακό χώρο, ο 
δήμαρχος Σερρών χαρακτήρισε τις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις ως προστιθέμενη αξία που αξίζει την υποστήριξη του 
δήμου για να αναπτυχθεί περισσότερο και δήλωσε πως στον 
καινούργιο ρόλο που υπηρετεί,  η σύνθεση δυνάμεων για 
την στήριξη των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων 
αποτελεί ένα από τους κύριους στόχους του.
 Ο γενικός γραμματέας της ΓΣΕΒΕΕ τόνισε πως η πραγματική 
εικόνα των επιχειρήσεων είναι χειρότερη από αυτή που απο-
τυπώνεται και πως η σύνθεση δυνάμεων είναι επιβεβλημένη 
αν θέλουμε πραγματικά να αλλάξουμε τη ρότα που βαδίζει η 
χώρα, για να αναφέρει στη συνέχεια τα ακόλουθα: « η συν-

δρομή του Δημάρχου είναι εξαιρετικά σημαντική και απαραί-
τητη ώστε να ανοίξει ένας ουσιαστικός δίαυλος επικοινωνίας 
με τις επιχειρήσεις και να δημιουργηθεί η τόσο απαραίτητη 
για την τοπική αγορά «ομπρέλα προστασίας» από τις αθέμιτα 
ανταγωνιστικές αγορές των γειτονικών χωρών».
 Ο κ. Κοτσαμπάς ζήτησε άμεσες παρεμβάσεις για την στήριξη 
των μικρομεσαίων σχολιάζοντας ότι «πολλές φορές οι επι-
χειρήσεις, δυστυχώς, δεν υποστηρίζονται από τους φορείς οι 
οποίοι έχουν την δυνατότητα να το πράξουν».
 Τέλος, ο κ. Μπαρακλής υπογράμμισε την αναγκαιότητα 
ύπαρξης μιας ενιαίας στάσης μεταξύ φορέων, τοπικής αυ-
τοδιοίκησης και πολιτείας, κυρίως σε περιοχές με τέτοια 
ζητήματα - αλλά και γενικότερα-  ώστε να έχει πραγματική 
υπόσταση οποιοδήποτε σχέδιο ανάπτυξης των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων και των τοπικών οικονομιών.

ΤΟ ΕΒΕΠ ΖΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΛΕΥΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   

 ΟΑΕΔ: ΣΕ 1.076.134 ΑΤΟΜΑ ΑΝΗΛΘΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Τον Ιανουάριο του 2020. Οριακή αύξηση του συνόλου των εγγεγραμμένων ανέργων

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ 
Για τα προβλήματα των μικρομεσαίων σε τοπικό επίπεδο
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   Η μεσαία εισοδηματική τάξη καταβάλλει σήμερα –σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ- το 51% των φορολογικών εσόδων, ενώ 
πριν την κρίση κατέβαλε το 39,3%. Αντίστοιχα, η υψηλότε-
ρη εισοδηματική τάξη, που συρρικνώθηκε αριθμητικά και 
εισοδηματικά, σήμερα καταβάλει το 38,1% των φορολογι-
κών εσόδων έναντι άνω του 50% που κατέβαλε πριν την 
κρίση. 
 Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στο μηνιαίο δελτίο 
οικονομικών εξελίξεων του ΣΕΒ ο οποίος εκτιμά ότι οι 
εξελίξεις αυτές αποτυπώνουν είτε την μετακίνηση νοικο-
κυριών σε χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια είτε την μη 
καταγραφή τους στις στατιστικές λόγω της μετανάστευσης 
στο εξωτερικό, εγκατάλειψης επιχειρηματικών δραστηριο-
τήτων, κ.λ.π.
 Σημειώνεται, ότι με διεθνείς ορισμούς, ως μεσαία εισοδη-
ματική τάξη ορίζονται τα νοικοκυριά με διαθέσιμο εισόδη-
μα μεταξύ 75% και 200% του διάμεσου εισοδήματος όλων 
των νοικοκυριών. Σύμφωνα με την ανάλυση του ΣΕΒ, στην 

Ελλάδα το διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα για ένα νοικοκυριό 
με δύο ενήλικες και δύο παιδιά άνω των 14 ετών, προσ-
διορίζεται το 2018 σε 19.700 ευρώ ενώ το 2009 - 2010 
ήταν 30.000 ευρώ. Έτσι, στη μεσαία εισοδηματική τάξη 
ανήκουν τα (τετραμελή) νοικοκυριά με διαθέσιμο εισόδη-
μά μεταξύ 14.700 ευρώ (75% του διάμεσου) και 39.300 
ευρώ (200% του διάμεσου) ενώ το όριο της φτώχειας είναι 
9.850 ευρώ.
«Την περίοδο των Μνημονίων παρατηρείται μια διόγκω-
ση του μεριδίου των νοικοκυριών (και των αντίστοιχων 
εισοδημάτων) της μεσαίας εισοδηματικής τάξης, αλλά και 
της χαμηλής εισοδηματικής τάξης άνω του ορίου της φτώ-
χειας, με αντίστοιχη μείωση του μεριδίου των νοικοκυριών 
της υψηλής εισοδηματικής τάξης και της χαμηλής εισοδη-
ματικής τάξης κάτω του ορίου της φτώχειας», καταλήγει 
ο ΣΕΒ. «Με άλλα λόγια, παρατηρείται μια καθαρή μετανά-
στευση νοικοκυριών από τα υψηλά στα χαμηλότερα εισο-
δηματικά στρώματα, με το μερίδιο των νοικοκυριών κάτω 

του ορίου της φτώχειας να μειώνεται, καθώς η μείωση 
του διαθέσιμου εισοδήματος την περίοδο των Μνημονίων 
συντελέστηκε λαμβάνοντας υπόψιν κατά το δυνατόν την 
ανάγκη να μην πληγούν τα σχετικώς χαμηλότερα εισοδη-
ματικά στρώματα. Συμπερασματικά, η χώρα μας κατάφερε 
να βγει από την κρίση, αλλά με τα μεσαία και υψηλά εισο-
δηματικά στρώματα να επωμίζονται ένα τεράστιο πρόσθε-
το φορολογικό βάρος. 
Σήμερα, τα δημοσιονομικά της χώρας είναι σε ισορροπία 
και έχει αρχίσει η αντιστροφή της υπερφορολόγησης. Στην 
διαδικασία αυτή, χρειάζεται μεγάλη προσοχή ώστε η μείω-
ση της φορολογίας να συνοδεύεται από αναπτυξιακά μέ-
τρα, περιορισμό της φοροδιαφυγής και τη διαφύλαξη της 
δημοσιονομικής σταθερότητας. Άλλωστε στην Ελλάδα, οι 
εκλογές κερδίζονται και χάνονται με βάση την αβεβαιότητα 
που βιώνει η μεσαία τάξη λόγω της οικονομικής δυσπρα-
γίας, η οποία συνδέεται άμεσα με την υπερφορολόγηση, 
που την πλήττει».

ΣΕΒ: Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 38% ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΝΑΝΤΙ 50% 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

 Στα 4,1 δισ. ευρώ αυξήθηκε η αξία των ξένων άμεσων 
επενδύσεων που εισέρρευσαν στη χώρα το 2019, έναντι 
3,4 δισ. ευρώ το 2018, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
   Τη χρονιά που μας πέρασε, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Τραπέζης της Ελλάδος, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχου-
σών συναλλαγών περιορίστηκε κατά το ήμισυ σε σχέση 
με το 2018 και διαμορφώθηκε σε 2,6 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη 
αυτή στο Ισοζύγιο Πληρωμών της χώρας οφείλεται κυρίως 
στην αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών 
και στην καταγραφή πλεονάσματος, έναντι ελλείμματος, 
στο ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων. Παράλληλα, 
περιορίστηκε και το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών 
εισοδημάτων.
   Οι εξελίξεις αυτές υπεραντιστάθμισαν τη διεύρυνση του 
ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών, η οποία προήλθε 
κυρίως από τη διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου 
αγαθών χωρίς καύσιμα, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου 
καυσίμων περιορίστηκε. Οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύ-
σιμα αυξήθηκαν (4,5% σε τρέχουσες και 4,9% σε σταθερές 
τιμές) με ταχύτερο ρυθμό από τις αντίστοιχες εισαγωγές 

(3,7% τόσο σε τρέχουσες όσο και σε σταθερές τιμές). 
Ωστόσο, οι συνολικές εξαγωγές και εισαγωγές παρέμειναν 
σχεδόν αμετάβλητες, λόγω της μείωσης των εξαγωγών και 
των εισαγωγών καυσίμων.
   Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών 
οφείλεται στη βελτίωση πρωτίστως του ισοζυγίου ταξι-
διωτικών υπηρεσιών και δευτερευόντως του ισοζυγίου 
μεταφορών, ενώ αύξηση παρουσίασε το έλλειμμα του 
ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών. Οι εισπράξεις από ταξιδι-
ωτικές υπηρεσίες και οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών 
αυξήθηκαν κατά 12,8% και 4,1% αντίστοιχα σε σχέση με 
το 2018. Οι εισπράξεις από μεταφορές, κυρίως θαλάσσιες, 
αυξήθηκαν κατά 3%. Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτο-
γενών εισοδημάτων περιορίστηκε λόγω της μείωσης των 
καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, 
αντισταθμίζοντας τη μείωση του πλεονάσματος στα λοιπά 
εισοδήματα. Τέλος, το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημά-
των κατέγραψε πλεόνασμα, έναντι ελλείμματος το 2018, 
κατόπιν της αύξησης των καθαρών εισπράξεων του τομέα 
της γενικής κυβέρνησης που συνδέεται με την επιστροφή, 

από τον ESM, των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα (SMP/
ANFA) το Μάιο το Δεκέμβριο του 2019. 
   Το 2019, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
και κεφαλαίων παρουσίασε έλλειμμα 1,9 δισ. ευρώ, έναντι 
ελλείμματος 4,9 δισ. ευρώ το 2018.
   Στο Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στις επεν-
δύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή αύξηση των απαιτήσε-
ων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως 
στην αύξηση (κατά 25 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων 
κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερι-
κού. Η αύξηση αυτή στο μεγαλύτερο μέρος της συνδέεται 
με την τιτλοποίηση δανείων της Τραπέζης Πειραιώς , η 
οποία πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο και συνδυάστηκε 
με ισόποση αύξηση των λοιπών επενδύσεων μη κατοίκων 
στην Ελλάδα. Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεών τους 
οφείλεται κυρίως στην αύξηση (κατά 1,7 δισ. ευρώ) των 
τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμ-
μάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

ΣΤΑ 4,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΠΕΡΥΣΙ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος   
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Το μεθάνιο αποτελεί ισχυρό «αέριο του θερμοκηπίου» που ενοχο-
ποιείται, όπως και το διοξείδιο του άνθρακα, για την άνοδο της θερ-
μοκρασίας και την κλιματική αλλαγή. Τώρα, μια νέα επιστημονική 
μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εκπομπές μεθανίου στην 
ατμόσφαιρα, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες, 
είχαν υποεκτιμηθεί σοβαρά μέχρι σήμερα, καθώς στην πραγμα-
τικότητα είναι 25% έως 40% μεγαλύτερες σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Γεωεπιστημών και Επι-
στήμης του Περιβάλλοντος, Βασίλι Πετρένκο του Πανεπιστημίου 
του Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης, που έκαναν τη σχετική δημοσί-
ευση στο περιοδικό «Nature», υπολόγισαν ότι οι φυσικές εκπομπές 
μεθανίου είναι πολύ μικρότερες και οι ανθρωπογενείς είναι σημα-
ντικά περισσότερες από ό,τι είχε εκτιμηθεί.
Το μεθάνιο είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ανθρωπογενής παράγων 
της κλιματικής αλλαγής μετά το διοξείδιο του άνθρακα. Σε σχέση με 
το τελευταίο, το μεθάνιο έχει σχετικά σύντομη ζωή, καθώς κατά 
μέσο όρο διαρκεί μόνο εννέα χρόνια στην ατμόσφαιρα, ενώ το διο-
ξείδιο για περίπου ένα αιώνα. Αυτό καθιστά το μεθάνιο κατ’ εξοχήν 
ιδανικό στόχο για περιορισμό των εκπομπών άνθρακα σε σύντομο 
χρονικό ορίζοντα.

Το μεθάνιο στην ατμόσφαιρα διακρίνεται σε δύο κατηγορίες, με 
βάση την «υπογραφή» του άνθρακα-14 που περιέχει, ενός σπά-
νιου ραδιενεργού ισοτόπου. Αφενός, στο αρχαίο μεθάνιο που έχει 
ηλικία εκατομμυρίων ετών και βρίσκεται σε αρχαία αποθέματα 
υδρογονανθράκων και το οποίο δεν περιέχει πια άνθρακα-14, 
και αφετέρου στο «φρέσκο» μεθάνιο βιολογικής προέλευσης που 
παράγεται από φυτά και ζώα και το οποίο περιέχει άνθρακα-14. Το 
βιολογικό μεθάνιο εκπέμπεται από υδροβιότοπους, ορυζώνες, χω-
ματερές, αγελάδες κ.α. Το μεθάνιο στα έγκατα της Γης εκπέμπεται 
είτε μέσω φυσικών γεωχημικών διαδικασιών, είτε λόγω εξόρυξης 
από τους ανθρώπους.
Οι συνολικές εκπομπές μεθανίου στην ατμόσφαιρα έχουν αυξηθεί 
περίπου κατά 150% κατά τους τελευταίους τρεις αιώνες. Έως τώρα 
ήταν δύσκολο να ξεχωρίσουν οι επιστήμονες την ακριβή πηγή 
προέλευσης αυτών των εκπομπών, δηλαδή το ποσοστό που πη-
γάζει από φυσικές διαδικασίες και εκείνο από βιολογικές. Κεντρικό 
ζητούμενο αποτελεί πόσο μεθάνιο εκπέμπεται από τη φύση και 
πόσο από τους ανθρώπους.
Οι ερευνητές συνέλεξαν από τη Γροιλανδία πυρήνες πάγου με 
εγκλωβισμένο αέρα, που αποτελούν ένα είδος χρονοκάψουλας, η 
οποία επέτρεψε την ανάλυση του αέρα διαχρονικά, από τις αρχές 

του 18ου αιώνα (πριν τη Βιομηχανική Επανάσταση) έως σήμερα. 
Παράλληλα, έλαβαν υπόψη τους παλαιότερα ανάλογα στοιχεία 
από την Ανταρκτική.
Οι άνθρωποι άρχισαν να χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα σε 
σημαντικές ποσότητες από τα μέσα του 19ου αιώνα. Μετρώντας 
τα επίπεδα του ισοτόπου άνθρακα-14 στον αέρα των τελευταίων 
αιώνων, οι ερευνητές βρήκαν ότι έως περίπου το 1870 σχεδόν 
όλο το μεθάνιο που είχε εκλυθεί στην ατμόσφαιρα ήταν βιολογικής 
προέλευσης. Όμως στη συνέχεια, λόγω κυρίως της αυξανόμενης 
εξόρυξης καυσίμων, το ανθρωπογενές μεθάνιο άρχισε να αυξάνε-
ται με γρήγορο ρυθμό.
Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι οι φυσικές γεωλογικές εκπομπές με-
θανίου κατά την περίοδο 1750-2013 ήσαν περίπου 1,6 έως 5,4 
teragrams (τρισεκατομμύρια γραμμάρια) ετησίως, περίπου δέκα 
φορές μικρότερες από τις εκτιμήσεις που ενσωματώνονται στα 
σημερινά μοντέλα για τις συνολικές εκπομπές μεθανίου. Αυτό, 
τονίζουν, δείχνει ότι οι ανθρωπογενείς εκπομπές μεθανίου από τα 
ορυκτά καύσιμα υποεκτιμώνται κατά 38 έως 58 teragrams ετησί-
ως, δηλαδή κατά 25% έως 40%.
 Σύνδεσμος για την επιστημονική δημοσίευση:
https://www.nature.com/articles/s41586-020-1991-8

Μνημόνιο με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
στους κατοίκους των νησιών και ιδίως των μικρών και απομα-
κρυσμένων, μέσω της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών σε νησιωτικές 
περιοχές, στον τομέα της Κατάρτισης και της Διά Βίου Μάθησης, με 
έμφαση στη νεολαία, υπογράφηκε σήμερα στη Γενική Γραμματεία 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, στον Πειραιά. Το Μνημόνιο Συ-
νεργασίας υπογράφηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος 
Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ), που αποτελεί την κεντρική 
πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης, που στοχεύει στην ολι-
στική βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει το Δημόσιο προς τους 
πολίτες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Συνυπογράφηκε δε μεταξύ των γενικών γραμματειών Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής, από τους γενικούς γραμματείς Λεωνίδα Χρι-
στόπουλο, Γιώργο Βούτσινο και Χριστιάνα Καλογήρου
   Το μνημόνιο στοχεύει:
   - Στον εντοπισμό των δράσεων εκείνων που θα συμβάλλουν 
στην ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση 
ενηλίκων και τη σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική 
διαδικασία.
   - Στην ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις διαρκώς μετα-
βαλλόμενες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες.
   - Στην ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην κατάρτιση 
και κατ’ επέκταση στην αγορά εργασίας.
   - Στη συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφο-
ρίας».
   - Στην ανάπτυξη της ικανότητας του ενεργού πολίτη.
   - Στην καλλιέργεια θετικής στάσης ως προς τη μάθηση.

   - Στην ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων.
   - Στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.
   - Στην αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και 
κοινωνικής κατάστασης, της νεολαίας και των μελών ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων.
   Σε κοινή τους δήλωση οι τρεις γενικοί γραμματείας ανέφεραν: 
«Σε έναν κόσμο που αλλάζει, εξελίσσεται και δικτυώνεται με πρω-
τοφανείς ρυθμούς, εθνική προτεραιότητα αποτελεί η μέριμνα για 
τους νησιώτες μας, ειδικά των απομακρυσμένων νησιωτικών 
περιοχών.
   Με τη χρήση νέων τεχνολογιών και με διαδικασίες προσαρμο-
σμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των νησιωτών μας, στοχεύουμε στη 
δημιουργία της Ψηφιακής Νησιωτικότητας στον τομέα της Κατάρ-
τισης και της Διά Βίου Μάθησης».
Οι προβλεπόμενες δράσεις-έργα στα πλαίσια του μνημονίου είναι:
   - Μελέτη χαρτογράφησης για τον εντοπισμό των διαδικασιών 
εκείνων που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των διαφορετικών 
ηλικιακών ομάδων της νησιωτικής Ελλάδας σε συνδυασμό με την 
αξιοποίηση του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράς 
εργασίας για την πρόταση και επιλογή ειδικοτήτων αρχικής ή και 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.
   - Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή (πχ επε-
ξεργασία κειμένου - διαδίκτυο, διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες 
στην καθημερινή ζωή, ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
δημιουργία ιστοσελίδας, ηλεκτρονική εφημερίδα, χρήση ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας κά.) προσαρμοσμένες στις ανάγκες των νησιω-
τικών περιοχών.
   - Διερεύνηση εναλλακτικών εργαλείων εκμάθησης σε πεδία όπως 
ο τουρισμός (πχ οικοτουρισμός, αγροτουρισμός) και ξένων γλωσ-

σών που χρησιμεύουν για τον τουρισμό, όπως αγγλικά, γαλλικά, 
γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, κινεζικά, τουρκικά κά., ανά-
λογα με τον τουρισμό κάθε περιοχής).
   - Διερεύνηση εναλλακτικών εργαλείων ενίσχυσης βασικών 
γνώσεων οργάνωσης της καθημερινής ζωής (πχ περιβάλλον και 
καθημερινή ζωή, οικολογικές λύσεις για το σπίτι, πρακτικές συμ-
βουλές (υγιεινής) διατροφής, αγωγή υγείας-πρώτες βοήθειες, 
υπολογισμός των δαπανών του νοικοκυριού, σύγχρονες τραπεζι-
κές συναλλαγές κά).
   - Εντοπισμός παροχής εναλλακτικών τρόπων απόκτησης δεξιοτή-
των για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας (πχ επιχειρηματικό-
τητα και τουριστική-πολιτιστική ανάπτυξη, αγροτική επιχειρημα-
τικότητα-marketing αγροτικών προϊόντων, βιολογικά προϊόντα: 
παραγωγή-πστοποίηση-δάθεση, ηλεκτρονική επιχειρηματικότη-
τα-e-επιχειρείν, πράσινη επιχειρηματικότητα, δημιουργία ατομικής 
επιχείρησης-πηγές χρηματοδότησης για νησιωτικές περιοχές).
   - Διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων εκπαίδευσης των εκπαι-
δευτών και των στελεχών, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των 
νησιωτικών περιοχών, όπως εκπαίδευση εκπαιδευτών αρχικής 
επαγγελματικής κατάρτισης και ενηλίκων, επιμόρφωση στελεχών 
διοίκησης, επιμόρφωση στελεχών παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, επιμόρφωση εκπαιδευτών και στελεχών για ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες, επιμόρφωση εκπαιδευτών ΙΕΚ και ΣΔΕ, επιμόρ-
φωση εκπαιδευτών και στελεχών στη διαδικτυακή μάθηση.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΕΧΟΥΝ 
ΥΠΟΕΚΤΙΜΗΘΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΕΩΣ ΤΩΡΑ 
Κατά 25% έως 40%, σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Στον τομέα της κατάρτισης και της Διά Βίου Μάθησης





Για τη χρήση του εργαστηρίου απαιτείται η συμπλήρωση και αποστολή φόρμας αίτησης.  Στη  συνέχεια οι 
υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης θα επιβεβαιώσουν τη διαθεσιμότητα του εργαστηρίου.

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/library/

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/library/tee-3d-lab

tee_lib@tee.gr



 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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ΑΔΗΛΩΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: ΠΩΣ ΘΑ 
ΓΛΙΤΩΣΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 ΤΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ  1-19-22-35                                      21/02/2020

«Δηλώστε τα πραγματικά τετραγωνικά των ακινήτων σας 
και γλιτώστε τα πρόστιμα». Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων 
έχουν την ευκαιρία να σβήσουν οριστικά τις οφειλές τους 
στους δήμους από πρόστιμα και αναδρομικές επιβαρύν-
σεις της τελευταίος 5ετίας δηλώνοντας τα «ξεχασμένα» 
τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων. Χωρίς δικαιολογητικά, 
χωρίς ταλαιπωρία και μόνο με λίγα κλικ στον υπολο-
γιστή τους από το σπίτι τους, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα 
μπορούν να εμφανίσουν την πραγματική επιφάνεια των 
ακινήτων τους στους δήμους.
Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για να ενεργοποιηθεί η 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ μέσω της οποίας θα 
υποβληθούν οι δηλώσεις των ιδιοκτητών ακινήτων. Όσοι 
υπαχθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση θα γλιτώσουν τα 
πρόστιμα και τα αναδρομικά τέλη, ενώ η χρέωση των δη-
μοτικών φόρων και τελών για τα πρόσθετα εμβαδά που 
θα δηλωθούν θα αρχίσει να τρέχει από την 1η Ιανουαρίου 
2020, όποτε και αν δηλωθούν αυτά.
Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων στους δήμους 
εκπνέει κανονικά στις 31 Μαρτίου 2020, αλλά ήδη εξε-
τάζεται η παράταση της προθεσμίας έως τα τέλη Ιουνίου.
Η ηλεκτρονική διαδικασία για τη δήλωση των αδήλωτων 
τετραγωνικών θα είναι απλή:
1. Οι ιδιοκτήτες θα συνδέονται με τους κωδικούς πρόσβα-
σης του Taxinet στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ
2. Με την είσοδό τους στην εφαρμογή θα εμφανίζονται: 
 Τα στοιχεία κάθε ακινήτου τους που είναι καταχωρισμένα 
στο Ε9.
Τα στοιχεία (τετραγωνικά μέτρα) κάθε ηλεκτροδοτούμε-
νου ακινήτου με βάση τα οποία υπολογίζονται τα δημοτι-
κά τέλη και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας που πληρώνο-
νται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.
3. Μέσω της εφαρμογής οι ιδιοκτήτες θα δηλώνουν στον 
δήμο το πραγματικό σημερινό εμβαδόν κάθε ιδιοκτησίας 
τους που ηλεκτροδοτείται ή δεν ηλεκτροδοτείται, ή δεν 
ηλεκτροδοτήθηκε ποτέ ανεξάρτητα εάν έχει τακτοποιηθεί 
ή όχι.
4. Το εμβαδόν για κάθε ακίνητο που θα δηλωθεί θα πρέπει 
να συμπίπτει με το εμβαδόν που είναι δηλωμένο στο Ε9.
5. Αν χρειάζεται να γίνει διόρθωση και στο εμβαδόν του 
ακινήτου που έχει δηλωθεί στο Ε9, αυτή δεν θα μπορεί να 
γίνει μέσω της πλατφόρμας της ΚΕΔΕ, αλλά ηλεκτρονικά 
μέσω του Taxisnet.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνει πρώτα η διόρθω-
ση στο Ε9 και μετά η διόρθωση στον δήμο.
Οι δήμοι αφού επεξεργαστούν τις ηλεκτρονικές δηλώσεις 
θα ενημερώσουν τους ιδιοκτήτες για τα οφειλόμενα ποσά 
ΤΑΠ και δημοτικά τέλη από 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά, 
τα οποία θα καταβληθούν είτε με αποστολή ειδοποιητηρί-
ου είτε θα ενσωματωθούν στους λογαριασμούς ηλεκτρι-
κού ρεύματος.
Η ρύθμιση: 
Αφορά τους ιδιοκτήτες χτισμάτων ή οικοπέδων που δεν 
τα έχουν δηλώσει στον δήμο καθώς και όσους έχουν 
δηλώσει ακίνητα με μικρότερο εμβαδόν από το πραγμα-
τικό, όπως διαμερίσματα, μονοκατοικίες, καταστήματα, 
γραφεία, αποθήκες, βοηθητικούς χώρους κτιρίων και 
πολυκατοικιών, βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς και ακά-
λυπτους χώρους, νόμιμα ή τακτοποιημένα αυθαίρετα.
Καλύπτει τις επιφάνειες ακινήτων που είχαν δηλωθεί ελλι-
πώς, επιφάνειες ακινήτων τα οποία δεν δηλώθηκαν ποτέ 
αλλά και τις επιφάνειες ακινήτων που δεν ηλεκτροδοτή-
θηκαν ποτέ.
Καταλαμβάνει κάθε είδους φόρους, τέλη και εισφορές 
προς τους δήμους της χώρας. Δηλαδή τα δημοτικά τέλη 
καθαριότητας και φωτισμού, το Τέλος Ακίνητης Περιουσί-
ας (ΤΑΠ) και τον δημοτικό φόρο.
Εάν δεν δηλωθούν εμπρόθεσμα τα πρόσθετα τετραγωνι-
κά μέτρα μετά τη λήξη της προθεσμίας της δήλωσης, θα 
ισχύσουν ξανά οι προηγούμενες διατάξεις που προέβλε-
παν αναδρομικές οφειλές με πρόστιμα, οι οποίες θα ενερ-
γοποιηθούν είτε όταν αρχίσουν οι διασταυρώσεις των 
στοιχείων του ΔΕΔΔΗΕ με τα στοιχεία του Ε9, στα οποία 
έχουν πλέον πρόσβαση οι ΟΤΑ της χώρας, είτε όταν ο εν-
διαφερόμενος ιδιοκτήτης ή οι κληρονόμοι του ζητήσουν 
πιστοποιητικό μη οφειλής ΤΑΠ για μεταβίβαση, γονική 
παροχή ή αποδοχή κληρονομιάς του ακινήτου.
• ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ: ΑΚΥΡΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 Άκυρα είναι - αυτή τη στιγμή - πάνω από 200 συμβόλαια 
σε όλη την Ελλάδα που αφορούν αγοραπωλησίες, μετα-
βιβάσεις και γονικές παροχές αγροτεμαχίων (σε εκτός 
σχεδίου περιοχές).
Αυτό αποκαλύπτει μιλώντας στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος της 
Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων 
Ελλάδας Γιώργος Ρούσκας. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα συμ-
βόλαια αυτά πρέπει να συνταχθούν από την αρχή, με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται σε κόστος και ταλαιπωρία, αλλά και την 
ασφάλεια των συναλλαγών για τους ενδιαφερομένους.
Αιτία του κακού είναι, κατά τον Γιώργο Ρούσκα, η μη 
έγκαιρη ενημέρωση των συμβολαιογράφων από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τις αποφάσεις μερικής 
κύρωσης των δασικών χαρτών στις περιοχές που βρί-
σκονται τα αγροτεμάχια και συντάχθηκαν τα συμβόλαια. Συνέχεια στη Σελ. 25

Σύμφωνα με τους συμβολαιογράφους, η έγκαιρη γνώση 
(των συμβολαιογράφων) των περιοχών, στις οποίες κυ-
ρώθηκε είτε μερικά είτε ολικά ο δασικός χάρτης είναι ανα-
γκαία προϋπόθεση για τη σύνταξη έγκυρης πράξης και τη 
νόμιμη μεταγραφή/καταχώρισή της. Και αυτό διότι, όπως 
εξηγούν, η κύρωση ενός δασικού χάρτη (είτε είναι μερική, 
είτε ολική) σε μια περιοχή δημιουργεί τετελεσμένα, όπως 
ακυρότητες των πράξεων (δηλαδή συμβολαίων) που συ-
ντάχθηκαν αν δεν τηρηθούν τα όσα προβλέπονται από τη 
νομοθεσία.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλη-
μα, οι συμβολαιογράφοι θεωρούν πως είναι απαραίτητο 
να ενημερώνονται έγκαιρα για την ημέρα δημοσίευσης 
του ΦΕΚ της σχετικής ανακοίνωσης για την κύρωση των 
δασικών χαρτών. Αυτό εκ πρώτης μπορεί να ακούγεται 
και ως προνομιακή αντιμετώπιση ενός επαγγελματικού 
κλάδου. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει ο Γιώργος Ρουσκας, 
με τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί είναι πάρα πολύ 
δύσκολο για έναν συμβολαιογράφο να έχει έγκαιρη ενη-
μέρωση για την πορεία κύρωσης ενός δασικού χάρτη. 
Επιπλέον, κατά τον ίδιο, και μια μέρα να περάσει από τη 
δημοσίευση στο ΦΕΚ, αν δεν τηρηθούν τα όσα αναφέρο-
νται στον νόμο, το συμβόλαιο θεωρείται άκυρο και πρέπει 
να συνταχθεί από την αρχή.
Για το έλλειμμα ενημέρωσης που παρατηρείται αυτή τη 
στιγμή, η Συντονιστική Επιτροπή των συμβολαιογράφων 
απέστειλε πριν από λίγες μέρες επιστολή προς όλους τους 
συμβολαιογραφικούς συλλόγους και τους Συντονιστές της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης (με κοινοποίηση στα υπουρ-
γεία Εσωτερικών και Δικαιοσύνης).
Στην επιστολή, μεταξύ άλλων, επισημαίνεται πως «η Πο-
λιτεία θα πρέπει να λάβει ιδιαίτερη μέριμνα για τις πράξεις 
που συντάθηκαν και μεταγράφηκαν/καταχωρίστηκαν 
στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολογικό Γραφείο, 
παρά τις διατυπώσεις του άρθρου 20 Ν. 3889/2010 ως 
ανωτέρω της έλλειψης ενημέρωσης των συμβολαιογρά-
φων...».
Ήδη, σύμφωνα με τον Γιώργο Ρούσκα, η Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης ανταποκρίθηκε ενημερώ-
νοντας τη Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών 
Συλλόγων Ελλάδας σχετικά με τη μερική κύρωση δασικού 
χάρτη στην περιοχή αρμοδιότητάς της.
ΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ. Στο μεταξύ, πέρα από το πρόβλημα 
που έχει δημιουργηθεί με τα συμβόλαια εξαιτίας της μη 
έγκαιρης ενημέρωσης των συμβολαιογράφων (όπως οι 
ίδιοι υποστηρίζουν) από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, 
η ανάρτηση των δασικών χαρτών ανέδειξε μια σειρά από 
προβλήματα (όπως ανέφεραν «Τα ΝΕΑ» στο φύλλο της 
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ΣΕΛΙΔΕΣ  1-6                                                     21/02/2020

 Από «ψιλό κόσκινο» των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του 
Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα 
περνούν όλα τα χρέη φυσικών και νομικών προσώπων 
προς τα ασφαλιστικά ταμεία, πριν αυτά χαρακτηριστούν 
ως «ανεπίδεκτα είσπραξης». 0 λεπτομερειακός ηλεκτρονι-
κός έλεγχος του φακέλου θα συμπληρώνεται και από πα-
ράλληλο εξονυχιστικό έλεγχο των περιουσιακών στοιχεί-
ων των οφειλετών σε υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά 
γραφεία, τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. 
Βασικός στόχος είναι η πλήρης καταγραφή της κινητής και 
ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, αλλά και ενδεχόμενες 
μεταβιβάσεις ακινήτων ή χρηματικών ποσών του οφει-
λέτη σε συγγενείς ή σε άλλα πρόσωπα. Επίσης, θα ανα-
ζητούνται στοιχεία του οφειλέτη στον τόπο εργασίας του, 
στον τόπο κατοικίας του, αλλά και στον τόπο καταγωγής 
του. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΚΕΑΟ το συ-
νολικό χρέος των οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης ανέρχεται σε 35,5 δισ. ευρώ (3η έκθεση 2019).
Η απόφαση του υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4656/309/06-02-2020 με  τον 

18ης Φεβρουαρίου 2020). Και αυτός είναι ο λόγος που 
από το υπουργείο Περιβάλλοντος προωθούν μια σειρά 
από μέτρα τα οποία θα παρουσιαστούν την ερχόμενη 
εβδομάδα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, 
θα εξεταστεί (και θα εκδοθεί υπουργική απόφαση) το 
εύρος του πεδίου των δασικών χαρτών προκειμένου να 
μπει ένας φραγμός στις διεκδικήσεις του Δημοσίου και να 
προστατευτούν οι περιοχές όπου έχουν γίνει αναδασμοί 
και οι αγρότες καλλιεργούν χωράφια παίρνοντας ακόμη 
και επιδοτήσεις.
Επιπλέον, με τα νέα μέτρα που προωθούνται, οι ενδια-
φερόμενοι δεν θα περιμένουν (όπως ισχύει σήμερα) να 
ολοκληρωθούν οι αντιρρήσεις σε όλη την περιφέρεια. Ο 
σχεδιασμός προβλέπει μόλις θα εξετάζεται μια αντίρρη-
ση και δικαιώνεται από την Επιτροπή Αντιρρήσεων, τότε 
αυτομάτως θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ακίνητά 
τους όπως οι ίδιοι νομίζουν και όπως προβλέπεται από 
τη νομοθεσία. Την ίδια ώρα, προωθείται η αύξηση των 
Τριμερών Επιτροπών και θα δίνονται κίνητρα για τη συ-
γκρότησή τους, αφού η αμοιβή των μελών των Επιτρο-
πών θα συνδέεται με τον αριθμό των αντιρρήσεων που 
θα εξετάζουν.

τίτλο «‘Ελεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων του άρ-
θρου 108 του ν. 4387/2016 για το χαρακτηρισμό οφειλών 
προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ως ανεπίδεκτων 
είσπραξης. Τρόπος και διαδικασία καταχώρισης οφειλών 
στο ειδικό βιβλίο ανεπίδεκτων είσπραξης».
Βήμα - βήμα η διαδικασία 
Για να διαπιστώσουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί των αρ-
μόδιων υπηρεσιών ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που 
προβλέπει ο νόμος για να χαρακτηρισθεί ένα χρέος π ρος 
τα ασφαλιστικά ταμεία ως «ανεπίδεκτο είσπραξης» θα συ-
ντάσσεται ειδικά αιτιολογημένη έκθεση από την αρμόδια 
περιφερειακή υπηρεσία του ΚΕΑΟ, η οποία θα υποβάλ-
λεται στην αρμόδια για την εισήγηση διεύθυνση της κε-
ντρικής υπηρεσίας. Με την έκθεση αυτού του ελέγχου θα 
πιστοποιούνται τα εξής: 
• Ότι διενεργήθηκε εκτεταμένη έρευνα με κάθε πρόσφο-
ρο μέσο για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων του 
οφειλέτη και ιδίως ότι: 
• Διερευνήθηκε κάθε στοιχείο που περιλαμβάνεται στα 
εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα του 
ΕΦΚΑ και στο φυσικό φάκελο του οφειλέτη ή γνωστοποι-
ήθηκε μέσω τρίτων αρμοδίων υπηρεσιών και φορέων 
σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ A137).
• Λήφθηκε αντίγραφο της μερίδας του οφειλέτη, τουλά-
χιστον από τα υποθηκοφυλακεία και τα κτηματολογικά 
γραφεία του τόπου κατοικίας, επαγγελματικής δραστηρι-
ότητας και του τόπου καταγωγής του.
• Λήφθηκαν πληροφορίες από την ΑΑΔΕ αναφορικά με 
τα στοιχεία περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη όπως 
έχει διαμορφωθεί βάσει των δηλώσεών του, καθώς και 
για τα εισοδήματά του από εκμισθώσεις ακινήτων.
• Διερευνήθηκαν τυχόν μεταβιβάσεις περιουσιακών στοι-
χείων του οφειλέτη, οι οποίες να υπόκεινται σε διάρρηξη, 
λόγω καταδολίευσης.
• Ολοκληρώθηκε η έρευνα για τον εντοπισμό χρηματικών 
απαιτήσεων του οφειλέτη, όπως μισθωμάτων, μισθών, 
συντάξεων, απαιτήσεων στις τράπεζες και τα λοιπά πι-
στωτικά ιδρύματα.
• Αξιοποιήθηκε οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο στοιχείο ή 
πληροφορία αναφορικά με την εισπραξιμότητα της οφει-
λής ιδίως ο χαρακτηρισμός ως ανεπίδεκτης είσπραξης 
οφειλής του ίδιου προσώπου προς το Δημόσιο.
Επίσης, θα καταγράφεται υποχρεωτικά ότι λήφθηκαν όλα 
τα προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα σε κάθε περιουσια-
κό στοιχείο που εντοπίστηκε, όπως για παράδειγμα η κα-
τάσχεση χρηματικών ποσών σε τράπεζες ή η κατάσχεση 
ακίνητης περιουσίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σε κάθε 
φάκελο που εξετάζεται θα πρέπει να καταγράφεται ότι 
έχουν επιβληθεί κατασχέσεις για το σύνολο της οφειλής 

εις χείρας όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουρ-
γούν στην Ελλάδα και σε όλα τα τραπεζικά προϊόντα. Επί-
σης, θα βεβαιώνεται ότι έχουν υποβληθεί σε βάρος των 
υπεύθυνων φυσικών προσώπων μηνυτήριες αναφορές 
για τα αδικήματα του αναγκαστικού νόμου 86/1967 σε 
όσες περιπτώσεις ήταν δυνατή η υποβολή τους
Ειδικό Ηλεκτρονικό Βιβλίο
 Το «Ειδικό Βιβλίο Ανεπίδεκτων Είσπραξης» τηρείται σε 
ηλεκτρονική μορφή στην υπηρεσία του ΚΕΑΟ που ειση-
γείται το χαρακτηρισμό των οφειλών, με δυνατότητα 
ανάκτησης και εκτύπωσης των καταχωρισθέντων στοι-
χείων, και ενημερώνεται κατά περίπτωση από τον αρμό-
διο υπάλληλο. Στο «ειδικό βιβλίο ανεπίδεκτων είσπραξης» 
περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία: 
• Ο Αριθμός Μητρώου Οφειλέτη (ΑΜΟ), ο Αριθμός Μη-
τρώου Εργοδότη ή Έργου (ΑΜΕ/ΑΜΟΕ), ο ΑΦΜ και το 
ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του υπόχρεου και των 
συνυπόχρεων με αυτόν προσώπων.
• Το ποσό της βασικής οφειλής προς τους Φορείς Κοι-
νωνικής Ασφάλισης που χαρακτηρίζεται ως ανεπίδεκτο 
είσπραξης.
• Η χρονική περίοδος στην οποία ανάγεται η οφειλή.
• Ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία του διαβιβα-
στικού της έκθεσης ελέγχου εγγράφου της περιφερειακής 
υπηρεσίας ΚΕΑΟ.
• Ο αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία εισήγησης της 
αρμόδιας κεντρικής υπηρεσίας ΚΕΑΟ.
• Ο αριθμός και η ημερομηνία της απόφασης του διοικητή 
του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης για το χαρακτηρισμό 
της οφειλής.
• Ο αύξων αριθμός και η ημερομηνία καταχώρισης της 
οφειλής στο ειδικό βιβλίο ανεπίδεκτων είσπραξης. Στις 
καταστάσεις ληξιπρόθεσμων και στις λοιπές εκτυπώσεις, 
όπου απαιτείται, εμφανίζεται διακριτά το ποσό των ανεπί-
δεκτων προς είσπραξη οφειλών και ανά οφειλέτη.


