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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕ
ΤΕΥΧΟΣ 1897 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 3
Εξοικονομώ κατ΄οίκον: Εντός των επόμενων ημερών καθορίζεται ο 
επόμενος κύκλος του προγράμματος
Σελ 1 και 5
Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών - Αλλαγές σε 
μετατάξεις δημοσίων υπαλλήλων, επιλογή προϊσταμένων και διαδικα-
σίες ΑΣΕΠ 
Σελ 1 και 3 
ΥΠΕΝ: Απλοποίηση και επιτάχυνση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
των επιχειρήσεων
Σελ 4 
Τα 9 επενδυτικά σχήματα που υπέβαλαν εκδήλωση ενδιαφέροντος για 
τον διαγωνισμό της ΔΕΠΑ Υποδομών 
Σελ 5 
ΠΟΜΙΔΑ: Τροπολογία και ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα δημοτικά 
τέλη ακινήτων
Σελ 6 
Κ. Χατζηδάκης: Έως τον Ιούνιο το νομοσχέδιο για την ηλεκτροκίνηση
Σελ 7 
Κ. Πιερρακάκης: «Μέχρι το τέλος Μαρτίου θα έχουμε παρουσιάσει την 
βίβλο του ψηφιακού μετασχηματισμού»
Σελ 8 
Μεγαλύτερη στήριξη από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης στις λιγνιτικές 
περιοχές της Ελλάδας, ζητά από την Κομισιόν ο πρόεδρος του δικτύου 
Ενεργειακών δήμων   
Σελ 9 
Ηράκλειο: Υπεγράφησαν 26,5 εκατ. ευρώ για μελέτες έργων που αφο-
ρούν όλη την Κρήτη  
Σελ 10 
Μικρή η συμβολή του ΕΣΠΑ έως σήμερα στην αντιμετώπιση διαθρωτικών 
προβλημάτων των επιχειρήσεων, εκτιμούν οι σύμβουλοι μάνατζμεντ
Σελ 11
Σύγχρονα εργοτάξια που αλλάζουν την όψη της Αθήνας και διασφαλί-
ζουν σημαντική εξοικονόμηση φυσικών πόρων
Σελ 12
Ν. Χαρδαλιάς: Προτεραιότητα για την κυβέρνηση η θωράκιση της χώ-
ρας έναντι των πυρκαγιών
Σελ 13
Κ. Χατζηδάκης: Συνδυάζουμε την προστασία του περιβάλλοντος με 
την προσπάθεια η χώρα να προχωρήσει μπροστά αναπτυξιακά
Σελ 14 
Μέσα στους επόμενους 3-4 μήνες η εικόνα θα αλλάξει και όσοι χρησι-
μοποιούν τα αστικά του ΟΑΣΘ θα δουν τη διαφορά» δηλώνει ο υφυ-
πουργός Υποδομών και Μεταφορών Γ. Κεφαλογιάννης
Σελ 15 
Χαρακτηρισμός ασφαλιστικών οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης-Τι 
προβλέπει απόφαση του υπ. Εργασίας 
Σελ 16 
Κώστας Σκρέκας για ορθολογική διαχείριση του νερού και την υλοποί-
ηση των απαραίτητων έργων στη Θεσσαλία 
Σελ 17 
Στο κτίριο του πρώην Εφετείου στην Ομόνοια μεταφέρεται το υπ. Του-
ρισμού. Σύμβαση μίσθωσης με το ΕΤΕΑΕΠ   
Σελ 18 
ΕΕΑ: Αυξημένες οι εγγραφές επιχειρήσεων το 2019
Σελ 19 
Μέσα από καλαμάκια σταριού «εμφυσούν» ένα όραμα οικολογίας
Σελ 20 
Η πορεία του βιβλίου από τον  Γουτεμβέργιο έως σήμερα 
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:

«Κλειδώνει» αυτή την εβδομάδα ο επόμενος κύκλος του προ-
γράμματος «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» που αναμένεται να προκη-
ρυχθεί μέχρι το Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠE 
- ΜΠΕ, στις αρχές της εβδομάδας θα συγκληθεί διυπουργική 
σύσκεψη με τη συμμετοχή της ηγεσίας των υπουργείων Ενέρ-
γειας και Ανάπτυξης προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα κον-
δύλια που θα διατεθούν στον επόμενο κύκλο της προκήρυξης. 
Οι προετοιμασίες για την προκήρυξη επιταχύνονται ύστερα από 
τη συνάντηση που είχε την περασμένη Δευτέρα ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη και την ηγεσία του υπουργείου, 

για επισκόπηση και προγραμματισμό του κυβερνητικού έργου 
στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με 
πληροφορίες οι κατευθύνσεις που δόθηκαν αποσκοπούν στη 
μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του προγράμματος εξοικονόμησης 
ενέργειας για τις κατοικίες, αλλά και των αντίστοιχων προγραμ-
μάτων για δημόσια και βιομηχανικά κτίρια, καθώς η υλοποίησή 
τους εξυπηρετεί πολλαπλούς στόχους: μείωση της κατανάλω-
σης ενέργειας, και κατά συνέπεια των λογαριασμών ρεύματος, 
αερίου κλπ. που πληρώνουν οι καταναλωτές, περιορισμό των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενίσχυση της οικοδομής, 
αύξηση της απασχόλησης, κ.α. Αναλυτικά στη σελ 3

Επιτάχυνση διαδικασιών στην κινητικότητα των δημοσίων υπαλ-
λήλων και των διαδικασιών προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, καθώς 
και τροποποιήσεις στο σύστημα επιλογής προϊσταμένων περι-
λαμβάνει το νομοσχέδιο - σκούπα του υπουργείου Εσωτερικών 
που κατατέθηκε στη Βουλή και αύριο Δευτέρα θα συζητηθεί στην 
αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Το νομοσχέδιο προβλέπει τη μείωση των διαδικασιών μετατά-
ξεων και αποσπάσεων σε δύο αντί για τρεις κύκλους ετησίως 
με συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια. Μέσω της κινητικότητας θα 
καλύπτονται οι λειτουργικές ανάγκες των δημόσιων υπηρεσιών, 
με τον πρώτο κύκλο να μετεξελίσσεται σε προστάδιο του ετήσιου 
προγραμματισμού προσλήψεων, ενώ στον δεύτερο θα συμμετέ-
χουν μόνο οι φορείς που δεν κατάφεραν να προσελκύσουν υπαλ-
λήλους από τον πρώτο κύκλο. Μεταβατικά, για τις εκκρεμείς δια-

δικασίες των προηγούμενων κύκλων κινητικότητας, οι αποφάσεις 
για μετάταξη ή απόσπαση εκδίδονται έως τις 31 Μαΐου 2020. Επί-
σης, απλουστεύεται η διαδικασία εξέτασης των υποψηφίων για 
μετάταξη ή απόσπαση και μειώνονται τα σχετικά διοικητικά βάρη, 
ενώ η συνέντευξη των τριών επικρατέστερων για τη θέση δεν θα 
είναι υποχρεωτική. Σε ό,τι αφορά την επιλογή προϊσταμένων, 
εισάγεται ως προαπαιτούμενο για την κάλυψη θέσης ευθύνης 
επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης, η προηγούμενη 
άσκηση καθηκόντων ευθύνης τουλάχιστον επιπέδου Τμήματος. 
Η μοριοδότηση της εργασιακής εμπειρίας θα υπολογίζεται ξεχω-
ριστά για τον χρόνο που έχει διανυθεί με την ιδιότητα του υπαλ-
λήλου σε σχέση με τον χρόνο σε θέσεις ευθύνης. Δίνεται, επίσης, η 
δυνατότητα μοριοδότησης και των μη συναφών μεταπτυχιακών 
ή διδακτορικών τίτλων.  Αναλυτικά στη σελ 5 

Δραστική παρέμβαση με στόχο την απλοποίηση και επιτάχυνση 
της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των επιχειρήσεων ετοιμάζει 
το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με νομοσχέδιο που 
θα κατατεθεί στη Βουλή το Μάρτιο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Στοιχείο - κλειδί της νέας νομοθεσίας είναι η θέσπιση αποκλει-
στικών προθεσμιών μετά το πέρας των οποίων οι αιτήσεις αν 
δεν απαντηθούν θα θεωρούνται εγκεκριμένες (με ρήτρες για 
την προστασία του περιβάλλοντος), η ενεργός εμπλοκή πιστο-
ποιημένων ιδιωτών αξιολογητών, καθώς και η μετακίνηση 
δραστηριοτήτων που - λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης - δεν 
αποτελούν πλέον απειλή για το περιβάλλον, από την κατηγορία 
της «βαρειάς» αδειοδότησης σε απλούστερη διαδικασία. Τους 

άξονες των ρυθμίσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση 
των επιχειρήσεων παρουσίασε την περασμένη Δευτέρα στον 
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο υπουργός Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης. Με την ισχύουσα νο-
μοθεσία τα έργα και οι δραστηριότητες κατατάσσονται σε τρεις 
κατηγορίες, ανάλογα με το μέγεθος των επιπτώσεων στο περι-
βάλλον: η κατηγορία Α1 περιλαμβάνει τα έργα που ενδέχεται να 
προκαλέσουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις, η Α2 όσα ενδέχεται 
να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις και η κατηγορία Β όσα 
χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον.  Αναλυτικά στη σελ 3

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ: ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 
ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αλλαγές σε μετατάξεις δημοσίων υπαλλήλων, επιλογή προϊσταμένων και διαδικασίες ΑΣΕΠ

ΥΠΕΝ: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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•  Το Εργαστήριο Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχη-
μικής Υδροδυναμικής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών 
του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του έργου Re-
Water: Ecotechnologies for the wastewater management, 
Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020, διοργανώνει διήμερη 
εκδήλωση σήμερα(στην Αίθουσα Αλκιβιάδης Παγιατάκης, 
Νέο Κτήριο Τμ. Χημικών Μηχανικών, 1ος όροφος) και αύ-
ριο(στις εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΠ , 
Κόκκινος Μύλος Πάτρας).

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργει-
ακών Επιθεωρητών συνδιοργανώνει με το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, 
τεχνική εκδήλωση με θέμα: «Σχεδιασμός Κτιρίων Σχε-
δόν Μηδενικής Κατανάλωσης σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και την ελληνική πραγματικότητα», στις 7 
Μαρτίου 2020, στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ. Αλεξάν-
δρου 49, Θεσσαλονίκη και ώρες 11:00-14:00). 
«Από 1η Ιανουαρίου 2020 όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει 
να μελετώνται ως Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανά-
λωσης, σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση. 

Τι σημαίνει όμως αυτό πρακτικά για το σχεδιασμό 
τους; Ποιες είναι οι σωστές πρακτικές και τι εναλλα-
κτικές λύσεις υπάρχουν προς την επίτευξη του επιθυ-
μητού στόχου;»
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν παραδείγματα, 
προτάσεις αλλά και προβληματισμοί για το σωστό 
σχεδιασμό ενός κτιρίου nZEB.
Πληροφορίες: www.pyspenep.gr , τηλ.: 27410 99107 
και 6973625460.

Η Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικι-
λότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία διοργανώνει ενημερωτική 
ημερίδα διαβούλευσης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τρία 
απειλούμενα είδη γυπών, το Όρνιο, τον Μαυρόγυπα και τον 
Γυπαετό. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Φε-
βρουαρίου και ώρες 9:30-15:00 στην Αλεξανδρούπολη (Νο-
μαρχείο, Σουλίου 2) και τελεί υπό την αιγίδα της Περιφερειακής 
Ενότητας Έβρου.
Η Θράκη αποτελεί μία από τις βασικότερες περιοχές εφαρμογής 
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, αφού εδώ απαντούν τρία από τα 
τέσσερα είδη Γυπών της Ελλάδας, ενώ φιλοξενεί τη μοναδική 
αναπαραγωγική αποικία του Μαυρόγυπα στην Ελλάδα και τα 
Βαλκάνια, αναφέρεται σε ανακοίνωση.
Το Σχέδιο Δράσης για τα τρία απειλούμενα είδη γυπών προ-
βλέπεται να υλοποιηθεί μέσα στην επόμενη πενταετία και περι-
γράφει ένα σύνολο δράσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της 
πληθυσμιακής κατάστασης των ειδών αυτών. 
Οι επιμέρους δράσεις του Σχεδίου σχετίζονται με διάφορους 
τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, όπως αγροτική 
παραγωγή και κτηνοτροφία, διαχείριση περιβάλλοντος, παρα-
γωγή και μεταφορά ενέργειας, θήρα, τουρισμός και δραστη-
ριότητες υπαίθριας αναψυχής, εκπαίδευση κ.ο.κ. Για τον λόγο 
αυτόν είναι καλεσμένοι στην ημερίδα διαβούλευσης του Σχε-
δίου Δράσης όλοι οι εμπλεκόμενοι τοπικοί φορείς (δημόσιοι και 
ιδιωτικοί), καθώς και οικονομικές και κοινωνικές ομάδες που 
εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση των πληθυσμών 
των γυπών, ώστε να ενημερωθούν για τις ενέργειες που προ-
βλέπονται, καθώς και να έχουν τη δυνατότητα σχολιασμού.
Η ημερίδα υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE-
IP 4 NATURA «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση 
και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των 
ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλά-
δα» (2018-2025), με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, το Πράσινο Ταμείο και ίδιους πόρους των εταίρων του 
Προγράμματος.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗ 
ΘΡΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΥΠΕΣ 

ΠΑΤΡΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

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

3 - 5 Απριλίου 2020
1ο Διεθνές συνέδριο: «Ενεργειακή Πο-
λιτική και Περιβάλλον – 1Ο  Ι. C.E.P.E.», 
ΚΟΖΑΝΗ, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, ΣΙΑΤΙΣΤΑ

Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, Ελληνική 
Εταιρεία Διαχείρισης Υδρογονανθράκων, 
ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας, κ.ά. φορείς
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«Κλειδώνει» αυτή την εβδομάδα ο επόμενος κύκλος του προ-
γράμματος «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» που αναμένεται να προ-
κηρυχθεί μέχρι το Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με πληροφορίες του 
ΑΠE - ΜΠΕ, στις αρχές της εβδομάδας θα συγκληθεί διυπουρ-
γική σύσκεψη με τη συμμετοχή της ηγεσίας των υπουργείων 
Ενέργειας και Ανάπτυξης προκειμένου να οριστικοποιηθούν 
τα κονδύλια που θα διατεθούν στον επόμενο κύκλο της προ-
κήρυξης.
Οι προετοιμασίες για την προκήρυξη επιταχύνονται ύστερα 
από τη συνάντηση που είχε την περασμένη Δευτέρα ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπουργό Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη και την ηγεσία 
του υπουργείου, για επισκόπηση και προγραμματισμό του 
κυβερνητικού έργου στους τομείς της ενέργειας και του πε-
ριβάλλοντος. Σύμφωνα με πληροφορίες οι κατευθύνσεις που 
δόθηκαν αποσκοπούν στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του 
προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας για τις κατοικίες, 
αλλά και των αντίστοιχων προγραμμάτων για δημόσια και 

βιομηχανικά κτίρια, καθώς η υλοποίησή τους εξυπηρετεί 
πολλαπλούς στόχους: μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, 
και κατά συνέπεια των λογαριασμών ρεύματος, αερίου κλπ. 
που πληρώνουν οι καταναλωτές, περιορισμό των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, ενίσχυση της οικοδομής, αύξηση 
της απασχόλησης, κ.α.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στην σύσκεψη υπό τον 
πρωθυπουργό οριστικοποιήθηκαν το χρονοδιάγραμμα και οι 
δράσεις που θα υλοποιηθούν στο επόμενο διάστημα αφενός 
για την προκήρυξη των προγραμμάτων, αφετέρου για την 
ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εξοικονό-
μηση ενέργειας στα κτίρια. Συγκεκριμένα ο προγραμματισμός 
περιλαμβάνει:
-Υλοποίηση του προγράμματος «Ηλέκτρα» για παρεμβάσεις 
εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια του Δημόσιου τομέα ως το 
τέλος Ιουνίου.
-Υλοποίηση των προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας σε 
κατοικίες και βιομηχανικά κτίρια ως το Σεπτέμβριο.

-Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2018/844 
για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Οι σχετικές διατά-
ξεις θα περιληφθούν στο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο που θα 
κατατεθεί τον επόμενο μήνα, τον Μάρτιο.
-Επίσης, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2918/2002 για την ενερ-
γειακή απόδοση με ξεχωριστό νομοσχέδιο που προβλέπεται 
να κατατεθεί τον Ιούνιο.
Υπενθυμίζεται ότι το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το 
Κλίμα (ΕΣΕΚ) περιλαμβάνει στόχο για εξοικονόμηση ενέργειας 
άνω του 38% στην τελική κατανάλωση μέχρι το 2030. Στο 
πλαίσιο αυτό προβλέπεται ενεργειακή αναβάθμιση περισ-
σότερων από 500.000 κατοικιών και υπερτριπλασισμός των 
κονδυλίων που θα φθάσουν τα 500 εκατ. ευρώ το χρόνο. Τα 
κονδύλια θα κατευθύνονται σε απευθείας ενισχύσεις των ιδι-
οκτητών, χαμηλότοκα και μηδενικού επιτοκίου τραπεζικά δά-
νεια, φορολογικές εκπτώσεις, ενώ θα θεσπιστούν και κίνητρα 
για την κινητοποίηση των εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών.

Δραστική παρέμβαση με στόχο την απλοποίηση και επιτά-
χυνση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των επιχειρήσεων 
ετοιμάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με νο-
μοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή το Μάρτιο, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Στοιχείο - κλειδί της νέας νομοθεσίας είναι 
η θέσπιση αποκλειστικών προθεσμιών μετά το πέρας των 
οποίων οι αιτήσεις αν δεν απαντηθούν θα θεωρούνται εγκε-
κριμένες (με ρήτρες για την προστασία του περιβάλλοντος), 
η ενεργός εμπλοκή πιστοποιημένων ιδιωτών αξιολογητών, 
καθώς και η μετακίνηση δραστηριοτήτων που - λόγω της 
τεχνολογικής εξέλιξης - δεν αποτελούν πλέον απειλή για το 
περιβάλλον, από την κατηγορία της «βαρειάς» αδειοδότησης 
σε απλούστερη διαδικασία.
Τους άξονες των ρυθμίσεων για την περιβαλλοντική αδειο-
δότηση των επιχειρήσεων παρουσίασε την περασμένη Δευ-
τέρα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης. Με την 
ισχύουσα νομοθεσία τα έργα και οι δραστηριότητες κατα-
τάσσονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το μέγεθος των 
επιπτώσεων στο περιβάλλον: η κατηγορία Α1 περιλαμβάνει 
τα έργα που ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ σημαντικές 
επιπτώσεις, η Α2 όσα ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές 
επιπτώσεις και η κατηγορία Β όσα χαρακτηρίζονται από το-
πικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Για επεν-
δύσεις στους τομείς που εντάσσονται στις κατηγορίες Α1 και 
Α2 απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότησης με τη διεξαγωγή 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και την έκδο-
ση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Τα 

έργα και οι δραστηριότητες κατηγορίας Β δεν ακολουθούν τη 
διαδικασία εκπόνησης ΜΠΕ αλλά υπόκεινται στην πιο απλή 
διαδικασία των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΠΕ - ΜΠΕ το νέο πλαίσιο 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης θα περιλαμβάνει τα εξής:
Με το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, απλοποιείται και επιταχύνεται η 
διαδικασία έκδοσης ΑΕΠΟ με τα εξής εργαλεία:
1.Εισαγωγή αποκλειστικής προθεσμίας για τις γνωμοδοτήσεις 
των συναρμόδιων αρχών. Αν οι προθεσμίες παρέρχονται 
χωρίς να δοθεί απάντηση, οι γνωμοδοτήσεις θα θεωρούνται 
θετικές. Θα τεθούν ωστόσο δικλείδες προκειμένου να προ-
στατεύονται τα δάση, ο υδάτινος πλούτος και η αρχαιολογική 
κληρονομιά.
2.Συμμετοχή ιδιωτών αξιολογητών που θα πιστοποιούνται 
προκειμένου να συντάσσουν τα σχέδια ΑΕΠΟ που θα υπο-
βάλλονται στη συνέχεια στην αρμόδια αρχή για έγκριση.
3.Καταργείται η υποχρέωση τροποποίησης της ΑΕΠΟ για 
επουσιώδεις αλλαγές σε προδιαγραφές της επένδυσης. Αν οι 
αλλαγές είναι ουσιώδεις η νέα ΑΕΠΟ θα περιορίζεται σε αυτές 
και όχι στο σύνολο του έργου. Η διάκριση ουσιωδών και μη 
παρεμβάσεων θα βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια που θα 
θεσπιστούν.
4.Αυξάνεται από 10 σε 15 χρόνια η διάρκεια ισχύος των πε-
ριβαλλοντικών όρων ώστε να περιοριστούν οι φάκελλοι για 
ανανεώσεις ΑΕΠΟ. Επίσης οι επιχειρήσεις απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση ανανέωσης της ΑΕΠΟ αν διαθέτουν πιστοποι-
ητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMAS). Σημειώνεται ότι οι 
φάκελλοι ανανέωσης και τροποποίησης ΑΕΠΟ (που θα περι-

οριστούν δραστικά με τις νέες ρυθμίσεις) αντιπροσωπεύουν 
την πλειονότητα των υποθέσεων που φθάνουν στη διοίκηση. 
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΥΠΕΝ, κατά την 6ετία 
2012 - 2017 εκδόθηκαν 3.512 ΑΕΠΟ για νέες δραστηριότητες 
και 5.089 για ανανεώσεις/τροποποιήσεις.
Τελικός στόχος του ΥΠΕΝ είναι η μείωση του χρόνου που 
απαιτείται για την έκδοση ΑΕΠΟ, από 120 ημέρες τουλάχιστον 
που είναι σήμερα, σε περίπου 70.
5.Μεγάλης σημασίας είναι επίσης η μετακίνηση έργων και 
δραστηριοτήτων από την κατηγορία Α2 που εντάσσονται 
σήμερα στην κατηγορία Β όπου οι διαδικασίες είναι απλού-
στερες και ταχύτερες. Σημειώνεται ότι στην κατηγορία Α2 
εντάσσεται σήμερα η μεγάλη πλειονότητα (πάνω από 80%) 
των περιπτώσεων και η έκδοση ΑΕΠΟ, λόγω της συμφόρη-
σης των υπηρεσιών απαιτεί διάστημα έως και τριών ετών! 
Συγκεκριμένα στο διάστημα 2012 - 2016 έχουν λάβει έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) 6.252 έργα και δραστηριό-
τητες κατηγορίας Α. Από αυτά, τα 1.006 κατατάσσονται στην 
υποκατηγορία Α1 και τα 5.246 (ποσοστό 83,9 %) στην υπο-
κατηγορία Α2.
Στο ίδιο νομοσχέδιο - που θα τεθεί εντός των ημερών σε 
δημόσια διαβούλευση - θα περιληφθούν και οι διατάξεις 
απλοποίησης της αδειοδότησης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας με την κατάργηση της άδειας παραγωγής και την 
αντικατάστασή της από την Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ: ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΥΠΕΝ: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Σε εννέα ανέρχονται τα επενδυτικά σχήματα που υπέβαλαν 
εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον διαγωνισμό της ΔΕΠΑ Υπο-
δομών, καθώς ολοκληρώθηκε την Παρασκευή η σχετική διαδι-
κασία, με τελικό στόχο την απόκτηση του 100% του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας, στο πλαίσιο της από κοινού πώλησης 
από το ΤΑΙΠΕΔ και τα ΕΛΠΕ, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
    Ειδικότερα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν τα ακόλουθα εννέα επεν-
δυτικά σχήματα (με αλφαβητική σειρά): 
   1. ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS SAS. Είναι ιδιωτικό 
επενδυτικό κεφάλαιο επικεντρωμένο στις επενδύσεις υποδο-
μών, με συνολική αξία κεφαλαίων περί τα 6,6 δισ. ευρώ. Η 
εταιρεία έχει επενδυτική εμπειρία σε διάφορους τομείς, όπως 
ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές και κοινωνικές υποδομές. 
Η επενδυτική στρατηγική της Antin στοχεύει στην απόκτηση 
πλειοψηφικών θέσεων στις επενδύσεις της και στην ενεργή 
διαχείριση των επενδύσεών της σε ανθεκτικές επιχειρήσεις με 
δυνατότητες ανάπτυξης. 
    2. CHINA RESOURCES GAS (HONG KONG) INVESTMENT 
LIMITED. Είναι ο κορυφαίος όμιλος επιχειρήσεων φυσικού αερί-
ου στην Κίνα. Ασχολείται κυρίως με τη διανομή φυσικού αερίου 
σε πόλεις, συμπεριλαμβανομένων της διανομής αερίου μέσω 
δικτύου και την λειτουργία σταθμών ανεφοδιασμού φυσικού 
αερίου. Οι δραστηριότητές της εντοπίζονται σε στρατηγικές το-
ποθεσίες της Κίνας, οι οποίες είναι πιο αναπτυγμένες οικονομικά, 
περισσότερο πυκνοκατοικημένες και με πλούσια κοιτάσματα 
φυσικού αερίου.
    3. EP INVESTMENT ADVISORS. Είναι ένας διακεκριμένος ενερ-
γειακός όμιλος στην κεντρική Ευρώπη, ο οποίος κατέχει και 
εκμεταλλεύεται περιουσιακά στοιχεία στην Τσεχία, τη Σλοβακία, 
τη Γερμανία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την 
Ουγγαρία και την Πολωνία. Η EPH είναι ένας καθετοποιημένος 
όμιλος ενεργειακών επενδύσεων που εκτείνεται στο πλήρες φά-
σμα του κλάδου που κυμαίνεται από υψηλής αποδοτικότητας 
συνδυασμένη παραγωγή, παραγωγή ενέργειας και θερμότη-

τας, μεταφορά φυσικού αερίου, αποθήκευση φυσικού αερίου, 
καθώς και διανομή και προμήθεια φυσικού αερίου, θερμότητας 
και ηλεκτρικής ενέργειας.
    4. FIRST STATE INVESTMENTS (European Diversified 
Infrastructure Fund II). Είναι διεθνής διαχειριστής περιουσια-
κών στοιχείων με έδρα την Αυστραλία, ο οποίος επικεντρώνεται 
στην παροχή μακροπρόθεσμων επενδυτικών υπηρεσιών. Η 
εταιρεία έχει υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 160,6 δισ. δολα-
ρίων για λογαριασμό πελατών, μεταξύ των οποίων περιλαμ-
βάνονται θεσμικοί επενδυτές, συνταξιοδοτικά ταμεία, διανομείς 
χονδρικής και πλατφόρμες υπηρεσιών, χρηματοοικονομικούς 
συμβούλους και πελάτες αυτών. Η First State Investments 
επενδύει σε μετοχές, επενδύσεις σταθερού εισοδήματος, περι-
ουσιακά στοιχεία πολλαπλών κλάδων και ακίνητη περιουσία. 
Συμμετέχει, παράλληλα, στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού 
για την εξαγορά του 30% του μετοχικού κεφαλαίου του Διε-
θνούς Αερολιμένα Αθηνών.
    5. ISQUARED CAPITAL ADVISORS (UK) LLP. Είναι διεθνής εται-
ρεία ανεξάρτητης διαχείρισης επενδύσεων που εστιάζει στην 
ενέργεια, τις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, τις τηλεπικοινωνίες 
και τις μεταφορές στην Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία. Τα 
δύο παγκόσμια κεφάλαια επενδύσεων υποδομών της I Squared 
έχουν μέγεθος 3 δισ. και 7 δισ. δολαρίων αντίστοιχα. 
    6. ITALGAS SpA. Είναι ο μεγαλύτερος διανομέας φυσικού αερί-
ου στην Ιταλία, με μερίδιο αγοράς 34% και ο τρίτος μεγαλύτερος 
διαχειριστής δικτύων στην Ευρώπη, κατόπιν της απόσχισής της 
από τη Snam το 2016. Η Italgas διαχειρίζεται 70.000 χιλιόμετρα 
δικτύων, εξυπηρετώντας περισσότερους από 1.800 δήμους.
    7. KKR (KKR Global Infrastructure Investors III LP). Είναι διε-
θνής εταιρεία επενδύσεων με 206 δισ. δολάρια περιουσιακών 
στοιχείων υπό διαχείριση, από τα οποία 11,9 δισ. δολάρια είναι 
επενδυμένα σε υποδομές. Η KKR διαχειρίζεται επενδύσεις σε 
πολλαπλές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμ-
βανομένων των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, της ενέρ-

γειας, των υποδομών, των ακινήτων και των πιστώσεων, με 
στρατηγικούς εταίρους που διαχειρίζονται hedge funds.
    8. MAQOUARIE (MEIF 6 DI HOLDINGS). Είναι ένας από τους 50 
κορυφαίους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως, 
που επενδύει σε υποδομές, ακίνητα, γεωργία, μετοχές, επενδύ-
σεις σταθερού εισοδήματος, ιδιωτικές πιστώσεις, ρευστά δια-
θέσιμα και περιουσιακά στοιχεία πολλαπλών κλάδων. Η MIRA 
επενδύει σε υποδομές τα τελευταία 25 χρόνια και διαχειρίζεται 
περιουσιακά στοιχεία ύψους 129 δισ. δολαρίων.
    9. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SINO-CEE FUND & SHANGHAI DAZHONG 
PUBLIC UTILITIES (GROUP) Co., Ltd. Ιδρύθηκε το 2016. Είναι 
εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων που εστιάζει στην κεντρική και 
ανατολική Ευρώπη, την ευρύτερη ευρωπαϊκή ήπειρο και άλλες 
γεωγραφικές περιοχές που σχετίζονται με την πρωτοβουλία 
«One Belt, One Road», της οποίας στόχος είναι να αποτελέσει 
το μέσο σύνδεσης Κίνας και του υπόλοιπου κόσμου. Η εταιρεία 
τοποθετεί κεφάλαια σε επενδύσεις σχετικές με όλα τα κατανα-
λωτικά αγαθά, τη βιομηχανική κατασκευή και τα περιουσιακά 
στοιχεία υποδομών, οι οποίες κατέχουν ηγετική θέση στην 
αγορά και σαφή προσανατολισμό στην στρατηγική της Κίνας.
    Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΠΑ Υποδομών θα δημιουργηθεί μετά 
τη μερική διάσπαση του κλάδου των υποδομών της ΔΕΠΑ. 
Σήμερα, το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% και τα ΕΛΠΕ το υπόλοιπο 
35% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ. Κατόπιν της μερικής 
διάσπασης, οι δύο μέτοχοι θα κατέχουν τα ανάλογα ποσοστά 
στη ΔΕΠΑ Υποδομών (65% το ΤΑΙΠΕΔ και 35% τα ΕΛΠΕ) και 
ενεργούν από κοινού ως πωλητές.
    Οι σύμβουλοι αξιοποίησης του Ταμείου, αφού αξιολογήσουν 
τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν 
την εισήγησή τους στο ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τους υποψηφίους 
που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση 
του διαγωνισμού (υποβολή δεσμευτικών προσφορών).

«Η μεγάλη συμμετοχή στον διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση 
της ΔΕΠΑ Υποδομών, είναι μια ακόμη απόδειξη ότι η κυβέρνη-
ση κινείται στο σωστό δρόμο και δημιουργεί προϋποθέσεις για 
να έρθουν κεφάλαια και επενδύσεις στη χώρα. Η συστηματική 
προετοιμασία από τον αρμόδιο υφυπουργό κ. Γεράσιμο Θωμά, 
το ΤΑΙΠΕΔ και τη διοίκηση της ΔΕΠΑ, είχε ουσιαστική συμβολή 
σε αυτή την προσπάθεια. Συνεχίζουμε μέχρι την ολοκλήρωση 
του διαγωνισμού. Προχωράμε έξι ακόμα αποκρατικοποιήσεις 

στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
   Τις δηλώσεις αυτές –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- έκανε ο υπουρ-
γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, μετά την 
ανακοίνωση από το ΤΑΙΠΕΔ ότι εννέα επενδυτικά σχήματα εκ-
δήλωσαν ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό της ΔΕΠΑ Υποδομών.
   Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιμος Θω-
μάς, τόνισε: «Η υψηλή συμμετοχή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης 
στο σχέδιο ενεργειακής μετάβασης της χώρας -όπως αυτό απο-

τυπώθηκε στο ΕΣΕΚ-, βασική παράμετρος του οποίου είναι η 
ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των δικτύων φυσικού αερίου 
και ηλεκτρισμού. Εκτιμούμε ότι η συμμετοχή και στη δεύτερη 
φάση του διαγωνισμού θα οδηγήσει στο κατάλληλο τίμημα, 
ώστε να υλοποιηθούν γρήγορα οι απαραίτητες επενδύσεις στο 
δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, με ασφαλή τρόπο και εντός 
του αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου, όπως έχει καθοριστεί από 
τη ΡΑΕ».

ΤΑ 9 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΤΗΣ ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, Γ. ΘΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
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Σε αναλυτική ενημέρωση στους ιδιοκτήτες ακινήτων για 
την τροπολογία και ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα δη-
μοτικά τέλη ακινήτων προχώρησε σήμερα η ΠΟΜΙΔΑ με 
ανακοίνωση της.
Ειδικότερα η ΠΟΜΙΔΑ αναφέρει τα εξής:
«Με το άρθρο 22 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσω-
τερικών που κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφιση ορίζονται 
τα εξής σε σχέση με τα δημοτικά τέλη ακινήτων:
1.Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για 
τα κενά και μη ρευματοδοτούμενα ακίνητα μέχρι την 
30.6.2020.
2. Διαγράφονται οι βεβαιωμένες οφειλές δημοτικών τελών 
και ΤΑΠ από διαφορές εμβαδών, όχι μέχρι 31.12.2019 
αλλά μέχρι την ημέρα της υποβολής της δήλωσής τους 
στον οικείο Δήμο.
3. Εξαιρούνται όμως από τη διαγραφή τα ποσά που βεβαι-
ώθηκαν είτε κατόπιν ελέγχου της υπηρεσίας του Δήμου, 
είτε λόγω αιτήματος χορήγησης βεβαίωσης για μεταβίβα-
ση ακινήτου.
4. Τα ήδη καταβληθέντα ποσά στους Δήμους για τις παρα-
πάνω αιτίες δεν επιστρέφονται.
5. Η προθεσμία για δήλωση των αδήλωτων εμβαδών πα-
ρατείνεται έως την 30.6.2020 μόνον για όσους ιδιοκτήτες 

προβούν σε ρύθμιση αυθαιρέτων μετά την 31.3.2020.
Ανοίγει η πλατφόρμα 
Εξάλλου από την Τρίτη, 25.2.2020 αναμένεται να τεθεί τε-
λικά σε λειτουργία η διαδικτυακή πλατφόρμα της ΚΕΔΕ για 
τη δήλωση δημοτικών τελών ακινήτων προς όλους τους 
Δήμους της χώρας, στην οποία θα εμφανίζονται αυτόμα-
τα τα στοιχεία κάθε ακινήτου που είναι καταχωρημένα 
στο Ε9, και στη βάση χρέωσης δημοτικών τελών του ΔΕΔ-
ΔΗΕ, συσχετισμένα με τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού 
ρεύματος του ακινήτου, εφόσον υπάρχει.
Κάθε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ακινήτου, θα μπορεί με 
τους κωδικούς του του TAXISNET να εισέρχεται σε αυτήν, 
και να δηλώσει υπεύθυνα στον οικείο Δήμο, συμπληρω-
ματικά ή και αρχικά, το πραγματικό σημερινό εμβαδόν 
κάθε ιδιοκτησίας του που ηλεκτροδοτείται ή και που δεν 
ηλεκτροδοτείται, ή και δεν ηλεκτροδοτήθηκε ποτέ, τακτο-
ποιημένο ή μη, το οποίο θα πρέπει να συμπίπτει με το εμ-
βαδόν που είναι δηλωμένο στο Ε9, αλλά και τυχόν αλλαγή 
της χρήσης της ιδιοκτησίας σε άλλη από αυτή που ήταν 
δηλωμένη στο Δήμο.
Λόγω της άμεσης διασύνδεσης της εφαρμογής με τις πα-
ραπάνω βάσεις δεδομένων, της άμεσης διασταύρωσης 
των στοιχείων τους και της προσωπικής ευθύνης του 

δηλούντος για την ακρίβειά τους, δεν θα απαιτείται η προ-
σέλευση των πολιτών σε καμιά υπηρεσία και η συνυπο-
βολή κανενός απολύτως δικαιολογητικού! Οι Υπηρεσίες 
Εσόδων των οικείων Δήμων θα επεξεργάζονται στη συνέ-
χεια τις ηλεκτρονικές αυτές δηλώσεις και θα ενημερώνουν 
τους πολίτες σχετικά για την αποδοχή τους αλλά και για 
τον υπολογισμό κάθε οφειλόμενου ποσού ΤΑΠ για τα μη 
ηλεκτροδοτούμενα και για οφειλόμενα δημοτικά τέλη από 
1.1.2020 και μετά».
«Από την εξαιρετική αυτή ρύθμιση της διαγραφής ανα-
δρομικών και προστίμων κερδισμένοι θα είναι οι ιδιοκτή-
τες που θα δηλώσουν, οι Δήμοι που θα εισπράττουν αλλά 
και οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες από τη μείωση δημοτικών 
τελών που ασφαλώς θα ακολουθήσει. Η ΠΟΜΙΔΑ η οποία 
την πρότεινε, θερμά ευχαριστεί τον υπουργό Εσωτερικών 
κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο και τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ και 
Δήμαρχο Τρικκαίων κ. Δημήτρη Παπαστεργίου για την 
αποδοχή και θεσμοθέτησή της, θεωρεί όμως ότι απαραί-
τητη προϋπόθεση για τη μαζική συμμετοχή και επιτυχία 
της είναι η άμεση αποστολή ενημερωτικών emails από 
την ΑΑΔΕ προς όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων - κατό-
χους ΑΦΜ της χώρας μας για τη ρύθμιση αυτή και για τη 
νέα πλατφόρμα δηλώσεων», αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ.

Επιτάχυνση διαδικασιών στην κινητικότητα των δημοσί-
ων υπαλλήλων και των διαδικασιών προσλήψεων μέσω 
ΑΣΕΠ, καθώς και τροποποιήσεις στο σύστημα επιλογής 
προϊσταμένων περιλαμβάνει το νομοσχέδιο - σκούπα του 
υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στη Βουλή και 
αύριο Δευτέρα θα συζητηθεί στην αρμόδια κοινοβουλευ-
τική επιτροπή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Το νομοσχέδιο προβλέπει τη μείωση των διαδικασιών 
μετατάξεων και αποσπάσεων σε δύο αντί για τρεις κύ-
κλους ετησίως με συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια. Μέσω 
της κινητικότητας θα καλύπτονται οι λειτουργικές ανάγκες 
των δημόσιων υπηρεσιών, με τον πρώτο κύκλο να μετε-
ξελίσσεται σε προστάδιο του ετήσιου προγραμματισμού 
προσλήψεων, ενώ στον δεύτερο θα συμμετέχουν μόνο 
οι φορείς που δεν κατάφεραν να προσελκύσουν υπαλλή-
λους από τον πρώτο κύκλο.
Μεταβατικά, για τις εκκρεμείς διαδικασίες των προηγού-
μενων κύκλων κινητικότητας, οι αποφάσεις για μετάταξη 
ή απόσπαση εκδίδονται έως τις 31 Μαΐου 2020. Επίσης, 
απλουστεύεται η διαδικασία εξέτασης των υποψηφίων 
για μετάταξη ή απόσπαση και μειώνονται τα σχετικά δι-

οικητικά βάρη, ενώ η συνέντευξη των τριών επικρατέστε-
ρων για τη θέση δεν θα είναι υποχρεωτική.
Σε ό,τι αφορά την επιλογή προϊσταμένων, εισάγεται ως 
προαπαιτούμενο για την κάλυψη θέσης ευθύνης επιπέ-
δου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης, η προηγούμε-
νη άσκηση καθηκόντων ευθύνης τουλάχιστον επιπέδου 
Τμήματος. Η μοριοδότηση της εργασιακής εμπειρίας θα 
υπολογίζεται ξεχωριστά για τον χρόνο που έχει διανυθεί 
με την ιδιότητα του υπαλλήλου σε σχέση με τον χρόνο σε 
θέσεις ευθύνης. Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα μοριοδότη-
σης και των μη συναφών μεταπτυχιακών ή διδακτορικών 
τίτλων.
Για την επιτάχυνση των διαδικασιών προσλήψεων μέσω 
ΑΣΕΠ, προβλέπεται ότι τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας 
για αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά γί-
νονται δεκτά χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους.
Επίσης, αυξάνεται στα τρία έτη από εννέα μήνες η ισχύς 
των πινάκων επιλαχόντων προηγούμενων διαγωνισμών 
του ΑΣΕΠ από τους οποίους οι φορείς έχουν τη δυνατότη-
τα να αντικαθιστούν υπαλλήλους, χωρίς νέα προκήρυξη.
Για τους κατοίκους ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών 

θεσπίζεται πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής με τίτλο 
«Πρόληψη στο Σπίτι» ως τμήμα του «Βοήθεια στο Σπίτι», 
με το οποίο τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων 
που θα διενεργούνται κατ’ οίκον θα αποστέλλονται μέσω 
τηλε-ιατρικής στους συμβεβλημένους ιατρούς.
Με το νομοσχέδιο που φέρει τον τίτλο «Στρατηγική ανα-
πτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» συστήνεται Επιτροπή 
Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Τοπικού και Περιφερειακού 
Επιπέδου, ως ανώτατο θεσμικό συμβουλευτικό όργανο, η 
οποία εισηγείται αναπτυξιακές δράσεις των ΟΤΑ και παρα-
κολουθεί αυτές που ήδη υλοποιούνται, ενώ οι Αναπτυξι-
ακές Εταιρείες των ΟΤΑ μετεξελίσσονται σε Αναπτυξιακές 
Συμπράξεις.
Με άλλες διατάξεις επιχειρείται η επιτάχυνση των διαδι-
κασιών απόδοσης της ελληνικής ιθαγένειας και ο εκσυγ-
χρονισμός της ληξιαρχικής νομοθεσίας. Ενδεικτικά, οι 
ληξιαρχικές πράξεις γεγονότων για τους Έλληνες του εξω-
τερικού θα δηλώνονται στον τόπο κατοικίας τους, μέσω 
των ελληνικών προξενικών αρχών.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αλλαγές σε μετατάξεις δημοσίων υπαλλήλων, επιλογή προϊσταμένων και διαδικασίες ΑΣΕΠ

ΠΟΜΙΔΑ: ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
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Ως τον Ιούνιο θα ετοιμάσει το υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας το νομοσχέδιο για την ηλεκτροκίνηση, δή-
λωσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, μετά την ολοκλήρω-
ση των επαφών που είχε το προηγούμενο διήμερο στην 
Ολλανδία, χώρα που βρίσκεται στην πρωτοπορία της 
ανάπτυξης υποδομών για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
«Η ηλεκτροκίνηση δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ο νέος 
τρόπος μετακινήσεων στην Ευρώπη, προκειμένου να 
περιοριστεί η μόλυνση της ατμόσφαιρας. Στην Ολλαν-
δία, όπως και σε άλλες προηγμένες χώρες, συνδυάζονται 
βασικά δύο πράγματα: Κίνητρα για να γίνει η αγορά του 
ηλεκτρικού αυτοκινήτου πιο προσιτή και προβλέψεις για 
εγκατάσταση και ομαλή λειτουργία των φορτιστών. Οι 
Ολλανδοί έχουν αποκτήσει εδώ και μια δεκαετία εμπειρία 
και από τα καλά και τα αρνητικά και μπορούν να μας ανοί-
ξουν τον δρόμο. Στο πλαίσιο της πράσινης ατζέντας μας 
θα φέρουμε σχετικό νομοσχέδιο έως τον Ιούνιο», δήλωσε 
συγκεκριμένα ο κ. Χατζηδάκης.
 Ο υπουργός, συνοδευόμενος από τη Γενική Γραμματέα 
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών (και πρόεδρο της 
Διυπουργικής Επιτροπής για την ηλεκτροκίνηση), Αλεξάν-
δρα Σδούκου είχε ευρύ κύκλο επαφών με τους εμπλεκόμε-
νους φορείς του κλάδου ηλεκτροκίνησης στην Ολλανδία 
(υπουργεία, δημοτικές αρχές, εταιρείες).

Ειδικότερα, κατά τις συναντήσεις που πραγματοποίησαν 
οι κ.κ. Χατζηδάκης και Σδούκου με τους υπουργούς Οικο-
νομικών και Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος της 
Ολλανδίας κ.κ. Eric Wiebes και Stientje van Veldhoven, 
η συζήτηση επικεντρώθηκε στις θεσμικές πρωτοβουλίες, 
που ανέλαβε η ολλανδική κυβέρνηση για να ενθαρρύνει 
την ηλεκτροκίνηση, με έμφαση στα κίνητρα που δόθηκαν 
όχι μόνο για την αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων, αλλά 
και για την ανάπτυξη δημόσια προσβάσιμων υποδομών 
φόρτισης. Τονίστηκε επίσης ότι η αντιμετώπιση της κλι-
ματικής αλλαγής και τα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση 
(όπως αυτά για την εξοικονόμηση ενέργειας) αποτελούν 
σημαντική προτεραιότητα τόσο για την Ελλάδα όσο και 
για την Ολλανδία. Γι’ αυτό οι δυο χώρες θα διερευνήσουν 
τις δυνατότητες συνεργασίας και συντονισμού των σχετι-
κών πολιτικών στο πλαίσιο του Συμβουλίου των υπουρ-
γών Περιβάλλοντος της ΕΕ.
Οι κ.κ. Χατζηδάκης και Σδούκου επισκέφθηκαν τα κε-
ντρικά γραφεία του Elaad NL, του κέντρου καινοτομίας 
για τις έξυπνες υποδομές φόρτισης, όπου συζήτησαν τις 
προοπτικές συνεργασίας με τον ΔΕΔΔΗΕ. Ακόμη, επισκέ-
φθηκαν τις εγκαταστάσεις των εταιρειών Allego, Alfen και 
Leaseplan που έχουν ηγετική θέση στον τομέα των λύσε-
ων φόρτισης για ηλεκτροκίνητα οχήματα. Οι εκπρόσωποί 
τους ανέλυσαν τα επιτυχημένα μοντέλα ανάπτυξης υπο-

δομών φόρτισης που έχουν δοκιμαστεί στην Ολλανδία και 
άλλες χώρες της Βορείου Ευρώπης. Παρουσίασαν ακόμα 
τις πρότυπες εγκαταστάσεις έξυπνης φόρτισης και συστη-
μάτων αποθήκευσης ενέργειας που χρησιμοποιούν για να 
φορτίζουν τα ηλεκτρικά οχήματα των εργαζομένων τους. 
Με τον τρόπο αυτό όχι μόνο δεν επιβαρύνουν το δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και μεγιστοποιούν τη χρήση 
των ΑΠΕ για τη φόρτιση.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συνάντηση του υπουργού 
ΠΕΝ και της κ. Σδούκου στον Δήμο του Άμστερνταμ, όπου 
παρουσιάστηκε η πολιτική του Δήμου για τη μείωση των 
αερίων ρύπων, με στόχο να γίνει πόλη «μηδενικών ρύ-
πων» έως το 2030. Αναλύθηκαν συγκεκριμένα πώς προ-
χωρά ο δήμος στην εγκατάσταση δημόσιων υποδομών 
φόρτισης για χρήση από τους κατοίκους της πόλης, με 
δεδομένη τη δέσμευση των αρχών για απαγόρευση της 
κυκλοφορίας όλων των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκί-
νητων αυτοκινήτων έως το 2030. Στο πλαίσιο αυτό ειδική 
αναφορά έγινε και στην παροχή κινήτρων από το Δήμο 
στα ταξί και σε άλλες κατηγορίες οχημάτων για να αντικα-
ταστήσουν τους στόλους τους με ηλεκτρικά αυτοκίνητα. 
Τέλος, οι κ.κ. Χατζηδάκης και Σδούκου επισκέφθηκαν 
και taxi point (πιάτσα), όπου είναι εγκατεστημένοι τα-
χυφορτιστές για τη φόρτιση των ταξί, τα οποία είναι όλα 
ηλεκτροκίνητα.

Σε επτά ανήλθαν οι εταιρείες και τα κοινοπρακτικά σχή-
ματα, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την ανάληψη 
του έργου της 6ης προβλήτας- επέκτασης της λιμενικής 
υποδομής στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του 
πρώτου σταδίου (προεπιλογής) του σχετικού διαγωνι-
σμού, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Τα έργα στην 6η 
προβλήτα, που θα δώσουν στο λιμάνι τη δυνατότητα να 
υποδέχεται πλοία μεγάλου βυθίσματος και χωρητικότη-
τας, τύπου «Super Post New Panamax», αναβαθμίζοντας 
τον ρόλο του στην ευρύτερη περιοχή, είναι ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 130 εκατ. ευρώ (μη συμπεριλαμβανο-
μένου του ΦΠΑ). Αποτελούν δε, το σημαντικότερο μέρος 
των υποχρεωτικών επενδύσεων, τις οποίες έχει αναλάβει 
ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ), βάσει της 
σύμβασης παραχώρησης με το ελληνικό δημόσιο. 
Οι επτά ενδιαφερόμενοι, μεταξύ αυτών σημαντικά ονόμα-
τα του κλάδου των κατασκευών και των λιμενικών έργων 
από την Ελλάδα, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ιταλία και την 
Πορτογαλία, είναι: 1. EIFAGGE- TERNA, 2. ARCHIRODON, 
3.Ενωση INTRAKAT – VITTADELLO – SALES, 4.Κοινοπρα-

ξία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ROVER MARITIME S.L. – ΧΔΚ 
Α.Ε.», 5. Κοινοπραξία «ΑΒΑΞ Α.Ε. – ETERMAR S.A. – NV 
BESIX SA», 6. Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΤΕΚΑΛ Α.Ε και 
7.ACCIONA CONSTRUCCION.
Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του πρώτου στα-
δίου, που υπολογίζεται ότι θα πραγματοποιηθεί μέχρι το 
τέλος του Μαρτίου, οι προεπιλεγέντες θα κληθούν από 
την ΟΛΘ Α.Ε. να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές για 
τη συμμετοχή τους στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού, 
που αφορά στην εκτέλεση του έργου.
Βάσει της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
(https://www.thpa.gr/files/procurement/PGR40_
el.pdf), που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΟΛΘ ΑΕ, 
το έργο περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω εργα-
σίες: Πρώτον, την κατασκευή ενός νέου επιπρόσθετου 
κρηπιδότοιχου, ως ευθείας προέκτασης του ήδη υφιστά-
μενου (κρηπιδότοιχου 26), με ελάχιστο συνεχές μήκος 
440 μέτρων, εκ των οποίων τα 400 μέτρα τουλάχιστον 
θα παρέχουν ελάχιστο βάθος -17,60 μέτρων από τη Μέση 
Στάθμη της Θάλασσας (ΜΣΘ). Δεύτερον, την κατασκευή 

επιπρόσθετου χερσαίου χώρου, πλάτους τουλάχιστον 
300 μέτρων, παράλληλα με τον πιο πάνω νέο κρηπιδό-
τοιχο και τρίτον την εκτέλεση όλων των συμπληρωμα-
τικών έργων υποδομής, που απαιτούνται για την πλήρη 
λειτουργία του νέου κρηπιδότοιχου και του αντίστοιχου 
χερσαίου χώρου, συμπεριλαμβανομένων: της βυθοκό-
ρησης του διαύλου ναυσιπλοΐας και του κύκλου ελιγμών 
των πλοίων με ελάχιστο βάθος - 17,60 μέτρα από ΜΣΘ, τα 
δάπεδα του χερσαίου χώρου, καθώς και τα απαραίτητα 
δίκτυα επικοινωνιών και υπηρεσιών. 
Υπενθυμίζεται ότι η χερσαία ζώνη του λιμένος Θεσσαλο-
νίκης καλύπτει έκταση περίπου 1.550.000 τετραγωνικών 
και εκτείνεται σε μήκος περίπου 3.500 μέτρων. Διαθέτει 
6.150 μέτρα κρηπιδωμάτων, έξι προβλήτες, κτήρια διοι-
κητικής και τεχνικής υποστήριξης, αποθήκες και υπόστε-
γα, ειδικό εξοπλισμό και λοιπές εγκαταστάσεις. 
Είναι ο μεγαλύτερος λιμένας διαμετακομιστικού εμπορίου 
της χώρας και εξυπηρετεί τις ανάγκες των 15 περίπου εκα-
τομμυρίων κατοίκων της διεθνούς ενδοχώρας του.

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΈΩΣ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ

ΕΠΤΑ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ 6Η ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ ΟΛΘ 
Στο πλαίσιο του 1ου σταδίου του διαγωνισμού
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«Μέχρι το τέλος Μαρτίου θα έχουμε παρουσιάσει την βίβλο 
του ψηφιακού μετασχηματισμού» επεσήμανε –όπως αναφέ-
ρει το ΑΠΕ- ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος 
Πιερρακάκης σε ομιλία του σε συνέδριο με θέμα «Το δίκαιο, η 
οικονομία και η κοινωνία μπροστά στις προκλήσεις της Τεχνη-
τής Νοημοσύνης» που πραγματοποιείται σήμερα σε κεντρικό 
ξενοδοχείο της Αθήνας.
Ο υπουργός τόνισε ότι σε αυτήν την βίβλο βρίσκεται η βασική 
στρατηγική της χώρας «η οποία ακουμπά και γενικούς στό-
χους σχεδιασμού συστημάτων και εξειδικευμένες ενέργειες 
για πρώτη φορά» και υπογράμμισε ότι «θα προβούμε στην 
ανάπτυξη μιας δικής μας εθνικής στρατηγικής για την τεχνητή 
νοημοσύνη αμέσως μόλις θα έχει δημοσιευτεί το πρώτο κομ-
μάτι της βίβλου του ψηφιακού μετασχηματισμού». 
Αναφερόμενος στο κείμενο της λευκής βίβλου (εκδίδεται από 
την Επιτροπή είναι έγγραφο με προτάσεις δράσης της Ευρω-

παϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε συγκεκριμένους τομείς) είπε χαρακτη-
ριστικά ότι υπάρχει το θέμα της κυβερνοασφάλειας, για νέα 
προσέγγιση σε θέματα ταυτοποίησης, για υπολογιστική ισχύ 
και διαχείριση υποδομών cloud. «Όλα αυτά είναι κομμάτια 
που κανείς μπορεί να δει και στην δική μας εθνική στρατηγι-
κή για τον ψηφιακό μετασχηματισμό». Όπως τόνισε «για να 
μπορέσεις να έχεις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης θα 
πρέπει πρώτα να αποκτήσει η Ελλάδα πρόσβαση σε δεδομένα 
κανονικοποιημένα και διαλειτουργκά για να μπορέσει να πε-
ράσει στην επόμενη εποχή. Θα αναπτύξουμε και θα κωδικο-
ποιήσουμε μια δική μας εθνική στρατηγική σε μια σειρά από 
πρότζεκτ που θα αφορούν την εθνική οικονομία και φυσικά 
θα ξεκινήσουμε από τα βασικά». 
Ο κ. Πιερρακάκης επανέλαβε τον σημαντικό ρόλο της επιμόρ-
φωσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων ώστε η αγορά εργασίας να 
μπορεί να συμβαδίσει με την τεχνολογική επιτάχυνση και «για 

αυτό θα πρέπει να δούμε πώς όλο το σύστημα εκπαίδευσης με 
συνέργειες του ιδιωτικού τομέα, της Κοινωνίας των Πολιτών, 
θα μπορέσει να οριοθετηθεί εκ νέου για να έχουμε τέτοιου τύ-
που δυνατότητα να αντλούμε δεξιότητες». 
Να αναφέρουμε ότι το συνέδριο, το οποίο πραγματοποιείται 
από το Ινστιτούτο για το Δίκαιο Προστασίας της Ιδωτικότη-
τας, των Προσωπικών Δεδομένων και την Τεχνολογία του 
European Public Law Organization, θα αποτελέσει το πρώτο 
υψηλού επιπέδου forum διεπιστημονικού διαλόγου για το 
θέμα.
Στο πλαίσιο του θα ανταλλάξουν απόψεις ειδικοί στο δίκαιο, 
στην «ψηφιακή ηθική», τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, 
παράγοντες της αγοράς αλλά και εκπρόσωποι των φορέων 
που διαμορφώνουν τις πολιτικές στην Ελλάδα και την Ευρώ-
πη.

«Προτεραιότητά μας να γίνει η Αττική μια πράσινη Περιφέρεια, 
απόλυτα θωρακισμένη και ασφαλής για τους πολίτες της», τόνισε 
ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης στην ημερίδα της Περιφέρειας με 
θέμα: «Περιφερειακό σχέδιο για την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή της Περιφέρειας Αττικής» η οποία πραγματοποιήθηκε την 
Παρασκευή παρουσία του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Δημήτρη Οικονόμου, και του γγ Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Υδάτων ΥΠΕΝ Κωνσταντίνου Αραβώση, οι οποίοι συμφώνησαν 
στην ανάγκη συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς, για την αποτελεσματική αντιμετώπι-
ση των κλιματικών αλλαγών, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ο περιφερειάρχης στην ομιλία του τόνισε την αναγκαιότητα να 
τεθούν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο κατά προτεραιότητα 
δράσεις και έργα που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που προκαλεί η κλιματική αλλαγής. Πλαίσιο στο 
οποίο εστιάζει και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία που προ-
κρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σημείωσε αναφερόμενος, στη νέα 
αναπτυξιακή στρατηγική που στηρίζει τη μετάβαση της ΕΕ σε μια 
δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία η οποία θα «ανταποκρίνεται στις 
προκλήσεις που θέτει η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος, βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής των σημερι-
νών και των μελλοντικών γενεών».
«Στόχος μας είναι μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές 
άνθρακα μέσω της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, 
των πράσινων και μπλε επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, 
της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της 
διαχείρισης κινδύνων» παρατήρησε ο Γ. Πατούλης. 
Αναφερόμενος στις πρόσφατες φυσικές καταστροφές στην Αττική 
τόνισε ότι είναι επιβεβλημένη η ανάγκη αντιμετώπισης των συνε-
πειών της κλιματικής αλλαγής με δράσεις μείωσης του κινδύνου 
των καταστροφών, αλλά και σχετική εκστρατεία ενημέρωσης 

των πολιτών. Μίλησε για εμφανείς μεταβολές του κλίματος που 
«εκτείνονται από την αύξηση της θερμοκρασίας έως την άνοδο 
της στάθμης της θάλασσας και συχνότερη εμφάνιση καταιγίδων 
και πλημμυρών» και έκανε λόγο για σοβαρές επιπτώσεις που θα 
επιφέρουν στην ακεραιότητα των οικοσυστημάτων, στους υδα-
τικούς πόρους, στη βιομηχανία, στις γεωργικές καλλιέργειες, στις 
μεταφορές και στις υποδομές στη δημόσια υγεία». 
Ευάλωτοι τομείς 
Ο Γ. Πατούλης αναφερόμενος στην επιρροή που θα έχει η κλιματι-
κή αλλαγή στην Αττική, χαρακτήρισε «ιδιαίτερα ευάλωτους» τους 
τομείς των υδάτινων πόρων, του τουρισμού, των υποδομών, 
των μεταφορών, της υγείας και του δομημένου περιβάλλοντος. 
Επίσης χαρακτήρισε «χρήσιμο» έναν σχεδιασμό για την προ-
στασία της πολιτιστικής κληρονομιάς όπως και τις «διάσπαρτες 
πράσινες παρεμβάσεις» εντός του αστικού ιστού, με μεγαλύτερες 
αποστάσεις μεταξύ των κτιρίων για «να βελτιωθεί το μικροκλίμα, 
στο κέντρο της Αθήνας». 
 Αναφερόμενος στον τομέα της υγείας επισήμανε ότι η υγεία του 
πληθυσμού είναι ευαίσθητη σε αλλαγές του κλίματος, προτείνο-
ντας ως αναγκαία την άμεση ενίσχυση των υποδομών υγείας της 
Περιφέρειας Αττικής όπου «βρίσκεται το 31% των νοσοκομεια-
κών μονάδων της χώρας και το 40% του συνόλου των οργανι-
κών κλινών».
Παρατήρησε ότι η ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση των 
υδατικών πόρων «αποτελεί δικλείδα ασφαλείας απέναντι στις 
πολυάριθμες και συνεχόμενες πιέσεις που δέχεται το υδατικό 
περιβάλλον». Λόγος, για τον οποίο όπως είπε, είναι σημαντική, η 
προώθηση πολιτικών και καινοτόμων τεχνολογιών που βασίζο-
νται στις αρχές υδρολογικής και οικολογικής διαχείρισης με στόχο 
την ορθολογική διαχείριση των υδάτων, μέσω μέτρων εξοικονό-
μησης και εξασφάλισης πιο αποτελεσματικής χρήσης.

Ειδικότερα το περιφερειακό σχέδιο για την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή της περιφέρειας Αττικής παρουσίασε η προϊστα-
μένη της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής 
Αλλαγής Περιφέρειας Αττικής Αργυρώ Παρασκευοπούλου. Ο 
προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού 
Προγράμματος της Περιφέρειας Δημήτρης Δρόσης παρουσίασε 
τις προοπτικές χρηματοδότησης δράσεων για την κλιματική αλ-
λαγή στο τρέχον και το νέο ΕΣΠΑ. Ο προϊστάμενος του τμήματος 
Κλιματικής Αλλαγής της διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποι-
ότητας της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ Κυριάκος Ψύχας παρουσίασε 
τις πολιτικές του υπουργείου για το ζήτημα της προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή. Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με την ομιλία για την 
«παγκόσμια απειλή της Κλιματικής Αλλαγής» του Χρήστου Ζερε-
φού ακαδημαϊκού, επόπτη του Κέντρου Έρευνας Φυσικής της 
Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών.
Σημειώνεται ότι η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης 
της πρώτης φάσης δημόσιας διαβούλευσης για την κατάρτιση του 
περιφερειακού σχεδίου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλα-
γή, με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
Τέλος, στην ημερίδα παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και 
ακαδημαϊκός του ΕΚΠΑ Ε. Λέκκας, ο πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Χ. Θεοδωρόπουλος, η αντιπεριφερειάρχης Ν. Τομέας 
Δ. Νάνου, οι δήμαρχοι Αγ. Βαρβάρας Λ. Μίχος και Χαϊδαρίου Β. 
Τηνιακός, οι εντεταλμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι, Γ. Βλάχος, 
Σ. Μελάς, Ν. Παπαγεωργίου, Ν. Παπαδάκης, Χ. Αλεξανδράτος, ο 
περιφερειακός σύμβουλος από το Συνδυασμό «Δύναμη Ζωής» Χ. 
Καραμάνος, εκπρόσωποι Δήμων, φορέων και πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων. 

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: «ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΤΗΝ ΒΙΒΛΟ ΤΟΥ 
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ  
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Την αναπροσαρμογή των κριτηρίων με τα οποία κατανέμονται 
οι πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, ώστε να 
λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός εξάρτησης των Περιφερειών από 
τη λιγνιτική δραστηριότητα αλλά και η ταχύτητα με την οποία θα 
εξελιχθεί η απολιγνιτοποίηση με βάση τις αντίστοιχες δεσμεύσεις 
των κρατών μελών, ζητά –σύμφωνα με το ΑΠΕ- με επιστολή 
του προς τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Κομισιόν Φρανς 
Τίμερμανς ο Πρόεδρος του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων και 
Δήμαρχος Φλώρινας Βασίλης Γιαννάκης. 
 Ο κ. Γιαννάκης, περιγράφει την υφιστάμενη κατάσταση σε 
Δυτική Μακεδονία και Πελοπόννησο, τονίζοντας πως οι πέντε 
λιγνιτικοί δήμοι της Ελλάδας βιώνουν ήδη μια μεγάλη κοινω-
νική αναστάτωση με την απόφαση της κυβέρνησης για απολι-
γνιτοποίηση ως το 2023. Ο Βασίλης Γιαννάκης σημειώνει στην 
επιστολή του ότι οι Ευρωπαϊκοί Θεσμοί δεν ανταποκρίνονται 
επαρκώς στην τεράστια πρόκληση που θα αντιμετωπίσουν οι 
λιγνιτικές περιοχές της Ελλάδας καθ’ότι τα κριτήρια που χρησι-
μοποιήθηκαν για την κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων του 
Μηχανισμού ανάμεσα στα κράτη - μέλη οδηγούν σε σημαντικές 
στρεβλώσεις και αδικίες.
Αναλυτικά το κείμενο της επιστολής (σε μετάφραση):
«Αξιότιμε κ. Timmermans,
Όπως γνωρίζετε, η Ελληνική Κυβέρνηση και η Δημόσια Επι-
χείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) αποφάσισαν να κλείσουν όλες τις 
υφιστάμενες λιγνιτικές μονάδες ως το 2023 και να σταματήσουν 
πλήρως την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη ως το 
2028.
Η δέσμευση αυτή, που αποτυπώνεται τόσο στο νέο Εθνικό Σχέ-
διο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) όσο και στο νέο business 
plan της ΔΕΗ, θα καταστήσει την Ελλάδα την πρώτη λιγνιτοπα-
ραγωγό χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα παύσει τη χρή-
ση λιγνίτη πριν το 2030. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι υπόλοιπες 
ευρωπαϊκές χώρες που εξορύσσουν λιγνίτη δεν έχουν αναλάβει 
αντίστοιχες δεσμεύσεις, με εξαίρεση την ισχυρότερη οικονομία 
της ΕΕ, τη Γερμανία, η οποία όμως έθεσε ως ημερομηνία παύσης 

της χρήσης λιγνίτη το 2038.
Η απόφαση για απολιγνιτοποίηση, ουσιαστικά ως το 2023, 
έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη κοινωνική αναστάτωση στους 
πολίτες των πέντε Δήμων μας στη Δυτική Μακεδονία και την 
Πελοπόννησο, καθώς ο χρόνος ως το 2023 είναι ελάχιστος, δεν 
υπάρχει ακόμη κανένα σχέδιο για την μεταλιγνιτική εποχή και οι 
οικονομίες των δήμων μας εξαρτώνται σχεδόν απόλυτα από τη 
λιγνιτική δραστηριότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι παραπάνω 
από το ένα τρίτο της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προέρχεται από τη λιγνιτική 
δραστηριότητα, ενώ παράλληλα η Περιφέρεια εμφανίζει ήδη 
ένα τεράστιο πρόβλημα ανεργίας της τάξης του 27% για το 
2018 κατατάσσοντάς την τρίτη ανάμεσα σε όλες τις NUTS2 πε-
ριφέρειες της ΕΕ.
Είναι προφανές ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι 
επείγον και πολυδιάσταστο. Παρακολουθούμε και συνεργαζό-
μαστε με την Πλατφόρμα Περιφερειών Υπό Μετάβαση που έχει 
θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει τεχνική βοήθεια 
στις περιοχές μας. Όμως, γίνεται φανερό ότι τα επόμενα κρίσιμα 
χρόνια της μετάβασης σε βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες 
απαιτείται, μεταξύ άλλων, και σημαντική οικονομική στήριξη.
Ωστόσο, με μεγάλη ανησυχία παρατηρούμε ότι οι Ευρωπαϊκοί 
Θεσμοί δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στην τεράστια πρόκληση 
και τη μεγάλη κοινωνική αναστάτωση που ήδη βιώνουμε στους 
πέντε λιγνιτικούς δήμους της Ελλάδας. Μελετήσαμε την πρότα-
ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον νέο Μηχανισμό Δίκαιης 
Μετάβασης που παρουσιάστηκε στις 14 Ιανουαρίου 2020 και 
διαπιστώσαμε ότι τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για 
να κατανεμηθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι του Μηχανισμού ανά-
μεσα στα κράτη - μέλη οδηγούν σε σημαντικές στρεβλώσεις και 
αδικίες. 
Πιο συγκεκριμένα, τα κριτήρια δεν λαμβάνουν υπόψη ούτε 
τον βαθμό εξάρτησης των τοπικών οικονομιών από τη λιγνι-
τική δραστηριότητα, ούτε την ταχύτητα με την οποία τα κράτη 
μέλη δεσμεύονται για την απολιγνιτοποίηση. Επιπλέον, οι θέσεις 

εργασίας στην εξορυκτική δραστηριότητα, που αποτελούν ένα 
από τα πέντε κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν, δεν αντικατο-
πτρίζουν με σαφήνεια την κατάσταση καθώς δεν λαμβάνουν 
υπόψη ούτε τη ραγδαία μεταβολή στις θέσεις εργασίας που 
έχει ξεκινήσει ήδη τα τελευταία χρόνια λόγω της μείωσης της 
λιγνιτικής παραγωγής, ούτε την αδυναμία των απολυμένων να 
βρουν δουλειά σε άλλους τομείς, λόγω της πολύ μικρής διαφο-
ροποίησης των τοπικών οικονομιών, η οποία ενδεχομένως να 
μην ισχύει για άλλες λιγνιτικές περιφέρειες της Ε.Ε.
Σαν αποτέλεσμα της μη συμπερίληψης αυτού του είδους των 
κριτηρίων, η Ελλάδα λαμβάνει μόλις €294 εκ. από το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης για την περίοδο 2021-2027, 
ποσοστό μικρότερο από το 4% του συνολικού ποσού των €7,5 
δις, τη στιγμή που η Ελλάδα υπήρξε διαχρονικά η τρίτη λιγνιτο-
παραγωγός χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Σεβόμαστε πλήρως την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι δή-
μοι στις 41 λιγνιτικές περιφέρειες της Ευρώπης. Συμμετέχουμε 
ενεργά στο Δίκτυο Δημάρχων για τη Δίκαιη Μετάβαση καθώς 
πιστεύουμε και στηρίζουμε τη συνεργασία με άλλους δήμους 
με παρόμοια προβλήματα. Όμως πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι 
οι περιοχές μας έχουν ιδιαίτερα επείγουσες ανάγκες που αν δεν 
καλυφθούν επιτυχώς θα οδηγηθούμε σε κοινωνική κατάρρευ-
ση, την οποία δεν θα είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε. Η δική 
σας συνδρομή στην αποτροπή αυτού του ενδεχομένου είναι 
θεμελιώδους σημασίας. 
Για τους λόγους αυτούς σας ζητάμε την αλλαγή/ αναπροσαρ-
μογή των κριτηρίων με τα οποία κατανέμονται οι πόροι του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης ώστε να λαμβάνεται 
υπόψη ο βαθμός εξάρτησης των περιφερειών από τη λιγνιτική 
δραστηριότητα αλλά και η ταχύτητα με την οποία θα εξελιχθεί η 
απολιγνιτοποίηση με βάση τις αντίστοιχες δεσμεύσεις των κρα-
τών μελών. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε 
διευκρίνιση ή συνάντηση»

Την εκτίμηση ότι το τίμημα για το 49 % του ΔΕΔΔΗΕ θα είναι 
πολύ υψηλό, και το ενδιαφέρον ανάλογο με αυτό που εκδη-
λώθηκε την Παρασκευή για την ΔΕΠΑ Υποδομών διατυπώνει 
ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεράσιμος Θω-
μάς, σε συνέντευξή του στο «liberal».
«Ο ΔΕΔΔΗΕ αποτελεί έναν αναξιοποίητο θησαυρό, με ένα 
τεράστιο πανελλαδικό δίκτυο, έχοντας μπροστά του projects, 
όπως αυτό για την αντικατάσταση των σημερινών 7,5 εκα-
τομμυρίων παλαιών μετρητών, με «έξυπνους», αλλά και με 
δυνατότητα να «κουμπώσουν» πάνω στο δίκτυο οπτικές ίνες, 

ιδανικές για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 5G», τονίζει ο υφυ-
πουργός. Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός, που θα προβλέπει 
ισχυρά δικαιώματα για το 49 % που θα αποκτήσει ο ιδιώτης 
επενδυτής, αναμένεται να προκηρυχθεί τον Σεπτέμβριο.
Αναφερόμενος στο σχέδιο για τη «δίκαιη μετάβαση» στην 
μεταλιγνιτική εποχή των περιοχών που βασίζονται σήμερα 
στη λιγνιτική παραγωγή ρεύματος, ο κ. Θωμάς τονίζει ότι «το 
στοίχημα είναι η έγκαιρη και σωστή απορρόφηση των κον-
δυλίων, ο σχεδιασμός των κατάλληλων έργων και η αλλαγή 
νοοτροπίας της περιοχής».

Ο υφυπουργός Ενέργειας υπογραμμίζει το επενδυτικό ενδια-
φέρον από το εξωτερικό, τόσο για επενδύσεις σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας όσο και για τις 17 μονάδες επεξεργασίας απο-
βλήτων που πρόκειται να δημοπρατηθούν εφέτος, εκτιμώ-
ντας ότι την επόμενη πενταετία θα κινητοποιηθούν επενδύσεις 
άνω των 2 δις, ευρώ χρήμα στην πράσινη ελληνική αγορά.
Τέλος, για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» επιση-
μαίνει ότι το νέο πρόγραμμα θα επανασχεδιαστεί και δεν θα 
αφορά μόνο χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, αλλά και τα 
μεσαία και υψηλά.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΚΑΙΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ζητά από την Κομισιόν ο πρόεδρος του δικτύου Ενεργειακών δήμων  

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΕ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΥΨΗΛΟ 
ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 49 % ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ
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Τριάντα μελέτες έργων για όλη την Κρήτη υπέγραψε ο περι-
φερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, όπως σημειώνει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.Οι μελέτες θα χρηματοδοτηθούν από το περι-
φερειακό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και είναι προϋ-
πολογισμού 26,5 εκατ. ευρώ. Τα αντικείμενα των έργων που 
θα μελετηθούν, αφορούν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, 
διευθέτησης ρεμάτων και ποταμών, ενίσχυσης ή δημιουργίας 
φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών, διορθωτικών παρεμβάσε-
ων στο οδικό δίκτυο για αντιμετώπιση κατολισθήσεων και 

φθορών, οδικά έργα καθώς και έργα προστασίας ακτών. 
Την ανακοίνωση έκανε ο περιφερειάρχης Κρήτης κατά τη 
διάρκεια της συνεδρίασης του περιφερειακού συμβουλίου, 
σημειώνοντας πως η εκπόνηση των συγκεκριμένων μελετών 
είναι αναγκαία προϋπόθεση για να μπορούν τα έργα που θα 
μελετηθούν να είναι ώριμα και να κατατεθούν προτάσεις για 
χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους. 
Οι μελέτες εστιάζουν σε έργα τα οποία θα στηρίξουν τον 
αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο στην Κρήτη, αλλά και τον 

τουρισμό. 
Συνολικά, με την υλοποίησή τους θα δημιουργήσουν θέσεις 
εργασίας και θα τονώσουν την περιφερειακή ανάπτυξη, ενώ 
θα συνδράμουν στην προστασία και ανάδειξη του περιβάλ-
λοντος της Κρήτης, που αποτελεί το μεγάλο συγκριτικό πλεο-
νέκτημα του νησιού, βοηθώντας στην παραγωγή ποιοτικών 
αγροτικών προϊόντων και ενισχύοντας το τουριστικό προϊόν 
του νησιού. 

Με αύξηση 0,5% στις τιμές των οικοδομικών υλικών συνολι-
κά άρχισε το τρέχον έτος, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, σημει-
ώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
    Ειδικότερα, στις επιμέρους κατηγορίες υλικών ανατιμήσεις 
σημειώθηκαν σε: Ηλεκτρική ενέργεια (6,2%), Πετρέλαιο κίνη-
σης- Diesel (4,9%), Μαρμαρόσκονη (2,1%), ‘Αμμο λατομεί-
ου (1,8%), Σωλήνες πλαστικούς, συνθετικούς, ινοτσιμέντου 
(1,8%), Κιγκλιδώματα σιδερένια (1,7%). Σωλήνες χαλκού 
(1,7%), Γρανίτες (1,3%), Ενισχυτικά κονιαμάτων και έτοι-

μου σκυροδέματος (1,3%), Κουφώματα αλουμινίου (1,3%), 
Αγωγούς χάλκινους (1,2%), Μαρμαρόπλακες (1%), Ανελκυ-
στήρες (0,9%), Μηχανισμούς γκαραζόπορτας (0,8%), Θερ-
μαντικά σώματα (0,5%) και Σίδηρο οπλισμού (0,4%). Στον 
αντίποδα, οι τιμές μειώθηκαν σε: Τούβλα (0,6%), Ασβέστη 
(1,4%), Εξηλασμένη πολυστερίνη, πολυστερόλη, πολυουρε-
θάνη (1,6%), Τσιμέντο (1,9%) και Ασφαλτόπανα (2,4%).
    Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών 
κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 

0,5% τον Ιανουάριο 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δεί-
κτη του Ιανουαρίου 2019, έναντι μηδενικής μεταβολής που 
σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 
2019 με το 2018.
    Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,2% 
τον Ιανουάριο 2020 σε σύγκριση με τον δείκτη του Δεκεμ-
βρίου 2019, έναντι μείωσης 0,1% που σημειώθηκε κατά τη 
σύγκριση των αντίστοιχων μηνών το 2019 με το 2018. 

Στη διαπολιτισμική εκπαίδευση διακοσίων δημοτικών υπαλ-
λήλων σε διάφορους τομείς επικεντρώνεται ο δήμος του Αιγά-
λεω. Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι οι άνθρωποι του 
δήμου να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώ-
σεις, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε καθημερινό επί-
πεδο και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις ανάγκες των 
μεταναστών και των προσφύγων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ .
   «Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, στο πλαίσιο του 
προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων Erasmuς», εξηγεί στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Γιάννης Γκίκας και συνεχίζει: «Εμείς δεν 
έχουμε δομές φιλοξενίας, όμως υπάρχουν σε άλλες περιοχές 
γύρω από την πόλη μας και οι δικές μας υπηρεσίες συγκε-
ντρώνουν και καλούνται να εξυπηρετήσουν πρόσφυγες και 
μετανάστες. Έτσι, θέλουμε οι υπάλληλοι του δήμου να είναι 

ενημερωμένοι και καταρτισμένοι, ώστε να μπορούν να εξυ-
πηρετήσουν σωστά σε καθημερινό επίπεδο. Είναι σημαντικό 
να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις διάφορες διαδικασίες, 
γι’ αυτό και επικεντρωνόμαστε στη διαπολιτισμική εκπαίδευ-
σή τους».   Η σωστή διαχείριση μιας κατάστασης, εξοικονομεί 
χρόνο και απαλλάσσει από την ταλαιπωρία όσους χρειαστούν 
μια υπηρεσία. «Οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται στις κρατικές 
υπηρεσίες. Εμείς προσφέρουμε υπηρεσίες, όπου η εξυπηρέ-
τηση θα γίνεται άμεσα και προς όφελος, τόσο αυτών που χρει-
άζονται κάτι, όσο και των ίδιων των υπηρεσιών του δήμου», 
λέει ο κ. Γκίκας και στην ερώτηση αν οι δημοτικοί υπάλληλοι 
είναι πρόθυμοι γι’ αυτό το πρόγραμμα απαντά: «Και βέβαια 
είναι. Στην ημερίδα που διοργανώσαμε ήρθαν πάνω από 
εκατό άτομα. Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση από τη μεριά των 

δημοτικών υπαλλήλων και θέληση».
   Η ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε ο δήμος Αιγάλεω 
πάνω στο πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων Erasmus+, είχε 
ως θέμα Q-SER (Qualitive services at local level for emigrants 
and refugees) για μετανάστες και πρόσφυγες και σκοπό της 
την διαπολιτισμική εκπαίδευση. Ο δρ. Δημήτρης Τζεμπελίκος 
ήταν ο υπεύθυνος για την υλοποίησή του και παρουσίασε το 
καινοτόμο και αποτελεσματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης.
   Στη συνέχεια ακολούθησαν παρουσιάσεις των αποτελεσμά-
των αυτής της εκπαίδευσης, της εφαρμογής μοντέλων, ακού-
στηκαν προτάσεις λύσεων για τη μετανάστευση, την εφαρμο-
γή του Friendship Project, τις καλές πρακτικές, το πρόγραμμα 
ERMES, καθώς και για τη διεθνή προστασία από την ελληνική 
υπηρεσία Ασύλου.

Χρηματοδότηση συνολικού ύψους 515.000 ευρώ ενέκρινε το 
υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με στόχο τη συντή-
ρηση δύο συνδετήριων οδών προς το Ιδαίον ‘Αντρο και το 
Ορειβατικό Καταφύγιο Ανωγείων.
Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ ΜΠΕ από τον δήμαρχο 
Ανωγείων Σωκράτη Κεφαλογιάννη, με απόφαση του Υπουρ-
γού, Κώστα Καραμανλή, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του 
έργου με τίτλο «‘Αρση επικινδυνότητας επαρχιακής οδού 

Ανώγεια - Νίδας με το ορεινό καταφύγιο του χιονοδρομικού», 
ύψους 350.000 ευρώ, καθώς και του έργου με τίτλο «Βελτίω-
ση οδού διασύνδεσης οροπεδίου Νίδας με το σπήλαιο Ιδαίον 
Αντρο», ύψους 165.000 ευρώ.
Ο κ. Κεφαλογιάννης υπογραμμίζει πως:«Η αναβάθμιση 
της προσβασιμότητας προς το Ιδαίον ‘Αντρο και στο, υπό 
προγραμματισμό, Ορεινό Καταφύγιο Ανωγείων, αποτελεί 
ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της πολιτιστικής και 

τουριστικής αξιοποίηση του ορεινού όγκου του Ψηλορείτη», 
επισημαίνοντας παράλληλα ότι: «Η αναβάθμιση της προσβα-
σιμότητας στο σπουδαίας πολιτιστικής σημασίας σπήλαιο του 
Ιδαίου ‘Αντρου, αλλά και στο υπό προγραμματισμό Ορεινό 
Καταφύγιο, εισέρχεται, πλέον, σε τροχιά υλοποίησης. Στρατη-
γικός στόχος μας παραμένει η ανάδειξη του πολιτιστικού και 
φυσικού αποθέματος της περιοχής UNESCO».

ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΥΠΕΓΡΑΦΗΣΑΝ 26,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 0,5% ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΧΙΣΕ ΤΟ 2020, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΕΛΣΤΑΤ

«ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟΙ» 
Λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Αιγάλεω Γιάννης Γκίκας

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 
Για παρεμβάσεις ενίσχυσης της πολιτιστικής-τουριστικής αξιοποίησης του ορεινού όγκου του Ψηλορείτη
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Σκεπτικοί και άκρως προβληματισμένοι ως προς την αποτε-
λεσματικότητα των κονδυλίων του ΕΣΠΑ στην πραγματική 
οικονομία εμφανίζονται οι σύμβουλοι μάνατζμεντ, σύμφωνα με 
όσα επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δημήτριος Σκούταρης, μέλος 
ΔΣ του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος 
(ΣΕΣΜΑ) και Managing Partner της Define Solutions Ltd. «Κι 
αυτό, προφανώς, είναι απόρροια της προβληματικής εικόνας 
ως προς τον δείκτη απορρόφησης των πόρων του ΕΣΠΑ, αφού 
η πραγματική συνολική απορρόφηση των ενταγμένων προ-
γραμμάτων κινείται σε ποσοστό κάτω του 30%», αναφέρει στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Σκούταρης.
   Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα έρευνας που πραγμα-
τοποίησε ο ΣΕΣΜΑ, ειδικότερα για το ΕΠΑνΕΚ, το οποίο αποτελεί 

ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότη-
τας, επιχορηγώντας, κατά κύριο λόγο, επενδυτικά σχέδια υφι-
στάμενων ή υπό σύσταση επιχειρήσεων, η απορροφητικότητα 
για το 2019 έφτασε στο 30,65%, ενώ ο στόχος για το 2020 είναι 
να ανέλθει στο 50%.
   Εκφράζοντας τον προβληματισμό του ο κ. Σκούταρης τονίζει 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «απουσιάζει ο σχεδιασμός και η ενεργοποίηση 
δράσεων για την προσαρμογή των ελληνικών μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στις σύγχρονες απαιτήσεις, καθώς σημαντικές 
δράσεις δεν έχουν προκηρυχθεί, ενώ κάποιες άλλες είναι ανε-
παρκείς, συνεκτιμώντας βέβαια και την καθυστέρηση στην 
προκήρυξή τους, με ευθύνη όλων των παραγόντων που είχαν 
επιφορτιστεί με το σχεδιασμό και τη διαχείριση του ΕΣΠΑ».

   Παράλληλα, τόσο οι εντάξεις στις δράσεις του ΕΣΠΑ, όσο και οι 
εκταμιεύσεις προς τους δικαιούχους που έχουν ενταχθεί σ’ αυτές, 
γίνονται με πολύ αργούς ρυθμούς, γεγονός που στερεί ρευστό-
τητα από την αγορά και επιβραδύνει σημαντικά την ανάπτυξη 
της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και κατ’ 
επέκταση της ελληνικής οικονομίας στο σύνολό της, όπως υπο-
γραμμίζει ο κ. Σκούταρης.
   «Θεωρούμε ότι με τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί τόσο 
από τον ΣΕΣΜΑ, όσο και από άλλους φορείς, στο υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το κλίμα θα αντιστραφεί και η 
πραγματική οικονομία θα αξιοποιήσει τις επενδυτικές και ανα-
πτυξιακές δυνατότητες των επιχειρήσεων, που προσδίδουν οι 
Δράσεις του ΕΣΠΑ» σημειώνει ο κ. Σκούταρης.

Στο πλαίσιο του στόχου του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων 
Μάνατζμεντ Ελλάδος για την ανάπτυξη της συμβουλευτικής 
αγοράς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, την ενίσχυση της αξι-
οπιστίας και της προστιθέμενης αξίας των συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, καθώς και την ενδυνάμωση της επιχειρηματικής 
υποστήριξης, τόσο στον δημόσιο, όσο και τον ιδιωτικό τομέα, 
ο Σύνδεσμος προχώρησε στη δημιουργία του «Βαρόμετρου 
του ΣΕΣΜΑ για την Οικονομία»- GRe+1, το οποίο καταγράφει 
τις απόψεις, εκτιμήσεις και προσδοκίες των εταιρειών- μελών 
του ΣΕΣΜΑ για την πορεία της οικονομίας, τους συντελεστές της 
παραγωγής, τους ανασταλτικούς παράγοντες/ μπόδια στην επι-
χειρηματική δράση στην Ελλάδα.
   Σημειώνεται ότι οι σύμβουλοι μάνατζμεντ- μέλη του ΣΕΣΜΑ 
έχουν άμεση και συνεχή επαφή με όλους τους παραγωγικούς 
φορείς παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα 
των κλάδων και οικονομικών δραστηριοτήτων της χώρας. Στο 
πλαίσιο αυτό οι εκτιμήσεις και οι προσδοκίες τους, έχουν ιδιαί-
τερη αξία, διότι τα δεδομένα της οικονομίας, αντικατοπτρίζουν 
το διευρυμένο οπτικό τους πεδίο και αναφέρονται σε ιδιαίτερα 
μεγάλο τμήμα του οικονομικού γίγνεσθαι, σύμφωνα με όσα 
επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Σκούταρης
   Στην τελευταία έρευνα, ζητήθηκε η άποψη των μελών για 
την συμβολή του ΕΣΠΑ στην ανάπτυξη της οικονομίας, στη 
βελτίωση των διαθρωτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει, 
στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχει-
ρήσεων και στην προώθηση της επιχειρηματικότητας εν γένει. 
Καταγράφηκαν επίσης οι απόψεις των συμβούλων μάνατζμεντ 
για τη βέλτιστη κατανομή των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, μεταξύ 
προγραμμάτων που προωθούν τους πέντε στόχους για την ΕΕ 
(εξυπνότερη Ευρώπη, πιο πράσινη Ευρώπη, πιο διασυνδεμένη 
Ευρώπη, πιο κοινωνική Ευρώπη και μια Ευρώπη πιο κοντά 
στους πολίτες της)).
   «Όπως είχε διαφανεί και από τις έρευνες των προηγουμένων 
ετών, οι σύμβουλοι μάνατζμεντ είναι σε σημαντικό βαθμό σκε-

πτικοί σε ό,τι αφορά τη συμβολή του ΕΣΠΑ στην προώθηση 
της οικονομικής ανάπτυξης. Η πλειονότητα αυτών, σε ποσο-
στό 54,9%, θεωρεί ότι η συμβολή του ήταν «μέτρια» και μόνο 
ποσοστό 24,4% θεωρεί τη συμβολή αυτή σημαντική. Ωστόσο, 
περισσότεροι από ένας στους πέντε συμβούλους, εκτιμούν ότι η 
συμβολή του ήταν μικρή, ή ανύπαρκτη» τονίζει ο κ. Σκούταρης.
   Η έρευνα για το 2019, βασίστηκε σε ένα εξειδικευμένο και 
προσαρμοσμένο για το σκοπό αυτό ερωτηματολόγιο, στο οποίο 
κλήθηκαν να απαντήσουν στελέχη των μελών του Συνδέσμου. 
Να σημειωθεί ότι έγινε προσπάθεια ώστε να είναι όσο το δυνα-
τόν πιο στοχευμένο, αλλά και ταυτόχρονα γενικευμένο.
   Συγκεκριμένα, η πλειονότητα των συμβούλων μάνατζμεντ 
θεωρεί ότι το ΕΣΠΑ συνέβαλε «λίγο» στην αντιμετώπιση των δι-
αθρωτικών προβλημάτων που προαναφέρθηκαν. Τα εν λόγω 
ποσοστά κυμάνθηκαν μεταξύ 52,4% για την εισαγωγή νέων 
τεχνολογιών και 68,3% για την αύξηση του μεγέθους των επι-
χειρήσεων και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Από την άλλη 
πλευρά, τα ποσοστά όσων θεωρούν ότι το ΕΣΠΑ είχε «αρκετή» 
συμβολή ήταν υψηλότερα του 25% σε τέσσερις περιπτώσεις 
(βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μείωση ποσοστού 
ανεργία, αύξηση άμεσων παραγωγικών επενδύσεων και εισα-
γωγή νέων τεχνoλογιών). Τα δε μερίδια αυτών που θεωρούν 
ότι η συμβολή ήταν σημαντική δεν ξεπέρασαν το 13,4%, ενώ 
για τέσσερα από τα έξι προβλήματα (αύξηση μεγέθους επι-
χείρησης, βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μείωση 
ποσοστού ανεργίας και σύνδεση εκπαίδευσης και έρευνας με 
παραγωγή) ήταν μικρότερα του 5%.
   Η γενική εικόνα που προκύπτει για την ενίσχυση της ανταγωνι-
στικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ, είναι 
ότι η συμβολή του ήταν μικρή. Αυτό υποστηρίζει η πλειονότητα, 
δηλαδή το 63,3%, των συμβούλων μάνατζμεντ. Λιγότεροι από 
ένα τρίτο, σε ποσοστό 30,4%, θεωρούν ότι η συμβολή ήταν 
«αρκετή» και μόλις το 2,5% εκτιμά ότι ήταν «σημαντική», έναντι 
3,8% που τη θεωρεί «ανύπαρκτη».

   Οι σύμβουλοι μάνατζμεντ, θεωρούν ότι οι κυριότεροι τομείς 
όπου το ΕΣΠΑ συνέβαλε, ήταν ο ψηφιακός μετασχηματισμός, 
που συγκέντρωσε 50 «ψήφους», η εξοικονόμηση ενέργειας με 
39 και η βελτίωση της οργάνωσης των επιχειρηματικών μονά-
δων με 29.
   Κάπως ευνοϊκότερη, είναι η εικόνα που δημιουργείται από 
τις απαντήσεις των συμβούλων μάνατζμεντ για τη συμμετοχή 
του ΕΣΠΑ στην ενίσχυση της εν γένει ανταγωνιστικότητας της 
ελληνικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, η πλειονότητα πιστεύει 
ότι υπήρξε «αρκετή» συμβολή αναφορικά με τη βελτίωση 
των υποδομών και μεταφορών και δικτύων. Αντιθέτως όμως, 
αντίστοιχα μεγάλη μερίδα συμβούλων μάνατζμεντ θεωρούν ότι 
υπήρξε περιορισμένη συνεισφορά στη βελτίωση της αποδοτι-
κότητας της δημόσιας διοίκησης, που είναι και ένα από τα κυ-
ριότερα εμπόδια στην επιχειρηματική δράση και στην ανάπτυξη 
του ανθρωπίνου δυναμικού.
   Τέλος, καταγράφηκαν οι προτιμήσεις των συμβούλων μάνα-
τζμεντ για την κατανομή των χρηματικών πόρων του ΕΣΠΑ, με-
ταξύ των πέντε θεμελιωδών στόχων που θέτει η ΕΕ (εξυπνότερη 
Ευρώπη, πιο πράσινη Ευρώπη, πιο διασυνδεμένη Ευρώπη, πιο 
κοινωνική Ευρώπη και μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες 
της). Οι προτεραιότητες των συμβούλων στρέφονται περισσό-
τερο προς την εξυπνότερη Ευρώπη που προάγει τον καινοτόμο 
και έξυπνο βιομηχανικό μετασχηματισμό, καθώς και προς την 
ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος και την πράσινη 
ΕΕ. Ακολουθούν η ενίσχυση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης 
ανάπτυξης όλων των περιοχών και, τέλος, η ενίσχυση της κινη-
τικότητας και των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας. 
Η τρίτη αυτή προτεραιότητα συνάδει με την απογοήτευση των 
Συμβούλων από την συνεισφορά του ΕΣΠΑ 2014-2020 στην 
προώθηση τεχνολογιών αιχμής.

ΜΙΚΡΗ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΘΡΩΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΙΜΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

ΤΟ ΕΣΠΑ ΣΤΟ «ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ» ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
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Μια Ελλάδα που πραγματικά αλλάζει σελίδα, μετά τη βαθιά 
δεκαετή κρίση, ανακαλύπτει όποιος περιηγηθεί στα εργοτά-
ξια μεγάλων έργων ανάπτυξης ακινήτων προς αξιοποίηση, 
όπως αυτά του Ομίλου της Eurobank, εκ των οποίων πολλά 
όχι μόνον ήταν ανεκμετάλλευτα επί έτη αλλά ήταν και υπό 
κατάρρευση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Όπως ανέφερε ο 
αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Σταύ-
ρος Ιωάννου, στη διάρκεια επίσκεψης με δημοσιογράφους 
στο «Piraeus Port Plaza», το πρώην κτιριακό συγκρότημα 
της καπνοβιομηχανίας «Παπαστράτος» στο Πειραιά, στον 
προθάλαμο υλοποίησης βρίσκονται νέες επενδύσεις του Ομί-
λου της Eurobank σε ακίνητη περιουσία άνω των 500 εκατ. 
ευρώ μέχρι το 2022 γεγονός που τον κατατάσσει μεταξύ των 
μεγαλύτερων παικτών στην ελληνική αγορά ακινήτων. Από 
τις επενδύσεις αυτές, ένα μεγάλο μέρος προϋπήρχε μέχρι τη 
συγχώνευση με την Grivalia, ενώ οι όποιες νέες προσθήκες 
αφορούν ευκαιρίες που εντοπίστηκαν πρόσφατα, καθώς και 
άλλους πιθανούς στόχους. 
Νέα σελίδα για τις πρώην εγκαταστάσεις της καπνο-
βιομηχανίας «Παπαστράτος» 
Στο σύγχρονο εργοτάξιο στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου 
στον Πειραιά, που εργάζονται περισσότερα από 250 άτομα σε 
μία συνολική έκταση τριών οικοδομικών τετραγώνων, μέρος 
της οποίας είναι το ακίνητο που στέγαζε τις πρώην εγκαταστά-
σεις της καπνοβιομηχανίας «Παπαστράτος», ολοκληρώνεται 
στα μέσα του 2020 η ανάπτυξη της περιοχής με τη δημιουργία 
χώρων γραφείων για περισσότερους από 7.500 εργαζόμε-
νους. Τούτο θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας νέας 
τοπικής μικροοικονομίας, που οδηγεί ήδη και σε άλλες ανα-
πτύξεις: εμπορικές χρήσεις εστίασης, λιανεμπορίου ακόμη και 
στέγασης στην ευρύτερη περιοχή. Τα πρώτα έργα έχουν 
ήδη παραδοθεί.
Η ποικιλομορφία του χαρτοφυλακίου της Eurobank - ανέφερε 
ο Σταύρος Ιωάννου -επιβάλλει και μία πιο σύνθετη, πολυεπί-
πεδη στρατηγική ανάπτυξης και αξιοποίησης της ακίνητης πε-
ριουσίας. Ενδεικτικά αναφέρθηκε σε δύο βασικούς πυλώνες. 
Στην ενεργή διαχείριση των ακινήτων που έχουν ή μπορούν 
να αποκτήσουν επενδυτικό προφίλ, ώστε να αυξηθούν τα 
έσοδα από μισθώσεις κατά την περίοδο διακράτησης αυτών 
των ακινήτων. Σε αυτή τη δεξαμενή βρίσκεται και ένας μεγά-
λος αριθμός οικιστικών ακινήτων τα οποία, για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα, η Τράπεζα αποφασίζει να τα αντιμετωπίσει ως 
δυνητικά επενδυτικά ακίνητα. Επίσης, στην αποτελεσματική 
ρευστοποίηση χαρτοφυλακίων και μεμονωμένων ακινήτων 
με εντατικούς ρυθμούς, εκμεταλλευόμενοι το υφιστάμενο 
επενδυτικό ενδιαφέρον. Ήδη το 2019 έχουν υλοποιηθεί τρεις 

σημαντικές συναλλαγές για τη μεταβίβαση περίπου 1.000 
ακινήτων ενώ τα έσοδα από ρευστοποίηση χαρτοφυλακίων 
ξεπέρασαν τα 140 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων ακι-
νήτων της Leasing. Επίσης, έχει δρομολογηθεί μια ακόμα συ-
ναλλαγή που αφορά μεταβίβαση 250-300 ακινήτων η οποία 
θα ολοκληρωθεί εντός του 2020.
Ο κ. Ιωάννου έδωσε έμφαση στο θέμα της βιώσιμης ανάπτυ-
ξης και της περιβαλλοντικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας: 
«Eπενδύουμε στη νέα γενιά ακινήτων, των περιβαλλοντικά 
βιώσιμων υποδομών. Είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στη 
βέλτιστη διαχείριση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώμα-
τος, αφενός ως ιδιοκτήτης ενός χαρτοφυλακίου ακινήτων 
πάνω από 3 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα και, αφετέ-
ρου, ως χρήστης, αφού καταλαμβάνουμε επιπλέον περίπου 
270.000 τετραγωνικά μέτρα για την κάλυψη των λειτουργι-
κών αναγκών μας. Από το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιό μας, 
περίπου το 9% (260.988 τ.μ.) είναι πιστοποιημένα πράσινα 
κτίρια κατά τα πρότυπα των διεθνών οργανισμών LEED και 
BREEAM ενώ υπό πιστοποίηση βρίσκονται κτίρια που αντι-
προσωπεύουν επιπλέον 6% (160.273 τ.μ.)». 
Σύγχρονες κατασκευές με τεράστια εξοικονόμηση 
πόρων 
Το μέγεθος της εξοικονόμησης πόρων και σεβασμού στο 
περιβάλλον από τη νέα γενιά κατασκευών για το συγκεκρι-
μένο έργο έδωσε ο Δημήτρης Ανδριόπουλος, πρόεδρος και 
διευθύνων σύμβουλος της «Dimand» που έχει αναλάβει να 
υλοποιήσει το κατασκευαστικό μέρος της έκτασης. Το κτιρια-
κό συγκρότημα του Piraeus Port Plaza αποτελείται από τρία 
οικόπεδα, τα οποία θα έχουν συνολικά 6 πιστοποιημένα κτίρια 
κατά LEED στον βαθμό Gold. Η πιστοποίηση του πρώτου έρ-
γου ήδη ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2018, και τα υπόλοιπα 
αναμένεται να πιστοποιηθούν εντός του 2020, αναφέρει. Επι-
προσθέτως, το κτίριο στάθμευσης στοχεύει να είναι το πρώτο 
κτίριο στην Ελλάδα, που θα επιτυγχάνει διάκριση για βιώσι-
μους χώρους στάθμευσης με την πιστοποίηση Parksmart.
Μείωση στην κατανάλωση νερού έως 67%
Ο σεβασμός προς το περιβάλλον ειδικά στην Ελλάδα θα πρέπει 
να θέτει υψηλούς στόχους για την εξοικονόμηση νερού, ανα-
φέρει ο κ.Ανδριόπουλος. Σε όλα τα κτίρια εφαρμόστηκαν απο-
κλειστικά είδη υγιεινής με εξαιρετικά χαμηλές καταναλώσεις 
και για πρώτη φορά ουρητήρια χωρίς τη χρήση νερού. Με 
όλους αυτούς τους τρόπους επιτυγχάνεται μια μείωση στην 
κατανάλωση πόσιμου νερού της τάξης των 67%, σε σχέση 
με τα κοινά κτίρια της αγοράς. Λαμβάνοντας υπόψη τον προ-
βλεπόμενο αριθμό εργαζομένων, η συνολική εξοικονόμηση 
νερού υπολογίζεται στα 80.635 m3 ετησίως.

Βασικό κριτήριο της μελέτης ήταν η ενσωμάτωση 
στοχευμένων δράσεων, οι οποίες συμβάλλουν 
στην αποτροπή της κλιματικής αλλαγής
Συγκεκριμένα, η μετασκευή των υφιστάμενων κατασκευών 
κρατάει τον φέροντα οργανισμό τους, διατηρώντας το σκυ-
ρόδεμα, ένα υλικό που είναι υπεύθυνο για υψηλές εκπομπές 
CO2 κατά την παραγωγή του. Για τα έργα διατηρήθηκαν 
περίπου 59.600 τόνοι σκυροδέματος και με αυτό τον τρόπο 
μειώθηκαν οι εκπομπές CO2 στην φάση της κατασκευή κατά 
περίπου 6.550 τόνοι CO2 (embodied carbon). Επιπροσθέτως 
τα κτίρια σχεδιάστηκαν με πολλαπλά μέτρα για την βελτίωση 
της ενεργειακής συμπεριφοράς τους. Στις παλιές προσόψεις 
των κατασκευών προστέθηκε κατά μέσο όρο 7 εκατ. μόνω-
ση. Η αλλαγή των υφιστάμενων υαλοπινάκων με ενεργειακά 
αποδοτικά κουφώματα με θερμοδιακοπή και υαλοπίνακες με 
ειδική επίστρωση μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.
Επιπλέον, η χρήση φυσικού φωτισμού και τεχνολογίας 
dimming, η τοποθέτηση αποδοτικών κλιματιστικών και έξυ-
πνων αυτοματισμών και η χρήση ανιχνευτών παρουσίας για 
έλεγχο του φωτισμού, κλιματισμού και αερισμού βελτιώνουν 
την συνολική απόδοση των εγκαταστάσεων. Το αποτέλεσμα 
της μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης είναι έμμεσα και 
η μείωση εκπομπών CO2. Στα κτίρια, τα οποία είναι ήδη σε 
λειτουργία και τα οποία φιλοξενούν υπηρεσίες τηλεφωνικών 
κέντρων (call center), μια χρήση με σχετικά υψηλές ενεργεια-
κές καταναλώσεις, αυτήν την στιγμή οι πραγματικές και υπο-
λογισμένες καταναλώσεις κυμαίνονται μεταξύ 100 και 150 
kWh ανά μ2 και έτος.
Στην αποτροπή της κλιματικής αλλαγής συμβάλλει επίσης η 
κατασκευή πρόσθετων φυτεμένων επιφανειών, δεδομένο 
ότι τα φυτά δεσμεύουν CO2 από την ατμόσφαιρα. Στα τρία 
οικόπεδα θα προστεθούν συνολικά 2.946 m2 φυτεμένης 
επιφάνειας, από τα οποία τα 193 μ2 αποτελούνμια πράσινη 
όψη, η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί. Για την φύτευση επι-
λέχτηκαν κυρίως φυτά από την Μεσόγειο που προσφέρουν 
βιοποικιλότητα και ταυτόχρονα έχουν χαμηλές απαιτήσεις σε 
άρδευση. Οι αρδευτικές ανάγκες καλύπτονται στο 100% από 
την κατασκευή τριών καινούργιων δεξαμενών ομβρίων και 
συμπυκνωμάτων, συνολικής έκτασης 980 m3.
‘Αλλο ένα βασικό κριτήριο ήταν η μείωση των εκπομπών CO2 
που θα πρόκυπτε από την μετακίνηση των εργαζομένων σε 
όλη την φάση λειτουργίας των κτιρίων και καθημερινά. Η 
επιλογή της θέσης κοντά σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς 
εκτιμάται ότι συμβάλλει σε αυτόν τον στόχο, όπως επίσης η 
παροχή συνολικά 216 θέσεων στάθμευσης για ποδήλατα και 
η τοποθέτηση 16 φορτιστών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

eurobaNk - grivalia : ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΨΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
- Και διασφαλίζουν σημαντική εξοικονόμηση φυσικών πόρων
- Το παράδειγμα των πρώην εγκαταστάσεων της καπνοβιομηχανίας «Παπαστράτος» στον Πειραιά
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Η βέλτιστη προετοιμασία της επερχόμενης αντιπυρικής περι-
όδου τέθηκε επί τάπητος στη συνάντηση, που είχε ο γενικός 
γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς με τους 52 
νέους διοικητές των πυροσβεστικών υπηρεσιών των νομών της 
χώρας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο κ. Χαρδαλιάς δήλωσε μεταξύ άλλων, ότι «η αναβάθμιση και 
ο εκσυγχρονισμός του Πυροσβεστικού Σώματος αποτελεί προ-
τεραιότητα για την κυβέρνηση, προκειμένου να θωρακιστεί η 
χώρα ενάντια των καταστροφών».
Επίσης, ο γενικός γραμματέας ανέφερε ότι η συσκέψεις αυτές 
πραγματοποούνται ήδη από τον Φεβρουάριο, σε συνέχεια και 
άλλων προπαρασκευαστικών ενεργειών, όπως η έκδοση από 
τα τέλη Νοεμβρίου του Γενικού Σχεδίου Ιόλαος για τις δασικές 
πυρκαγιές, διότι, όπως σημείωσε, «η έγκαιρη προετοιμασία 

όλων των εμπλεκομένων αποτελεί κλειδί, ώστε να μπορέσουμε 
να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις δασικές πυρκαγιές που 
θα προκληθούν το ερχόμενο καλοκαίρι».
Επίσης, σημείωσε ότι «παρόμοιες συσκέψεις θα πραγματοποι-
ούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να αξιολο-
γείται η πρόοδος στους στόχους που έχει βάλει η πολιτική και 
φυσική ηγεσία, καθώς και να εντοπίζονται τυχόν προβλήματα 
και δυσλειτουργίες ώστε να θεραπεύονται άμεσα».
Η σύσκεψη έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του Ενιαίου Συντο-
νιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων του ΠΣ, παρουσία του αρχηγού 
του ΠΣ, αντιστράτηγου Στέφανου Κολοκούρη, του υπαρχη-
γού αντιστράτηγου Ιάκωβου Κλεφτοσπύρου, του επιτελάρχη 
αντιστράτηγου Αλέξιου Ράπανου και του εθνικού διοικητή 
Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου, καθώς και με τη 

συμμετοχή των 2 νέων προϊσταμένων Κλάδων του Αρχηγεί-
ου του ΠΣ, των 6 νέων συντονιστών επιχειρήσεων που έχουν 
οριστεί για όλη την επικράτεια, τον διοικητή του νέου Εθνικού 
Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων 
(Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) και τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, 
όπως προβλέπονται από τον νέο Νόμο 4662/20 για την αναδι-
οργάνωση του ΠΣ.
Τέλος, υπογραμμίζεται ότι νωρίτερα είχε προηγηθεί σύσκεψη 
του γενικού γραμματέα με τον διευθυντή και τα στελέχη της 
Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε), 
παρουσία της ηγεσίας του ΠΣ, κατά την οποία συζητήθηκαν θέ-
ματα βελτίωσης της λειτουργίας του ανακριτικού έργου, καθώς 
και θέματα εκσυγχρονισμού της Δ.Α.Ε.Ε., αλλά και όλων των 
ανακριτικών γραφείων της χώρας.

Περισσότερα από 9.000 νοικοκυριά σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύρ-
γο αναμένεται να συνδεθούν με το δίκτυο φυσικού αερίου που 
επίκειται να κατασκευαστεί στη Δυτική Ελλάδα, στο πλαίσιο της 
διεύρυνσης του επενδυτικού προγράμματος της Δημόσιας Επι-
χείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ, το οποίο είχε ζητήσει ο 
περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης.
   Όπως εξηγεί μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτο-
ρείο Ειδήσεων ο αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Λάμπρος Δη-
μητρογιάννης, «θεωρήσαμε ότι οι οικιακοί καταναλωτές στο 
σύνολο της περιφέρειας ήταν λίγοι, όταν ανακοινώθηκε το έργο 
στις αρχές του 2019 και για αυτό ακριβώς το λόγο ζητήσαμε τη 
διεύρυνση». Ειδικότερα, όταν ανακοινώθηκε αρχικά το πρό-
γραμμα, οι οικιακοί καταναλωτές στην Πάτρα θα ήταν 3.747, 
στον Πύργο 347 και στο Αγρίνιο 724. Τώρα, με τη διεύρυνση 
του επενδυτικού προγράμματος, οι καταναλωτές στην Πάτρα 
θα μπορούν να φθάνουν τους 5.747, στον Πύργο τους 607 και 
στο Αγρίνιο τους 2.824.Παράλληλα, προβλέπονται και εμπορι-
κές συνδέσεις, που σε επίπεδο Δυτικής Ελλάδας φθάνουν στις 
461, καθώς και βιομηχανικές, που αριθμούν τις 23. Μάλιστα, 
όπως λέει χαρακτηριστικά, στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο Λάμπρος Δημητρο-
γιάννης, «επειδή το έργο του δικτύου φυσικού αερίου είναι ένα 
πολύπλευρο έργο, βάζει τη Δυτική Ελλάδα ακόμα πιο ισχυρά 

στον ενεργειακό χάρτη».
   Όσον αφορά την έλευση του φυσικού αερίου, ο αντιπεριφε-
ρειάρχης, υπογραμμίζει ότι «με βάση τον σχεδιασμό που έχει 
γίνει, προβλέπεται να φθάνει δια θαλάσσης στην Πάτρα, όπου 
έχει σχεδιαστεί να δημιουργηθεί ένας σταθμός υγροποιημένου 
φυσικού αερίου, και από εκεί θα γίνεται η μεταφορά του με 
βυτιοφόρα στο Αγρίνιο και στον Πύργο, όπου θα υπάρχουν οι 
κατάλληλες δεξαμενές, δηλαδή εγκαταστάσεις αποθήκευσης».
   Σχετικά με την παροχή φυσικού αερίου στους οικιακούς κατα-
ναλωτές, ο αντιπερειφερειάρχης λέει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι θα δη-
μιουργηθεί ένα δίκτυο διανομής, και φέρνει ως παράδειγμα τα 
υπόλοιπα δίκτυα υποδομών, σημειώνοντας ότι «δημιουργού-
νται και αυξάνονται ανάλογα με τη ζήτηση που υπάρχει». Όσον 
αφορά το τι θα πληρώσουν οι καταναλωτές, τονίζει ότι αυτό θα 
γίνει στο πλαίσιο της εγκατάστασης, φέρνοντας ως παράδειγμα 
το πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ’ οίκον», όπου και σε αυτή την 
περίπτωση όπως λέει, «πληρώνουμε κάποιο ποσό».
   Σχετικά με το ζήτημα της επιλογής των καταναλωτών για τη 
σύνδεση με το φυσικό αέριο, ο αντιπεριφερειάρχης υπογραμμί-
ζει ότι «θα προηγούνται οι καταναλωτές που θα έχουν καταθέσει 
χρονικά νωρίτερα το αίτημα για σύνδεση με το δίκτυο». Παράλ-
ληλα, όπως παρατηρεί, «μακάρι να υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση 

για συνδέσεις, προκειμένου να μεγαλώσει το δίκτυο διανομής, 
αφού αυτό το γεγονός θα είναι ένα σημαντικό επιχείρημα για 
την περιφέρεια, προκειμένου να ζητήσουμε την αύξηση των 
επενδύσεων».
   Όμως, όπως σημειώνει, «το βασικό είναι να γίνει η αρχή και 
τότε θα είναι δυνατή η επέκταση του δικτύου», ενώ σχετικά με 
τα ζητήματα ασφαλείας, τονίζει ότι «οι προδιαγραφές που υπάρ-
χουν και σε άλλες περιοχές τη χώρας, θα εφαρμοστούν και στην 
περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».
   Επίσης, αναφέρει ότι «στόχος μας είναι να τηρηθούν τα χρονο-
διαγράμματα, ώστε να έχουν ολοκληρωθεί όλα μέχρι το 2023, 
δηλαδή μέσα στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, όπου και 
υπάρχει χρηματοδότηση».
   Τέλος, όπως υπογραμμίζει, «με βάση το γεγονός ότι στο συ-
γκεκριμένο έργο εμπλέκονται πολλοί φορείς, όπως οι δήμοι, 
που θα πρέπει να μας βοηθήσουν στη χωροθέτηση των εγκα-
ταστάσεων, αλλά και τα τεχνικά επιμελητήρια, για αυτό ακριβώς 
συγκροτήσαμε μία 13μελη επιτροπή, η οποία κατά κύριο λόγο 
θα έχει ως αποστολή να επιλύει τα όποια προβλήματα δημιουρ-
γούνται στην πορεία».

Ως απόρροια του πρόσφατου μεγάλου φονικού σεισμού των 6,8 
ρίχτερ θεωρεί τον χθεσινό σεισμό των 5.7 ρίχτερ στην Τουρκία ο 
πρόεδρος του ΟΑΣΠ καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας σε δηλώσεις του 
στο ΑΠΕ- ΜΠΕ.
Το ρήγμα του μεγάλου σεισμού του Ιανουαρίου κινήθηκε τελικά 

ανατολικά και βόρεια και όχι δυτικά όπως φοβόμασταν τόνισε ο 
κ. Λέκκας.
Όπως εξήγησε, η περιοχή που έγινε ο σημερινός σεισμός κοντά 
στα σύνορα της Τουρκίας με το Ιράν και το Αζερμπαιτζάν είναι μια 
περιοχή πολύ υποβαθμισμένη με κακά κτήρια και γι’ αυτό είχαμε 

σοβαρές συνέπειες.
Ο κ. Λέκκας ανέφερε επίσης ότι η εκτίμηση των σεισμολόγων για 
επικείμενο μεγάλο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη παραμένει 
πάντα σε ισχύ και όσο ο σεισμός αυτός αργεί να εκδηλωθεί τόσο 
αυξάνονται οι φόβοι για το μέγεθος του.

Ν. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Η ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 9.000 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο

Ε. ΛΕΚΚΑΣ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ: ΑΠΟΡΡΟΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Ο ΧΘΕΣΙΝΟΣ  
ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
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Την κατάθεση νομοσχεδίου για το περιβάλλον που θα 
περιλαμβάνει απλοποίηση περιβαλλοντικών αδειοδο-
τήσεων, αλλαγές στη δασική νομοθεσία και ρυθμίσεις 
για τις οικιστικές πυκνώσεις, προαναγγέλλει ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, με συ-
νέντευξή του στην εφημερίδα «Παραπολιτικά», σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Με τις πρωτοβουλίες αυτές», τονίζει, «συνδυάζουμε την 
προστασία του περιβάλλοντος με την προσπάθεια η χώρα 
να προχωρήσει μπροστά αναπτυξιακά, χωρίς αγκυλώσεις 
και δογματισμούς».

Αναφερόμενος στην απολιγνιτοποίηση, σημειώνει ότι 
«αν δεν παρέμβουμε, η ΔΕΗ θα ξαναγυρίσει στο σημείο 
που την παραλάβαμε το καλοκαίρι», διαβεβαιώνει ότι η 
απολιγνιτοποίηση θα γίνει με τρόπο δίκαιο για τη Δυτική 
Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, ενώ προαναγγέλλει ότι η 
κυβέρνηση θα ζητήσει από την Κομισιόν ένα ειδικό φορο-
λογικό καθεστώς για τις λιγνιτικές περιοχές.
Με αφορμή τη ρύθμιση που ψηφίστηκε για τα αυθαίρετα, 
ο κ. Χατζηδάκης επισημαίνει ότι δίνεται ο απαραίτητος 
χρόνος για τις τακτοποιήσεις και είναι δίκαιη με όσους ήδη 
έσπευσαν να τακτοποιήσουν τις περιουσίες τους. «Άλλες 

παρατάσεις δεν θα υπάρξουν», καθιστά σαφές ο αρμόδιος 
υπουργός, ενώ ξεκαθαρίζει ότι «η κυβέρνηση δεν θα μεί-
νει απαθής απέναντι στα αυθαίρετα, ιδιαίτερα σε αυτά που 
είναι σε ρέματα, στον αιγιαλό κ.λπ.».
Για τη ΛΑΡΚΟ, δηλώνει ότι η εταιρεία θα κρατηθεί όρθια 
μόνο με την πώλησή της, ελεύθερης βαρών, σε ιδιώτη 
επενδυτή και τονίζει ότι «όποιος υπόσχεται ότι όλα μπο-
ρούν να μείνουν ίδια, είτε αγνοεί την πραγματικότητα είτε 
εξαπατά συνειδητά τους εργαζόμενούς της»

Σε θέματα που σχετίζονται με την Ανάπτυξη και τις Επεν-
δύσεις στην Δυτική Μακεδονία αναφέρθηκε ο Υφυπουρ-
γός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Νικόλαος Παπαθανάσης 
στην Επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια από την 
ίδρυση του Επιμελητηρίου Κοζάνης που πραγματοποιή-
θηκε στο Πνευματικό Κέντρο «‘Αρης & Λίλιαν Βουδούρη» 
στην πόλη της Σιάτιστας σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ..
Από την πόλη των γουνοποιητικών επιχειρήσεων ο κ. 
Παπαθανάσης τόνισε ότι «πρέπει να σταματήσουμε τον 
θανάσιμο εναγκαλισμό του κράτους με τον επιχειρηματία, 
γιατί εάν δεν απελευθερώσουμε τις δυνάμεις που πρέπει 
και δεν απελευθερώσουμε τις δυνάμεις του επιχειρηματία, 
τότε δεν θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε περισσότε-
ρες και καλύτερες θέσεις εργασίας».
Πρόσθεσε ότι «αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπουμε ως 
κυβέρνηση το όποιο λαμβάνουν οι επενδυτές» καθότι η 

επιχειρηματική εμπιστοσύνη είναι πολύ ψηλά. Επεσήμα-
νε όμως ότι η χώρα υστερεί σε ορισμένους δείκτες που 
είναι αρνητικοί όπως, ο δείκτης της ανταγωνιστικότητας 
όπου η Ελλάδα βρισκεται στην προτελευταία θέση της ΕΕ, 
ο δείκτης της ευκολίας να δημιουργεί κάποιος μια επιχει-
ρηματική δράση που είμαστε στην τελευταία θέση της 
Ευρώπης, ενώ στην τελευταία θέση της Ευρώπης είμαστε 
στον δείκτη των επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ της χώρας 
όπου ο μέσος όρος είναι στο 13% και στην Ελλάδα είμαστε 
στο 6,5%.
Στηλίτευσε το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν πολύ χαμηλά 
στην απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ λέγοντας ότι «τον 
Ιούνιο του 2019 ήταν μόλις στο 16% με την ανεργία να 
είναι στο 18%» με αποτέλεσμα να χαθούν χιλιάδες θέσεις 
εργασίας. «Κάνουμε αγώνα ταχύτητας στο υπουργείο και 
καταφέραμε να επιταχύνουμε την απορροφητικότητα 

κατά 400 %» σημείωσε ο κ. Παπαθανασης ενώ τόνισε ότι 
το «στοίχημα παραμένει ανοικτό αφού σε δύο χρόνια από 
σήμερα πρέπει να απορροφήσουμε 15 δις του προγράμ-
ματος».
Τέλος αναφερόμενος στο μεγάλο θέμα της απολιγνιτοποί-
ησης τόνισε ότι «βρίσκεται στο επίκεντρο της κυβέρνησης» 
και πρόσθεσε ότι «πρέπει να κερδίσουμε τού στοίχημα να 
στηρίξουμε την περιοχή και ν δημιουργήσουμε καλύτερες 
θέσεις εργασίας».
Στην εκδήλωση απεύθυναν σύντομο χαιρετισμό ο πρό-
εδρος της ΓΕΣΕΒΕ Κώστας Καββαθάς, Ο περιφερειάρχης 
Γιώργος Κασαπίδης ο δήμαρχος Βοΐου Χρήστος Ζευκλής, 
ο πρόεδρος του ΕΒΕ Κοζάνης Νίκος Σαρρής, ο πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας Γούνας Δημήτρης Κοσμίδης.

Τις προσπάθειες εξωστρέφειας του εθνικού εκθεσιακού 
φορέα υπογράμμισε εγκαινιάζοντας το Σάββατο το βρά-
δυ τις Detrop Boutique και Artozyma ο Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, τονί-
ζοντας πως η Περιφέρεια θα βρίσκεται στο πλευρό της 
ΔΕΘ-Helexpo στην προβολή των Ελλήνων παραγωγών 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σημείωσε επίσης πως είναι ιδι-
αίτερα σημαντικό το ότι οι δύο εκθέσεις έχουν προσελκύ-
σει 355 εκθέτες από 16 χώρες. Μιλώντας σε ένα κοινό που 
απαρτιζόταν σε μεγάλο βαθμό από αντιπεριφερειάρχες 
από όλη τη χώρα ανέφερε πως στο επόμενο συμβούλιο 
της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος θα καταθέσει πρόταση, 
ώστε να εμφανίζονται οι Περιφέρειες με κοινό τρόπο στις 
διεθνείς εκθέσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Υπογράμμισε επίσης και τις ενέργειες της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας για την εξωστρέφεια των προϊόντων 
της περιοχής, όπως είναι η σύσταση της Αγροδιατροφικής 
Σύμπραξης, η Μακεδονική Κουζίνα, που δίνει το «παρών» 
σε 70 διεθνείς εκθέσεις, αλλά και η δημιουργία των υπο-
στηρικτικών δομών για τις επιχειρήσεις της περιοχής. 
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρ-
τοποιών Ελλάδος, Μιχαήλ Μούσιος, υπενθύμισε πως 
μία 20ετία πριν κατατέθηκε το πρώτο αίτημα για τη δι-
οργάνωση της Artozyma, ενώ τόνισε πως η βιοτεχνική 
αρτοποιία άντεξε μέσα στην κρίση και πλέον ήρθε η ώρα 
να ανακάμψει. Με τη σειρά του ο πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος, 
Ιωάννης Γλύκος, δήλωσε τη στήριξη του κλάδου στην 

Artozyma.
Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-Helexpo, Κυριάκος Πο-
ζρικίδης, αναφέρθηκε στα μεγέθη των Detrop Boutique 
και Artozyma, οι οποίες συγκέντρωσαν φέτος 355 εκθέτες 
(άμεσους & έμμεσους) από 16 χώρες, έχουν αναπτυχθεί 
σε 7 εκθεσιακά περίπτερα και υποδέχονται συνολικά 230 
Hosted Buyers και εμπορικούς επισκέπτες από 32 χώρες. 
Να σημειωθεί ότι το πρωί τις δύο εκθέσεις επισκέφθηκε ο 
υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για τη 
βιομηχανία και το εμπόριο, Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος 
ξεναγήθηκε στα περίπτερα.
Υπενθυμίζεται ότι το εκθεσιακό δίδυμο Detrop Boutique 
και Artozyma θα διαρκέσουν έως τη Δευτέρα 24 Φεβρου-
αρίου. 

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΣΥΝΔΥΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Με την προσπάθεια η χώρα να προχωρήσει μπροστά αναπτυξιακά

«ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ»
Τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Νικόλαος Παπαθανάσης

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΑΝ ΤΟ DeTroP bouTiQue ΚΑΙ arToZYMa ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

14

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου  η πορεία δια-
μαρτυρίας για τις αστικές συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη που 
διοργάνωσε η «Πρωτοβουλία Εργαζομένων-Φοιτητών-Συντα-
ξιούχων Για Τις Αστικές Συγκοινωνίες» η οποία είχε «τριπλάσια 
συμμετοχή από τις προηγούμενες κινητοποιήσεις» σύμφωνα με 
όσα δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το μέλος της Πρωτοβουλίας Φωτει-
νή Σαλονικίδου.
Η πορεία διέσχισε το κέντρο της πόλης και κατέληξε στο άγαλμα 
Βενιζέλου στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου ήταν και το σημείο 
αφετηρίας.
Σύμφωνα με την κ. Σαλονικίδου την Πέμπτη στις 5 Μαρτίου η 
«Πρωτοβουλία Εργαζομένων-Φοιτητών-Συνταξιούχων Για 
Τις Αστικές Συγκοινωνίες» θα συνεδριάσει εκ νέου στο Εργατικό 
κέντρο Θεσσαλονίκης για να αποφασίσουν το επόμενο βήμα.
«Καλούμε τους φορείς και τον κόσμο της πόλης να έρθει στο 
ΕΚΘ. Η σημερινή πορεία έδειξε ότι οι λαός της πόλης μπορεί να 
πετύχει πολλά και να φέρουμε λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη. 
Αυτό φάνηκε και από το γεγονός ότι κινητοποιήθηκε η πολιτική 
ηγεσία. Αν και οι υποσχέσεις του υπουργού είναι αοριστολογίες. 
Οι εργαζόμενοι, οι φοιτητές, οι μαθητές, οι συνταξιούχοι, οι κά-

τοικοι αυτής της πόλης, βιώνουμε μια άθλια κατάσταση με τον 
ΟΑΣΘ», είπε η κ. Σαλονικίδου.
Υπενθυμίζεται ότι χθες πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη διοί-
κηση του ΟΑΣΘ στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του υφυπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών Γιάννη Κεφαλογιάννη, κατά την 
οποία ο υπουργός σημείωσε μεν τη βελτίωση που έχει επιτύχει 
η διοίκηση του οργανισμού τους τελευταίους μήνες , πρόσθεσε 
ωστόσο ότι «το παρεχόμενο συγκοινωνιακό έργο δεν βρίσκεται 
στην κατάσταση που θα θέλαμε».
Αναφερόμενος στις ενέργειες που προωθούνται, ο κ. Κεφαλο-
γιάννης επανέλαβε ότι τον Ιούνιο θα προκηρυχθούν δύο διαγω-
νισμοί για την προμήθεια λεωφορείων με leasing από τον ΟΑΣΘ 
και καινούργιων από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
 
Συνάντηση Γ. Κεφαλογιάννη με Απ. Τζιτζικώστα για 
τον ΟΑΣΘ
Την Παρασκευή ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών 
Γιάννης Κεφαλογιάννης συναντήθηκε με τον περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα και συζήτησαν 
κυρίως θέματα μεταφορών που αφορούν στην περιοχή της 

Κεντρικής Μακεδονίας. 
Ο κ. Τζιτζικώστας έθεσε στον κ. Κεφαλογιάννη το θέμα του 
ΟΑΣΘ, επισημαίνοντας την κακή κατάσταση των αστικών 
συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης που ταλαιπωρούν τους πο-
λίτες στις καθημερινές τους μετακινήσεις, όπως αναφέρεται σε 
σχετική ανακοίνωση. Ο κ. Κεφαλογιάννης ενημέρωσε τον περι-
φερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για το χρονοδιάγραμμα των 
αλλαγών που προωθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφο-
ρών στον ΟΑΣΘ, με τα ΚΤΕΛ να αναλαμβάνουν την εκτέλεση συ-
γκοινωνιακού έργου σε 25 δρομολόγια της Θεσσαλονίκης, αλλά 
και με την προμήθεια από τη μεριά του ΟΑΣΘ νέων λεωφορείων 
που θα βελτιώσουν σημαντικά τη σημερινή κατάσταση. Ακόμη 
ο κ. Κεφαλογιάννης ενημέρωσε τον περιφερειάρχη για τις αλλα-
γές που δρομολογεί το Υπουργείο στη διαδικασία απόκτησης δι-
πλωμάτων οδήγησης, με την κατάθεση του νέου νόμου για τον 
τρόπο απόκτησης διπλώματος, που δρομολογείται στα τέλη του 
Μαρτίου. Επιπλέον ο κ. Κεφαλογιάννης αναφέρθηκε στη νέα 
διαδικασία έκδοσης προσωρινού ηλεκτρονικού διπλώματος 
εντός μιας ημέρας, μια διαδικασία που θα ξεκινήσει να εφαρμό-
ζεται σε δύο εβδομάδες.

«Υπερπροσπάθεια» χαρακτήρισε -σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο 
υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιάννης Κεφαλο-
γιάννης τις ενέργειες οργάνωσης και συντονισμού που γίνονται 
καθημερινά ώστε να βγαίνουν ολοένα και περισσότερα αστικά 
λεωφορεία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, διατυπώνοντας 
παράλληλα την εκτίμησή του ότι με τις προσπάθειες που δρο-
μολογούνται «θα αλλάξει στο άμεσο μέλλον η κατάσταση που 
επικρατεί σήμερα».
Σε δηλώσεις του στο πλαίσιο σύσκεψης που πραγματοποιή-
θηκε σήμερα με τη διοίκηση του ΟΑΣΘ στη Θεσσαλονίκη, ο κ. 
Κεφαλογιάννης αναγνώρισε μεν τη βελτίωση που έχει επιτύχει 
η διοίκηση του οργανισμού τους τελευταίους μήνες , πρόσθεσε 
ωστόσο ότι «το παρεχόμενο συγκοινωνιακό έργο δεν βρίσκεται 
στην κατάσταση που θα θέλαμε». 
Αναφερόμενος στις ενέργειες που προωθούνται, ο κ. Κεφαλο-
γιάννης επανέλαβε ότι τον Ιουνιο θα προκηρυχθούν δύο διαγω-
νισμοί για την προμήθεια λεωφορείων με leasing από τον ΟΑΣΘ 
και καινούργιων από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
Παράλληλα, υπογράμμισε την πρόθεση της ηγεσίας του υπουρ-
γείου για την καταβολή επιπλέον χρηματοδότησης στον ΟΑΣΘ 
«που θα καλύψει ανάγκες κυρίως σε ανταλλακτικά και σε ό,τι 
άλλες εργασίες χρειάζονται για τα οχήματα» και πρόσθεσε ότι 
«μέσα στους επόμενους τρεις με τέσσερις μήνες η εικόνα θα 
αλλάξει και οι χρήστες των αστικών λεωφορείων του ΟΑΣΘ 
θα δουν τη διαφορά και όταν προχωρήσει η συνεργασία με τα 

ΚΤΕΛ, αλλά και ο διαγωνισμός του ΟΑΣΘ για την προμήθεια λε-
ωφορείων με leasing».
Όταν ρωτήθηκε για τη σύμβαση ΟΣΕΘ- ΚΤΕΛ- ΟΑΣΘ, ο κ. Κε-
φαλογιάννης απάντησε πως «περιμένουμε την απόφαση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου τις επόμενες ημέρες, η οποία εφόσον είναι 
θετική, θα υπογραφεί και έτσι η κατάσταση θα αρχίσει σταδιακά 
να βελτιώνεται εντός Μαρτίου».
Μέσα με τέλη 2021 οι πρώτες παραδόσεις των νέων 
λεωφορείων
Διευκρινίζοντας ότι οι δηλώσεις που έχουν γίνει «για 1.000 λε-
ωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη» αφορούσαν στις ανάγκες 
και των δύο οργανισμών στα επόμενα τρία με τέσσερα χρόνια 
και όσον αφορά τις αντικαταστάσεις σημείωσε: «Σίγουρα για 
Θεσσαλονίκη και Αθήνα θα γίνει προμήθεια περισσοτέρων των 
750-800 λεωφορείων, αριθμός που προκύπτει από μελέτες που 
γίνονται και οι οποίες θα ολοκληρωθούν άμεσα αφού στόχος 
του υπουργείου είναι να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός ως τον 
Ιούνιο». 
Όπως είπε για το διαγωνισμό, είναι σε εξέλιξη συζητήσεις με την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που θα συμμετάσχει στο συ-
νολικό project . Με τους τεχνικούς συμβούλους της είπε ο υφυ-
πουργός θα «μπορέσουμε να προσδιορίσουμε και τον συνολικό 
αριθμό που χρειάζονται, αλλά και τον τύπο των λεωφορείων 
που θα προμηθευτούμε. Στόχος είναι, εφ όσον προχωρήσει 
ομαλά η διαγωνιστική διαδικασία, από τα μέσα με τέλη του 2021 

να έχουμε τις πρώτες παραδόσεις λεωφορείων».
Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι ο διαγωνισμός θα αφορά μόνο καινούρ-
για λεωφορεία, διαφόρων τύπων καυσίμου και «κάποια λεω-
φορεία θα είναι ηλεκτροκίνητα, κάποια υβριδικά και κάποια, 
πολύ λίγα, θα είναι ντίζελ καινούργιας τεχνολογίας».
Για τον διαγωνισμό από τον ΟΑΣΘ σχετικά με την προμήθεια 
λεωφορείων με leasing, ο κ. Κεφαλογιάννης σημείωσε επίσης 
πως «μέχρι τον Ιούνιο θα προκηρυχθεί» και τόνισε ότι «αυτή 
τη στιγμή προσδιορίζεται ο αριθμός των λεωφορείων που θα 
μισθώσει ο ΟΑΣΘ. Σίγουρα θα είναι περισσότερα από 100 οχή-
ματα που είχαμε υπολογίσει αρχικά ότι χρειάζονταν».
Περισσότερα λεωφορεία εντός των ημερών σε κυ-
κλοφορία
Τη θέση του ότι «στις επόμενες ημέρες θα βγούνε περισσότερα 
λεωφορεία στην κυκλοφορία», διατύπωσε από την πλευρά του 
ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ, Γεώργιος Σπανός, σημειώ-
νοντας ότι τον τελευταίο ενάμισι μήνα η κατάσταση στις αστικές 
συγκοινωνίες χειροτέρευσαν λόγω μίας απρόβλεπτης βλάβης, 
ρωγμής συγκεκριμένα στο σασί 44 λεωφορείων. Ο OAΣΘ όπως 
διευκρίνισε είναι σε επαφή με την κατασκευάστρια εταιρεία και 
την επόμενη εβδομάδα κλιμάκιο τεχνικών θα κάνει επιτόπιο 
έλεγχο στα οχήματα αυτά και θα προτείνει λύσεις. «Από τα 44 
οχήματα δεν έχουν αποσυρθεί όλα, περί τα 10 κυκλοφορούν και 
με απόλυτη ασφάλεια για το επιβατικό κοινό και το προσωπικό 
του ΟΑΣΘ», ανέφερε ο κ Σπανός.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

«ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ 3-4 ΜΗΝΕΣ Η ΕΙΚΟΝΑ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ 
ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΑΣΘ ΘΑ ΔΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ»  
Δηλώνει ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γ. Κεφαλογιάννης
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Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η απόφαση του υπουργού Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, με θέμα 
«Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 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 Ανεπίδε-
κτων Είσπραξης», αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, για τη διαπίστωση της 
συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 
108 του Ν. 4387/2016, αναφορικά με οφειλές προς τους φορείς 
κοινωνικής ασφάλισης, που προτείνεται να χαρακτηριστούν 
ως ανεπίδεκτες είσπραξης, συντάσσεται ειδικά αιτιολογημένη 
έκθεση από την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Κέντρου 
Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), η οποία υποβάλ-
λεται στην αρμόδια για την εισήγηση διεύθυνση της κεντρικής 
υπηρεσίας.
   Με την έκθεση ελέγχου, πιστοποιούνται τα εξής:
   Α. Ότι διενεργήθηκε εκτεταμένη έρευνα με κάθε πρόσφορο 
μέσο για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη 
και, ιδίως ότι:
   - Διερευνήθηκε κάθε στοιχείο που περιλαμβάνεται στα εκάστοτε 
πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα του Ενιαίου Φορέα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και στο φυσικό φάκελο του οφειλέτη 
ή γνωστοποιήθηκε, μέσω τρίτων αρμόδιων υπηρεσιών και φο-
ρέων, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α  ́137).
   - Λήφθηκε αντίγραφο της μερίδας του οφειλέτη, τουλάχιστον 
από τα υποθηκοφυλακεία και τα κτηματολογικά γραφεία του 
τόπου κατοικίας, επαγγελματικής δραστηριότητας και του τόπου 
καταγωγής του.
   - Λήφθηκαν πληροφορίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημο-
σίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναφορικά με τα στοιχεία περιουσιακής 
κατάστασης του οφειλέτη, όπως έχει διαμορφωθεί, βάσει των 
δηλώσεών του, καθώς και για τα εισοδήματά του από εκμισθώ-
σεις ακινήτων.
   - Διερευνήθηκαν τυχόν μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων 
του οφειλέτη, οι οποίες να υπόκεινται σε διάρρηξη, λόγω κατα-

δολίευσης.
   - Ολοκληρώθηκε η έρευνα για τον εντοπισμό χρηματικών απαι-
τήσεων του οφειλέτη, όπως μισθωμάτων, μισθών, συντάξεων, 
απαιτήσεων στις τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα.
   - Αξιοποιήθηκε οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο στοιχείο ή πλη-
ροφορία αναφορικά με την εισπραξιμότητα της οφειλής, ιδίως 
ο χαρακτηρισμός ως ανεπίδεκτης είσπραξης οφειλής του ίδιου 
προσώπου προς το Δημόσιο.
   Β. Ότι λήφθηκαν όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα σε 
κάθε περιουσιακό στοιχείο που εντοπίστηκε.
   Γ. Ότι έχουν επιβληθεί κατασχέσεις για το σύνολο της οφειλής εις 
χείρας όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην 
ημεδαπή σε όλα τα τραπεζικά προϊόντα.
   Δ. Ότι έχουν υποβληθεί σε βάρος των υπεύθυνων φυσικών 
προσώπων μηνυτήριες αναφορές για τα αδικήματα του αν 
86/1967 σε όσες περιπτώσεις ήταν δυνατή η υποβολή τους.
   2. Σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη, πιστοποιείται ότι έχει 
κηρυχθεί η παύση των εργασιών της πτώχευσης ή έχει επέλθει 
περάτωση αυτής, που διαπιστώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο, 
όπως κοινοποίηση δικαστικής απόφασης και έλεγχος τελεσιδικί-
ας αυτής, όταν απαιτείται από το νόμο, λήψη πιστοποιητικού από 
το αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο σχετικά με την πορεία της 
πτώχευσης ή έρευνα στη μερίδα του οφειλέτη που τηρείται στο 
ανωτέρω δικαστήριο.
   3. Όλες οι έρευνες, οι ενέργειες και τα μέτρα της παρούσας 
απόφασης, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ή ληφθεί και κατά 
των συνυπόχρεων προσώπων, χωρίς να προκύψει δυνατότητα 
αποπληρωμής τους χρέους.
   4. Σε περίπτωση θανάτου του οφειλέτη ή συνυπεύθυνου προ-
σώπου, όλες οι ανωτέρω έρευνες, ενέργειες και μέτρα, πρέπει να 
έχουν ολοκληρωθεί ή ληφθεί και κατά των κληρονόμων τους, 
σύμφωνα με την κληρονομική μερίδα καθενός, όπως αυτοί 
καθορίζονται με διαθήκη ή επί εξ αδιαθέτου διαδοχής, όπως 
προκύπτουν από πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, χωρίς να 
προκύψει δυνατότητα αποπληρωμής τους χρέους.
   5. Αν έχει γίνει χαρακτηρισμός ως ανεπίδεκτης είσπραξης 

οφειλής προς το δημόσιο προσώπου που έχει οφειλές προς 
τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, είναι δυνατή η απευθείας 
εισήγηση από την κεντρική υπηρεσία του ΚΕΑΟ για το χαρακτη-
ρισμό ως ανεπίδεκτης είσπραξης της οφειλής προς τον ΕΦΚΑ, 
παραλειπομένου του σταδίου υποβολής εκθέσεως ελέγχου της 
περιφερειακής υπηρεσίας, εφόσον από τα διαθέσιμα στην υπη-
ρεσία στοιχεία προκύπτει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 108 του Ν. 4387/2016.
   Ειδικό Βιβλίο Ανεπίδεκτων Είσπραξης
   Το «Ειδικό Βιβλίο Ανεπίδεκτων Είσπραξης» τηρείται σε ηλε-
κτρονική μορφή στην υπηρεσία του ΚΕΑΟ, που εισηγείται το 
χαρακτηρισμό, με δυνατότητα ανάκτησης και εκτύπωσης των 
καταχωρισθέντων στοιχείων και ενημερώνεται κατά περίπτωση 
από τον αρμόδιο υπάλληλο.
   Στο «Ειδικό Βιβλίο Ανεπίδεκτων Είσπραξης» περιλαμβάνονται 
τα ακόλουθα στοιχεία:
   α) Ο Αριθμός Μητρώου Οφειλέτη (ΑΜΟ), ο Αριθμός Μητρώου 
Εργοδότη ή Έργου (ΑΜΕ/ΑΜΟΕ), ο ΑΦΜ και το ονοματεπώνυ-
μο ή η επωνυμία του υπόχρεου και των συνυπόχρεων με αυτόν 
προσώπων.
   β) Το ποσό της βασικής οφειλής προς τους φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης που χαρακτηρίζεται ως ανεπίδεκτο είσπραξης.
   γ) Η χρονική περίοδος στην οποία ανάγεται η οφειλή.
   δ) Ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία του διαβιβαστι-
κού της έκθεσης ελέγχου εγγράφου της περιφερειακής υπηρεσί-
ας ΚΕΑΟ.
   ε) Ο αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία εισήγησης της αρ-
μόδιας κεντρικής υπηρεσίας ΚΕΑΟ.
   στ) Ο αριθμός και η ημερομηνία της απόφασης του διοικητή του 
φορέα κοινωνικής ασφάλισης για το χαρακτηρισμό της οφειλής.
   ζ) Ο αύξων αριθμός και η ημερομηνία καταχώρισης της οφειλής 
στο Ειδικό Βιβλίο Ανεπίδεκτων Είσπραξης.
   Στις καταστάσεις ληξιπροθέσμων και στις λοιπές εκτυπώσεις, 
όπου απαιτείται, εμφανίζεται διακριτά το ποσό των ανεπίδεκτων 
προς είσπραξη οφειλών και ανά οφειλέτη.

Με ικανοποιητικά αποτελέσματα και προσδοκίες για ενίσχυση 
του τουριστικού ρεύματος από τη Γερμανία και άλλες ευρω-
παϊκές χώρες προς την Ελλάδα και τη συμμετοχή 7 ελληνικών 
εταιριών, ολοκληρώθηκε –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- η διεθνής 
έκθεση εναλλακτικού τουρισμού, Reisen Hamburg, που πραγ-
ματοποιήθηκε στις 5-9 Φεβρουαρίου στο Αμβούργο.
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
διοργάνωσε για πρώτη φορά ομαδικό περίπτερο 36 τ.μ., στο 
οποίο προβλήθηκαν τρεις τουριστικές επιχειρήσεις και τέσσερις 
εταιρίες τροφίμων από τη Χαλκιδική, την Εύβοια, την Σκύρο, την 
Κρήτη και την Πελοπόννησο.
Την ελκυστικότητα των περιοχών και τις πολλαπλές δρα-
στηριότητες, τόσο σε παραδοσιακές, όσο και σε εναλλακτικές 
μορφές τουρισμού, παρουσίασαν στελέχη του Επιμελητηρίου 
Χαλκιδικής και του Οργανισμού Τουρισμού Χαλκιδικής, όπως 
και εκπρόσωποι ταξιδιωτικών γραφείων και καταλυμάτων της 

Σκύρου, καθώς και του ξενοδοχειακού ομίλου Aldemar Resorts, 
που έχει μονάδες υψηλού επιπέδου στην Κρήτη και την Πελοπόν-
νησο. Παράλληλα, τέσσερις εταιρίες τροφίμων και ειδικότερα οι 
Halkidiki Foods (ελαιόλαδο, ελιές, μέλι), Myterra (χειροποίητα 
ζυμαρικά), Passion Honey (μελισσοκομικά) και Konstantara 
Wines (ποικιλία κρασιών) παρουσίασαν στους επισκέπτες παρα-
δοσιακά προϊόντα τροφίμων από τον Πολύγυρο, το Μεταγγίτσι, 
τα Νέα Μουδανιά και την Πορταριά Χαλκιδικής. Το Ελληνικό 
Ομαδικό Περίπτερο επισκέφθηκε μεγάλος αριθμός επαγγελματι-
ών του τουρισμού καθώς και travel bloggers, με τους οποίους 
έγιναν συζητήσεις και προτάσεις για διάφορα πακέτα και άλλες 
δραστηριότητες, όπως περιπατητικές περιηγήσεις, ποδηλατικές 
διαδρομές, ορεινές αναβάσεις, κτλ., ενώ ταυτόχρονα είχαν την 
ευκαιρία να γευθούν, να εκτιμήσουν την ποιότητα αγροδιατρο-
φικών προϊόντων τοπικής παραγωγής και να τα αγοράσουν.
Στην Reisen Hamburg μετείχαν 750 εκθέτες από 42 χώρες σε 

77.000 τ.μ. εκθεσιακού χώρου και περισσότεροι από 80.000 
επαγγελματίες του κλάδου, που επιδιώκουν να αυξήσουν την 
πελατεία τους τόσο από τη Γερμανία και ειδικότερα την αγορά 
της Βόρειας Γερμανίας, όσο και από άλλες χώρες.
 Στόχος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου είναι να καθιερώσει την ελληνική συμμετοχή 
στην έκθεση, για να συμβάλει στην ανάδειξη των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών των Περιφερειών της χώρας ως αξιόλογων 
εναλλακτικών προορισμών με ελκυστικές επιλογές για ποικίλες 
δραστηριότητες. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την επερχόμενη έκ-
θεση που θα διεξαχθεί από τις 3 έως τις 7 Φεβρουαρίου 2021, 
έχει ήδη δρομολογήσει την οργάνωση μεγαλύτερου ελληνικού 
περιπτέρου για τη φιλοξενία περισσότερων Περιφερειών και 
επιχειρήσεων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΩΣ ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
-Τι προβλέπει απόφαση του υπ. Εργασίας

ΜΕ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, reiSeN HaMburg 2020   
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Για ένα εθνικό σχέδιο διαχείρισης του νερού που θα μπορέσει 
να προσφέρει νερό στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αλλά και θα 
αντιμετωπίζει το υδατικό έλλειμμα που υπάρχει σε διάφορες 
περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα στη Θεσσαλία, μίλησε ο υφυ-
πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας σε ημερίδα στη 
Λάρισα που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με 
τίτλο «Ελλειμματικό νερό στην  ευάλωτη γεωργία της Θεσσαλί-
ας», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο κ. Σκρέκας περιέγραψε πλευρές του υδατικού προβλήματος 
που αντιμετωπίζει η χώρα, αλλά και τις επιπτώσεις της κλιμα-
τικής αλλαγής, ενώ αναφέρθηκε στις υποδομές που είναι απα-
ραίτητες προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως είπε, ο υφυπουργός 
αγροτικής Ανάπτυξης, ο Πρωθυπουργός έχει συστήσει μια ομά-
δα εργασίας για να εκπονήσει ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότη-

σης αγροτοπεριβαλλοντικών υποδομών, το οποίο θα διερευνή-
σει τις ανάγκες και θα προσδιορίσει τα έργα που πρέπει να γίνουν 
για να καλυφθούν οι ανάγκες προς αυτή την κατεύθυνση.
«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει βάλει ως βασική προτεραιότητα 
την ορθολογική διαχείριση του νερού και την υλοποίηση των 
απαραίτητων έργων ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε στην 
επόμενη ημέρα της γεωργίας με ελπίδα και με ένα σχέδιο που θα 
δίνει λύσεις στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής», σημείωσε 
ο υφυπουργός, ενώ τόνισε ότι απαιτούνται υποδομές που θα 
μπορέσουν να συλλέξουν το βρόχινο νερό και μέσω κλειστών 
αρδευτικών δικτύων να μεταφερθεί στις καλλιέργειες.
Παράλληλα ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε στους τρόπους ώστε να 
υπάρξει σωστή διαχείριση των νερών από τους αγρότες, ενώ 
μίλησε για την ανάγκη να εφαρμοστεί η Γεωργία Ακριβείας.

«Πρέπει να εξορθολογίσουμε τον τρόπο με τον οποίο αρδεύ-
ονται τα χωράφια. Αυτό θα γίνει με την Γεωργία Ακριβείας, με 
αλλαγή των παραδοσιακών μεθόδων άρδευσης και με άλλους 
σύγχρονους τρόπους. Επίσης χρειάζεται να μάθουμε να ποτί-
ζουμε όταν πρέπει, γιατί σήμερα οι αγρότες ποτίζουν είτε όταν 
ποτίζει ο γείτονας, είτε γιατί έτσι έχουν μάθει, είτε ρωτάνε στο 
καφενείο αν θα πρέπει να ποτίσουν. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να 
συνεχιστεί» είπε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός.
Τέλος ο υφυπουργός παρουσίασε και τον σχεδιασμό της κυβέρ-
νησης για έργα στην Θεσσαλία σε συνεργασία με την Περιφέρεια 
Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, ενώ αναφέρθηκε στον προσανα-
τολισμό της κυβέρνησης για μερική μεταφορά νερών από την 
κατάντη πλευρά του Αχελώου προς τον Θεσσαλικό κάμπο.

«Δεν είναι το πλάνο της κυβέρνησης» η κατασκευή κλειστών κέ-
ντρων σε βραχονησίδες τόνισε το Σάββατο σε τηλεοπτική του συ-
νέντευξη ο αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, 
Γιώργος Κουμουτσάκος σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως εξήγησε ο κ. Κουμουτσάκος, υπήρξαν κάποιες σκέψεις σε 
τοπικό επίπεδο στη Λέσβο «κυρίως για ένα νησί κοντά στην ακτή 
να χρησιμοποιηθεί. Αυτό απαιτεί εξ υπαρχής μεγάλες δομές, εκ 
θεμελίων διαμόρφωση του κέντρου, θα πάρει πάρα πολύ χρόνο, 
την ώρα που θα έχουμε τις πιέσεις, αυτό δεν μπορεί να γίνει» και 

πρόσθεσε ότι «εν πάσει περιπτώσει η κυβέρνηση έχει διαμορ-
φώσει την πολιτική της και αυτήν θα κάνει. Είναι επεξεργασμένη 
πολιτική, προχωράμε με δημοκρατική αυστηρότητα».
Ο αναπληρωτής υπουργός παρατήρησε ότι τη Δευτέρα «προ-
χωρά κανονικά η απόφαση της κυβέρνησης» και σημείωσε ότι 
«έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πρέπει η χώρα να αντιμετωπίσει 
μια επείγουσα κατάσταση αφού έχει συνομιλήσει πολύ με τις το-
πικές κοινωνίες». Συμπλήρωσε εξάλλου ότι «θέλουμε να πάμε με 
τρόπο που διασφαλίζεται η απόλυτη ηρεμία και συνεργασία των 

τοπικών κοινωνιών. Αυτή είναι η πρόθεσή μας, αλλά η πολιτική 
μας θα προχωρήσει».
Τέλος, σχετικά με τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για το προσφυγικό, ο ίδιος διευκρίνισε ότι «περι-
μένουμε να δούμε την τελική διαπραγμάτευση, αλλά αυτό που 
φαίνεται να συμβαίνει είναι ότι σε σχέση με το αρχικώς προταθέν 
ποσό των 31 δισεκατομμυρίων ευρώ, θα πάμε στα 21 δισεκατομ-
μύρια, τα οποία όμως είναι πολύ περισσότερα από τον προηγού-
μενο προϋπολογισμό».

Αύξηση 9,9% σημείωσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο δείκτης κύκλου 
εργασιών στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανο-
κίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών το δ’ τρίμηνο πέρυσι σε 
σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ’ τριμήνου 2018, ενώ σε 
σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ’ τριμήνου 2019 σημείωσε 

αύξηση 3,3%. Ενώ, ο εποχικά διορθωμένος δείκτης παρουσίασε 
αύξηση 2,3% το δ’ τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο 
δείκτη του γ’ τριμήνου 2019.
    Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης κύκλου εργασιών 
στην πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων παρουσίασε αύξηση 

11,4% το δ’ τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη 
του δ’ τριμήνου 2018, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη 
του γ’ τριμήνου 2019 σημείωσε αύξηση 4,4%. Ενώ, ο εποχικά δι-
ορθωμένος δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,4% το δ’ τρίμηνο 2019 
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ’ τριμήνου 2019.

Με άρθρο της με τίτλο «Επιστρέψτε στη θεά Ίριδα το σώμα της», η 
εφημερίδα Washington Post τάσσεται υπέρ της επιστροφής των 
γλυπτών του Παρθενώνα, στην Αθήνα, στην κοιτίδα του δυτικού 
πολιτισμού, τώρα που οι συνθήκες έχουν αλλάξει για την πάλαι 
ποτέ αυτοκρατορία της Αγγλίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Αναφερόμενη στις διαφορετικές απόψεις Ελλήνων και Βρετανών 
για τα γλυπτά, η συντάκτρια του άρθρου, τονίζει ότι το αίτημα επι-
στροφής έχει αποκτήσει μεγαλύτερο βάρος τώρα που το Ηνωμένο 
Βασίλειο εγκαταλείπει την Ευρωπαϊκή Ένωση.
«Όταν ο Τόμας Μπρους, έβδομος κόμης του Έλγιν, και 11ος κόμης 

του Κινκαρντίν, ταξίδεψε στην Ακρόπολη στις αρχές της δεκαετίας 
του 1800, ως Βρετανός πρέσβης στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, 
ο Σουλτάνος λέγεται ότι του έδωσε την άδεια να «αφαιρέσει μερι-
κά τμήματα λίθων με παλιές επιγραφές και μορφές». Ο λόρδος το 
εξέλαβε ως άδεια να αφαιρέσει, περίπου, 17 αγάλματα από τα αε-
τώματα, 15 μετώπες, και 247 πόδια (περίπου 75 μέτρα) της ζωφό-
ρου από τον Παρθενώνα για να τα φέρει στην καλή μας Αγγλία» 
αναφέρει στο άρθρο της η Washington Post.
Και συνεχίζει λέγοντας ότι «οι καιροί όμως άλλαξαν και αυτό που 
θεωρούνταν πιο δικαιολογημένο τότε, σήμερα θεωρείται ευρέως 

ως μια ασυνείδητη πράξη».
Σε μία έμμεση αναφορά στο Brexit, και υπεραμυνόμενη της επι-
στροφής των γλυπτών στην Ελλάδα, η συντάκτρια του άρθρου 
της Washington Post, διερωτάται: «Γιατί να παραμείνουν τα μάρ-
μαρα στη φύλαξη της χώρας που επιμένει ότι ανήκει μόνο στον 
εαυτό της;» και σημειώνει: «Η Ελλάδα τιμάται σήμερα ως λίκνο 
του δυτικού πολιτισμού, και ποιοί παρά οι Έλληνες θα μπορούσαν 
να στεγάσουν τον πολιτισμό αυτό;».

ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΓΙΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

Γ. ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: ΟΙ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΕΣ «ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ»

ΑΥΞΗΣΗ 9,9% ΣΗΜΕΙΩΣΕ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ - ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ 
Το δ’ τρίμηνο πέρυσι, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

waSHiNgToN PoST : «Η ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»
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Υπογράφηκε η σύμβαση μίσθωσης μεταξύ του υπουργού 
Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη και του διοικητή και προέδρου 
του ΔΣ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και 
Εφάπαξ Παροχών, Ευάγγελου–Απόστολου Κωνσταντί-
νου, με την οποία το ακίνητο επί της οδού Σωκράτους 65, 
στην Αθήνα εκμισθώνεται στο υπουργείο Τουρισμού, ση-
μειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το ακίνητο αναμένεται να στεγάσει 
τόσο τα γραφεία του υπουργείου Τουρισμού όσο και τις 
υπηρεσίες του ΕΟΤ.
Η διάρκεια της μίσθωσης του κτιρίου ορίζεται στα 30 έτη. 
Πρόκειται για ένα ακίνητο συνολικής επιφάνειας 10.247 
τ.μ., με εμβληματικό χαρακτήρα, το οποίο για δεκαετίες 
είχε αποτελέσει ένα από τα σημεία αναφοράς της περιοχής 

της πλατείας Ομονοίας, λειτουργώντας αρχικά, από το έτος 
1961 έως το 1980 ως το ξενοδοχείο «Ambassadeur» και 
στη συνέχεια, από το έτος 1981 έως το 2000, ως το Εφετείο 
Αθηνών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το κτίριο, κατά τα τελευ-
ταία είκοσι, περίπου, έτη, παρέμενε κενό και αναξιοποίητο, 
χωρίς να αποφέρει κανένα έσοδο, οπότε εκτιμάται πως η 
αποκατάστασή του θα συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέ-
ρω αναβάθμιση της περιοχής της πλατείας Ομονοίας.
Στο πλαίσιο της σημαντικής αυτής συμφωνίας, ο υπουργός 
Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, υπογράμμισε πως «η μετα-
φορά του υπουργείου Τουρισμού και των υπηρεσιών του 
ΕΟΤ στην πλατεία Ομονοίας έχει διττή σημασία. Αρχικά, θα 
συμβάλει στην αναβάθμιση όλης της περιοχής, η οποία 

είχε χάσει την αίγλη του παρελθόντος και, παράλληλα, 
[…] θα εξασφαλίσει ετήσια εξοικονόμηση πόρων του Δη-
μοσίου ύψους 1,8 εκατ. ευρώ».
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΕΤΕΑΕΠ ανέφερε πως 
«η υπογραφή εκμίσθωσης αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη 
σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι η αξιοποίηση της περιου-
σίας του Ταμείου, μια κεντρική επιλογή που υλοποιείται 
πλέον σε σημαντικό βαθμό με προφανή οικονομικά και 
αναπτυξιακά οφέλη. Το δεύτερο είναι η συνεργασία με το 
υπουργείο Τουρισμού, ένα κομβικό υπουργείο για την οι-
κονομική ανάπτυξη και για τη διεθνή προβολή της χώρας 
μας».

Με σύνθημα «άνοιγμα στην τεχνολογία», το Ταμείο Αρχαι-
ολογικών Πόρων, υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, διοργάνωσε το Σάββατο και την 
Κυριακή 23 Φεβρουαρίου στο Επιγραφικό Μουσείο (Το-
σίτσα 1) ένα διήμερο διαγωνισμό καινοτομίας. Στόχος της 
πρωτοβουλίας με τίτλο TAP 2 OPEN 2.0 Bootcamp είναι η 
ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών στον πολιτισμό με χρή-
ση των νέων αναδυόμενων τεχνολογιών και τεχνολογικών 
τάσεων σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ..
Περίπου 20 ομάδες με εμπειρία στις νέες τεχνολογίες 
συμμετέχουν στον διαγωνισμό ο οποίος «στο τέλος θα 
έχει μόνο νικητές. Και γι’ αυτούς που θα φύγουν με ένα 
βραβείο, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους που θα 
αποκομίσουν μια αξέχαστη εμπειρία, χρήσιμη, θέλουμε 
να πιστεύουμε, για ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής τους», 
δήλωσε στην έναρξη του διημέρου η Αθηνά Χατζηπέτρου, 
πρόεδρος του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλ-
λοτριώσεων (ΤΑΠ), που παρουσίασε το όραμα και τους 
στόχους της πρωτοβουλίας TAP 2 Open.
«Είναι ζητούμενο η ψηφιακή τεχνολογία σε κάθε έκφανση 
του πολιτισμού να γίνει μέρος της καθημερινότητας των 
επισκεπτών. Με αυτό το όραμα ξεκίνησε και υλοποιείται το 
e-ticket (σ.σ. ηλεκτρονικό εισιτήριο) που μετράει τα απο-
τελέσματα ενάμιση χρόνου και ήρθε η σειρά για το TAP 2 
OPEN. Η δράση ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο από τη Διεθνή Έκ-
θεση Θεσσαλονίκης και αποτελεί μέρος ενός οράματος για 
ένα ‘οικοσύστημα’ που θα δημιουργήσει και θα υλοποιήσει 
καινοτόμες εφαρμογές για τον πολιτισμό, συμβάλλοντας 

παράλληλα στη νεανική και καινοτόμο επιχειρηματικότη-
τα, αλλά και στην εξωστρέφεια της χώρας μας», πρόσθεσε 
η κ. Χατζηπέτρου.
Στον χαιρετισμό της η υπουργός Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού Λίνα Μενδώνη εξέφρασε τη χαρά της τόσο για το 
γεγονός ότι η πρωτοβουλία πραγματοποιείται στο Επιγρα-
φικό Μουσείο («ένα μουσείο μοναδικό στον κόσμο», όπως 
είπε), αλλά κι επειδή «είστε σήμερα εδώ, πιστεύοντας στην 
ανάγκη διείσδυσης της καινοτομίας στις ανθρωπιστικές 
σπουδές, άρα στη βασική αποστολή του ΥΠΠΟ, αλλά και 
στην πολιτιστική επιχειρηματικότητα. Το ξέρετε καλύτερα 
από μένα, ο πολιτισμός πλέον, το έχουν αποδεχτεί όλοι, 
αποτελεί τον 4ο πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης», συμπλή-
ρωσε η υπουργός, υπογραμμίζοντας την αξία που δίνει η 
κυβέρνηση στον τομέα και στο υπουργείο Πολιτισμού. Η κ. 
Μενδώνη αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της αυτοχρη-
ματοδότησης του πολιτισμού. «Αυτό σημαίνει ότι δράσεις 
του ΥΠΠΟ και οι φορείς του πολιτισμού θα πρέπει να χρη-
ματοδοτούνται από έσοδα που φέρνει ο ίδιος ο πολιτισμός, 
είτε είναι το συμβατικό μέγεθος των εισιτηρίων είτε από τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες. Στόχος είναι ο συνδυασμός ανα-
βάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών και η αύξηση των 
εσόδων. Αυτά τα δυο βελτιώνουν αυτό που οφείλει να δώ-
σει ο πολιτισμός στον πολίτη και στον επισκέπτη, τη βελ-
τίωση της παροχής των υπηρεσιών, αλλά και καινούργια 
εργαλεία στην προσέγγιση του πολιτισμού, είτε πρόκειται 
για αρχαιολογικό χώρο είτε για μουσεία είτε για σύγχρο-
νες δραστηριότητες», τόνισε, μεταξύ άλλων, η υπουργός 

Πολιτισμού.
Στο διήμερο επιδιώκεται το ‘μοίρασμα’ πρακτικών (π.χ. 
αναδυόμενων τεχνολογιών όπως data analytics, AI, 
blockchain, augmented and virtual reality, ανοικτά δεδο-
μένα, open APIs) ώστε η εμπειρία στα μουσεία και στους 
αρχαιολογικούς χώρους να είναι ευχάριστη, εποικοδο-
μητική και χρήσιμη. Δυο πολύ ενδιαφέροντα πάνελ είχαν 
ως θεματολογία το ένα τη στρατηγική και τις παρεμβάσεις 
για την Προώθηση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στον 
Πολιτισμό και το δεύτερο την Ψηφιακή Καινοτομία και 
Νεανική Επιχειρηματικότητα στον Πολιτισμό. Ακολούθησε 
ένα επίσης ενδιαφέρον workshop με θέμα την ευέλικτη 
ανάπτυξη και τον σχεδιασμό σκέψης για την ψηφιακή 
μεταμόρφωση στον πολιτισμό (Agile Development and 
Design Thinking for Digital Transformation in Culture), 
ενώ στη συνέχεια οι διοργανωτές εξήγησαν στις ομάδες 
που συμμετέχουν όλη τη διαγωνιστική διαδικασία.
Ο διαγωνισμός ξεκινάει σήμερα και ολοκληρώνεται αύριο 
Κυριακή 23/2 στις 17:00. Θα ακολουθήσουν οι παρουσι-
άσεις των ομάδων στο κοινό και την κριτική επιτροπή. Οι 
ομάδες θα αναπτύξουν την ιδέα εφαρμογή τους, την οποία 
θα παρουσιάσουν στο τέλος του bootcamp. Οι 3 καλύτερες 
θα βραβευθούν με χρηματικά βραβεία. Περισσότερες πλη-
ροφορίες στο site ενημέρωσης 
https://www.crowdhackathon.com/tap2open/athens/ 
και στο 
https://www.facebook.com/events/296408671316995/

ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Σύμβαση μίσθωσης με το ΕΤΕΑΕΠ  

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ «ΑΝΟΙΓΕΙ» ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ TaP 2 
oPeN 2.0 booTCaMP 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

18

Αυξημένες ήταν οι εγγραφές επιχειρήσεων στο Επαγγελ-
ματικό Επιμελητήριο Αθηνών το 2019 και οι περισσότερες 
ενάρξεις ήταν από φυσικά πρόσωπα και ΙΚΕ. 
Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ με αφορμή τα στατιστικά 
στοιχεία για την ανάπτυξη των εγγραφών και των δια-
γραφών που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2019 στο 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, ο πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου υπογραμμίζει 
ότι ενώ υπάρχει θετική ψυχολογία στην αγορά, αυτή δεν 
αρκεί για να ανακάμψει η αγορά και ζητάει άμεσα μέτρα 
τόνωσης της επιχειρηματικότητας και να εφαρμοστεί ένα 
μακρόπνοο αναπτυξιακό σχέδιο για τις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις.
 Ο συνολικός αριθμός εγγραφών το 2019 ανήλθε στις 7.464 
και το 2018 στις 7.123 (ποσοστιαία μεταβολή 4,79%). 
Αναφορικά με τις διαγραφές των επιχειρήσεων, το 2019 
διαγράφησαν 4.2351 επιχειρήσεις και το 2018 διαγράφη-
σαν 3.737 επιχειρήσεις (ποσοστιαία μεταβολή 13,33%).
Συγκεκριμένα όπως δήλωσε ο:
   «Μπορεί να εμφανίζεται έντονη κινητικότητα στο θέμα 
των εγγραφών νέων επιχειρήσεων στο μητρώο του Επαγ-
γελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών -κάτι αναμφίβολα 
θετικό- όμως πρέπει να δούμε με προσοχή και τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά» επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Χατζηθεο-
δοσίου και συμπλήρωσε: «Πάρα πολλές νέες επιχειρήσεις 
δεν έχουν αναπτυξιακές προοπτικές αλλά είναι αποτέλε-
σμα της προσπάθειας εξασφάλισης ενός εισοδήματος για 
τον επιχειρηματία. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι ενώ 
υπάρχει θετική ψυχολογία στην αγορά, αυτή δεν αποτυ-
πώνεται στον τζίρο των επιχειρήσεων σύμφωνα με τα μέ-
χρι τώρα στοιχεία. Ειδικά για τον Ιανουάριο η κίνηση είναι 
υποτονική και δεν θα είναι υπερβολή αν κάνουμε λόγο για 
«μαύρο Γενάρη». Απευθύνω έκκληση στην Πολιτεία να λά-
βει άμεσα μέτρα τόνωσης της επιχειρηματικότητας και να 
εφαρμόσει ένα μακρόπνοο αναπτυξιακό σχέδιο για τις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση 
με την υποτονική κίνηση στην αγορά εξαιτίας του χαμηλού 
εισοδήματος των καταναλωτών, θα ξεχαστεί γρήγορα το 
διάστημα της θετικής ψυχολογίας και θα ξαναμπούμε σε 
έναν φαύλο κύκλο εσωστρέφειας που θα έχει αρνητικά 
αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις και γενικότερα για την 
οικονομία».
Κατανομή των εγγραφών ανά νομική μορφή
   Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιεί σήμερα το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ η μεγάλη πλειοψηφία των εγγραφών έχει γίνει 
από επιχειρήσεις- φυσικά πρόσωπα, με ποσοστό που ξε-
περνάει το 62% (συγκεκριμένα είναι 62,17%).
   Αναφορικά με τις εγγραφές επιχειρήσεων με νομική μορ-
φή, οι Ι.Κ.Ε. αποτελούν την πολυπληθέστερη κατηγορία 

με 1.338 νέες επιχειρήσεις και ποσοστό που ανέρχεται στο 
17,93%. Ακολουθούν οι Ομόρρυθμες και οι Ετερόρρυθμες 
εταιρείες με 697 και 711 εγγραφές νέων επιχειρήσεων, 
αντίστοιχα.
Τέλος, άλλες νομικές μορφές περιλαμβάνουν τις Α.Ε., 
Ε.Π.Ε., Κοινοπραξίες και υποκατάστημα αλλοδαπών Ε.Π.Ε. 
(78 εγγραφές, ποσοστό 1,05%).
Σε ό,τι αφορά στους κλάδους, ο κλάδος της μαζικής εστία-
σης όσο και το λιανικό εμπόριο είναι οι κλάδοι που συγκε-
ντρώνουν τις περισσότερες εγγραφές, τόσο το 2019 όσο 
και το 2018.
Ωστόσο, η μεγαλύτερη θετική μεταβολή εμφανίζεται στον 
κλάδο της διαχείρισης ακινήτων, όπου η αύξηση των εγ-
γραφών ανέρχεται στο 39,76%, μέσα σε ένα χρόνο, ενώ 
οι κλάδοι των χερσαίων μεταφορών και της εκπαίδευσης 
καταγράφουν πτώση της τάξης του 6,25% και 5,62% αντί-
στοιχα.
Αναλυτικά οι περισσότερες εγγραφές για το 2019, αφο-
ρούν με σειρά προτεραιότητας τους εξής κλάδους:
   - Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
   - Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων 
οχημάτων και μοτοσικλετών
   - Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες
   - Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρε-
σιών
   - Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
   - Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων• δραστηριότητες 
παροχής συμβουλών διαχείρισης
   - Εκπαίδευση
   - Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριό-
τητες
   - Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δρα-
στηριότητες
   - Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών.
Κατανομή των εγγραφών ανά δήμο
   Ο Δήμος Αθηναίων είναι ο Δήμος με τις περισσότερες εγ-
γραφές επιχειρήσεων μέσα στο 2019, με 2.126 νέες επιχει-
ρήσεις ή ποσοστό 28,48%. Ο δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος 
σε εγγραφές είναι το Περιστέρι με 320 εγγραφές συνολικά 
και ακολουθεί η ακολουθεί η Καλλιθέα με 273 εγγραφές.
   Γενικά, ο Κεντρικός Τομέας είναι αυτός που συγκεντρώνει 
το μεγαλύτερο αριθμό εγγραφών, δεδομένου ότι σε αυτόν 
περιλαμβάνεται και ο Δήμος Αθηναίων, με συνολικό αριθ-
μό εγγραφών 2.781 (2.126 ο δήμος Αθηναίων και 655 οι 
υπόλοιποι Δήμοι του Κεντρικού Τομέα). Σημειώνεται ότι 
στον Κεντρικό Τομέα περιλαλμβάνονται, εκτός του Δήμου 
Αθηναίων, οι Δήμοι Βύρωνος, Γαλατσίου, Δάφνης- Υμητ-

τού, Ζωγράφου, Ηλιουπόλεως, Καισαριανής και Φιλαδέλ-
φειας- Χαλκηδόνος.
   Ακολουθούν ο Βόρειος Τομέας (Δήμοι Αγίας Παρασκευ-
ής, Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Ηρακλείου, Κηφισιάς, Λυ-
κόβρυσης- Πεύκης, Μεταμόρφωσης, Ν. Ιωνίας, Παπάγου- 
Χολαργού, Πεντέλης, Φιλοθέης- Ψυχικού, Χαλανδρίου) 
με 1.333 εγγραφές και ο Νότιος Τομέας (Δήμοι Αγίου Δη-
μητρίου, Αλίμου, Αργυρούπολης- Ελληνικού, Γλυφάδας, 
Καλλιθέας, Μοσχάτου- Ταύρου, Νέας Σμύρνης, Παλαιού 
Φαλήρου) με 1.266 εγγραφές.
Συγκριτική μηνιαία εξέλιξη εγγραφών 2018-2019
   Η σύγκριση των τιμών των εγγραφών για τα δύο έτη, 
2018-2019, παρουσιάζει διακυμάνσεις. Ο Μάρτιος, ο Μάι-
ος, ο Οκτώβριος και, οριακά, ο Ιούνιος είναι οι μήνες όπου 
οι εγγραφές το 2018 είναι περισσότερες από τις αντίστοιχες 
του 2019. Η μεγαλύτερη θετική διαφορά καταγράφεται τον 
Δεκέμβριο (177 περισσότερες εγγραφές το 2019, ποσο-
στιαία μεταβολή 39,60%) και η μεγαλύτερη αρνητική τον 
Μάρτιο (148 περισσότερες εγγραφές το 2018, ποσοστιαία 
μεταβολή -18,62%). Ο Αύγουστος έχει τον ίδιο αριθμό εγ-
γραφών και στα δύο έτη (274) και είναι ο μήνας με τον μι-
κρότερο αριθμό εγγραφών, δεδομένου ότι, παραδοσιακά, 
είναι ο μήνας που δεν καταγράφεται έντονη επιχειρηματική 
δραστηριότητα.
 Διαγραφές
   Το λιανικό εμπόριο και η μαζική εστίαση παρουσιάζουν 
σημαντική αύξηση στις διαγραφές (μεταβολή 2019-2018 
23,05% και 29,73% αντίστοιχα). Αντίθετα, η παροχή 
συμβουλών διαχείρισης (σύμβουλοι επιχειρήσεων) έχει 
μεγάλη αρνητική μεταβολή (δηλαδή, οι διαγραφές το 
2018 ήταν περισσότερες από το 2019 και το ποσοστό που 
καταγράφεται είναι -32,61%).
   Αρνητική μεταβολή παρατηρείται και στον κλάδο «Τυχε-
ρά παιχνίδια και στοιχήματα» (-19,81%), «Δραστηριότητες 
προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής 
συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες» (-17,36%) και 
«Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες» (-5,58%).
   Κατά το πρώτο τετράμηνο, οι διαγραφές το 2018 ήταν 
περισσότερες από τις διαγραφές το 2019. Ωστόσο, από τον 
Μάιο μέχρι και τον Οκτώβριο καταγράφεται αντιστροφή 
και οι διαγραφές είναι περισσότερες το 2019. Αναφορικά 
με τον Νοέμβριο, οι διαγραφές το 2018 είναι οριακά περισ-
σότερες από το 2019.
   Τέλος, η εκτόξευση των διαγραφών κατά τον Δεκέμβριο 
οφείλεται σε εκκαθάριση του μητρώου από πολύ παλιές 
επιχειρήσεις, οι οποίες ενώ είχαν προβεί σε διακοπή δρα-
στηριοτήτων, εμφανίζονταν ως ενεργές.

ΕΕΑ: ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ 2019
Δεν αρκεί η ψυχολογία για να ανακάμψει η αγορά δηλώνει ο Γ. Χατζηθεοδοσίου
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Εκατό χιλιάδες μοναδικά καλαμάκια από σιτάρι, αποτελούν την 
πρώτη μεγάλη ποσότητα από «staramakia», που παρήγαγε, 
πριν από λίγες μέρες, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 
(ΚΟΙΝΣΕΠ) στο Κιλκίς, αξιοποιώντας το υποπροϊόν μιας καλλιέρ-
γειας που είναι ευρέως διαδεδομένη στην περιοχή, σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Έχοντας ως ορμητήριο ένα κτίριο στο Μεταλλικό Κιλκίς, όπου 
εγκατέστησαν τη μονάδα παραγωγής, τα μέλη της ΚΟΙΝΣΕΠ κά-
νουν πλέον πράξη μια ιδέα με οικολογικό και κοινωνικό πρόση-
μο, στο πλαίσιο και των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Μέσα 
από την ΚΟΙΝΣΕΠ, άνεργοι Έλληνες και πρόσφυγες στο Κιλκίς 
βρήκαν εργασία αλλά και ένα νέο όραμα για τον τόπο τους, που 
«χτυπήθηκε» ανελέητα από την οικονομική κρίση.
   Πλέον, εννέα άτομα που απαρτίζουν την ΚΟΙΝΣΕΠ και άλλοι 
τέσσερις εργαζόμενοι, στον χώρο μιας πρώην βιοτεχνίας που 
είχε μείνει ανοίκιαστος για παραπάνω από 15 χρόνια, «εμφυ-
σούν», μέσα από τα καλαμάκια σταριού, το όραμά τους.
   «Δεν είναι μόνο ένα καλαμάκι, είναι ένα προϊόν που προέρχεται 
από την τοπική παραγωγή, που μπορεί να καλύψει μέρος της 
ζήτησης στην Ελλάδα, που δίνει θέσεις εργασίας στο Κιλκίς και 
αποτελεί μέρος μιας κίνησης κυκλικής οικονομίας, αφού έχουμε 
ζητήσει από τις καφετέριες του Κιλκίς, να μας δίνουν το υπόλειμ-
μα του καφέ κι εμείς ως αντάλλαγμα, να τους δίνουμε δωρεάν 
«staramakia»», εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Στέφανος Καμπέρης.
   Ήδη, σε συνεργασία με την ομάδα Food Treasure, έχουν συλ-
λεχθεί περίπου 400 κιλά υπολειμμάτων καφέ, με στόχο να ανα-
μειχθούν σε λέβητα βιομάζας με υπολείμματα της παραγωγικής 
διαδικασίας από τα «staramakia» και να παράγουν τη θερμική 
ενέργεια της βιοτεχνίας.
   Καλαμάκι και αναδευτήρι από σιτάρι
   Γενικότερα, από τα παραγόμενα σιτάρια, η ταξιανθία αλέθεται 
και γίνεται αλεύρι και το υπόλοιπο μέρος, είτε απορρίπτεται είτε 
χρησιμοποιείται ως ζωοτροφή. «Φέτος όμως, πήραμε το υπο-

προϊόν, το υπόλοιπο δηλαδή μέρος, από 10 θερισμένα στρέμ-
ματα συμβατικής καλλιέργειας και υπολογίζουμε να φτιάξουμε 
600.000 φυσικά καλαμάκια που μπορούν να αντικαταστήσουν 
τα πλαστικά», εξηγεί ο κ. Καμπέρης.
   «Στα θετικά που έχει το «staramaki»», προσθέτει, «αποτελεί το 
γεγονός ότι η μη πορώδης του επιφάνεια δεν μουλιάζει, ούτε με 
ζεστό ούτε με κρύο νερό και άρα, μπορεί να μείνει στον καφέ επί 
ώρες, σε αντίθεση με τα χάρτινα καλαμάκια που κυκλοφορούν 
στην αγορά προς αντικατάσταση του πλαστικού». Είναι ενδει-
κτικό ότι στην Κίνα, που έχουν καλαμάκι από σιτάρι, δεν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς με την 
...πολύωρη κατανάλωση φραπέ, αφού η ποικιλία του ασιατικού 
σταριού είναι πολύ λεπτή και μουλιάζει εύκολα.
   Διέξοδος στην ανεργία
   Στη μονάδα παραγωγής, τα καλάμια καθαρίζονται, αποστειρώ-
νονται, ξεπλένονται, στεγνώνονται, περνώντας από 4 ελέγχους 
ποιότητας, με όλες σχεδόν τις εργασίες να γίνονται με τα χέρια. 
Σκυμμένος, πάνω στον πάγκο διαλογής, κόβοντας στο απαι-
τούμενο ύψος τα καλάμια, εργάζεται και ο 24χρονος Αμπντούλ, 
πρόσφυγας από τη Συρία, που βρίσκεται τα τελευταία 4 χρόνια 
στην Ελλάδα.
   «Θέλω να μείνω εδώ, οι άνθρωποι στο Κιλκίς είναι υπέροχοι 
και με τη δουλειά αυτή έχω ένα μέλλον», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 
νεαρός πρόσφυγας, ο οποίος φοιτά σε ελληνικό σχολείο, ενώ η 
Ντίνα Σιάκα από το Κιλκίς, που δουλεύει προς το παρόν εθελοντι-
κά, θεωρεί ότι το μεγαλόπνοο αυτό εγχείρημα θα δώσει ώθηση 
στην οικονομία του τόπου.
   Άλλωστε, η μέχρι τώρα ανταπόκριση στην ιδέα για το μοναδικό 
αυτό καλαμάκι, είναι εντυπωσιακή καθώς, σύμφωνα με τον κ. 
Καμπέρη, «μας έχουν καλέσει από όλη την Ελλάδα και μας έχουν 
ζητήσει 280 εκατομμύρια «staramakia»»!
   Η ΚΟΙΝΣΕΠ όμως, προς το παρόν, μπορεί να ανταποκριθεί μόνο 
σε προωθητικές ενέργειες, όπως μιας μεγάλης εταιρείας, που πα-

ρήγγειλε 100.000 τεμάχια και άλλα 4.000 καλαμάκια που ζήτησε 
η Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά - Βόρεια Πράσινη Αριστερά στο 
Ευρωκοινοβούλιο (Gue/NGL).
   «Σκεφτείτε ότι επειδή όλη η διαδικασία γίνεται στο χέρι, το 
κόστος παραγωγής για ένα μόνο «staramaki» είναι 13 λεπτά», 
διευκρινίζει ο κ. Καμπέρης, προσθέτοντας ότι το καλαμάκι, αν 
πλυθεί από τον καταναλωτή και στεγνώσει, μπορεί να επανα-
χρησιμοποιηθεί.
   Συσκευασία από καλάμι Δοϊράνης
   Η συσκευασία που θα περιέχει τα «staramakia» ήταν ένα ζή-
τημα που απασχόλησε και συνεχίζει τα απασχολεί τα μέλη της 
ΚΟΙΝΣΕΠ. Η λύση που προκρίνουν για τις εμπορικές συσκευασίες 
είναι τα χάρτινα κουτιά, ενώ μέλος τους, που κατάγεται από τη 
Δοϊράνη, πρότεινε ένα προϊόν που αφθονεί στην περιοχή, τα 
καλάμια!
   «Μαζέψαμε καλάμια με μεγάλη διάμετρο, τα αποστειρώσαμε 
και τα μετατρέψαμε σε θήκες, ως μία πειραματική συσκευασία 
για την παρουσίαση του προϊόντος μας. Εντούτοις, για να κα-
λύψουμε τις ανάγκες της αγοράς, δεν αρκούν τα καλάμια όλης 
της λίμνης!», σημειώνει ο εμπνευστής της ιδέας Αντώνης Βουρ-
δογιάννης.
   Τα πλάνα ανάπτυξης της ΚΟΙΝΣΕΠ περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, την καλλιέργεια και αξιοποίηση σιταριού και σε άλλες 
περιοχές ώστε να μην υπάρχουν συγκεντρωτικές παραγωγικές 
μονάδες. Παράλληλα, έχουν δημιουργήσει φόρμουλα με τα ει-
δικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει το καλάμι που τους 
ενδιαφέρει ώστε, αν τα πληροί όλα, να το αγοράζουν στην μέγι-
στη τιμή των 40 ευρώ το στρέμμα.
   Συμπαραστάτες στο εγχείρημά τους έχουν τους οργανισμούς, 
«Choose Love», «GWBF» και «Shapiro Foundation», οι οποίοι 
έχουν συνεισφέρει συνολικά 55.000 δολάρια.

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΤΑΡΙΟΥ «ΕΜΦΥΣΟΥΝ» ΕΝΑ ΟΡΑΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Με μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των πολιτών, με αυξημένη 
πολιτική βούληση και με σύμπνοια αποφάσεων όλων των 
πλευρών θα μπορέσει να σταθεροποιηθεί η κλιματική αλλαγή 
που τα τελευταία χρόνια κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για 
το μέλλον του πλανήτη. Αυτό ήταν το κεντρικό συμπέρασμα 
της ημερίδας με τίτλο «Κλιματική αλλαγή: πολίτες, κινήματα 
και κόμματα», που διοργάνωσε το Colloquium του Τμήματος 
Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Η κλιματική αλλαγή είναι ένα επίκαιρο θέμα. Δεν αφορά μόνο 
τους πολίτες, αλλά και τους πολιτικούς. Σε ένα τέτοιο θέμα δεν 
υπάρχουν εύκολες λύσεις, αλλά όλες οι πλευρές θα πρέπει να 
ευαισθητοποιηθούν και να αλλάξουν νοοτροπία. Με κάθε 

τρόπο θα πρέπει να προστατεύσουμε το περιβάλλον, γιατί 
εδώ και πολλά χρόνια έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση 
και τα πράγματα είναι δύσκολα», ανέφερε κατά τη διάρκεια της 
ημερίδας ο πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του 
ΑΠΘ, αν. καθηγητής, ‘Αρης Στυλιανού και συνέχισε: «Σε αυτό 
το θέμα τα κόμματα και γενικότερα οι πολιτικοί έχουν τον πρώ-
το λόγο. Οι πολίτες απλά εφαρμόζουν. Ωστόσο πολλές φορές 
παίρνουν πρωτοβουλίες για το καλό του περιβάλλοντος».
Στο ίδιο μήκος κύματος κυμάνθηκαν και οι δηλώσεις της ερευ-
νήτριας του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, Φανής 
Γιαννούση η οποία επισήμανε πως: «η κλιματική αλλαγή θα 
πρέπει να ερευνηθεί σε βάθος και να γίνουν κατανοητές οι κοι-
νωνικές και πολιτικές διαστάσεις του. Και αυτό γιατί επηρεάζει 

διαφορετικές ομάδες. Θα πρέπει οι πολιτικοί να αποφασίσουν 
να λύσουν το πρόβλημα για να κρατήσουμε την θερμοκρασία 
του πλανήτη στο ίδιο επίπεδο, γιατί για να την βελτιώσουμε 
μάλλον αυτό είναι δύσκολο. Θα πρέπει να υπάρξουν πολλές 
συζητήσεις για το θέμα και η κλιματική αλλαγή θα πρέπει να 
είναι το πρώτο θέμα σε κάθε πράσινη ατζέντα. Όμως, πάνω 
από όλα, θέλει συναίνεση από όλους και κοινή γραμμή, γιατί 
σήμερα σε όλον τον πλανήτη υπάρχουν πολιτικοί που δεν 
επιθυμούν να δοθεί λύση. Επιτέλους θα πρέπει να καταλάβουν 
όλοι ότι κάποιος για να νοιαστεί σε υπέρτατο βαθμό για την κλι-
ματική αλλαγή θα πρέπει πρώτα να διασφαλίσει την ποιότητα 
της ζωής του και την δουλειά του».

ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
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Είναι και αυτός ένας χώρος ταλαιπωρημένος, τόσο από την 
κρίση, όσο και από την ανύπαρκτη εθνική πολιτική. Επιβι-
ώνει αξιοπρεπώς χάριν ενός συνδυασμού ρομαντισμού και 
εμπορικού αυτοματισμού. Αλλά, ευτυχώς, όσο κι αν έχει 
πληγεί, η κινητικότητα στον χώρο του βιβλίου θα προσο-
μοιάζει πάντα στη συμπαντική πλανητική διάταξη. Η ανά-
γκη και η αιτία θα είναι οι δύο δυνάμεις που θα συντηρούν 
τη συνοχή της. Το βιβλίο θα είναι συνδυασμένο με την 
πληροφορία, τη γνώση, τα ταξίδια του νου, την επένδυση 
του χρόνου, τον γαλήνιο ύπνο… Το βιβλίο. Με τις σελί-
δες του, τα εξώφυλλά του, τη μυρωδιά της μελάνης του. 
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Τόνιας Μανιατέα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
Είναι βαθιά η ιστορία του βιβλίου για να κλείσει με μια κρί-
ση. Για την ακρίβεια, από χθες  23 Φεβρουαρίου, μετράει 
570 χρόνια ζωής! Τέτοια μέρα, το 1450, ήταν που τυπώ-
θηκε σε 180 αντίτυπα το πρώτο βιβλίο της Δύσης: η Βίβλος 
του Γουτεμβέργιου στη Λατινική. Κάποιοι τοποθετούν την 
εκτύπωσή της το 1454 και κάποιοι άλλοι το 1455, αλλά 
αυτό είναι μάλλον λεπτομέρεια. Σημασία έχει ότι από τη 
γέννηση και μαζική αναπαραγωγή του πρώτου βιβλίου, 
της Αγίας Γραφής των 42 γραμμών (επειδή τόσες ήταν οι 
αράδες του κειμένου σε κάθε σελίδα), πέρασαν 5,5 αιώνες. 
Εκείνο ήταν ένα βιβλίο που ικανοποίησε την εφευρετικότη-
τα και την εξαιρετικά υψηλή αισθητική του Γερμανού σι-
δηρουργού και σηματοδότησε την περίφημη επανάσταση 
που έφερε το όνομά του. Τα αντίτυπά της Βίβλου του Γου-
τεμβέργιου πουλήθηκαν έναντι αστρονομικών ποσών σε 
συλλέκτες και κάποια από αυτά φιλοξενούνται σε προθήκες 
δημόσιων βιβλιοθηκών ανά τον κόσμο. Η διεθνής βιβλι-
ογραφία λέει ότι το βιβλίο τυπώθηκε σε μέγεθος χαρτιού 
που ονομαζόταν «βασιλικό», κυρίως λόγω των king size 
διαστάσεών του. Ένα πλήρες φύλλο βασιλικού χαρτιού 
είχε διαστάσεις 42 x 60 εκ. και διπλωνόταν στα τέσσερα. 
Ένα πλήρες αντίγραφο της Βίβλου του Γουτεμβέργιου 
έχει 1.286 σελίδες (συνήθως δεμένες σε δύο τόμους). Ως 
εκ τούτου, με τέσσερις σελίδες ανά τυπογραφικό φύλλο 
(διπλωμένες, τυπωμένες, δεμένες και χαρτοκομμένες κα-
τάλληλα) χρειάστηκαν 322 τυπογραφικά φύλλα χαρτιού 
ανά αντίτυπο. Αυτό το χαρτί που χρησιμοποίησε ο Γου-
τεμβέργιος ήταν εξαιρετικής ποιότητας, χειροποίητο και 
εισήχθη από την Ιταλία. Κάθε φύλλο έφερε υδατογράφημα 
και εντυπωσιακές έγχρωμες βινιέτες στην έναρξη του κει-
μένου. Η γραμματοσειρά, που χρησιμοποιήθηκε ήταν τα 
τότε Gothic και μετέπειτα Schwabacher.
Αλλά οι αιώνες πέρασαν και το βιβλίο από… θήραμα 
πλουσίων συλλεκτών, μετατράπηκε σε σύντροφο, δάσκα-
λο, συμβουλάτορα, συνοδοιπόρο, σχεδόν εραστή των εγ-
γράμματων λαών του κόσμου, καταλαμβάνοντας σήμερα 
τη θέση που του αξίζει. Του πιο πολύτιμου, του πιο ανα-
γκαίου φίλου. Ανά τον κόσμο ουκ έστιν αριθμός εκδοτικών 
οίκων. Μόνο στην Ελλάδα υπολογίζονται χονδρικά σε 500. 

«Ο δικός μας φορέας αριθμεί 350 μέλη. Υπάρχουν και πολύ 
μικροί οίκοι, που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο 
μας» εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εκ-
δοτών Βιβλίου (ΣΕΒ), Γρηγόρης Πλαστάρας.

Όπως επισημαίνει ο ίδιος, στη χώρα μας είχαμε πάντα 
πολλούς εκδοτικούς οίκους και αυτό ουδείς γνωρίζει αν 
μπορεί να αποδοθεί σε έναν λαό που διαβάζει ή σε ένα 
τόπο πλούσιο σε παραγωγή… γραφιάδων. Μάλλον και 
στα δύο. Το παράξενο είναι ότι στην εκδοτική αγορά η 
κρίση λειτούργησε ανάποδα. Παρότι οι πωλήσεις έπεσαν, 
οι νέοι οίκοι που άνοιξαν ήταν περισσότεροι από εκείνους 
που έκλεισαν… «Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να το ερ-
μηνεύσω… θα έλεγα ότι το βιβλίο είναι πάθος και κάθε 
πάθος υπηρετείται έστω και με θυσίες. Πάντως, πρέπει να 
χαρακτηριστεί επίτευγμα, αν σκεφτεί κανείς τα προβλή-
ματα στον χώρο του βιβλίου. Από τη μία, εφημερίδες που 
μοιράζουν, αντί πινακίου, σπουδαίες ή και λιγότερο σπου-
δές συγγραφικές δουλειές (η ποιότητα των εκδόσεων που 
διανέμονται είναι εξαιρετικά χαμηλή και το προσφερόμενο 
έργο έχει ημερομηνία λήξης. Στην αρχή του φαινομένου, 
οι επιχειρήσεις ΜΜΕ ζητούσαν τα δικαιώματα από τους 
εκδοτικούς οίκους και αν μη τι άλλο το εκδοτικό αποτέ-
λεσμα ήταν προσεγμένο. Αργότερα, οι οίκοι βγήκαν από 
τη μέση, το πράσινο φως έδιναν μόνον οι συγγραφείς, οι 
οποίοι όμως κατά κανόνα ενδιαφέρονταν περισσότερο 
για την προώθηση του έργου τους, παρά για την ποιοτι-
κή… περιβολή του) και από την άλλη, η ανυπαρξία ενός 
εθνικού φορέα που να ασκεί πολιτική για το βιβλίο. Ακόμη 
και η κατάργηση του ΕΚΕΒΙ (Ελληνικό Κέντρο Βιβλίου), με 
όλα του τα προβλήματα, ήταν πλήγμα για τον χώρο μας. 
Μείναμε με το Ίδρυμα Πολιτισμού, από όπου παίρνουμε 
κάποια βοήθεια, τουλάχιστον στις εκθέσεις μας» σημειώνει 
ο κ. Πλαστάρας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΒ, το έτος 2019 ρίχτηκαν 
στην αγορά 8.431 τίτλοι. Εξ αυτών, 878 ήταν μυθιστο-
ρήματα, 576 ποίηση, 536 παιδικά, 358 ιστορικά, 265 
αστυνομική λογοτεχνία, 171 φιλοσοφία, 169 διηγήματα, 

162 νομικά, 142 θέατρο, 141 ιστορικό μυθιστόρημα, 121 
κοινωνική επιστήμη, 96 εκπαίδευση, 94 ψυχολογία, 86 
αυτοβοήθεια, 79 πολιτική, 61 οικονομία και 51 θεολογία. 
Τα λοιπά μοιράστηκαν σε τέχνες και ξένη γλώσσα.
Προ κρίσης, π.χ. το 2007, οι τίτλοι που κυκλοφόρησαν 
ήταν 11.350 και το 2009, όταν η κρίση άγγιξε και την 
αγορά του βιβλίου, έπεσαν στους 11.000. Πρώτα είδη 
στις προτιμήσεις του κοινού ήταν πάντα η λογοτεχνία και 
η ιστορία. Ελληνική ή ξένη.
«Ευτυχώς, έχουμε ικανοποιητική εγχώρια παραγωγή. Η 
κυκλοφορία ενός βιβλίου ξένου συγγραφέα, σημαίνει για 
τον εκδότη κόστος στην αγορά των πνευματικών δικαιω-
μάτων, στη μετάφραση κ.λπ. Αντιλαμβάνεστε ότι για να 
προχωρήσει πια ένα τέτοιο εγχείρημα, θα πρέπει το προϊόν 
να είναι εγγυημένο ότι θα επιστρέψει τα χρήματα που θα 
επενδυθούν και οι εκδότες είναι πια πολύ επιλεκτικοί» λέει 
ο κ. Πλαστάρας.
«Αν η κρίση έφερε σκεπτικισμό και στους εκδότες και στο 
αγοραστικό κοινό, μια εθνική πολιτική για το βιβλίο πώς θα 
μπορούσε να βοηθήσει την κατάσταση;» είναι μια αυτονό-
ητη ερώτηση στον πρόεδρο των εκδοτών…
«Θέματα εθνικής πολιτικής είναι η προώθηση της φιλανα-
γνωσίας, του ελληνικού βιβλίου στο εξωτερικό, η επιβολή 
ενιαίας τιμής, που έχει πλήξει ιδιαίτερα τον κλάδο. Βέβαια, 
γι αυτό το τελευταίο κάνουμε κι εμείς ελέγχους και επι-
βάλλουμε ποινές. Όμως, οι εφημερίδες που προκάλεσαν 
τόσο κακό, πώς θα συνετιστούν; Στηριζόμαστε στις με-
γάλες εκθέσεις μας, ειδικά στη διεθνή. Ωστόσο, το ενοίκιο 
για το Ζάππειο είναι 50.000 ευρώ. Αυτό το ποσό βαρύνει 
τους εκδότες που συμμετέχουν. Ζορίζονται από τη μία να 
το καλύψουν κι από την άλλη, αν δεν το καλύψουν, πώς 
θα προωθήσουν το προϊόν τους;» απαντά ο κ. Πλαστάρας.
Ένα από τα πλήγματα της κρίσης στον χώρο του βιβλίου, 
ήταν και ο περιορισμός της εξαγωγής εγχώριου προϊόντος. 
Σε ευνοϊκή θέση βρίσκονται οι συγγραφείς, που πρόλαβαν 
στο παρελθόν και «συστήθηκαν» στο αλλοδαπό κοινό 
τους. Έτσι, η κυκλοφορία της επόμενης παραγωγής τους 
στο εξωτερικό, είναι πια διαδικασία σχεδόν αυτοματοποι-
ημένη. Ωστόσο, τα νέα διαμάντια των ελληνικών γραφί-
δων, που θα μπορούσαν επίσης να μεταφραστούν και να 
κατακτήσουν τις ξένες αγορές, εγκλωβίζονται εντός των 
χωρικών ορίων, καθώς οι εκδότες -κυρίως οι μικροί- δεν 
συμμετέχουν πια εύκολα σε διεθνείς εκθέσεις βιβλίων του 
εξωτερικού. «Στις εκθέσεις αυτές υπάρχουν ειδικά τμήματα 
που αλιεύουν αξιόλογα βιβλία, αγοράζουν τα δικαιώματα, 
τα μεταφράζουν και τα ρίχνουν στις αγορές του εξωτερι-
κού. Αν όμως δεν είσαι εκεί για να έρθεις σε επαφή με αυτά 
τα τμήματα, πώς θα προωθήσεις μια καλή δουλειά στο 
εξωτερικό;» αναρωτιέται ο πρόεδρος των εκδοτών.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ  ΓΟΥΤΕΜΒΕΡΓΙΟ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 





Για τη χρήση του εργαστηρίου απαιτείται η συμπλήρωση και αποστολή φόρμας αίτησης.  Στη  συνέχεια οι 
υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης θα επιβεβαιώσουν τη διαθεσιμότητα του εργαστηρίου.
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 ανοίγει πανιά, για να γίνει επιχείρηση
Εδώ η   δέα σου

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

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

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

Από την ιδέα στο prototype: 5 κατηγορίες

 Πληροφορίες προς 
«ναυτιλοµένους»: hcmr.gr    prototype.tee.gr 
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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)]
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ΑΔΗΛΩΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: ΤΑ ΔΕΚΑ 
ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ TiΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

 ΤΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ  1-17-19                                             24/02/2020

«Παράθυρο» ευκαιρίας ανοίγει αύριο σε χιλιάδες 
ιδιοκτήτες ακινήτων για να σβήσουν οριστικά τις 
οφειλές τους από πρόστιμα και αναδρομικές επι-
βαρύνσεις της τελευταίας πενταετίας στους δήμους 
εμφανίζοντας την πραγματική επιφάνεια των ακι-
νήτων τους.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ μέσω της οποί-
ας θα δηλωθούν τα «ξεχασμένα» τετραγωνικά μέ-
τρα αναμένεται να ενεργοποιηθεί αύριο.
Οι ιδιοκτήτες θα μπορούν ηλεκτρονικά και χωρίς να 
απαιτείται κανένα δικαιολογητικό να διορθώσουν 
το εμβαδόν των ακινήτων τους έως τις 31 Μαρ-
τίου 2020. Για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα 
αλλά και για όσους θα προχωρήσουν σε ρύθμιση 
αυθαιρέτων μετά τις 31 Μαρτίου, η προθεσμία για 
τη δήλωσή τους στους δήμους παρατείνεται έως τις 
30 Ιουνίου 2020.
Με διάταξη του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσω-
τερικών που κατατέθηκε στη Βουλή την περασμένη 
Παρασκευή προβλέπεται η διαγραφή των βεβαιω-
μένων οφειλών δημοτικών τελών και Τέλους Ακί-
νητης Περιουσίας από διαφορές εμβαδών όχι μέχρι 
τις 31 Δεκεμβρίου 2019 αλλά μέχρι την ημέρα της 
υποβολής της δήλωσής τους στον δήμο. Ωστόσο, η 
ΠΟΜΙΔΑ αποκρυπτογραφώντας τη νέα διάταξη ση-
μειώνει ότι εξαιρούνται από τη διαγραφή τα ποσά 
που βεβαιώθηκαν είτε κατόπιν ελέγχου της υπη-
ρεσίας του δήμου είτε λόγω αιτήματος χορήγησης 
βεβαίωσης για μεταβίβαση ακινήτου. Τα ήδη κατα-
βληθέντα ποσά στους δήμους για τις συγκεκριμένες 
αιτίες δεν επιστρέφονται.
Με την ίδια διάταξη παρατείνεται η προθεσμία υπο-
βολής δηλώσεων για τα κενά και μη ρευματοδοτού-
μενα ακίνητα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.
Λίγο προτού ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για 
τη δήλωση των αδήλωτων τετραγωνικών μέτρων 
οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να γνωρίζουν τα 
εξής: 
1. Ποιους αφορά η ρύθμιση για τη δήλωση των τε-
τραγωνικών στους δήμους; 
Αφορά τους ιδιοκτήτες χτισμάτων ή οικοπέδων που 
δεν τα έχουν δηλώσει στον δήμο, καθώς και όσους 
έχουν δηλώσει ακίνητα με μικρότερο εμβαδόν από 

το πραγματικό, όπως διαμερίσματα, μονοκατοικίες, 
καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, βοηθητικούς 
χώρους κτιρίων και πολυκατοικιών, βιοτεχνικούς 
και βιομηχανικούς και ακάλυπτους χώρους, νόμιμα 
ή τακτοποιημένα αυθαίρετα.
2. Ποιες επιφάνειες ακινήτων θα πρέπει να δηλω-
θούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα; 
Η ρύθμιση καλύπτει τις επιφάνειες ακινήτων που 
είχαν δηλωθεί ελλιπώς, επιφάνειες ακινήτων τα 
οποία δεν δηλώθηκαν ποτέ, επιφάνειες ακινήτων 
τα οποία δεν ηλεκτροδοτήθηκαν ποτέ αλλά και 
τετραγωνικά μέτρα που είτε τακτοποιήθηκαν είτε 
όχι. Επίσης μπορεί να δηλωθεί και τυχόν αλλαγή 
της χρήσης της ιδιοκτησίας σε άλλη από αυτήν που 
ήταν δηλωμένη στον δήμο.
3. Εχω νομιμοποιήσει έναν ημιυπαίθριο χώρο 10 
τ.μ. του διαμερίσματός μου, αλλά δεν το έχω δη-
λώσει στον δήμο. Πώς μπορώ τώρα να το δηλώσω; 
Η δήλωση των «ξεχασμένων» τετραγωνικών μέ-
τρων θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
της ΚΕΔΕ, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί αύ-
ριο. Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή γίνεται 
με τους κωδικούς πρόσβασης του Taxisnet.
Μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα εμφανίζονται 
αυτόματα: 
-Τα στοιχεία κάθε ακινήτου όπως αποτυπώνονται 
στο έντυπο Ε9
-Τα στοιχεία (τετραγωνικά μέτρα) κάθε ηλεκτρο-
δοτούμενου ακινήτου με βάση τα οποία υπολογί-
ζονται τα δημοτικά τέλη και το Τέλος Ακίνητης Πε-
ριουσίας που πληρώνονται μέσω των λογαριασμών 
ηλεκτρικού ρεύματος.
Μέσω της εφαρμογής οι ιδιοκτήτες θα δηλώσουν 
το πραγματικό σημερινό εμβαδόν κάθε ιδιοκτησίας 
τους που ηλεκτροδοτείται ή δεν ηλεκτροδοτείται, ή 
δεν ηλεκτροδοτήθηκε ποτέ, τακτοποιημένο ή μη. Το 
εμβαδόν για κάθε ακίνητο που θα δηλωθεί θα πρέ-
πει να συμπίπτει με το εμβαδόν που είναι δηλωμένο 
στο Ε9.
4.Θα πρέπει να συνυποβληθούν τα δικαιολογητικό 
από τα οποία να υποδεικνύεται η πραγματική επι-
φάνεια των ακινήτων, όπως αντίγραφα συμβολαί-
ων; 
Οχι. Δεν απαιτείται η συνυποβολή κανενός απο-
λύτως δικαιολογητικού λόγω της διασύνδεσης της 
εφαρμογής με τη βάση δεδομένων της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του ΔΕΔΔΗΕ, της άμε-
σης διασταύρωσης των στοιχείων τους αλλά και της 
προσωπικής ευθύνης του δηλούντος για την ακρί-
βεια των στοιχείων.

5.Τι ισχύει στην περίπτωση που οι τακτοποιημένοι 
χώροι δεν έχουν δηλωθεί ούτε στο έντυπο Ε9;
Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει πρώτα να γίνει 
διόρθωση στο Ε9 μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμο-
γής του Taxisnet και μετά η πραγματική εικόνα των 
ακινήτων να δηλωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
της ΚΕΔΕ.
Προσοχή: Η προσθήκη τετραγωνικών μέτρων στο 
έντυπο Ε9 αναμένεται να ανεβάσει τον λογαριασμό 
του ΕΝΦΙΑ. Μετά τη διόρθωση του Ε9 εκδίδεται νέο 
εκκαθαριστικό σημείωμα ΕΝΦΙΑ με τον επιπλέον 
φόρο που αναλογεί στη μεγαλύτερη επιφάνεια των 
ακινήτων που θα δηλωθούν.
6.Μέχρι πότε θα πρέπει να δηλωθούν τα αδήλωτα 
τετραγωνικά στους δήμους; 
Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020.
7.Η ίδια προθεσμία ισχύει και για όσους προχωρή-
σουν σε ρύθμιση αυθαιρέτων; 
Οχι. Οι ιδιοκτήτες μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων 
και όσοι προβούν σε ρύθμιση αυθαιρέτων μετά τις 
31 Μαρτίου 2020 έχουν προθεσμία να δηλώσουν 
την πραγματική επιφάνεια των ακινήτων τους μέχρι 
τις 30 Ιουνίου 2020.
8.Από πότε θα τρέχουν οι νέες χρεώσεις με βάση τα 
πραγματικά τετραγωνικά των ακινήτων; 
Η χρέωση των δημοτικών φόρων και τελών για τα 
πρόσθετα εμβαδά που θα δηλωθούν θα αρχίσει να 
τρέχει από την 1η Ιανουαρίου 2020, όποτε και αν 
δηλωθούν αυτά.
9.Ποιες επιβαρύνσεις γλιτώνουν οι ιδιοκτήτες ακι-
νήτων με την υποβολή της δήλωσης των αδήλω-
των τετραγωνικών; 
Διαγράφονται όλες οι βεβαιωμένες οφειλές δημο-
τικών τελών και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας από 
διαφορές εμβαδών μέχρι την ημέρα της υποβολής 
της δήλωσής τους στον δήμο. Εξαιρούνται από τη 
διαγραφή τα ποσά που βεβαιώθηκαν είτε κατόπιν 
ελέγχου της υπηρεσίας του δήμου είτε λόγω αιτή-
ματος χορήγησης βεβαίωσης για μεταβίβαση ακι-
νήτου.
10. Εχω πληρώσει ήδη στον δήμο την οφειλή που 
βεβαιώθηκε για διαφορά εμβαδού στο ακίνητο που 
μεταβίβασα. Ο δήμος θα μου επιστρέφει το ποσό 
αυτό;
 Όχι. Ποσά που έχουν καταβληθεί στους δήμους δεν 
επιστρέφονται.
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Πέντε τρόπους άμυνας κατά των αναγκαστικών μέτρων 
της εφορίας, που βάζουν στο στόχαστρο μισθούς, συ-
ντάξεις, επιδόματα, λοιπά εισοδήματα τους και τραπε-
ζικές καταθέσεις, έχουν στη διάθεσή τους οι περισσό-
τεροι από τους 1,5 εκατ. οφειλέτες του Δημοσίου που 
βρίσκονται υπό τη δαμόκλειο σπάθη κατασχέσεων και 
πλειστηριασμών.
Αξίζει να σημειωθεί, μάλιστα, ότι οι εφορίες μπορούν 
να προχωρήσουν σε κατασχέσεις αυτοκινήτων, σκα-
φών ή οποιοσδήποτε άλλου κινητού περιουσιακού 
στοιχείου κατέχει ένας οφειλέτης, εφόσον το χρέος 
ξεπερνάει τα 500 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το όριο λη-
ξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι το οποίο δεν επιτρέπονται 
κατασχέσεις ακινήτων ισχύει και για τις κατασχέσεις κι-
νητών περιουσιακών στοιχείων, γεγονός που σημαίνει 
ότι και για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο άνω 
των 500 ευρώ επιτρέπεται στις φορολογικές αρχές να 
κατάσχουν οποιαδήποτε κινητά περιουσιακά στοιχεία 
των οφειλετών.
Για να αποφευχθούν οι πλέον δυσάρεστες καταστάσεις 
και να γλιτώσουν την κινητή και ακίνητη περιουσία 
τους, οι οφειλέτες του Δημοσίου έχουν πέντε τρόπους 
να αμυνθούν, οι οποίοι είναι: 
1. Η υπαγωγή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το 
Δημόσιο στη νέα πάγια ρύθμιση: Σε λίγες ημέρες και 
συγκεκριμένα στις 26 Φεβρουαρίου κάνει πρεμιέρα η 
νέα πάγια ρύθμιση των 24 έως 48 δόσεων, αφού ανοί-
γει και επίσημα, εκτός απροόπτου, η πλατφόρμα για την 
υποβολή των σχετικών αιτήσεων από τους οφειλέτες.
Έτσι, οι φορολογούμενοι που δεν είχαν ρυθμίσει τις 
οφειλές τους μέχρι την 1η Νοεμβρίου, ακόμα και εάν 
έχουν εντάξει τα χρέη τους στην πάγια ρύθμιση των 12 
έως 24 δόσεων, μπορούν να μεταπηδήσουν στη νέα 
πάγια ρύθμιση. Η ρύθμιση των τακτικών οφειλών σε 
έως 24 δόσεις γίνεται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, 
ενώ οι 48 δόσεις (φόρος κληρονομιάς, έλεγχος) είναι 
διαθέσιμες υπό προϋποθέσεις εισοδηματικών κριτηρί-
ων. Σε κάθε περίπτωση, οι οφειλέτες που θα είναι συνε-
πείς στη ρύθμιση μέχρι το τέλος θα κερδίζουν μπόνους 
επιστροφής τόκων.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι με βάση τις ισχύουσες δι-
ατάξεις, στην εν λόγω ρύθμιση υπάγονται οφειλές που 
δεν είχαν υπαχθεί σε οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση, 
η οποία κατά την 1η Νοεμβρίου 2019 ήταν σε ισχύ, ενώ 

υποχρεωτικά ρυθμίζεται το σύνολο των βεβαιωμένων 
και ληξιπρόθεσμων οφειλών στις Δημόσιες Οικονομικές 
Υπηρεσίες, τα Ελεγκτικά Κέντρα και τα Τελωνεία, που 
κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχουν τακτο-
ποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής από 
οποιαδήποτε αιτία ή άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβο-
λής βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής 
διαταγής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατόπιν επιλογής του οφειλέ-
τη μπορούν να ρυθμιστούν επίσης: α) οι βεβαιωμένες 
μη ληξιπρόθεσμες, κατά την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, οφειλές ή δόσεις 
οφειλών και β) οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες, κατά 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη 
ρύθμιση, οφειλές που τελούν σε αναστολή πληρωμής.
2. Ο ακατάσχετος λογαριασμός, δηλαδή η ασφάλιση 
των τακτικά καταβαλλόμενων μέσω τραπεζικών λογα-
ριασμών μισθών, συντάξεων και λοιπών ασφαλιστικών 
επιδομάτων και παροχών μέσω της δήλωσης του βασι-
κού τραπεζικού λογαριασμού του οφειλέτη: Για κάθε 
οφειλέτη του Δημοσίου ισχύει ακατάσχετο όριο 1.250 
ευρώ όσον αφορά τα ποσά των καταθέσεών του σε 
έναν λογαριασμό που έχει ανοίξει σε ένα μόνο τραπεζι-
κό ίδρυμα. Για να ισχύσει, ωστόσο, το ακατάσχετο αυτό 
όριο, ο οφειλέτης θα πρέπει να γνωστοποιήσει στην 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τον συ-
γκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό του, υποβάλλοντας 
ηλεκτρονικά σχετική δήλωση στο σύστημα TAXISnet. 
Εφόσον ο οφειλέτης έχει τραπεζικό λογαριασμό στον 
οποίο πιστώνονται κάθε μήνα ποσά μισθών ή συντά-
ξεων ή άλλων ασφαλιστικών βοηθημάτων, οφείλει να 
γνωστοποιήσει αυτόν το λογαριασμό στην ΑΑΔΕ, ώστε 
να μην κατάσχονται από αυτόν υπόλοιπα χαμηλότερα 
των 1.250 ευρώ.
3. Η λύση «έναντι». Πρόκειται ουσιαστικά για την τμη-
ματική αποπληρωμή του ληξιπρόθεσμου χρέους ανά 
μη τακτά διαστήματα με την καταβολή ποσών, ιδίως αν 
το ποσό του χρέους υπερβαίνει κατά πολύ τα 500 ευρώ. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη λύση θα πρέπει 
να επιλέγεται μόνον εφόσον είναι αδύνατη η υπαγωγή 
του χρέους στην πάγια ρύθμιση και με πρωταρχικό 
στόχο το συνολικό ποσό της οφειλής να περιοριστεί 
κάτω από τα 500 ευρώ, που είναι το όριο πάνω από 
το οποίο επιτρέπεται η επιβολή του μέτρου της κατά-
σχεσης ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων. 
Κάθε οφειλέτης που έχει ένα μη ρυθμισμένο ληξιπρό-
θεσμο χρέος μπορεί, όποτε θέλει και έχει τη σχετική 
ρευστότητα, να πληρώνει οποιουδήποτε ύψους ποσό 
«έναντι» του συνολικού αυτού χρέους σε οποιοδήποτε 
υποκατάστημα τράπεζας ή των ΕΛΤΑ ή σε οποιοδήποτε 

ATM τράπεζας ή μέσω e-banking, χρησιμοποιώντας 
την Ταυτότητα Οφειλής, δηλαδή τον κωδικό πληρωμής 
που συνοδεύει το χρέος του. Με τη μέθοδο της καταβο-
λής ποσών «έναντι» επιτυγχάνεται η σταδιακή μείωση 
του υπολοίπου της οφειλής.
4. Η υποβολή αίτησης προς τον προϊστάμενο της αρ-
μόδιας ΔΟΥ για μείωση του ποσού που υπόκειται σε 
κατάσχεση. Ο οφειλέτης, εναντίον του οποίου έχει ήδη 
επιβληθεί το μέτρο της κατάσχεσης ποσοστού επί του 
τμήματος του μηνιαίου μισθού του άνω των 1.000 
ευρώ, έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον προϊστάμενο 
της ΔΟΥ στην οποία υπάγεται, υποβάλλοντας σχετική 
αίτηση, τη μείωση του ποσοστού του μισθού του που 
παρακρατείται και κατάσχεση έναντι χρεών του προς 
το Δημόσιο, εφόσον αποδείξει ότι υπάρχουν σοβαροί 
οικονομικοί λόγοι που υπαγορεύουν τη μείωση αυτή.
5. Η πώληση ακινήτου περιουσιακού στοιχείου και η 
απόδοση μέρους ή ολοκλήρου του εισπραττόμενου τι-
μήματος για την αποπληρωμή της οφειλής. Σε περίπτω-
ση ύπαρξης μεγάλου ληξιπρόθεσμου χρέους, ο οφειλέ-
της έχει το δικαίωμα να πωλήσει ακίνητο περιουσιακό 
στοιχείο που κατέχει υπό την προϋπόθεση της παρα-
κράτησης μέρους ή ολοκλήρου του τιμήματος που θα 
εισπραχθεί προκειμένου να αποδοθεί στο Δημόσιο για 
την ολοσχερή ή μερική αποπληρωμή του χρέους. Στην 
περίπτωση αυτή, ο οφειλέτης επιλέγει ο ίδιος ποιο ακί-
νητο περιουσιακό στοιχείο του θα πωλήσει. Ουσιαστι-
κά, με την απόφασή του αυτή δεν επιτρέπει να φθάσει 
η υπόθεσή του στην κατάσχεση όπου οι φορολογικές 
αρχές επιλέγουν εκείνες για κατάσχεση και πλειστηρι-
ασμό συνήθως το καλύτερο ακίνητο, το οποίο μπορεί 
να είναι ακόμη και η πρώτη κατοικία του χρεοφειλέτη. 
- Μισθοί, συντάξεις και άλλα βοηθήματα 
Από τα ποσά μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών 
βοηθημάτων άνω των 1.000 και έως 1.500 ευρώ τον 
μήνα επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του εργοδό-
τη ή του ασφαλιστικού ταμείου ποσοστού 50% επί του 
τμήματος πάνω από τα 1.000 και μέχρι τα 1.500 ευρώ, 
ενώ από ποσά άνω των 1.500 ευρώ τον μήνα επιτρέπε-
ται η κατάσχεση στα χέρια του εργοδότη ή του ασφα-
λιστικού ταμείου του συνόλου του υπερβάλλοντος 
των 1.500 ευρώ ποσού. Επίσης, το 1/2 οποιοσδήποτε 
άλλου ασφαλιστικού βοηθήματος καταβάλλεται περιο-
δικά στον οφειλέτη, εφόσον αυτό υπερβαίνει τα 1.000 
ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό που απομένει μετά 
την κατάσχεση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 
1.000 ευρώ.


