
1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕ
ΤΕΥΧΟΣ 1899 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 10 
Από την Πέμπτη, με τέσσερα απλά βήματα, η δήλωση των «ξεχασμέ-
νων» τετραγωνικών, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας
Σελ 1 και 9
Άδ. Γεωργιάδης: Έρχονται φορολογικά κίνητρα για την ασφάλιση κα-
τοικίας από φυσικές καταστροφές
Σελ 1 και 11
Πρεμιέρα για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στη 
ρύθμιση των 24-48 δόσεων για όσους έχουν χρέη στην Εφορία   
Σελ 3, 4,5,6, 7 και 8 
Συζήτηση στη Βουλή για το νέο ασφαλιστικό  - Εργασίας: Παραδείγ-
ματα για τις ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερων  επαγγελματιών αυτο-
απασχολούμενων και νέων  - Βρούτσης: Ωφελημένοι οι συνταξιούχοι, 
οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, από το νέο 
ασφαλιστικό - Έ. Αχτσιόγλου: Τρεις περικοπές, μία στρατηγική επιλογή 
στο ασφαλιστικό της ΝΔ –Τοποθετήσεις εισηγητών της αντιπολίτευσης
Σελ 8 
Βρούτσης: Έως τις 20 Μαρτίου η αποπληρωμή των ασφαλιστικών 
εισφορών του Ιανουαρίου για 1,44 εκατ. μη μισθωτούς
Σελ 12
Γ.Πλακιωτάκης: Αφετηρία μίας νέας εποχής για την κρουαζιέρα στη 
χώρα μας
Σελ 13 
Σύσκεψη για την χρηματοδότηση έργων πολιτισμού στην Δ. Ελλάδα
Σελ 14
Ολοκληρώθηκε η «Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός»- Περισσότερες από 
2,2 εκατομμύρια ψηφιακές απεικονίσεις των θησαυρών του Αγίου 
Όρους, στο διαδίκτυο
Σελ 15 
Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν υπάρχει επιτυχημένη εταιρεία χωρίς ικανοποι-
ημένους εργαζόμενους
Σελ 16 
Υπουργική απόφαση για τους όρους υπαγωγής σε εναλλακτική φορο-
λόγηση εισοδήματος, αλλοδαπών που μεταφέρουν την φορολογική 
τους κατοικία στην Ελλάδα
Σελ 17 
ΕΔΑ Αττικής: Επιδοτήσεις ως 3.000 ευρώ για εγκατάσταση φυσικού 
αερίου   
Σελ 18 
Επιλέχθηκαν οι ανάδοχες εταιρείες για τις προπαρασκευαστικές εργασί-
ες κατασκευής των κλειστών κέντρων σε Λέσβο, Χίο και Σάμο   
Σελ 19
Στ. Πέτσας: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για μέτρα αποφυγής και 
διάδοσης του κοροναϊού
Σελ 20 
Ψυχραιμία για τις οικονομικές επιπτώσεις από τον κοροναϊό συνιστούν 
οι πρόεδροι των συνδέσμων Βιομηχανιών, Αθ.Σαββάκης και Εξαγω-
γέων, Γ.Κωνσταντόπουλος, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
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:

Εύκολα και γρήγορα, με μόλις τέσσερα «κλικ», θα μπορούν 
να δηλώσουν οι ιδιοκτήτες τα «ξεχασμένα» τετραγωνικά των 
ακινήτων τους, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα 
μπει σε λειτουργία από το μεσημέρι (ώρα 14:00) της προσε-
χούς Πέμπτης, σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ.
Η πλατφόρμα θα βρίσκεται σε μπάνερ στις ιστοσελίδες των 
υπουργείων Εσωτερικών  www.ypes.gr και Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης  www.mindigital.gr , της ΚΕΔΕ www.kedke.gr  
και της γενικής γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
www.gsis.gr.
Όσοι δήμοι επιθυμούν θα μπορούν να φιλοξενήσουν την 
πλατφόρμα στην ιστοσελίδα τους με μεταδρομολόγηση από 
τη διεύθυνση tetragonika.govapp.gr.
Την ηλεκτρονική εφαρμογή παρουσίασαν οι υπουργοί Εσω-
τερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Κυριάκος Πιερρακάκης, ο γενικός γραμματέας της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής και 
ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου και ο γενικός 
γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων, Δημοσθένης 
Αναγνωστόπουλος.

Με την συγκεκριμένη υπηρεσία, αποφεύγονται ατελείωτες 
ουρές στις υπηρεσίες των δήμων, αμέτρητες χαμένες εργατο-
ώρες και άσκοπη ταλαιπωρία των πολιτών.
Μέσω της πλατφόρμας οι ιδιοκτήτες προβαίνουν σε αρχι-
κή δήλωση της επιφάνειας των ακινήτων τους στον οικείο 
δήμο ή διορθώνουν τα πραγματικά τετραγωνικά χωρίς την 
επιβολή προστίμων για το παρελθόν, και χωρίς αναδρομικές 
χρεώσεις. Η διόρθωση αφορά στις περιπτώσεις που το εμβα-
δόν που καταγράφεται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ είναι 
μικρότερο από το πραγματικό, που εμφανίζεται στο Ε9. Εάν 
συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή το εμβαδόν στους λογαρια-
σμούς είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό, τότε οι ιδιοκτήτες 
θα πρέπει να το δηλώσουν αυτοπροσώπως στον οικείο δήμο 
μαζί με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. 
Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων είναι μέχρι την 31η 
Μαρτίου 2020, ενώ όσοι μπουν στη ρύθμιση για την τακτο-
ποίηση αυθαιρέτων μετά από αυτή την ημερομηνία, η σχετι-
κή προθεσμία είναι έως τις 30 Ιουνίου 2020. 
Αναλυτικά στη σελ 10 

Φορολογικά κίνητρα για την ασφάλιση κατοικίας από φυσι-
κές καταστροφές θα συμπεριληφθούν στο μεσοπρόθεσμο 
πρόγραμμα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό γνωστοποίησε ο 
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης, 
στη γενική συνέλευση της Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών 
Ελλάδος (ΕΑΕΕ), ενώ ο πρόεδρος της Ένωσης, Αλέξανδρος 
Σαρρηγεωργίου, από την πλευρά του ανέφερε ότι σύμφωνα 
με στοιχεία έρευνας που διενήργησε η Ένωση, το 67% των 
πολιτών δήλωσαν ότι θέλουν συμπληρωματικό συμβόλαιο 

στη σύνταξη. Ο υπουργός στην ομιλία του υπογράμμισε ότι 
ο ιδιωτικός τομέας δεν είναι πρόβλημα, στην πορεία προς 
την ανάπτυξη, αλλά μέρος της λύσης, ενώ ο επικεφαλής της 
Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, σημείωσε στην 
ομιλία του ότι, για να επιτύχει ο νέος θεσμός των Προσωπι-
κών Συνταξιοδοτικών Προϊόντων, πρέπει η πολιτεία να τον 
αναγνωρίσει ως κομβική συνιστώσα του τρίτου πυλώνα 
ασφάλισης. Αναλυτικά στη σελ 9 

Πρεμιέρα σήμερα για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων 
υπαγωγής στη ρύθμιση των 24-48 δόσεων για όσους έχουν 
χρέη στην Εφορία, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Οι φορολο-
γούμενοι θα μπορούν να τακτοποιήσουν τακτικές οφειλές (φό-
ρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ) σε έως 24 δόσεις χωρίς εισοδη-
ματικά κριτήρια. Για τις έκτακτες οφειλές (φόρος κληρονομιάς, 
φόροι που προκύπτουν μετά από έλεγχο) θα υπάρχουν εισοδη-

ματικά κριτήρια. Σημειώνεται ότι στην πάγια ρύθμιση μπορούν 
να ενταχθούν όσοι φορολογούμενοι είχαν αρρύθμιστες οφειλές 
την 1η Νοεμβρίου 2019, αλλά και όσοι έχουν εντάξει τα χρέη 
τους στην ρύθμιση των 12-24 δόσεων μετά την 1η Νοεμβρίου 
2019. Αναλυτικά στη σελ 11

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ 
«ΞΕΧΑΣΜΕΝΩΝ» ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ
Μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας

ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 24-48 ΔΟΣΕΩΝ 
Για όσους έχουν χρέη στην Εφορία  



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

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

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ   
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
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Θοδωρής Καραουλάνης
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ελένη Τριάντη

press@central.tee.gr

Το Olympia Forum θα πραγματοποιηθεί στις 24 - 26 Απρι-
λίου 2020 στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής 
Επιτροπής στην Αρχαία Ολυμπία, από την καθημερινή 
εφημερίδα «Πατρίς». Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα 
της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και θέμα του 
συνεδρίου είναι: «Προκλήσεις και Προοπτικές: Σχέδιο Συ-
νοχής και Ανάπτυξης 2021 - 2027». 
Στόχος του Olympia Forum είναι –όπως αναφέρεται σε 
ανακοίνωση- να αποτελέσει μια πλατφόρμα προκειμένου 
να αναδειχθούν επιλεγμένες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, 
αλλά και οι πρακτικές καλής διακυβέρνησης εντός των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, 
για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων στρα-
τηγικών περιφερειακής ανάπτυξης.

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας  του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τη συνεργασία 
της Ελληνικής Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης, διοργα-
νώνει το 1ο διεπιστημονικό συνέδριο για την Τεχνητή και 
Ενισχυμένη Νοημοσύνη και τους τρόπους που αναμένεται 
να μας επηρεάσει άμεσα και στο μέλλον. Η κεντρική εκδή-
λωση του συνεδρίου Me and AI: Human Concerns, Artificial 
Minds, θα πραγματοποιηθεί στο Αεριοφυλάκιο 1 - Αμφιθέ-
ατρο «Μιλτιάδης Έβερτ» της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων 
στο Γκάζι (Πειραιώς 100), στις 30 και 31 Μαρτίου 2020, ενώ 
παράλληλες εκδηλώσεις θα συνεχιστούν και στις 1 - 2 Απρι-
λίου 2020 στον ίδιο χώρο, στο πλαίσιο του Athens Science 
Festival 2020.
Στόχος του συνεδρίου είναι –όπως τονίζεται σε σχετική ανα-
κοίνωση-  να αναδείξει πτυχές που σχετίζονται με τις ηθικές, 
νομικές, πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις της 
χρήσης των καινοτόμων τεχνολογιών νοημοσύνης στην 
καθημερινή ζωή.
Το συνέδριο απευθύνεται σε όλο το φάσμα της ακαδημαϊκής 
κοινότητας που σχετίζεται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με την 
Τεχνητή Νοημοσύνη και τις επιδράσεις της σε ανθρωπιστικό 
και κοινωνικό επίπεδο, μέσω επιστημονικών πεδίων, όπως, 
ενδεικτικά: Πολυτεχνικές σπουδές και πληροφορική, ηθική 
και πρακτική φιλοσοφία, νομική, κοινωνικές και ανθρωπι-
στικές σπουδές, σπουδές υγείας κτλ. 
Ταυτόχρονα, το συνέδριο απευθύνεται και στο ευρύτερο, μη 
ειδικό κοινό που ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις στον χώρο της 
ΤΝ, αλλά και στους επαγγελματίες του χώρου που εργάζο-

νται σε προγράμματα ή στην προώθηση εφαρμογών και οι 
οποίοι αντιμετωπίζουν καθημερινά ερωτήματα διλημματι-
κού χαρακτήρα σχετικά με το αντικείμενο της εργασίας τους.
Θεματικά πεδία:
• Παιδεία- Εκπαίδευση: Αλληλοεξάρτηση και αλληλεπίδρα-
ση ανθρώπων και μηχανών. Νέες προοπτικές για τη γνώση, 
την εκπαίδευση, την έρευνα, τις γλώσσες, τις δεξιότητες  κτλ.
• Τέχνες - Πολιτισμός - Δημιουργικότητα: Τεχνητή νοημοσύ-
νη και ρομπότ σε ρόλο δημιουργού και κριτή.
• Επιχειρηματικότητα - Οικονομία και Κοινωνία: Τι αλλάζει 
στην οικονομία, τις εργασιακές σχέσεις, την απασχόληση και 
την επιχειρηματικότητα. Κοινωνικές και ανθρωπολογικές 
προεκτάσεις και δημόσια πολιτική. 
• Υγεία: Διαγνωστικός και επεμβατικός ρόλος της ΤΝ στις 
υπηρεσίες υγείας. Επιτεύγματα, συνέπειες και προοπτικές.
• Ψυχαγωγία, Gaming, Personal Care: Ρομπότ περίθαλψης, 
συντροφιάς και ψυχαγωγίας. Ο επανακαθορισμός της έννοι-
ας του παιχνιδιού.
• Internet of things: Έξυπνες οικιακές και επαγγελματικές 
συσκευές, προσωπικοί βοηθοί και ζητήματα που σχετίζο-
νται με τη δικτύωση, την ιδιωτικότητα και τη συμπεριφορά.
• Ασφάλεια και Επιτήρηση: Μη επανδρωμένες μηχανές στην 
υπηρεσία του στρατού και της έννομης τάξης, επιρροή και 
έλεγχος καταναλωτικής και κοινωνικής συμπεριφοράς.
• Μεταφορές: Αυτόνομα οχήματα και πιθανές αναθεωρήσεις 
του κώδικα κυκλοφορίας και κυκλοφοριακής αγωγής.
Πληροφορίες: https://meandai.gr/gr/about/

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ: 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2021-2027»

ME & AI 2020: ΤΟ 1Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

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)

7 Μαρτίου 2020

Εκδήλωση: «Σχεδιασμός Κτιρίων Σχε-
δόν Μηδενικής Κατανάλωσης σύμ-
φωνα με την εθνική νομοθεσία και την 
ελληνική πραγματικότητα»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων 
Ενεργειακών Επιθεωρητών, Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας/ Τμήμα Κεντρικής 
Μακεδονίας



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Παραδείγματα, που παρουσιάζουν τις διαφορές, που προκύπτουν με βάση τις χαμηλότερες και υψηλότερες κατηγορίες εισφορών για ελεύθερους  επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους και 
νέους  με μέχρι 5 έτη δραστηριότητας εισφορών έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας και κατέθεσε στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου ο υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιάννης Βρούτσης.  
ΠΙΝΑΚΑΣ Α
Παραδείγματα υπολογισμού καθαρού εισοδήματος ελεύθερων επαγγελματιών & αυτοαπασχολούμενων ασφαλισμένων (σε ευρώ) (*)

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 
Εργασίας: Παραδείγματα για τις ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερων  επαγγελματιών αυτοαπασχολούμενων και νέων 

(*)Παραδείγματα με επιλογή κατηγορίας τη χαμηλότερη
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ΠΙΝΑΚΑΣ B
Παραδείγματα υπολογισμού καθαρού εισοδήματος ελεύθερων επαγγελματιών & αυτοαπασχολούμενων ασφαλισμένων (σε ευρώ**)

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 
Εργασίας: Παραδείγματα για τις ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερων  επαγγελματιών αυτοαπασχολούμενων και νέων 

(**)Παραδείγματα με επιλογή υψηλότερης κατηγορίας
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ
Παραδείγματα υπολογισμού καθαρού εισοδήματος αυτοαπασχολούμενων ασφαλισμένων κάτω της πενταετίας (σε ευρώ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ
Παραδείγματα υπολογισμού καθαρού εισοδήματος ελεύθερων επαγγελματιών ασφαλισμένων αποφοίτων σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμ-
μένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια, κάτω της πενταετίας (σε ευρώ)

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 
Εργασίας: Παραδείγματα για τις ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερων  επαγγελματιών αυτοαπασχολούμενων και νέων 



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

6

Τους στόχους του νέου ασφαλιστικού συστήματος εξέθεσε 
στην ολομέλεια της Βουλής ο υπουργός Εργασίας Ιω. Βρού-
τσης, τοποθετούμενος επί του νομοσχεδίου με τίτλο «Ασφαλι-
στική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)», σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Όπως είπε ο κ. Βρούτσης, μεσομακροπρόθεσμα, το 
ασφαλιστικό μας καταφέρνει, το σύνολο της ανταποδοτικής 
σύνταξης των Ελλήνων να είναι ισοδύναμη των εισφορών, 
«κάτι που δείχνει την εξυγίανση του συστήματος». Επίσης, με-
σομακροπρόθεσα, η συνταξιοδοτική δαπάνη ως ποσοστό του 
ΑΕΠ θα είναι στο μέσο όρο ευρωπαϊκών χωρών, ενώ το νέο 
ασφαλιστικό διασφαλίζει κι όλες τις συντάξεις έως το 2070.
    Ο κ. Βρούτσης είπε ότι με το «νομοσχέδιο - τομή», μετά από 
12 χρόνια δεν θα υπάρξει καμία μείωση συντάξεων, παρά 
μόνο αυξήσεις στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας. Επανέλαβε 
την αξία της αναλογιστικής μελέτης που συνοδεύει για πρώτη 
φορά σχετικό νομοσχέδιο και αμφισβήτησε τη δήλωση της 
εισηγήτριας του ΣΥΡΙΖΑ Έφης Αχτσιόγλου ότι αναλογιστική 
μελέτη υπήρξε και στο νομοσχέδιο Κατρούγκαλου. Την είχε 
δει κανείς; Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε ένα κείμενο που αμφισβητήθη-
κε και από τη Δικαιοσύνη, είπε ο κ. Βρούτσης. Εμείς στέλνουμε 
τον νόμο Κατρούγκαλου στο παρελθόν, ο οποίος κρίθηκε 
αντισυνταγματικός στο κόψιμο των επικουρικών συντάξεων, 

στο επίπεδο της σύνδεσης του εισοδήματος των εισφορών με 
το εισόδημα, σε βάρος των επαγγελματιών, αυτοαπασχολού-
μενων και γεωργών - γεγονός «που σας τιμώρησε στις εκλο-
γές» - στο θέμα των συντελεστών αναπλήρωσης, και καθώς 
δεν έφερε αναλογιστική μελέτη, είπε. Όσο για τη μείωση της 
συνταξοδοτικής δαπάνης που επικαλέστηκε η κα Αχτσιογλου, 
ο κ. Βρούτσης εξήγησε ότι τα απολογιστικά στοιχεία θα είναι 
διαφορετικά, διότι θα μπουν οι αυξήσεις των συντάξεων. 
Σημείωσε επίσης, ότι η συνταξιοδοτική δαπάνη θα αυξάνει 
σε απόλυτα νούμερα τα επόμενα χρόνια, και κυρίως μετά το 
2023, αλλά με μικρότερη ταχύτητα από την αύξηση του ΑΕΠ.
    Ο υπουργός Εργασίας έδωσε και παραδείγματα με αυξήσεις 
στις κύριες συντάξεις με «30 χρόνια και μία ημέρα»: Στα 40 
χρόνια με 700 ευρώ συντάξιμο μισθό, η αύξηση θα είναι 50 
ευρώ το μήνα. Με 800 ευρώ συντάξιμο, 58 παραπάνω. Με 
1.000 συντάξιμο, 72 παραπάνω. Με 1.500 συντάξιμο, 108 
ευρώ το μήνα παραπάνω. 
    Για το θέμα της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών, είπε 
ότι συνοδεύεται με τη φορολογική μεταρρύθμιση που μείωσε 
από 22% στο 9% στο κατώφλι των 10.000 ευρώ τον φορο-
λογικό συντελεστή - κάτι που σημαίνει 1.300 όφελος στον 
ελεύθερο επαγγελματία, τη στιγμή που θα έχει επιβάρυνση 
410 ευρώ (από τις ασφαλιστικές εισφορές).

   
    Ως παραδείγματα έφερε τα εξής: Με 10.000 ευρώ, ο ελεύθε-
ρος επαγγελματίας-αυτοαπασχολούμενος είναι ωφελημένος 
770 ευρώ ετησίως, σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο. Με 
12.000, είναι ωφελημένος 1.174 ευρώ. Με 7.800, +364. Με 
14.000, +1.556. Με 15.000, +1.715. Με 19.000, +2.342. Με 
20.000, 2.501. Με 23.000, 2.950 ευρώ ετησίως. Πρόκειται για 
εισόδημα που θα ενισχύσει ελεύθερο επαγγελματία, είπε ο κ. 
Βρούτσης.
    Παίρνοντας τον λόγο αμέσως μετά τον κ. Βρούτση, ο κοι-
νοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Ευκλ. Τσακαλώτος, 
είπε ότι η επιτροπή και άλλες ευρωπαϊκές αρχές έχουν σχολιά-
σει και απαντήσει στην αναλογιστική μελέτη του ΣΥΡΙΖΑ, άρα 
δεν ισχύει αυτό που είπε ο κ. Βρούτσης, ότι η αναλογιστική 
μελέτη ήρθε τώρα για πρώτη φορά. 
    Αναρωτήθηκε επίσης γιατί δεν πρέπει να συνδέεται το εισό-
δημα με τις ασφαλιστικές εισφορές. Γιατί να διαφέρει το Ασφα-
λιστικό από το Φορολογικό; Ποιο είναι το επιχείρημα - κάποιος 
που παίρνει 70.000 ευρώ να δίνει τα ίδια στο ασφαλιστικό με 
κάποιον που βγάζει 7.000 ευρώ;
    Εμείς, κατέληξε ο κ. Τσακαλώτος, βγάλαμε τη χώρα εκτός 
μνημονίου. Το όραμά μας έχει την αναδιανομή στον πυρήνα 
πολιτικής μας. Για εσάς, η αναδιανομή είναι τριτεύον θέμα. 

Με την κατάθεση από τον υπουργό Εργασίας Ιω. Βρούτση, 
της εθνικής αναλογιστικής μελέτης, «η οποία τεκμηριώνει 
τη βιωσιμότητα του νόμου μέχρι το 2070» και της μελέτης 
επάρκειας των συντάξεων, άρχισε στην ολομέλεια της Βουλής 
η τριήμερη συζήτηση επί του νομοσχεδίου με τίτλο «Ασφαλι-
στική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)».
Όπως είπε ο κ. Βρούτσης πρόκειται για έναν νόμο-τομή, μια 
μεγάλη διαρθρωτική αλλαγή, μια μεγάλη μεταρρύθμιση. 
«Είναι ο νέος ασφαλιστικός νόμος, ο οποίος θα αλλάξει και 
θα επηρεάσει το μέλλον, όχι μόνο των σημερινών γενεών, 
αλλά και των ερχόμενων. Αυτός ο ιστορικός νόμος, ο οποίος 
ήρθε για να αποκαταστήσει αδικίες του παρελθόντος, να ευ-
θυγραμμιστεί με τη συνταγματική τάξη και να αποκαταστήσει 
την αντισυνταγματικότητα του νόμου Κατρούγκαλου του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, είναι ενώπιον της ελληνικής Βουλής». Σημείωσε επίσης 
ότι η σχετική διαδικασία έκλεισε με τον «πιο άνετο ιστορικά 
χρόνο» καθώς η διαβούλευση κράτησε δύο εβδομάδες, ενώ 
στην επιτροπή που επεξεργάστηκε το νομοσχέδιο κατέθεσαν 
τη γνώμη τους 40 φορείς, έναντι 23 στον νόμο Κατρούγκα-
λου.
Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για υπερήλικες ομογενείς
Στο μεταξύ, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε τροπολογία για την «αποκατά-
σταση μιας κατάφωρης αδικίας σε βάρος των ανασφάλιστων 

υπερηλίκων ομογενών». Όπως σημείωσε ο πρώτος υπογρά-
φον, βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Τριαντα-
φυλλίδης, παραλάβαμε το επίδομα-σύνταξη των υπερηλίκων 
ανασφαλίστων ομογενών Ποντίων από την πρώην Σοβιετική 
Ένωση, τη Βόρειο Ήπειρο, τη Κωνσταντινούπολη, την Ίμβρο 
και την Τένεδο στο μηδέν. Την πήγαμε, εν μέσω μνημονίων, 
στα 180 ευρώ. Με την τροπολογία μας οδηγούμε τη σύνταξη 
των αποδήμων αδελφών μας στα 360 ευρώ, ανέφερε ο κ. 
Τριανταφυλλίδης καλώντας τον κ. Βρούτση να την αποδεχθεί.
Με άλλη τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρείται η επίλυση του 
προβλήματος της υποστελέχωσης στην Κοινωνική Ασφάλι-
ση. Συγκεκριμένα, προτείνεται διάταξη που να επιτρέπει στον 
ΕΦΚΑ και τον ΕΤΕΑΕΠ να μπορούν να παραιτηθούν από την 
άσκηση ένδικων μέσων ή από ασκηθέντα ένδικα μέσα, κατά 
δικαστικών αποφάσεων με τις οποίες διατάσσεται η παραμο-
νή ή η επάνοδος των αιτούντων εργαζομένων στις υπηρεσίες 
τους, εφόσον οι εργαζόμενοι παραιτηθούν εγγράφως από 
οποιαδήποτε οικονομική αξίωσή τους, που απορρέει από τις 
σχετικές αποφάσεις, πλην των αποδοχών τους, περιλαμβανο-
μένων των ασφαλιστικών εισφορών που αναλογούν σε αυτές
 
Την επαναχορήγηση της 13ης σύνταξης προτείνει 
με τροπολογία το Κίνημα Αλλαγής
Επίσης, τροπολογία για την επαναχορήγηση κανονικής 13ης 

σύνταξης κατέθεσε το Κίνημα Αλλαγής. Με την ίδια τροπο-
λογία προτείνεται επίσης η θεσμοθέτηση Νέου Επιδόματος 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων - ελάχιστου εγγυ-
ημένου εισοδήματος, η άρση αδικιών για συνταξιούχους 
αναπηρίας και χηρείας, η κατάργηση αυτόματου μηχανισμού 
αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης με βάση το 
προσδόκιμο ζωής, η κατάργηση της εισφοράς υγειονομικής 
περίθαλψης επί των επικουρικών συντάξεων, η ρύθμιση για 
οφειλέτες συνταξιούχους ΙΚΑ ως πατέρες ανηλίκων, η θεμελί-
ωση δικαιώματος πλήρους και μειωμένης σύνταξης γήρατος 
ασφαλισμένων γυναικών του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η επέκταση 
των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων στο Δημόσιο, η 
συνταξιοδότηση λόγω γήρατος άνευ ορίου ηλικίας μετά από 
40 έτη υποχρεωτικής πραγματικής απασχόλησης, η ανα-
γνώριση κενών διαστημάτων ασφάλισης και ανεργίας ως 
πλασματικών χρόνων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαι-
ώματος ανεξαρτήτως τελικού φορέα απονομής σύνταξης, η 
συνταξιοδότηση γονέων, συζύγων και αδελφών αναπήρων, 
η κατάργηση μείωσης της Εθνικής Σύνταξης των μελών της 
ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας και των ομογενών από 
τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, η απασχόληση συ-
νταξιούχων, και η υπαγωγή του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 
Βρούτσης: Ωφελημένοι οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, από το νέο ασφαλιστικό

Με την κατάθεση της αναλογιστικής μελέτης από τον Ιωάννη Βρούτση άρχισε η συζήτηση για το νέο ασφαλιστικό 
– Τροπολογίες ΣΥΡΙΖΑ, Κινήματος Αλλαγής
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«To ασφαλιστικό νομοσχέδιο ήρθε στη Βουλή μετά από 
μια μακρά περίοδο επικοινωνιακού ορυμαγδού και 
ακραίας προπαγάνδας για δήθεν γενικευμένες αυξήσεις 
στις συντάξεις και μειώσεις στις εισφορές», τόνισε η Έφη 
Αχτσιόγλου στην Ολομέλεια της Βουλής, προσθέτοντας ότι 
«η πραγματικότητα είναι ότι οι 9 στους 10 συνταξιούχοι 
χάνουν εισόδημα και ένας κερδίζει. Οι 9 στους 10 επαγ-
γελματίες επιβαρύνονται για να γίνει ένα μεγάλο δώρο 
σε έναν». Η κ. Αχτσιόγλου υπογράμμισε ότι «τα χρήματα 
που η κυβέρνηση της ΝΔ έχει προβλέψει για τις συντάξεις 
το 2020 είναι λιγότερα κατά 200 εκατ. ευρώ σε σχέση 
με το 2019. ‘Αρα, δεν μπορεί να μιλάει για γενικευμένες 
αυξήσεις τη στιγμή που μειώνει τη συνολική δαπάνη. Ο 
κ. υπουργός δεν τολμά να συγκρίνει τον προϋπολογισμό 
του 2020 με την εκτέλεση του 2019. Βάζει τον πήχη στα 
μνημόνια και αυτό πρέπει να το πει στους συνταξιούχους. 
Είναι στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης και όχι έξωθεν 
καταναγκασμός. Είναι επιλογή μείωσης κοινωνικών δα-
πανών που βρίσκεται στον πυρήνα του πολιτικού σχεδίου 
της ΝΔ, όπως σε κάθε νεοφιλελεύθερο μοντέλο». Σύμφω-
να με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, το νομοσχέδιο «έχει τρεις 
περικοπές συντάξεων: α) Την περικοπή της μόνιμης 13ης 
σύνταξης -ολόκληρης για τους χαμηλοσυνταξιούχους και 
αναλογικής για υψηλότερες συντάξεις- για δεύτερη φορά 
από την ίδια κυβέρνηση και τον ίδιο υπουργό.
   β) Την περικοπή της σύνταξης για πρώτη φορά κατά 
30% για όσους συνταξιούχους εργάζονται πριν το 2016, 
μια άκρως τιμωρητική διάταξη. Την ίδια στιγμή, οι μετα-
κλητοί των υπουργικών γραφείων της ΝΔ θα λαμβάνουν 
και μισθό και σύνταξη, μία ρύθμιση ευνοιοκρατίας για τον 
κομματικό στρατό.
   γ) Το ποσοστό αναπλήρωσης από τα 40 έτη και μετά 
μειώνεται απότομα και ανεξήγητα από 2% σε 0,5%».
    Ο ειδικός αγορητής του Κινήματος Αλλαγής, 
Γιώργος Μουλκιώτης, είπε ότι η κυβέρνηση ξέχασε 
την υπόσχεση του πρωθυπουργού για κατάργηση του 
νόμου Κατρούγκαλου και αντικατάστασή του από ένα 
άλλο ασφαλιστικό σύστημα. Στην απαρχή της μεταμνη-
μονιακής εποχής, είπε ο κ. Μουλκιώτης, «θα περίμενε 
κανείς ότι αυτό το νομοθέτημα θα διόρθωνε αδικίες και 
θα έβαζε τα πρώτα θεμέλια για την επιστροφή μέρους από 
το 45% των συντάξεων που χάθηκε κατά την περίοδο της 
κρίσης. Στην πράξη, όμως, επιβεβαιώνει ότι, όπως και 
η Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το νομοσχέδιο της 
Νέας Δημοκρατίας υιοθετεί τις ρυθμίσεις του νόμου Κα-
τρούγκαλου και επέρχονται επουσιώδεις τροποποιήσεις, 
οι οποίες ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Ολομέλειας του 

Συμβουλίου της Επικρατείας με τις αποφάσεις του Οκτω-
βρίου του 2019.
    Σύμφωνα με τον κ. Μουλκιώτη, το νομοσχέδιο της κυ-
βέρνησης ΝΔ «συνυπογράφει ρητά τις τεράστιες μειώσεις 
που επέφερε ο νόμος Κατρούγκαλου ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ» αλλά 
δεν στηρίζει τις μεταρρυθμίσεις που σχεδίασε το ΠΑΣΟΚ, 
όπως το ΕΚΑΣ, το Ασφαλιστικό Ταμείο Αλληλεγγύης Γε-
νεών, και τα ΚΕΠΑ «με τα οποία εξασφαλίστηκε η ενιαία 
υγειονομική κρίση στον καθορισμό του βαθμού αναπη-
ρίας όλων των ασφαλισμένων». Υπενθύμισε επίσης, ότι 
«ήταν δική μας μεταρρύθμιση η σύσταση της Εθνικής 
Αναλογιστικής Αρχής». Όσο για τη βιωσιμότητα του νέου 
ασφαλιστικού, είπε ότι «καμία αναλογιστική μελέτη δεν 
μπορεί με ορίζοντα πενήντα ετών να προβλέψει με ασφά-
λεια ποιος θα είναι ο ρυθμός ανάπτυξης, τις αδυναμίες 
της παγκόσμιας οικονομίας μπροστά σε μια φυσική κατα-
στροφή ή μια πανδημία».
    Ο αγορητής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπου-
λος, είπε ότι σήμερα, 25 Φεβρουαρίου, που η κυβέρνηση 
ετοιμάζεται να ψηφίσει έναν ακόμη νέο αντιασφαλιστικό 
νόμο και να επιβάλει μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία 
που θα φέρει την απαγόρευση των διαδηλώσεων, κλιμα-
κώνοντας με αυτό τον τρόπο την αντεργατική και αντιλα-
ϊκή της επίθεση σε όλα τα μέτωπα, η ηγετική ομάδα της 
ΓΣΕΕ επιχειρεί να διοργανώσει ένα συνέδριο-παρωδία με 
διάτρητες διαδικασίες- εξπρές, με δεκάδες νόθους αντι-
προσώπους, αλλά και εκπροσώπους της εργοδοσίας, σε 
ένα κλίμα αστυνομοκρατίας». Όπως είπε ο κ. Καραθανα-
σόπουλος, είναι «ένα συνέδριο υπό αστυνομική κατοχή. 
Ένα συνέδριο κλειστό στους εργαζόμενους και στους 
εκπροσώπους του, κλειστό στους δημοσιογράφους, αλλά 
ανοιχτό στην κυβέρνηση, στην εργοδοσία, για να μπο-
ρούν να παρεμβαίνουν ανοιχτά στα συνδικάτα». Το ότι 
το συνέδριο πραγματοποιείται «με την ευγενική χορηγία 
των δυνάμεων καταστολής στην ηγετική ομάδα του Πα-
ναγόπουλου, του Καραγεωργόπουλου, του Κιουτσούκη 
και του Βασιλόπουλου, αποτελεί και την επιβράβευση 
αυτής της ηγετικής ομάδας από την κυβέρνηση, για τη 
στάση την οποία κράτησαν απέναντι στο αντιασφαλιστικό 
νομοσχέδιο του κ. Βρούτση, το οποίο χειροκρότησαν και 
κράτησαν ανοιχτή απεργοσπαστική στάση» είπε ο βου-
λευτής του ΚΚΕ.
    Σημείωσε, δε, ότι με το σημερινό νομοσχέδιο η κυ-
βέρνηση «παίρνει τη σκυτάλη στην κατεδάφιση του κοι-
νωνικού χαρακτήρα της δημόσιας ασφάλισης από την 
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ» και πλέον μπορούμε να μιλάμε 
για ασφαλιστικό σύστημα Κατρούγκαλου-Βρούτση. Με 

τις σημερινές διατάξεις «κάνει κάποια μικρομερεμέτια» 
αλλά νομιμοποιεί το «μαζικό ριφιφί» που έγινε σε βάρος 
των συνταξιούχων όλα αυτά τα χρόνια, και που φτάνουν 
για κάθε συνταξιούχο, το 40% με 50% από τα χρόνια της 
κρίσης και μετά.
    Ο εισηγητής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βι-
λιάρδος, είπε ότι με το νομοσχέδιο, οι συντάξεις χρη-
ματοδοτούνται από την αύξηση των εισφορών της υπο-
χρεωτικής βασικής κατηγορίας στα 220 ευρώ, από 185 
ευρώ σήμερα. «Η κατηγορία αυτή θεωρείται πως αφορά 
το 83% των αυτοαπασχολούμενων που αποτελούν το 
35% των εργαζομένων στην Ελλάδα, άρα περί τους 1,2 
εκατομμύρια εργαζόμενους από τους οποίους το ΕΦΚΑ 
θα εισπράξει πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ»είπε ο κ. 
Βιλιάρδος.
    Από το ΜέΡΑ25, η εισηγήτρια του κόμματος 
Μαρία Απατζίδη, είπε ότι το νομοσχέδιο «είναι γνήσιο 
τέκνο του μνημονίου ή αλλιώς η εφαρμογή του νόμου 
Κατρούγκαλου, με μόνο εξαίρεση την αποσύνδεση των 
ασφαλιστικών εισφορών από το φορολογητέο εισόδη-
μα». Ο λόγος που απορρίπτουμε το σχέδιο νόμου είναι 
ότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που ενσωματώνει όλες 
τις μνημονιακές περικοπές και εμπεδώνει μια σκληρή νε-
οφιλελεύθερη λογική που καταργεί τη διαγενεακή αλλη-
λεγγύη και την κοινωνική συνοχή για χάρη ενός ατομικού 
κεφαλαιοποιητικού συστήματος, είπε η κα Απατζίδη.
    Για απελευθέρωση της μικρομεσαίας επιχειρηματικό-
τητας με το νέο ασφαλιστικό έκανε λόγο ο βουλευτής 
Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος. 
Απαντώντας στην εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σιμόπου-
λος σημείωσε ότι οι ελάχιστοι συνάδελφοι της από τον 
ΣΥΡΙΖΑ «που έχουν κάποτε σηκώσει το πρωί το κεπέγκι ή 
το στόρι του μαγαζιού τους ή έβαλαν το κλειδί στην πόρτα 
του γραφείου τους, θα της εξηγήσουν πως οι ελεγκτικοί 
μηχανισμοί στραγγάλιζαν τους μικρομεσαίους, διότι η 
αξιολόγηση τους εξαρτάτο από τον αριθμό των παραβά-
σεων που βεβαίωναν. Έτσι εστρέφοντο κατά δικαίων και 
αδίκων».
    Συνέχισε μάλιστα, τονίζοντας ότι με την αιτιολογημέ-
νη απόλυση ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας δεν θα έκανε 
προσλήψεις από την στιγμή που θα έπρεπε να εξηγήσει 
κατόπιν στην επιθεώρηση εργασίας την οποιαδήποτε 
απόφαση και πολύ σωστά η σημερινή κυβέρνηση κατήρ-
γησε τη σχετική ρύθμιση.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 
Έ. Αχτσιόγλου: Τρεις περικοπές, μία στρατηγική επιλογή στο ασφαλιστικό της ΝΔ
–Τοποθετήσεις εισηγητών της αντιπολίτευσης
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Την παράταση για την αποπληρωμή των εισφορών Ιανουαρίου 
έως τις 20 Μαρτίου, ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, κατά τη διάρκεια 
της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του Βιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου Αθήνας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Απευθυνόμενος προς τα μέλη του επιμελητηρίου, ο κ. Βρούτσης 
διευκρίνισε ότι με νομοτεχνική βελτίωση που κατέθεσε στη 
Βουλή, δίνει τη δυνατότητα σε 1,44 εκατ. μη μισθωτούς, ελεύ-
θερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, να 
επιλέξουν από την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, την κλίμακα 
των ασφαλιστικών εισφορών τους για το 2020. Η πλατφόρμα 
θα λειτουργήσει στον ψηφιακό ιστότοπο του ΕΦΚΑ - www.
efka.gov.gr - αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου στις 27 
Φεβρουαρίου.
Σε ανακοίνωση του επιμελητηρίου, αναφέρεται ότι ο υπουργός 
Εργασίας επανέλαβε, πως πλέον οι ασφαλιστικές εισφορές απο-
συνδέονται από το εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματιών, τα 
έτη ασφάλισης, αλλά και τον κατώτατο μισθό, ενώ θεσμοθετεί-
ται σταθερό ποσό για την εισφορά υγείας, από την 2η κλίμακα, 
252 ευρώ το μήνα και πάνω, για το σύνολο των μη μισθωτών. 
Πλέον, όπως δήλωσε ο κ. Βρούτσης «υψηλότερη εισφορά οδη-
γεί σε υψηλότερες συντάξεις», ενώ όσον αφορά την αύξηση 
στην κατώτατη εισφορά στα 210 ευρώ (από 185 ευρώ που είναι 
σήμερα) διευκρίνισε ότι συνδυάζεται με τη μείωση του φόρου 
από το 20% στο 9% - και για τα χαμηλά εισοδήματα σε ετήσια 
βάση, οι μη μισθωτοί έχουν όφελος 900 ευρώ το χρόνο.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΒΕΑ Παύλος Ραβάνης, 
επισήμανε ότι περισσότεροι από 640.000 ελεύθεροι επαγγελ-

ματίες, έμποροι, βιοτέχνες και αυτοκινητιστές, θα κληθούν να 
προχωρήσουν στην επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας, με 
όσους έχουν περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης να πρέπει 
να επιλέξουν από την 3η ασφαλιστική κατηγορία και πάνω, για 
να διασφαλίσουν υψηλότερη σύνταξη.
Ταυτόχρονα, ο κ. Ραβάνης ζήτησε από τον υπουργό Εργασίας 
να υπάρξει ειδική μέριμνα για την αναπλήρωση της ανταπο-
δοτικής σύνταξης, για εκείνους που συμπληρώνουν πάνω από 
40 έτη ασφάλισης και συνεχίζουν να διατηρούν τις επιχειρήσεις 
τους.
Τα μέλη της διοικητικής επιτροπής του επιμελητηρίου, του 
διοικητικού συμβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι πολλών και 
διαφορετικών κλάδων, έθεσαν πλήθος ερωτήσεων προς τον 
υπουργό, σχετικές με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση αλλά και 
τις ενέργειες του υπουργείου Εργασίας για την τόνωση της επι-
χειρηματικότητας.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο υπουργός Εργασίας, Γ. 
Βρούτσης, τόνισε ότι με το νομοσχέδιο καμία σύνταξη δεν μει-
ώνεται. Αντίθετα, μέρος των σημερινών συνταξιούχων θα δουν 
μόνον αυξήσεις, ενώ οι πιο ευνοημένοι θα είναι οι σημερινοί 
και οι μελλοντικοί εργαζόμενοι, καθώς θα δουν αύξηση των 
συντάξεών τους, εφόσον συμπληρώσουν πάνω από 30 χρόνια 
εργασιακού βίου.
Ακόμη ανέφερε, ότι η ασφαλιστική μεταρρύθμιση δημιουργεί 
μεγάλες οικονομίες κλίμακας, με εξοικονόμηση πόρων και απο-
τελεσματικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του 
νέου e-Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, προς όφελος 
των ασφαλισμένων. Η διοικητική και οργανωτική ενοποίηση 

κάτω από την «ομπρέλα» του νέου e-ΕΦΚΑ, θα οδηγήσει σε τα-
χύτερο χρόνο απονομής των συντάξεων, καθώς μέχρι σήμερα, 
για την απονομή της κύριας, της επικουρικής και του εφάπαξ 
ενός ασφαλισμένου, χρειάζονταν τρεις διαφορετικοί υπάλληλοι 
από τρεις διαφορετικούς φορείς. Μετά τη δημιουργία του e-Ε-
ΦΚΑ, δημιουργούνται ενιαίοι ασφαλιστικοί φάκελοι.
Αιτήματα
Από την πλευρά της, η διοίκηση του ΒΕΑ υπέβαλε τα εξής αιτή-
ματα στον υπουργό Εργασίας:
* Ειδική μέριμνα για οφειλέτες ασφαλισμένους του πρώην 
ΟΑΕΕ, που οι οφειλές τους δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια 
της οικονομικής κρίσης, δεν μπόρεσαν να ρυθμίσουν τις οφειλές 
τους και δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν κάνοντας χρήση 
του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου παρακράτησης των οφει-
λών από την σύνταξη.
* Συνταξιοδοτικό δικαίωμα, σε όσους βρίσκονται σε καθεστώς 
αδράνειας ή εκκαθάρισης και έχουν περάσει το ηλικιακό όριο.
* Δυνατότητα για τα μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης 
εταιρείας που λαμβάνουν αμοιβή, καθώς και τους διαχειριστές 
όλων των νομικών μορφών των εταιρειών πλην ΙΚΕ, στην ελεύ-
θερη επιλογή σε μια από τις (έξι) ασφαλιστικές κατηγορίες, και 
κατά το σύστημα και τον τρόπο που ασφαλίζονται οι μισθωτοί.
* Αναγνώριση του χρόνου προ εγγραφής για τους ασφαλισμέ-
νους του πρώην ΤΕΒΕ.
* Ρύθμιση τρεχουσών οφειλών στο ΚΕΑΟ
* Εξορθολογισμό των προστίμων του ΣΕΠΕ.

Σημεία παρέμβασης του Ε. Τσακαλώτου, κοινοβουλευτικού 
εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο στην 
Ολομέλεια της Βουλής
Τα σημεία παρέμβασης του Ε. Τσακαλώτου, κοινοβουλευτικού 
εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο στην 
Ολομέλεια της Βουλής, σύμφωνα εμ το ΑΠΕ-ΜΠΕ έχουν ως 
εξής: 
Θα πρέπει να συγχαρούμε τον κ. Βρούτση για το μεταρρυθμι-
στικό του έργο, που δεν έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα.Μπροστά 
σε αυτό το μεταρρυθμιστικό έργο εκείνο του Βενιζέλου και του 
Παπανούτσου δεν θα μπορούν να είναι κάτι περισσότερο από 
απλές υποσημειώσεις. 
Αναφορικά με τους ισχυρισμούς του κ. Βρούτση θα πρέπει να 
επισημανθεί ότι:
• Το ΣτΕ ποτέ δεν έκρινε τη σύνδεση των εισφορών με το εισό-
δημα αντισυνταγματική, το αντίθετο μάλιστα αναγνωρίζει στον 
νομοθέτη την ελευθερία στον προσδιορισμό της εισφοροδοτι-
κής ικανότητας.
 • Οι ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν όταν ο κ. Βρούτσης ήταν 
Υπουργός πριν το 2015 είναι αυτές που στην πλειοψηφία τους 
κρίθηκαν αντισυνταγματικές. Είναι αυτές ακριβώς οι περικοπές 
οι οποίες ταλαιπωρούν ακόμη χιλιάδες συνταξιούχους που δι-
εκδικούν αναδρομικά.
 • Ο νόμος Κατρούγκαλου(4387/2016) είχε αναλογιστική με-

λέτη που επιβεβαιώνει τη βιωσιμότητά του. Η μελέτη αυτή 
είχε εγκριθεί από την ΕυρωπαϊκήΕπιτροπή και έγινε κομμάτι 
του προγράμματος σταθερότητας. Το χειρότερο σε όλους τους 
ισχυρισμούς είναι ότι σε αυτή τη μελέτη έκανε επικαιροποίηση 
η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το φθινόπωρο του 2019. 
Αν δεν υπήρχε η μελέτη σε τι ακριβώς έκανε επικαιροποίησηη 
κυβέρνηση;
Πάντως επαναλαμβάνεται η γνώριμη στάση της Νέας Δημο-
κρατίας και της κυβέρνησης κοινοβουλευτικά, καθώς για άλλη 
μια φορά δεν απαντήθηκε κανένα ερώτημα που τέθηκε από την 
αντιπολίτευση. Συγκεκριμένα δεν μας έχει πει τίποτα η κυβέρνη-
ση:
• Για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εννιά στους δέκα ελεύθε-
ρους επαγγελματίες είναι στην κατώτερη κλίμακα και θα επιβα-
ρυνθούν. 
• Για τους συνταξιούχους. Εννιά στους δέκα συνταξιούχους θα 
χάσουν εισόδημα από το νέο ασφαλιστικό• Για τις προβλέψεις 
για τη μέση σύνταξη. Ο κ. Βρούτσης επέλεξε δύο παραδείγμα-
τα για να ισχυριστεί ότι θα υπάρξουν αυξήσεις στις συντάξεις 
και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπαίνει στην ουσία. Η ουσία όμως είναι η 
μέση σύνταξη. Η μέση σύνταξη με το σύστημα που προτείνει η 
ΝΔ μειώνεται για όλα τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2040, όπως 
εξάλλου δείχνει ο πίνακας μέσα στην αναλογιστική μελέτη που 
έχει καταθέσει ο κ. Βρούτσης 

• Για την 13η σύνταξη. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αναγνώ-
σει δεκάδες φορές τη διάταξη που και η ΝΔ ψήφισε τον Μάιο και 
τα στελέχη της ΝΔ ισχυρίζονταν ότι θα ισχύει και στο μέλλον. 
Επανειλημμένα μάλιστα, τόσο πριν όσο και μετά τις εκλογές τα 
στελέχη της ΝΔ λέγανε ότι αυτό που υπερψηφίσατε σας δεσμεύει 
και άρα ότι θα το διατηρήσετε. Και τώρα έρχεται η κυβέρνηση 
και το καταργεί.
• Για τη συνταξιοδοτική δαπάνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέδειξε το γεγονός 
ότι φέτος θα δοθούν 200εκατ. λιγότερα από πέρυσι. Η κυβέρ-
νηση ισχυρίζεται ότι αυτό είναι απλώς η πρόβλεψη του προϋ-
πολογισμού και ότι κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού θα 
δοθούν περισσότερα. Όμως η έκθεση του ΓΛΚ που συνοδεύει το 
νομοσχέδιο λέει ότι αυτό είναι δημοσιονομικά ουδέτερο. Δηλα-
δή ότι θα τηρηθεί επακριβώς ότι προβλέπει ο προϋπολογισμός. 
Άρα 200εκατ. λιγότερα στις συντάξεις φέτος από ότι πέρυσι.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ούτε αμήχανος, ούτε άτολμος, ούτε αναξιό-
πιστος. Υπήρξαν πολιτικές που εφαρμόστηκαν με τους περιο-
ρισμούς του μνημονίου και έγινε ότι καλύτερο ήταν δυνατόν. 
Όταν βγήκαμε από μνημόνια κάναμε στροφή και δείξαμε το 
πραγματικό μας πρόσωπο. Γιατί ένα ασφαλιστικό σύστημα που 
στηρίζεται στην αναδιανομή είναι στον πυρήνα της πολιτικής 
μας.

ΒΡΟΥΤΣΗΣ: ΈΩΣ ΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ Η ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
Για 1,44 εκατ. μη μισθωτούς

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 
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Φορολογικά κίνητρα για την ασφάλιση κατοικίας από 
φυσικές καταστροφές θα συμπεριληφθούν στο μεσο-
πρόθεσμο πρόγραμμα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό 
γνωστοποίησε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
‘Αδωνις Γεωργιάδης, στη γενική συνέλευση της Ένωση 
Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), ενώ ο πρόεδρος 
της Ένωσης, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, από την πλευ-
ρά του ανέφερε ότι σύμφωνα με στοιχεία έρευνας που 
διενήργησε η Ένωση, το 67% των πολιτών δήλωσαν ότι 
θέλουν συμπληρωματικό συμβόλαιο στη σύνταξη.
Ο υπουργός στην ομιλία του υπογράμμισε ότι ο ιδιωτικός 
τομέας δεν είναι πρόβλημα, στην πορεία προς την ανάπτυ-
ξη, αλλά μέρος της λύσης, ενώ ο επικεφαλής της Τράπεζας 
της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, σημείωσε στην ομιλία 
του ότι, για να επιτύχει ο νέος θεσμός των Προσωπικών 
Συνταξιοδοτικών Προϊόντων, πρέπει η πολιτεία να τον 
αναγνωρίσει ως κομβική συνιστώσα του τρίτου πυλώνα 
ασφάλισης.
Ο κ. Στουρνάρας τόνισε ότι η ίδια φορολογική μεταχείρι-
ση είναι αναγκαίο να ισχύσει και για τα ομαδικά συντα-
ξιοδοτικά συμβόλαια. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ζωής 
διαχειρίζονται σημαντικού μεγέθους επαγγελματικά 
συνταξιοδοτικά κεφάλαια, με ετήσια ασφάλιστρα που 
ξεπερνούν σήμερα τα 200 εκατ. ευρώ. Καθώς αυτά τα 
συμβόλαια προσφέρονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, 
γίνεται αντιληπτό ότι από τα φορολογικά κίνητρα θα επω-
φεληθούν οι εργαζόμενοι σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
όπως ήδη επωφελούνται οι εργαζόμενοι σε μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε ταμεία επαγγελματικής 
ασφάλισης.
Κατά την άποψή μου, συμπλήρωσε ο κ. Στουρνάρας, θα 

πρέπει να υπάρχουν τα ίδια φορολογικά κίνητρα στην 
αντιμετώπιση της προαιρετικής συνταξιοδοτικής ασφά-
λισης των εργαζομένων σε όλες γενικά τις επιχειρήσεις, 
ανεξαρτήτως μεγέθους.
Ο Ά. Γεωργιάδης είπε ακόμη ότι η κυβέρνηση ακούει και 
αντιλαμβάνεται την ανάγκη ανάπτυξης της ασφαλιστικής 
αγοράς, αλλά πρέπει να «είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί 
ώστε να προσμετρήσουμε τις επιπτώσεις στα δημοσιονο-
μικά από τις όποιες εκπτώσεις στις εισφορές».
Τάχθηκε υπέρ της ελεύθερης αγοράς, αλλά με αυστηρή 
τήρηση των κανόνων και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι για 
πρώτη φορά έχουμε εφαρμογή του νόμου και ανάρτηση 
τιμοκατολόγων ιδιωτικών κλινικών προκειμένου ο καθέ-
νας να γνωρίζει τι πληρώνει.
Ο υπουργός γνωστοποίησε ακόμη ότι τους επόμενους 
μήνες θα υλοποιηθεί μεγάλος αριθμός ΣΔΙΤ στον τομέα 
υγείας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και στους διαγωνι-
σμούς για μικροβιολογικές εξετάσεις και για το μάνατζμεντ 
κάποιων νοσοκομείων.
«Η κυβέρνηση δεν βλέπει τον ιδιωτικό τομέα, ως αντίπα-
λο, ως πρόβλημα, αλλά ως λύση και σύμμαχο» όπως είπε.
Ο πρόεδρος της Ένωσης, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, 
σημείωσε ότι η ελληνική ασφαλιστική αγορά είναι ακόμη 
μακριά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τόνισε ότι δόθηκαν 
για αποζημιώσεις, μετά τις καταστροφές στη Μάνδρα, 
12,3 εκατ. ευρώ, ενώ με αναγωγή στο σύνολο των κα-
τοικιών, δηλαδή αν όλα τα σπίτια ήταν ασφαλισμένα, θα 
έδιναν οι ασφαλιστικές πάνω από 80 εκατ. ευρώ αποζη-
μιώσεις και αντίστοιχα, αν όλοι ήταν ασφαλισμένοι στο 
Μάτι, οι αποζημιώσεις θα ήταν πάνω από 200 εκατ. ευρώ. 
Ο ίδιος υπογράμμισε ότι στην Αθήνα μόνο το 15% των 
κατοικιών είναι ασφαλισμένο κι αυτό το γεγονός έχει τη 

σημασία του σε έναν ενδεχόμενο σεισμό.
Ο κ. Σαρρηγεωργίου άφησε αιχμές για την ταχύτητα με 
την οποία η κυβέρνηση προωθεί τις αλλαγές και σημείωσε 
χαρακτηριστικά ότι «είναι σαν να βλέπουμε ένα τρένο να 
έρχεται κατά πάνω μας και να μην κάνουμε τίποτα».
Ο ίδιος επικέντρωσε σε τρεις προτάσεις:
   - Φορολογικά κίνητρα για τον τρίτο και δεύτερο πυλώνα 
της ιδιωτικής ασφάλισης, καθώς και για τα επαγγελματικά 
ταμεία. Επίσης, αναφέρθηκε στην ανάγκη εξίσωσης των 
παροχών με τα επαγγελματικά ταμεία.
   - Φορολογικά κίνητρα προκειμένου να εκπίπτουν οι 
ασφαλίσεις στο κομμάτι της Υγείας και
   - φορολογικά κίνητρα για τις ασφαλίσεις σε ζημιές από 
φυσικές καταστροφές.
Ο πρόεδρος της Ένωσης τόνισε ότι σύμφωνα με έρευνα, 
διαπιστώνεται ότι το 67% των πολιτών δηλώνει ότι έχει 
ανάγκη συμπληρωματικής ασφάλισης και προς αυτήν την 
κατεύθυνση αναμένει να δοθούν κίνητρα ώστε οι ασφαλι-
στικές εισφορές να εκπίπτουν από το εισόδημα.
Επίσης, ανέφερε ότι υπάρχει αύξηση της ανάπτυξης του 
ασφαλιστικού κλάδου στο 8,7% του ΑΕΠ με κεφάλαια 
ύψους 4,4 δισ. ευρώ.
Ακόμη, υπογράμμισε ότι το κανονιστικό περιβάλλον 
προσδίδει αξιοπιστία αλλά επιφέρει και κόστος, ενώ ση-
μείωσε ότι η ασφαλιστική αγορά μπορεί να βοηθήσει και 
στην ανάπτυξη με πράσινες επενδύσεις.
Τέλος, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Τσίπρας 
εστίασε στην ανησυχία για την επιβράδυνση της παγκό-
σμιας οικονομίας και στις επιπτώσεις από τον κοροναϊό, 
αναφέρθηκε στα μέτρα που έλαβε η προηγούμενη κυ-
βέρνηση αλλά και στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την 
κοινωνική ασφάλιση.

Oι αποστολές έξυπνων συσκευών στην Ευρώπη θα ξεπε-
ράσουν τα 500 εκατομμύρια τεμάχια το 2023, από 436 
εκατομμύρια το 2019. Επίσης, μεταξύ 2020 και 2023, η 
αγορά των έξυπνων συσκευών στην Ευρώπη αναμένε-
ται να αυξηθεί κατά 3,5%, με τα έξυπνα ηχεία αλλά και 
τις συσκευές ήχου να είναι οι πιο σημαντικές κατηγορίες, 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα Canalys, της μεγαλύτερης 
εταιρίας ερευνών τεχνολογίας στον κόσμο, με την οποία 
ανακοίνωσε συνεργασία η Honor, με την ευκαιρία της 
παρουσίασης της νέας στρατηγικής της με ευρύ οικοσύ-
στημα προϊόντων.
   Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε στη Βαρκελώνη ο 
George Zhao, πρόεδρος της Honor, σύμφωνα με έρευνα 
της Canalys, το 41% των ερωτηθέντων έχουν μαζί τους 

περισσότερες από μία έξυπνες συσκευές, γεγονός που 
δείχνει αύξηση της ζήτησης για πιο έξυπνες και ψηφιακές 
εμπειρίες.
   Όπως ανακοινώθηκε, η Honor με τη νέα της στρατηγική 
που βασίζεται στο διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) πα-
ρουσιάζει ένα έξυπνο και ολοκληρωμένο οικοσύστημα 
που περιλαμβάνει έξυπνα κινητά, νέους φορητούς υπο-
λογιστές, έξυπνα ρολόγια με νέες εφαρμογές και έξυπνα 
ακουστικά που όλα έχουν τη δυνατότητα συνδεσιμότητας 
μεταξύ τους.
   Μεταξύ των νέων προϊόντων που ανακοινώθηκαν και 
θα έρθουν στην Ελλάδα είναι ο νέος φορητός υπολογιστής 
Honor MagicBook 14/15 με διάρκεια μπαταρίας έως και 
10 ώρες, γεγονός που σηματοδοτεί την είσοδο της Honor 

στην κατηγορία προϊόντων PC παγκόσμια. Στα χαρακτη-
ριστικά του ξεχωρίζει ο πολύ ισχυρός επεξεργαστής αλλά 
και η δυνατότητα σύνδεσης με όλα τα προϊόντα του οι-
κοσυστήματος. Το HONOR MagicBook θα είναι διαθέσιμο 
στις αγορές και στην Ελλάδα στα μέσα Μαρτίου.
   Στην Ελλάδα θα έρθουν και τα νέα ασύρματα αξεσου-
άρ με ενσωματωμένα τριπλά μικρόφωνα που διαθέτουν 
τεχνολογία που ο ήχος προσαρμόζεται στον θόρυβο του 
εξωτερικού περιβάλλοντος και επιτρέπει εξαιρετική ποι-
ότητα κλήσεων ακόμα και σε περιβάλλοντα με δυνατούς 
θορύβους. Στην ελληνική αγορά θα είναι διαθέσιμα τον 
Απρίλιο.

ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΥΠΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Οι αποστολές θα ξεπεράσουν τα 500 εκατ.τεμάχια
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Εύκολα και γρήγορα, με μόλις τέσσερα «κλικ», θα μπορούν να 
δηλώσουν οι ιδιοκτήτες τα «ξεχασμένα» τετραγωνικά των ακι-
νήτων τους, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα μπει 
σε λειτουργία από το μεσημέρι (ώρα 14:00) της προσεχούς Πέ-
μπτης, σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ.
Η πλατφόρμα θα βρίσκεται σε μπάνερ στις ιστοσελίδες των 
υπουργείων Εσωτερικών  www.ypes.gr και Ψηφιακής Δι-
ακυβέρνησης  www.mindigital.gr , της ΚΕΔΕ 
www.kedke.gr  και της γενικής γραμματείας Πληροφορι-
ακών Συστημάτων www.gsis.gr
Όσοι δήμοι επιθυμούν θα μπορούν να φιλοξενήσουν την 
πλατφόρμα στην ιστοσελίδα τους με μεταδρομολόγηση 
από τη διεύθυνση tetragonika.govapp.gr.
Την ηλεκτρονική εφαρμογή παρουσίασαν οι υπουργοί 
Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος και Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο γενικός γραμμα-
τέας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), 
Γιώργος Πιτσιλής και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης 
Παπαστεργίου και ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών 
Συστημάτων, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.
Με την συγκεκριμένη υπηρεσία, αποφεύγονται ατελείωτες 
ουρές στις υπηρεσίες των δήμων, αμέτρητες χαμένες ερ-
γατοώρες και άσκοπη ταλαιπωρία των πολιτών.
Μέσω της πλατφόρμας οι ιδιοκτήτες προβαίνουν σε αρχι-
κή δήλωση της επιφάνειας των ακινήτων τους στον οικείο 
δήμο ή διορθώνουν τα πραγματικά τετραγωνικά χωρίς 

την επιβολή προστίμων για το παρελθόν, και χωρίς ανα-
δρομικές χρεώσεις. Η διόρθωση αφορά στις περιπτώσεις 
που το εμβαδόν που καταγράφεται στους λογαριασμούς 
της ΔΕΗ είναι μικρότερο από το πραγματικό, που εμ-
φανίζεται στο Ε9. Εάν συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή το 
εμβαδόν στους λογαριασμούς είναι μεγαλύτερο από το 
πραγματικό, τότε οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να το δηλώσουν 
αυτοπροσώπως στον οικείο δήμο μαζί με την προσκόμιση 
των απαιτούμενων δικαιολογητικών. 
Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων είναι μέχρι την 
31η Μαρτίου 2020, ενώ όσοι μπουν στη ρύθμιση για την 
τακτοποίηση αυθαιρέτων μετά από αυτή την ημερομηνία, 
η σχετική προθεσμία είναι έως τις 30 Ιουνίου 2020. Η πλη-
ρωμή των πρόσθετων εμβαδών θα ισχύσει αναδρομικά 
από την 1η Ιανουαρίου 2020, όποτε και αν δηλωθούν, 
ενώ υπολογίζεται ότι οι νέες (αυξημένες) χρεώσεις για 
τέλη καθαριότητας και φωτισμού, ΤΑΠ και δημοτικό φόρο 
θα εμφανιστούν στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς 
του ηλεκτρικού ρεύματος τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβρη. 
Αρκεί οι δήμοι να έχουν επεξεργαστεί μέχρι τότε τις αιτή-
σεις των ιδιοκτητών.
Για τη δήλωση δεν απαιτείται η υποβολή κανενός δικαιο-
λογητικού, καθώς γίνεται μέσω της πλατφόρμας σε τέσσε-
ρα απλά βήματα:
Βήμα 1ο: Είσοδος στο σύστημα με τους κωδικούς του 
taxisnet.

Βήμα 2ο: Επιλέγεται ο δήμος που ανήκει το κάθε ακίνητο 
που θα πρέπει να δηλωθεί ξεχωριστά.
Βήμα 3ο: Εμφανίζεται λίστα με τα δηλωμένα ακίνητα, 
από τα οποία επιλέγεται αυτό που θα πρέπει να τροπο-
ποιηθεί. Η διαφορά ανάμεσα στα τετραγωνικά μέτρα που 
είναι δηλωμένα στο Ε9 και σε εκείνα βάσει των οποίων 
γίνεται μέχρι τώρα η χρέωση των δημοτικών τελών εμ-
φανίζεται αυτόματα.
Βήμα 4ο: Υποβάλλεται η δήλωση.
Η διόρθωση μπορεί να γίνει και μέσω σχετικής πλατφόρ-
μας που έθεσε σε εφαρμογή ορισμένος αριθμός δήμων. 
Όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία μπορούν 
να προβούν στη διόρθωση με την αυτοπρόσωπη παρου-
σία τους στον οικείο δήμο, προσκομίζοντας τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά. 
Την εφαρμογή ανέπτυξε η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με τη γε-
νική γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας που 
διαχειρίζεται και με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσό-
δων (ΑΑΔΕ).
Η ρύθμιση αφορά κάθε είδους ακίνητα (ηλεκτροδοτού-
μενα και μη), δηλαδή κατοικίες, καταστήματα, γραφεία, 
αποθήκες, βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους κτι-
ρίων και πολυκατοικιών, βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς 
και ακάλυπτους χώρους, νόμιμα ή τακτοποιημένα αυθαί-
ρετα.

Στη λίστα με τα πιο θεαματικά αεροδρόμια της Ευρώπης 
συγκαταλέγεται το πλήρως εκσυγχρονισμένο από την 
Fraport Creece αεροδρόμιο της Σκιάθου, «Αλέξανδρος 
Παπαδιαμάντης», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Το PrivateFly οργανώνει και τη φετινή χρονιά τα αεροδρο-
μικά βραβεία, κατατάσσοντας τα καλύτερα αεροδρόμια 
του κόσμου σε έξι γεωγραφικές κατηγορίες: την Ευρώπη, 
Βόρεια Αμερική, Νότια Αμερική, Κεντρική Αμερική & Κα-
ραϊβική, Ασία, Αφρική και Μέση Ανατολή και Αυστραλία.
Στο σύνολό τους για το 2020 επιλέχθηκαν 74 αεροδρόμια 
με πολύ διαφορετικά κριτήρια, όπως είναι τοποθεσία τους 
και αν αυτά βρίσκονται για παράδειγμα σε αστικές περι-
οχές, σε νησιωτικά και παράκτια σημεία ή σε οροσειρές.

Ο κατάλογος με τα συμμετέχοντα αεροδρόμια έχει διαμορ-
φωθεί και με βάση τα πιο δημοφιλή για τους ψηφοφόρους, 
τα προηγούμενα χρόνια. Οι ψηφοφόροι καλούνται να επι-
λέξουν το αγαπημένο τους αεροδρόμιο σε κάθε κατηγορία 
με το αεροδρόμιο της Σκιάθου να φιγουράρει για πρώτη 
φορά στην κατηγορία «Θεαματικά Αεροδρόμια» της Ευ-
ρώπης, καθώς προσφέρει μερικές από τις πιο θεαματικές 
από/προσγειώσεις στον κόσμο και αποτελεί σημείο ανα-
φοράς για την παγκόσμια κοινότητα των plane spotters. 
Δεν είναι τυχαίο, ότι αποκαλείται από τους λάτρεις του 
είδους ως το «Saint Martin» της Ελλάδας. Η ψηφοφορία 
έχει ήδη ξεκινήσει και θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Μαρτίου.
Υπενθυμίζεται ότι, οι εργασίες αναβάθμισης του αεροδρο-

μίου της Σκιάθου έχουν ολοκληρωθεί και περιλαμβάνουν 
επέκταση κατά 2.185 τμ και ανακαίνιση του υπάρχοντος 
αεροσταθμού, αναδιαμόρφωση του χώρου στάθμευσης 
των αεροσκαφών, κατασκευή νέου πυροσβεστικού σταθ-
μού, 10% αύξηση των σημείων check-in, 70% αύξηση 
του συνολικού αριθμού πυλών, διπλασιασμό των ιμά-
ντων παραλαβής αποσκευών, κατασκευή νέου φυλακίου 
ελέγχου πρόσβασης στην περιοχή δραστηριοτήτων αερο-
σκαφών, εγκατάσταση μοντέρνου συστήματος ελέγχου 
και διαχείρισης αποσκευών, ανάπλαση περιβάλλοντος 
χώρου και χώρου στάθμευσης οχημάτων.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ Η  ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ «ΞΕΧΑΣΜΕΝΩΝ» ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ
Μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας

ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΠΙΟ ΘΕΑΜΑΤΙΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
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Πρεμιέρα σήμερα για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτή-
σεων υπαγωγής στη ρύθμιση των 24-48 δόσεων για όσους 
έχουν χρέη στην Εφορία, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Οι 
φορολογούμενοι θα μπορούν να τακτοποιήσουν τακτικές 
οφειλές (φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ) σε έως 24 δόσεις 
χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Για τις έκτακτες οφειλές (φόρος 
κληρονομιάς, φόροι που προκύπτουν μετά από έλεγχο) θα 
υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια.
Σημειώνεται ότι στην πάγια ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν 
όσοι φορολογούμενοι είχαν αρρύθμιστες οφειλές την 1η Νο-
εμβρίου 2019, αλλά και όσοι έχουν εντάξει τα χρέη τους στην 
ρύθμιση των 12-24 δόσεων μετά την 1η Νοεμβρίου 2019.
Ειδικότερα οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα 
εξής:
- Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές που δεν είχαν υπαχθεί σε 
οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση η οποία κατά την 1η Νο-
εμβρίου 2019 ήταν σε ισχύ. Μετά από επιλογή του οφειλέτη 
δύνανται να ρυθμιστούν και:
* οι βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, οφειλές ή 

δόσεις οφειλών και
* οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, οφειλές που 
τελούν σε αναστολή πληρωμής.
- Οι τακτικές οφειλές (ΕΝΦΙΑ φόρος εισοδήματος) μπορούν να 
ρυθμιστούν έως και σε 24 δόσεις χωρίς εισοδηματικά κριτή-
ρια.
- Οι έκτακτες οφειλές (φόρος κληρονομιάς, πρόστιμα) μπο-
ρούν να ρυθμιστούν έως και σε 48 δόσεις ανάλογα με το ύψος 
του εισοδήματος.
- Η καταβολή της πρώτης δόσης θα γίνεται μέσα σε 3 εργά-
σιμες ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης ενώ οι 
επόμενες δόσεις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων 
μηνών.
- Η ελάχιστη μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ 
- Η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης θα έχει ως συνέπεια 
την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 15%. Η δόση αυτή με 
την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργό-
τερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής 
της επόμενης δόσης.

- Σε οφειλές που ρυθμίζονται μέχρι και 12 δόσεις, ο τόκος θα 
υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετή-
σιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια 
αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα 
πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές 
επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της 
Ελλάδος πλέον 0,25%, ετησίως υπολογιζόμενο.
- Σε οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 12 μηνιαίες 
δόσεις, το επιτόκιο προσαυξάνεται κατά 1,5%.
- Στην περίπτωση που κάποιος οφειλέτης του Δημοσίου στα-
ματήσει να πληρώνει τις δόσεις για την εξόφληση του χρέους 
(τακτικής ή έκτακτης οφειλής) για να μπορέσει να επανεντα-
χθεί στη ρύθμιση θα πρέπει να πληρώσει διπλή προκαταβο-
λή, θα αφαιρεθούν οι δόσεις που ήταν συνεπής, ενώ το επιτό-
κιο θα είναι προσαυξημένο κατά 1,5 μονάδες.
- Όσοι οφειλέτες είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των όρων 
της ρύθμισης, κατά την καταβολή της τελευταίας δόσης, θα 
απαλλάσσονται από την πληρωμή ποσού που ισούται με το 
25% των τόκων που έχουν επιβαρύνει το ποσό των δόσεων 
της ρυθμιζόμενης οφειλής. 

Σκληρή απάντηση εξέδωσε σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το 
γραφείο τύπου του ΥΠΕΝ σχετικά με τη χθεσινή ομιλία του 
προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αλ. Τσίπρα για τα θέματα του περι-
βάλλοντος:
«Ο κ. Τσίπρας συνεχίζει υποκριτικά να παραδίδει μαθήματα 
περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Είναι το κόμμα του που ακύ-
ρωσε μια σειρά από μονάδες για σύγχρονη επεξεργασία των 
απορριμμάτων. Είναι το κόμμα του που συνεχίζει να κάνει 
αφισορύπανση σε όλη την Ελλάδα. Είναι το κόμμα του που 

τάσσεται με το λιγνίτη. Είναι το κόμμα του που αδιαφορεί για 
τη ρύπανση της ΛΑΡΚΟ», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Και συνεχίζει: «Οι Έλληνες πολίτες μπορούν πια να συγκρί-
νουν. Και καθώς θα ξεδιπλώνεται η περιβαλλοντική ατζέντα 
της κυβέρνησης για την απολιγνιτοποίηση, για την ενεργειακή 
εξοικονόμηση, για την ηλεκτροκίνηση, για την απόσυρση των 
πλαστικών μιας χρήσης, για την ολοκληρωμένη διαχείριση 
των αποβλήτων, για τη στήριξη της κυκλικής οικονομίας, οι 
συγκρίσεις θα είναι ολοένα και περισσότερο εις βάρος του».

Μάλιστα, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, «αυτό θα φανεί και με το 
νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νο-
μοθεσίας, που θα παρουσιαστεί την Πέμπτη στο Υπουργικό 
Συμβούλιο και στη συνέχεια θα δοθεί στη δημοσιότητα».
«Η ελληνική κυβέρνηση και στο περιβάλλον ακολουθεί το 
δρόμο των προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών», καταλήγει 
στην ανακοίνωσή του το ΥΠΕΝ.

Στην έδρα του ΟΟΣΑ στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο υπουρ-
γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης ως 
επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας για το τελικό στά-
διο της διαδικασίας Εξέτασης των Περιβαλλοντικών επιδόσε-
ων της Ελλάδας τα τελευταία 10 χρόνια από τον Οργανισμό, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

Μετά το πέρας της συνάντησης πρόκειται να οριστικοποιη-
θεί η τελική έκθεση του Οργανισμού (OECD Environmental 
Performance Review of Greece) για τη χώρα μας, η οποία θα 
περιλαμβάνει αναλυτική πληροφόρηση για το σύνολο των 
περιβαλλοντικών ζητημάτων που αφορούν την Ελλάδα με τις 
σχετικές διαπιστώσεις και συστάσεις του ΟΟΣΑ.

Σημειώνεται ότι στις 26 Φεβρουαρίου εξετάζονται αποκλειστι-
κά οι περιβαλλοντικές επιδόσεις της Ελλάδας από τον ΟΟΣΑ, 
ενώ ο κ. Χατζηδάκης θα ενημερώσει δια ζώσης τους επικεφα-
λής του Οργανισμού.

Την Ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομι-
κό έτος 2017 παρέδωσε στον πρόεδρο της Βουλής των Ελλή-
νων, Κων. Τασούλα, ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
Ιω. Σαρμάς, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
    Η Έκθεση περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των ελεγκτικών 
εργασιών του ανωτάτου δικαστηρίου κατά το έτος 2017 και 

διατυπώνει τις παρατηρήσεις του στην εκτέλεση του προϋ-
πολογισμού και στην εφαρμογή των κανόνων του Δημοσίου 
Λογιστικού και του Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δη-
μοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
    Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Βουλής, ο κ. Τασού-
λας ευχαρίστησε τον πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για 

την ενημέρωση που του παρείχε και τον διαβεβαίωσε ότι η 
Έκθεση θα διαβιβαστεί στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες και θα 
τεθεί σε συζήτηση στις συναρμόδιες Επιτροπές της Βουλής.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 24-48 ΔΟΣΕΩΝ 
Για όσους έχουν χρέη στην Εφορία  

ΥΠΕΝ: ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ Κ. ΤΣΙΠΡΑ

ΣΤΟΝ ΟΟΣΑ Ο Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
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Για την αφετηρία μίας νέας εποχής για την κρουαζιέρα στη χώρα μας, 
που ενδυναμώνει τη θέση και το ρόλο του λιμανιού του Πειραιά, στον 
παγκόσμιο χάρτη, έκανε λόγο ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, κατά τη σημερινή τελετή έναρξης 
εργασιών επέκτασης του σταθμού κρουαζιέρας, που θα δημιουρ-
γήσει δύο νέες θέσεις πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων «νέας γενιάς», 
μήκους μεγαλύτερου των 280 μέτρων σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ..
Σημειώνεται ότι το έργο «Επέκταση Επιβατικού Λιμένα» είναι μία από 
τις υποχρεωτικές επενδύσεις του συνολικού επενδυτικού σχεδίου της 
COSCO SHIPPING για τον ΟΛΠ και έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
τους 32 μήνες. 
Ο υπουργός Ναυτιλίας είπε ότι στη Μεσόγειο μετέχουν κάθε χρόνο σε 
κρουαζιέρες περίπου 26 εκατομμύρια επιβάτες, από τους οποίους το 
1.100.000 φθάνει στο λιμάνι του Πειραιά.
«Αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη είναι η προοπτική, με την ολοκλήρω-
ση των έργων. Η κυβέρνηση συνολικά και ειδικότερα το υπουργείο 
Ναυτιλίας θεώρησε άμεση προτεραιότητα την έγκριση του master 
plan του ΟΛΠ, που ολοκληρώθηκε σε μόλις τρεις μόλις μήνες, μετά 
από χρόνια καθυστερήσεων που κόστισαν στο λιμάνι στην πόλη και 
την ελληνική οικονομία γενικότερα», ανέφερε.

Ο κ. Πλακιωτάκης τόνισε ότι στο Λιμάνι του Πειραιά, θα υλοποιη-
θούν σημαντικά έργα, ύψους άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ, 
ενώ εκ μέρους του πρωθυπουργού επαίνεσε τη διοίκηση του ΟΛΠ, 
για το γεγονός ότι προχώρησε άμεσα στην έναρξη υλοποίησης του 
επενδυτικού της πλάνου, με αφετηρία την επέκταση του σταθμού 
κρουαζιέρας.
Αναφερόμενος στον θαλάσσιο τουρισμό, είπε ότι πρόκειται για 
προνομιακή δραστηριότητα για τη χώρα μας που αναπτύσσεται σε 
ιδανικό περιβάλλον, προσθέτοντας ότι ήδη το υπουργείο Ναυτιλίας 
προχώρησε και σε νομοθετικές πρωτοβουλίες εκσυγχρονισμού 
του θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία του κλάδου των σκαφών 
αναψυχής.
Συμπλήρωσε εξάλλου ότι θα ληφθούν και αποφάσεις με στόχο την 
ενίσχυση του αριθμού των κρουαζιερόπλοιων που θα ταξιδεύουν 
στην χώρα μας και στα νησιά μας.
Πρόεδρος ΟΛΠ Yu Zenggang: Είμαστε στο ίδιο πνεύμα με την ανά-
πτυξη που προσδοκά η χώρα 
Το πρόγραμμα της ΟΛΠ έχει ως στόχο την επιπλέον αναβάθμιση του 
λιμανιού του Πειραιά, προκειμένου να μπορεί να υποδέχεται κρουα-
ζιερόπλοια όλων των δυνατοτήτων και είναι στο ίδιο πνεύμα με την 

ανάπτυξη που προσδοκά η χώρα, δήλωσε από την πλευρά του ο 
πρόεδρος της εταιρείας κ. Yu Zenggang.
Αναφερόμενος στις επιπτώσεις από τον κοροναϊό είπε ότι αυτό είχε 
αρχικά αρνητικό αντίκτυπο στην τουριστική κινεζική βιομηχανία 
ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι η κινεζική κυβέρνηση θα μπορέσει να 
αντιμετωπίσει τα όποια κρούσματα άμεσα. «Πιστεύουμε ακράδαντα 
ότι με τη στήριξη των φίλων μας σε όλο τον κόσμο η κινεζική κυβέρ-
νηση θα ξεπεράσει την επιδημία αυτή και θα κερδίσει τη μάχη ενάντια 
στον ιό», τόνισε.
Συμπλήρωσε εξάλλου ότι το 2019, 160 εκατομμύρια Κινέζοι τουρί-
στες ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο αναφέροντας ότι προφανώς αυτό 
το ρεύμα έχει μειωθεί λόγω της επιδημίας.
Ο κ. Yu Zenggang εξέφρασε την εκτίμηση ότι παρά τις επιπτώσεις από 
τον κοροναϊό περισσότεροι Κινέζοι τουρίστες φέτος θα ταξιδέψουν 
στην Ελλάδα προκειμένου να απολαύσουν «τον καταπληκτικό ήλιο 
αυτή της χώρας». 
Πρόσθεσε επίσης ότι μετά την ολοκλήρωση αυτού του έργου στο λι-
μάνι του Πειραιά θα υπάρχουν δύο νέες προβλήτες υποδοχής κρου-
αζιερόπλοιων νέας γενιάς, μήκους μεγαλύτερου των 280 μέτρων με 
φέρουσα ικανότητα 60.000 επιβατών.

«Θέλουμε ο Πειραιάς να γίνει παγκόσμιο κέντρο κρουαζιέρας 
και οφείλουμε η Αττική να καταστεί παγκόσμιος τουριστικός 
προορισμός υγείας και ευεξίας» δήλωσε σήμερα ο περιφε-
ρειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, κατά την ομιλία του 
στην τελετή έναρξης των εργασιών  επέκτασης του σταθμού 
κρουαζιέρας στον ΟΛΠ σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ο κ. Πατούλης είπε ότι για να γίνουν όλα αυτά χρειάζονται 
επενδύσεις σε θάλασσα και στεριά και ότι ο στόχος για να επι-
τευχθεί απαιτεί συνέργειες και συνεργασίες, ανοιχτά μυαλά και 
όχι ιδεοληψίες που μας καθηλώνουν στο χθες. 
«Απαιτεί καθαρούς κανόνες, σεβασμό στις τοπικές ανάγκες και 
στο περιβάλλον και φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς 
έτσι μόνο μπορούμε να προσελκύσουμε ιδιωτικά κεφάλαιά 

που είναι απαραίτητα για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της 
Αττικής και της πατρίδας μας», τόνισε. 
Είπε επίσης ότι το λιμάνι θα πρέπει να διαθέτει τη δική του ναυ-
πηγοεπισκευαστική ζώνη που θα δίνει δουλειά και αξιοπρεπές 
εισόδημα στους ανθρώπους, να μπορεί να φιλοξενεί τον ανα-
γκαίο αριθμό κοντέινερ που θα τροφοδοτούν με εμπόρευμα 
όλη τη βόρεια και κεντρική Ευρώπη αλλά και να μπορεί να 
υποδέχεται χιλιάδες επιβάτες κρουαζιέρας. 
Αναφερόμενος στο έργο είπε ότι είναι τα μεγαλύτερα έργα που 
έχουν γίνει ποτέ στην περιοχή, με την περιφέρεια Αττικής στην 
πρώτη γραμμή. 
Πρόσθεσε ότι το  έργο είναι μεγάλο, όχι μόνο όσον αφορά 
τον προϋπολογισμό του που φθάνει τα 120 εκατ. ευρώ, αλλά 

κυρίως προς την προστιθέμενη αξία που θα δημιουργήσει για 
την τοπική και εθνική οικονομία. 
Σημειώνεται ότι το έργο «Επέκταση Επιβατικού Λιμένα» συ-
μπεριελήφθη από την Περιφέρεια Αττικής στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα Αττικής 2014-2020 με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
Περιλαμβάνει  δύο θέσεις ελλιμενισμού με δυναμικότητα 
4.000 επιβατών, κρηπιδότοιχους συνολικού μήκους 3.000 
μέτρων και βάθους 18, νέους χερσαίους χώρους επιφάνειας 
άνω των 140.000 τετραγωνικών μέτρων, ένα κυματοθραύ-
στη συνολικού μήκους 1.100 μέτρων και νέα δίκτυα αποχέ-
τευσης οπτικών ινών και δικτύου ηλεκτρισμού και νερού.

Επτά προτάσεις έχει καταθέσει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επι-
μελητήριο Πειραιά με αφορμή την έναρξη των εργασιών για την 
«Επέκταση Επιβατικού Λιμένα» στον ΟΛΠ.
Οι προτάσεις σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕείναι οι ακόλουθες:
- Οργάνωση του τμήματος κρουαζιέρας στο «Maritime Hellas» 
που θα συγκεντρώσει όλες τις υπηρεσίες που χρειάζεται το 
κρουαζιερόπλοιο με παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε 
χαμηλή προσφερόμενη τιμή και με κοινό marketing.
 - Δημιουργία και προώθηση ειδικής εφαρμογής για κινητά τη-
λέφωνα που στοχεύει στην τουριστική παρουσίαση του Πειραιά 
(καταστήματα, μουσεία, ιστορία κ.ά.)  
- Κατασκευή διαδραστικών τουριστικών πινακίδων «beacons» 
στο λιμάνι και την πόλη του Πειραιά, που θα συνδέονται με την 

εφαρμογή GPS.
- Δημιουργία διαγράμμισης τουριστικής κυκλικής διαδρομής 
για πεζούς και ποδηλάτες από το λιμάνι προς το κέντρο της πό-
λης και αντίστροφα.
- Οργάνωση «happenings» στο χώρο του λιμανιού με μπάντες, 
παραδοσιακούς χορούς, με διαφήμιση παραδοσιακών ελληνι-
κών προϊόντων και γαστρονομίας.
- Παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με γνωστές, διε-
θνώς, αρχαίες τραγωδίες και κωμωδίες στα αγγλικά, για τους 
επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων.
 - Προώθηση ελληνικών προϊόντων στα εστιατόρια και τα κατα-
στήματα των κρουαζιερόπλοιων.
Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Βασίλης Κορκίδης δήλωσε σχε-

τικά:
«Η κρουαζιέρα είναι ένα δυνατό «πεδίο» πάνω στο οποίο 
μπορούν να αναπτυχθούν δράσεις και συνέργειες οι οποίες θα 
συμβάλουν στην περαιτέρω προώθηση του τουριστικού brand. 
Το Ε.Β.Ε.Π. υποστηρίζει την αύξηση του θαλάσσιου τουρισμού 
και βεβαίως την ανάπτυξη των κατάλληλων υποδομών. Όσον 
αφορά στον Πειραιά το επιμελητήριο θα βοηθήσει στην ανά-
πτυξη της «homeport» κρουαζιέρας στο λιμάνι του Πειραιά, που 
μπορεί να επιφέρει έως και πενταπλάσια οικονομικά οφέλη, σε 
σχέση με την «transit» κρουαζιέρα, όχι μόνο για την οικονομία 
της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, αλλά και για την εθνική μας 
οικονομία».

Γ.ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΙΑ 
Με ανοιχτά μυαλά και όχι με ιδεοληψίες που μας καθηλώνουν στο χθες

ΕΠΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΒΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 
Με την ευκαιρία της έναρξης των εργασιών για την «Επέκταση Επιβατικού Λιμένα» στον ΟΛΠ
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Σημαντικά έργα πολιτισμού στην περιφέρεια της Δυτι-
κής Ελλάδας, που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση, 
είτε στη τρέχουσα, είτε και στην επόμενη προγραμματι-
κή περίοδο, όπως η ανάδειξη και ενοποίηση μνημείων 
του ιστορικού κέντρου της Πάτρας, δηλαδή το Ρωμαϊ-
κό Ωδείο, ο Ρωμαϊκός Ιππόδρομος, κά, η ολοκλήρωση 
της αναστύλωσης στο Αρχαίο Γυμνάσιο της Ολυμπίας 
και ο σχεδιασμός για την προστασία και αναστύλωση 
των γεφυριών του Αιτωλικού, συζητήθηκαν κατά την 
διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 
στην Πάτρα, μεταξύ της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας 
Μενδώνη, του γενικού γραμματέα Πολιτισμού, Γιώρ-
γου Διδασκάλου και του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλά-
δας, Νεκτάριου Φαρμάκη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Μάλιστα, όπως ανέφερε σε δηλώσεις που έκανε η 
υπουργός Πολιτισμού, «διαπιστώνουμε και εδώ αυτό 
που βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή πράγματα 
τα οποία θα μπορούσαν να έχουν γίνει τέσσερα χρόνια 
πριν, δεν έγιναν.» Όμως, όπως πρόσθεσε, «δεν πειρά-
ζει, εμείς κοιτάμε μπροστά και πρέπει να καλύψουμε 
τον χρόνο που χάθηκε».
   Επίσης, στην σύσκεψη τέθηκε και το ζήτημα της 
επικαιροποίησης των σχεδιασμών, ώστε να προχωρή-
σουν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα οι προ-
γραμματικές συμβάσεις, με σκοπό την προώθηση των 
έργων άμεσης προτεραιότητας, όπως η αποκατάσταση 
του δημοτικού θεάτρου «Απόλλων» της Πάτρας, η με-
τατροπή των παλαιών καπναποθηκών Παπαπέτρου 
στο Αγρίνιο σε μουσείο και πολυχώρο εκδηλώσεων, 
αλλά και η αναστήλωση του αρχαίου θεάτρου Στρά-
του, στην Αιτωλοακαρνανία.
   Να σημειωθεί ότι στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 

«Δυτική Ελλάδα 2014-2020», είναι ενταγμένα έργα 
συνολικού προϋπολογισμού 5,6 εκατ. ευρώ, στα 
οποία, μεταξύ άλλων, είναι η αποκατάσταση του «Ξε-
νοκράτειου» στο Μεσολόγγι και η μετατροπή του σε 
μουσείο, η ψηφιοποίηση συλλογών της δημοτικής βι-
βλιοθήκης Πατρών, η αποκατάσταση και αναβάθμιση 
του μουσείου Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην 
Αρχαία Ολυμπία, το περιβαλλοντικό παρατηρητήριο 
του δήμου Αγρινίου και το «Σπίτι του Τουρίστα» στο 
Μεσολόγγι, που αφορά την υλοποίηση ψηφιακών 
υπηρεσιών ολοκλήρωσης θεματικών τουριστικών δι-
αδρομών της περιοχής.
   Σε δηλώσεις που έκανε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα 
Μενδώνη, στάθηκε ιδιαίτερα στο έργο της αναστύλω-
σης του Αρχαίου Γυμνασίου της Ολυμπίας, λέγοντας 
μεταξύ άλλων: «Ο αρχαιολογικός χώρος της Ολυμπίας 
έχει μείνει εκεί που σταμάτησε η χρηματοδότηση του 
προηγούμενου έργου, σε ό,τι αφορά την αποκατάστα-
ση του Γυμνασίου. Και το έργο αυτό πρέπει να ολο-
κληρωθεί. Γιατί ο αρχαιολογικός χώρος της Ολυμπίας 
πρέπει να ενοποιηθεί. Το συγκεκριμένο Γυμνάσιο είναι 
το μοναδικό στον κόσμο, είναι αυτό που γίνονταν οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή, επι-
σκέπτες και πολίτες, να το απολαύσουν αποκατεστημέ-
νο στην πραγματική του εικόνα».
   Επίσης, η υπουργός Πολιτισμού μίλησε και για τα 
αστικά κέντρα, επισημαίνοντας ότι «επλήγησαν περισ-
σότερο στην δεκαετία της κρίσης την οποία αφήνουμε 
πίσω μας, για αυτό και πρέπει να τα ενισχύσουμε».
   Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «αυτό που 
επιθυμεί και η Περιφέρεια, είναι η ανάδειξη του ιστορι-
κού κέντρου της Πάτρας, όπου έχουμε πολύ σημαντικά 

ρωμαϊκά μνημεία, τα οποία μέσω της ανάδειξης τους 
από την Εφορεία Αρχαιοτήτων μπορούν να δώσουν 
προστιθέμενη αξία στο ήδη εξαιρετικά μεγάλο και ση-
μαντικό πολιτιστικό απόθεμα της πόλης».
   Η Λίνα Μενδώνη μίλησε και για το δημοτικό θέατρο 
«Απόλλων» της Πάτρας, λέγοντας ότι «έχουν γίνει 
ατέρμονες συζητήσεις, οι οποίες δεν έχουν καταλήξει 
σε χειροπιαστό αποτέλεσμα για τον κόσμο» και πρό-
σθεσε: «Αυτό θέλουμε να το αλλάξουμε. Είμαστε πλέον 
σε μία στιγμή που μπορούμε να πούμε ότι τους επόμε-
νους δύο μήνες θα έχουμε προχωρήσει τη προγραμμα-
τική σύμβαση για τον «Απόλλωνα»». 
   Αναφερόμενη στο Αγρίνιο, είπε ότι «πρόθεσή μας 
είναι να προχωρήσει η προγραμματική σύμβαση για 
την ανάπλαση των καπναποθηκών Παπαπέτρου και 
για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Στράτου».
   Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελ-
λάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, τόνισε στις δηλώσεις του 
ότι «στόχος μας είναι να ξεκολλήσουμε σημαντικά έργα 
και να τα παραδώσουμε στον πολίτη της Δυτικής Ελλά-
δας, ώστε να τα χαίρεται, να τα απολαμβάνει και να εί-
ναι περήφανος για την ιστορία και τον πολιτισμό του».
   Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μετείχαν ακό-
μη, ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Τουρισμού, 
Νίκος Κοροβέσης, η προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσί-
ας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής 
Ελλάδας, ‘Αλκηστις Σταθοπούλου, καθώς επίσης και 
υπηρεσιακά στελέχη των κεντρικών υπηρεσιών του 
υπουργείου Πολιτισμού, οι προϊστάμενοι των τοπικών 
Εφορειών Αρχαιοτήτων και υπηρεσιακά στελέχη της 
περιφέρειας.

Tην πρώτη Car Sharing εφαρμογή στην Ελλάδα μέσα 
στις επόμενες μέρες, καθώς βρίσκεται ήδη στη διαδι-
κασία πιλοτικής λειτουργίας, θα παρουσιάσει η Avis σε 
συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων. Μέσα από αυτή την 
εφαρμογή, όπως ανέφερε σήμερα ο διευθύνων σύμβου-
λος της Avis, Ανδρέας Ταπραντζής, βασικός στόχος είναι 
η παροχή εύκολων λύσεων μετακίνησης για όλους μέσα 
στην πόλη, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα αποσυμφόρηση 
του αστικού κέντρου, καθώς και βελτίωση του περιβαλ-
λοντικού αποτυπώματος της Αθήνας, σύμφωνα με το 

ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Ο κύκλος εργασιών της Avis για το 2019, όπως ανα-
κοινώθηκε σήμερα, έκλεισε στα 190 εκατ., με κέρδη 
προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στα 95 
εκατομμύρια ευρώ και κέρδη προ φόρων (PBT) στα 31 
εκατ. ευρώ, ενώ η αξία ενεργητικού της εταιρίας σήμε-
ρα, ξεπερνάει τα 500 εκατ. ευρώ.
   Το 2019 η Avis προχώρησε σε επενδύσεις ύψους 200 
εκατ. ευρώ, δίνοντας έμφαση στην ανανέωση και με-
γέθυνση του στόλου της, ο οποίος ξεπέρασε τα 38.000 

οχήματα. Με την αγορά 11.000 νέων οχημάτων, η 
εταιρία υλοποίησε το 10% των ταξινομήσεων της ελ-
ληνικής αγοράς αυτοκινήτου, αυξάνοντας κατά 30% 
τους πελάτες της στις υπηρεσίες μακροχρόνιων μισθώ-
σεων (leasing). Θετικές ήταν οι επιδόσεις της Avis και 
στις υπηρεσίες βραχυχρόνιων μισθώσεων (rent a car), 
συγκεντρώνοντας πάνω από 2 εκατ. ημέρες ενοικίασης 
μέσα στο 2019, ενισχύοντας ουσιαστικά το τουριστικό 
προϊόν της χώρας.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Δ. ΕΛΛΑΔΑ
-Λ. Μενδώνη: Κοιτάμε μπροστά και πρέπει να καλύψουμε τον χρόνο που χάθηκε

H ΠΡΩΤΗ CAR SHARING ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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«Αιώνια Μητρόπολη του Κόσμου» φιλοδοξεί να καθιερώσει την 
Αθήνα η νέα τουριστική καμπάνια που παρουσίασε σήμερα η 
Περιφέρεια Αττικής, σε ειδική εκδήλωση που έλαβε χώρα στο 
μουσείο της Ακρόπολης, παρουσία εκπροσώπων της Βουλής, 
του υπουργείου Τουρισμού και φυσικά της ηγεσίας της Περι-
φέρειας.
   Με όχημα 3 βίντεο μυθοπλασίας (Storytelling) και 8 επιπλέ-
ον θεματικά σποτ για τα τουριστικά προϊόντα της Περιφέρειας 
Αττικής και των νησιών που την απαρτίζουν, ο περιφερειάρχης 
Γιώργος Παττούλης επεσήμανε, ότι με την παρουσίαση της νέας 
τουριστικής ταυτότητας, «η Αττική καλεί τον κάθε επισκέπτη να 
βιώσει την Ελλάδα», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.   
«Η Αττική είναι μια μικρή Ελλάδα», που προσφέρει κλασική 
αυθεντική εμπειρία με γνήσια φιλοξενία ανέφερε ο κ. Πατούλης.
   Περιγράφοντας μετρήσιμους στόχους της Περιφέρειας στο 

μέτωπο του τουρισμού, ο κ. Παττούλης ανέφερε ότι το 2020, 
οι προσπάθειες γίνονται για την αύξηση των αφίξεων κατά 5%, 
και από τα 6 εκατομμύρια επισκεπτών το 2019, η Περιφέρεια 
να φτάσει τα 6,1 εκατομμύρια επισκέπτες εφέτος. Παράλληλα, 
τα έσοδα να κινηθούν ανοδικά κατά 10% σε σχέση με το 2019, 
φτάνοντας τα 2,7 δισ. ευρώ, και την ίδια στιγμή να επιτευχθεί 
αύξηση 4% στη μέση διάρκεια παραμονής, ώστε αυτή να φτά-
σει τις 5 έως 7 ημέρες. Την ίδια στιγμή προσδοκάται και αύξηση 
των ξενοδοχειακών κλινών κατά 2%, προκειμένου αυτές να 
φτάσουν τις 64.000, όπως είπε ο κ. Πατούλης.
   Προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των παραπάνω, ο κ. 
Πατούλης εστίασε στην ανάδειξη όλων των σημείων ενδιαφέ-
ροντος των 66 δήμων της Περιφέρειας, στην υλοποίηση μελέ-
της για αξιοποίηση των ολυμπιακών εγκαταστάσεων, στα έργα 
του παράκτιου μετώπου της Αττικής, αλλά και στην προστασία 

και ανάδειξη του περιβάλλοντος. «Θα μετατρέψουμε την Αττική 
σε μητρόπολη ευεξίας και υγείας του κόσμου», υπογράμμισε 
ο κ. Πατούλης, εστιάζοντας στις δράσεις για την ανάπτυξη του 
ιατρικού τουρισμού.
   Για την γρήγορη ευόδωση των στόχων της Περιφέρειας, ο κ. 
Πατούλης επεσήμανε ότι προωθείται η δημιουργία ενιαίου ορ-
γανισμού τουρισμού Περιφέρειας της Αττικής, όπου θα συμμε-
τάσχουν όλοι οι δήμοι και οι εκπρόσωποι των φορέων.
   Σε ό,τι αφορά τα βίντεο προβολής της Περιφέρειας, που μεταξύ 
άλλων έχουν τη σφραγίδα του σκηνοθέτη Θοδωρή Παπαδου-
λάκη, βραβευμένου και από τα σποτ της Περιφέρειας Κρήτης, 
αυτά θα διαχυθούν σε όλες τις αγορές-στόχους της Περιφέρειας, 
και όπως είπε ο κ. Πατούλης, «ευχή είναι αυτά να προκαλέσουν 
τη λαχτάρα στον θεατή να μας επισκεφτεί».

Περισσότερες από 2.200.000 ψηφιακές απεικονίσεις (με κειμή-
λια,χειρόγραφα, μνημεία, λατρευτικά αντικείμενα, κώδικες, πα-
λαίτυπα βιβλία, χαρακτικά, γλυπτά, τοιχογραφημένα σύνολα, 
φορητές εικόνες, αγιογραφίες, πλάκες φωτογραφιών, αντικεί-
μενα μεταλλουργίας και ξυλογλυπτικής κα ) που αναδεικνύουν 
σε όλη την υφήλιο τον πολιτιστικό πλούτο των ιερών μονών 
του Αγίου Όρους είναι πλέον προσβάσιμα μέσω του διαδικτύου 
μετά την ολοκλήρωση του έργου της “Αθωνικής Ψηφιακής Κι-
βωτού”, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο εφαρμογής και χρήσης των 
σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών που 
υλοποιείται μέχρι σήμερα στο Άγιον Όρος. Τα αποτελέσματα του 
έργου που ξεκίνησε να υλοποιείται το 2017 ,παρουσιάστηκαν 
απόψε από το επιστημονικό προσωπικό της “Αθωνικής Ψη-
φιακής Κιβωτού” κι από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σε 
ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην -κατάμεστη από 
κόσμο κι εκπροσώπους φορέων- αίθουσα διαλέξεων της Εται-
ρείας Μακεδονικών Σπουδών.
“Η Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός”, όπως ανέφεραν οι συντελε-
στές του έργου αποτελεί μία καινοτόμα πρωτοβουλία της Ιεράς 
Κοινότητος του Αγίου Όρους, και αποσκοπεί στη διαμόρφωση 
μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής κιβωτού γνώσης και πολιτι-
σμού, που περιλαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή το σύνολο των 
εκφάνσεων του πολιτιστικού αποθέματος Ιερών Μονών του 
Αγίου Όρους.
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε η ψηφιακή πλατφόρμα του 
έργου www.mountathos.org (ελεύθερη πρόσβαση σε όλους) 
μέσω της οποίας το τεράστιο υλικό της Κιβωτού καθίσταται ψη-
φιακά διαθέσιμο στο σύνολο της παγκόσμιας κοινότητας μέσω 
του διαδικτύου, προσφέροντας τη δυνατότητα περιήγησης 
στον κειμηλιακό πλούτο Μονών της Αθωνικής χερσονήσου, 
με τρόπο που σέβεται απόλυτα τον πνευματικό και ησυχαστικό 
χαρακτήρα του Αγίου Όρους .
Ο εκπρόσωπος της Ιεράς Κοινότητας Γέρων Ιερώνυμος Ιερο-
μόναχος Σιμωνοπετρίτης χαρακτήρισε την ολοκλήρωση του 

έργου ως ορόσημο για τον Ορθόδοξο Χριστιανικό Πολιτισμό κα-
θώς οι χιλιάδες απεικονίσεις του είναι πλέον προσβάσιμες μέσω 
του διαδικτύου στο ευρύ κοινό αναδεικνύοντας τον πολιτιστικό 
πλούτο των μονών καθώς και μια προσφορά των πατέρων του 
Αγίου Όρους στους νέους ανθρώπους που θέλουν με τη σύγ-
χρονη τεχνολογία να προσεγγίσουν την Ορθόδοξη Χριστιανική 
Παράδοση” .
Σύντομα και μέχρι το καλοκαίρι οι ενδιαφερόμενοι θα αντλούν 
τα περιγραφικά μετα-δεδομένα και στην αγγλική γλώσσα. Για 
τους ερευνητές υπάρχουν ειδικές μηχανές αναζήτησης προ-
κειμένου να βρίσκουν το υλικό στο βάθος και στη έκταση που 
επιθυμούν ενώ το έργο προσφέρει πολλές πολυμεσικές εφαρ-
μογές ειδικά για την εκπαίδευση (και στην αγγλική, αραβική και 
ρωσική γλώσσα) .
Παρουσιάζοντας το έργο σε αριθμούς ο υπεύθυνος σχεδιασμού 
-συντονιστής του έργου κ Κ.Πατσέας ανέφερε ότι έχουν συμπε-
ριληφθεί:
Χειρόγραφοι κώδικες (908.514 ψηφιακές λήψεις), ιστορικά αρ-
χεία έγγραφα (556.795 λήψεις), παλαίτυπα (450.473 λήψεις), 
φορητές εικόνες(14.006 λήψεις), αντικείμενα έργων τέχνης ειδι-
κές συλλογές(37.664),φωτογραφίες αρνητικά- slides (100.399 
λήψεις) αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις (39.784 ψηφιακές λή-
ψεις), ψηφιακοί κατάλογοι : 75665 βιβλιογραφικές συλλογές, 
ο Αθωνικός Λειμών/Αγιορείτικη Βιβλιοθήκη (23.000 ψηφιακές 
λήψεις). Σε 2 τρισδιάστατες απεικονίσεις παρουσιάζονται ο 
Πάνσεπτος Ναός του Πρωτάτου και η Τράπεζα Βατοπαιδίου, 4 
ψηφιακά μονοπάτια( σσ τα παλιότερα όλων), 5 προσκυνητάρια 
ιερών μονών και έξι εκπαιδευτικές εφαρμογές.
“Αναμένουμε” τόνισε στην εκδήλωση ο κ Πατσέας “το έργο να 
αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για τη σύνδεση του πολιτιστι-
κού αποθέματος με την εκπαίδευση, την ομογένεια, τον ορθό-
δοξο χριστιανικό κόσμο καθώς και κάθε φιλομαθή, φιλότεχνο, 
μορφωμένο και με πνευματικές αναζητήσεις άνθρωπο…”
Στο έργο της “Αθωνικής Ψηφιακής Κιβωτού” συμμετείχαν 12 
κυρίαρχα μοναστήρια του Αγίου Όρους (επί συνόλου 20), το 

Αρχείο του Πρωτάτου και η (κοινοβιακή) Νέα Σκήτη της μονής 
Αγ Παύλου. Πρόκειται για τις μονές Βατοπαιδίου, Παντοκρά-
τορος, Καρακάλου, Σταυρονικήτα, Αγίου Παύλου, Σίμωνος 
Πέτρας, Διονυσίου, Ξηροποτάμου, Γρηγορίου, Ξενοφώντος, 
Δοχειαρίου και Ζωγράφου.
Γυναίκες στο... Άγιον Όρος
Ειδική αναφορά έγινε στην εκδήλωση και στην ουσιαστική 
συμβολή των γυναικών επιστημόνων- ερευνητριών που συμ-
μετείχαν στην ομάδα υλοποίησης του έργου, συμμετοχή που 
κατέστη δυνατή για πρώτη φορά στην ιστορία του Αγίου Όρους 
μέσω της συμβολής της σύγχρονης τεχνολογίας. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι από τους 100 ερευνητές-τεκμηριωτές του έργου οι 
50 είναι γυναίκες που δούλεψαν εξ αποστάσεως σε δίκτυο που 
δημιούργησε ο ανάδοχος της Cosmote, ειδικά για τις ανάγκες 
του έργου.
Το κόστος του έργου- στο οποίο οι συνεργαζόμενες εταιρίες 
έφτασαν τις 10 εκτελώντας πέντε υποέργα- υπολογίζεται σε 9,5 
εκατομμύρια ευρώ κι εργάστηκαν γι αυτό 200 άτομα επί τρία 
χρόνια.
Η προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης κ Αγγελική 
Φέτση υπογράμμισε μάλιστα στην εκδήλωση ότι «η αρχειοθέ-
τηση, η ανάδειξη και προβολή αυτού του πραγματικά ανυπολό-
γιστης αξίας πολιτιστικού πλούτου της Αθωνικής Πολιτείας είναι 
ένα έργο ουσιαστικά αναπτυξιακό καθώς η χώρα μας συγκροτεί 
και αναλαμβάνει να διαχειριστεί το μεγαλύτερο Ορθόδοξο από-
θεμα στον κόσμο που θα την αναδείξει ως παγκόσμιο κέντρο 
θρησκειολογικής και ιστορικής μελέτης.
Με την ψηφιακή κιβωτό, σημείωσε, θα αποκτήσουν εύκολη 
πρόσβαση σε όλο αυτό το πολύτιμο ιστορικό υλικό πολλά πανε-
πιστημιακά, μορφωτικά και ερευνητικά ιδρύματα προάγοντας 
την επιστημονική έρευνα σε διάφορα πεδία της θρησκειολογί-
ας,της φιλολογίας, της αρχιτεκτονικής, της ιστορίας τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό”.

ΠΑΤΟΥΛΗΣ: «ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΣΕ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»
Τουριστική καμπάνια με 3 βίντεο μυθοπλασίας και 8 θεματικά σποτ

 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ»
- Περισσότερες από 2,2 εκατομμύρια ψηφιακές απεικονίσεις των θησαυρών του Αγίου Όρους, στο διαδίκτυο
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Tη σημασία της επιβράβευσης από την πλευρά της πολιτείας 
κάθε πρωτοποριακής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας τόνισε 
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που επισκέφθηκε 
το απόγευμα τη Pharmathen μια από τις πλέον σύγχρονες 
μονάδες παραγωγής φαρμάκων στις Σάπες Ροδόπης. Ο 
πρωθυπουργός εξήρε τη λειτουργία της επιχείρησης που 
χαρακτήρισε «καινοτόμο, εξωστρεφή, ανταγωνιστική σε 
έναν εξαιρετικά δύσκολο και ανταγωνιστικό τομέα» και 
υπογράμμισε ταυτόχρονα πως «δεν υπάρχει επιτυχημένη 
εταιρεία χωρίς ικανοποιημένους εργαζόμενους», σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Κατά την επίσκεψή του στην οποία συνοδευόταν από τη σύ-
ζυγό του ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει 
με τη διοίκηση και τους εργαζόμενους της επιχείρησης. Ο 
πρωθυπουργός και η σύζυγος του ξεναγήθηκαν στους χώ-
ρους παραγωγής του εργοστασίου από τον Βασίλη Κάτσο, 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Pharmathen.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε πως η κυβέρνηση 
στηρίζει την υγιή επιχειρηματικότητα γιατί θεωρεί πως 
αυτή ακριβώς είναι η κινητήριος δύναμη η οποία μπορεί να 
επαναφέρει την πατρίδα μας σε ρυθμούς διατηρήσιμης στα-
θερής ανάπτυξης. Τόνισε δε πως «εμείς τηρούμε από δικής 
μας πλευράς αυτά τα οποία είχαμε δεσμευθεί απέναντι στην 
επιχειρηματική κοινότητα και στους εργαζόμενους. Μειώ-
νουμε τον φόρο στις επιχειρήσεις, μειώνουμε το φόρο στα 
μερίσματα, διευκολύνουμε την επενδυτική δραστηριότητα 
των επιχειρήσεων μειώνοντας τα γραφειοκρατικά εμπόδια. 
Ειδικά στη φαρμακοβιομηχανία, δίνουμε πρόσθετα κίνητρα 
επιτρέποντας τον συμψηφισμό του clawback με παραγωγι-
κές επενδύσεις».
Στη συνέχεια ανέφερε με έμφαση ότι «οι επιτυχημένες επι-
χειρήσεις δεν μετριούνται μόνο με τα αποτελέσματα των 
ισολογισμών τους, με τα κέρδη τους, με τα μερίσματα που 
διανέμουν στους μετόχους τους. Αποτυπώνονται, κυρίως, 
με την ικανοποίηση με την οποία οι ίδιοι οι εργαζόμενοι 
στις επιχειρήσεις στηρίζουν συνολικά την επιχειρηματική 
προσπάθεια. Δεν υπάρχει κατά την άποψή μου επιτυχημένη 
εταιρεία χωρίς ικανοποιημένους εργαζόμενους οι οποίοι να 
αισθάνονται ότι συμμετέχουν με την δικιά τους συνεισφορά 
στο ευρύτερο καλό της εταιρείας αλλά και τη δικιά τους προ-
σωπική ατομική προκοπή».
Στον χαιρετισμό του στους εργαζόμενους της επιχείρησης ο 
πρωθυπουργός ανέφερε:
«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την θερμή υποδοχή. 
Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίνεται σήμερα η δυνατότητα 
να επισκεφθώ τις εγκαταστάσεις της Pharmathen, εδώ στην 
ακριτική Ροδόπη. Να σας συγχαρώ, τη διοίκηση, τους μετό-
χους, αλλά και όλους τους εργαζομένους της εταιρείας για τις 
εξαιρετικές σας επιτυχίες και να σας πω πόσο σημαντικό είναι 
από πλευράς πολιτείας να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και 

να επιβραβεύουμε έμπρακτα την επιχειρηματική αριστεία.
Αυτό το οποίο έχει πετύχει η Pharmathen δεν ήταν καθόλου 
εύκολο ή αυτονόητο. Έχετε καταφέρει να δημιουργήσετε μία 
καινοτόμο, εξωστρεφή, ανταγωνιστική επιχείρηση σε έναν 
εξαιρετικά δύσκολο και ανταγωνιστικό τομέα. Με πάρα πολ-
λές εξαγωγές, με τεχνολογία αιχμής, με επένδυση στην έρευ-
να και στην καινοτομία. Νομίζω ότι συμβολίζετε έμπρακτα 
την επιχειρηματική αριστεία αλλά και τις εξαιρετικές σχέσεις 
μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων στην εταιρεία.
Είστε μία εταιρεία που πληρώνετε καλούς μισθούς, είστε μία 
εταιρεία που δινετε πολλές δουλειές -400 δουλειές- εδώ στην 
ακριτική Ροδόπη. Φαντάζομαι ότι όταν ήρθατε και πήρατε 
την απόφαση να εγκατασταθείτε εδώ, πολλοί θα σας κοίτα-
ζαν με παράξενο βλέμμα: «Είναι δυνατόν εδώ στη Ροδόπη 
να εγκατασταθεί και να δημιουργεί μία φαρμακοβιομηχανία 
αιχμής;» Κι όμως τα καταφέρατε και αποδείξατε ότι μπορείτε 
να επενδύετε σε αυτόν τον τόπο και κυρίως να στηριχθείτε 
στο εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό το οποίο διαθέτει η πε-
ριοχή σας.
Και ακριβώς αυτές οι εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ της διοίκη-
σης και μιας εταιρείας η οποία επενδύει στους ανθρώπους 
της, επενδύει στους εργαζομένους της, είναι για μένα το σύμ-
βολο, η καλύτερη απόδειξη της επιτυχίας της Pharmathen 
σήμερα. Είναι μία εταιρεία που πληρώνει πολύ καλούς μι-
σθούς, πολύ πάνω από το μέσο όρο, μία εταιρεία η οποία 
δίνει ευκαιρίες απασχόλησης και σε πάρα πολλές γυναίκες 
-χαίρομαι που βλέπω πολλές ανάμεσά σας. Είναι μία εταιρεία 
η οποία έχει πετύχει τη σύζευξη μεταξύ της δραστηριότητας 
η οποία γίνεται στον ακαδημαϊκό χώρο και της εφαρμοσμέ-
νης έρευνας την οποία κάνετε εδώ στην επιχείρησή σας.
Δεν θα κουραστώ να το λέω ότι οι επιτυχημένες επιχειρήσεις 
δεν μετριούνται μόνο με τα αποτελέσματα των ισολογισμών 
τους, με τα κέρδη τους, με τα μερίσματα που διανέμουν 
στους μετόχους τους. Αποτυπώνονται, κυρίως, με την ικανο-
ποίηση με την οποία οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις 
στηρίζουν συνολικά την επιχειρηματική προσπάθεια. Δεν 
υπάρχει, κατά την άποψή μου, επιτυχημένη εταιρεία χωρίς 
ικανοποιημένους εργαζόμενους οι οποίοι να αισθάνονται 
ότι συμμετέχουν με την δική τους συνεισφορά στο ευρύτερο 
καλό της εταιρείας αλλά και στη δική τους προσωπική ατο-
μική προκοπή.
Εμείς ως κυβέρνηση έχουμε πει επανειλημμένως ότι θέλουμε 
να στηρίξουμε την υγιή επιχειρηματικότητα, γιατί θεωρούμε 
ότι ακριβώς αυτή η υγιής επιχειρηματικότητα είναι η κινη-
τήριος δύναμη η οποία μπορεί να επαναφέρει την πατρίδα 
μας σε ρυθμούς διατηρήσιμης, σταθερής ανάπτυξης. Είναι η 
υγιής επιχειρηματικότητα και τα ιδιωτικά κεφάλαια τα οποία 
επενδύονται στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, αυτά τα οποία τελικά 
δημιουργούν πολλές καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.
Εσείς το κάνατε πράξη και εμείς τηρούμε από δικής μας πλευ-

ράς αυτά τα οποία είχαμε δεσμευθεί απέναντι στην επιχειρη-
ματική κοινότητα και στους εργαζόμενους. Μειώνουμε τον 
φόρο στις επιχειρήσεις, μειώνουμε το φόρο στα μερίσματα, 
διευκολύνουμε την επενδυτική δραστηριότητα των επι-
χειρήσεων μειώνοντας τα γραφειοκρατικά εμπόδια. Ειδικά 
στη φαρμακοβιομηχανία, δίνουμε πρόσθετα κίνητρα επι-
τρέποντας τον συμψηφισμό του clawback με παραγωγικές 
επενδύσεις οι οποίες θα γίνουν στη χώρα μας την επόμενη 
τριετία.
Και βέβαια περιμένουμε ακριβώς από τις επιχειρήσεις να 
κάνουν αυτό το οποίο κάνει η Pharmathen, να επενδύσουν 
πάνω απ’ όλα στον τόπο. Όταν λέμε να επενδύσουν στον 
τόπο δεν επενδύουμε μόνο σε κτίρια, σε υπερσύγχρονο 
μηχανολογικό εξοπλισμό. Πάνω από όλα επενδύουμε σε 
ανθρώπους, στην εκπαίδευση τους, στη δυνατότητα τους 
να μπορούν να διακρίνονται μέσα στις ίδιες τις επιχειρήσεις 
οι οποίες και τους δίνουν τη δυνατότητα να απασχολούνται 
σε αυτές.
Θέλουμε, λοιπόν, μέσα από την δική μας παρουσία εδώ 
σήμερα με το Βασίλη να σας πούμε ένα μεγάλο μπράβο για 
αυτό το οποίο έχετε πετύχει. Να ευχηθούμε στην εταιρεία 
καλές επιτυχίες στην υλοποίηση του πολύ φιλόδοξου μελ-
λοντικού επενδυτικού της σχεδίου, το οποίο γνωρίζω ότι 
θα δημιουργήσει και πολλές πρόσθετες θέσεις απασχόλησης 
εδώ στη Ροδόπη που τις έχουμε τόσο πολύ ανάγκη.
Και να ξέρετε ότι η πολιτεία θα στέκεται πάντα δίπλα στην 
υγιή επιχειρηματικότητα, σε αυτήν στηριζόμαστε τελικά για 
να μπορέσει να βγει η χώρα από την κρίση. Βέβαια, γνωρίζω 
πολύ καλά ότι όσο ικανοποιημένες πρέπει να είναι οι εταιρείες 
από την μείωση της φορολογίας στα επιχειρηματικά κέρδη 
και στα μερίσματα, άλλο τόσο ικανοποιημένοι πρέπει να είναι 
και οι εργαζόμενοι.
Η μείωση της φορολογίας δεν αφορά μόνο τις εταιρείες αφο-
ρά και τους εργαζόμενους, γι’ αυτό και αποτελεί δέσμευση 
της κυβέρνησης μας- ότι με το που θα δημιουργήσουμε 
πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο -κάτι το οποίο εκτιμώ ότι θα 
μπορεί να γίνει πολύ σύντομα- ότι θα μειώσουμε την εισφο-
ρά αλληλεγγύης, η οποία αποτελεί μία πρόσθετη εξαιρετικά 
επιβαρυντική φορολόγηση στα μεσαία και μεγάλα εισοδή-
ματα της μισθωτής εργασίας. Έτσι ώστε και οι ίδιοι οι εργα-
ζόμενοι να μπορούν να δουν ένα συγκεκριμένο, απτό όφελος 
στο δικό τους διαθέσιμο εισόδημα, πέρα από τις υπόλοιπες 
μειώσεις που έχουμε ήδη κάνει στη φορολογία της ακίνητης 
περιουσίας.
Γιατί τα οφέλη από την ανάπτυξη την οποία δημιουργούμε 
πρέπει να μοιράζονται σε όλες και σε όλους και κυρίως να 
μοιράζονται -όχι απλά σε όλους- αλλά και σε ολόκληρη την 
Ελλάδα. Και εδώ φυσικά στη Ροδόπη, μία περιοχή με τόσο 
μεγάλη σημασία για τη χώρα μας, έναν τόπο τον οποίο και 
εγώ προσωπικά αγαπώ ιδιαίτερα».

ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
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Την κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπει τους όρους 
και τις προϋποθέσεις υπαγωγής σε εναλλακτική φορολόγηση 
εισοδήματος, αλλοδαπής προέλευσης φυσικών προσώπων, 
που μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, 
υπέγραψαν ο υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρό-
πουλος και ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η απόφαση αναμένεται να δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θέτει ως προϋπόθεση την 
πραγματοποίηση επένδυσης τουλάχιστον 500.000 ευρώ για 
όσους αλλοδαπούς υψηλής οικονομικής επιφάνειας επιλέγουν 
να γίνουν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, καταβάλλοντας φόρο 
για τα εισοδήματά τους στην Ελλάδα και κατ’ αποκοπήν ποσό 
φόρου 100.000 ευρώ το έτος για τα εισοδήματά τους στο εξω-
τερικό.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι φορολογούμενοι που ενδιαφέρο-
νται να ενταχθούν στις διατάξεις του νέου καθεστώτος (άρθρο 
5Α του ΚΦΕ), από το φορολογικό έτος 2020, μπορούν να υπο-
βάλουν αίτηση στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτι-
κής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής.
   Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι: 
«Η διαδικασία ένταξης είναι απλή και διέπεται από διαφάνεια. 
Προϋπόθεση αποτελεί η πραγματοποίηση επένδυσης αξίας 
τουλάχιστον 500.000 €, από την 12η Δεκεμβρίου 2019 και 
εντός τριών ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 
Η μέγιστη διάρκεια υπαγωγής ορίζεται στα 15 έτη. Το φυσικό 
πρόσωπο που εντάσσεται στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγη-
σης είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και υπόκειται σε φόρο 
για τα εισοδήματα ημεδαπής προέλευσης, ενώ για εκείνα της αλ-

λοδαπής καταβάλλει φόρο κατ’ αποκοπή ποσού εκατό χιλιάδων 
ευρώ (100.000€) για κάθε φορολογικό έτος, δίχως να απαιτείται 
η δικαιολόγηση της απόκτησης τους. Επίσης, μπορεί να ζητήσει 
να υπαχθούν στις νέες διατάξεις και συγγενικά του πρόσωπα 
(γονείς, ενήλικα μη εξαρτώμενα τέκνα κλπ) καταβάλλοντας 
20.000 ευρώ ανά έτος για κάθε ένα από αυτά».
   Όπως αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών, «πρόκειται για 
μια καινοτομία του Φορολογικού Συστήματος που θεσπίστηκε 
με τον πρόσφατο ν. 4646/2019 και αποσκοπεί στην προσέλκυ-
ση επενδύσεων φορολογικών κατοίκων υψηλής οικονομικής 
επιφάνειας και στην ενίσχυση των δημοσίων εσόδων μέσω 
εισαγωγής κεφαλαίων στην Ελλάδα, δημιουργίας επενδυτικών 
μονάδων, δημιουργίας θέσεων εργασίας καθώς και στην αγο-
ρά ακινήτων».

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση μηχανημάτων πληρωμής 
με κάρτα (POS) σε όλες τις λωρίδες με αυτόματα μηχανήματα 
πληρωμής (APM) των μετωπικών και πλευρικών σταθμών 
διοδίων της Ολυμπίας Οδού. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε 
η εταιρία, τοποθετήθηκαν συνολικά 92 POS στους 5 μετωπικούς 
και 9 πλευρικούς σταθμούς διοδίων σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ..
Η νέα υπηρεσία θα κάνει πιο άνετη και εύκολη τη διέλευση από 

σταθμούς διοδίων, καθώς η διαδικασία είναι απλή και πολύ 
σύντομη: Περνώντας από τη λωρίδα των αυτόματων μηχα-
νημάτων πληρωμής (με το χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα) 
αγγίζουμε τον αναγνώστη ανέπαφων συναλλαγών με την 
πιστωτική ή χρεωστική κάρτα μας, και περιμένουμε μερικά 
δευτερόλεπτα για την εκτύπωση της απόδειξης. Εναλλακτικά, 
τοποθετούμε την κάρτα στην ειδική σχισμή και πληκτρολογού-

με το PIN μας. 
Στα αυτόματα μηχανήματα πληρωμής, παρέχονταν και θα συ-
νεχίσουν να παρέχονται οι ακόλουθοι τρόποι πληρωμής: 
Πληρωμή με κέρματα (εκτός από κέρματα των 0,01€, 0,02€ και 
0,05€).
Πληρωμή με χαρτονομίσματα των 5€, 10€ και 20€.
Πληρωμή με μοτο-κάρτα για τους μοτοσυκλετιστές.

Δύο σημαντικές αποφάσεις για την Ελλάδα ενέκρινε το Συμ-
βούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες, όπως έκανε 
γνωστό ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης 
Βαρβιτσιώτης, με δήλωσή του μετά το πέρας της συνεδρίασης. 
Η πρώτη αφορά στο νέο πλαίσιο διεύρυνσης, προκειμένου να 
ξεμπλοκάρει η ενταξιακή διαδικασία των Δυτικών Βαλκανίων 
και η δεύτερη, την πρόβλεψη για την προστασία των κλεμμέ-
νων πολιτιστικών αγαθών που περιλαμβάνεται στο διαπραγμα-
τευτικό πακέτο της ΕΕ με το ΗΒ σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   «Σήμερα στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων συζητήθηκαν 
δύο πολύ σημαντικά, για την Ελλάδα, θέματα και έλαβαν την 

έγκριση του. Το πρώτο, αφορά στη διαδικασία της διεύρυνσης. 
Μετά την πετυχημένη σύνοδο στην Θεσσαλονίκη, σήμερα απο-
φασίσαμε ότι συμφωνούμε στο νέο πλαίσιο που έχει θέσει η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή για να ξεμπλοκάρουν επιτέλους οι ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις και να ξεκινήσουν μετά τη Σύνοδο Κορυφής 
του Μαρτίου, με τα Δυτικά Βαλκάνια. Για εμάς το γεγονός ότι, 
πλέον, στη διαπραγματευτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων μπαίνουν πάρα πολύ 
ψηλά οι σχέσεις καλής γειτονίας, είναι ένα σημείο το οποίο υπο-
στηρίζουμε θερμά» δήλωσε σχετικά ο αναπληρωτής υπουργός 
Εξωτερικών.

   Το δεύτερο θέμα αφορά το Brexit, επισήμανε ο κ. Βαρβιτσιώ-
της και σημείωσε ότι για πρώτη φορά μπαίνει στο διαπραγ-
ματευτικό πακέτο το σημείο που αφορά την προστασία των 
κλεμμένων πολιτιστικών αγαθών. «Ο κ. Μπαρνιέ έχει αναλάβει 
ένα δύσκολο ρόλο. Πρέπει να κρατήσει ισχυρή την Ευρωπαϊκή 
Ένωση σ’ αυτή τη διαπραγμάτευση με τη Μεγάλη Βρετανία. Και 
για μας είναι πολύ σημαντικό, ότι πέρα από τις ονομασίες προέ-
λευσης για τα προϊόντα μας, βάζουμε και τα πολιτιστικά αγαθά» 
ανέφερε. Καταληκτικά, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών 
εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτή διαπραγμάτευση μπορεί να 
κάνει την Ευρώπη ακόμα πιο ισχυρή.

Το ζήτημα της ισότιμης πρόσβασης των ΑμεΑ στις διαδικτυακές 
πύλες καθώς και στις ηλεκτρονικές εφαρμογές των οργανισμών 
του δημοσίου τομέα, θέτει με ερώτησή του προς τον υπουργό 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο βουλευτής Α’ Αθηνών της ΝΔ, 
Νικήτας Κακλαμάνης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Συγκεκριμένα, ρωτά αν ένα χρόνο μετά από την υιοθέτηση 

της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας από τη χώρα μας, υπάρχει 
πλήρης εφαρμογή. Επίσης, αν έχει προβλεφθεί σχεδιασμός και 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, προκειμένου όλοι οι ιστότοποι 
και οι εφαρμογές ιστού του Δημοσίου να είναι φιλικοί και προ-
σβάσιμοι σε άτομα με αναπηρία.
«Όλοι είμαστε ίσοι. Όχι, μόνο δεν πρέπει, να υπάρχει η ελάχι-

στη διάκριση για κανέναν αλλά οφείλουμε να στεκόμαστε στο 
πλευρό όσων χρειάζονται τη βοήθειά μας. Είναι καθήκον μας, 
επιβάλλεται από την ανθρώπινη ύπαρξη μας…», τονίζει σε 
δήλωσή του ο Νικήτας Κακλαμάνης.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 
Που μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ POS ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ

Μ. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΞΕΜΠΛΟΚΑΡΕΙ Η ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ Δ. ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ 
ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
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    Επιδοτήσεις από 400 έως 3000 ευρώ παρέχει το νέο πρόγραμ-
μα της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής για την αντικατάστα-
ση του συστήματος θέρμανσης σε διαμερίσματα, μονοκατοικίες 
και πολυκατοικίες και την τοποθέτηση εγκατάστασης φυσικού 
αερίου, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το πρόγραμμα «τρέχει» ήδη 
από την περασμένη Παρασκευή και θα παραμείνει ανοιχτό μέ-
χρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.
   Αναλυτικά, το ποσό της επιδότησης είναι 400 ευρώ για αυτό-
νομη θέρμανση σε μεμονωμένο διαμέρισμα ή μονοκατοικία και 
κλιμακώνεται από 550 έως 3.000 ευρώ για κεντρικές θερμάν-
σεις σε πολυκατοικίες, ανάλογα με το μέγεθος. Το μέγιστο ποσό 

της επιδότησης των 3.000 ευρώ αφορά λέβητες ισχύος άνω 
των 200.000 kcal/ώρα.
   Το πρόγραμμα καλύπτει δαπάνες που αφορούν τις συσκευές 
και τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή της υπάρ-
χουσας εγκατάστασης θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας σε 
αντίστοιχη χρήσης φυσικού αερίου, σε κτίρια που είναι ενεργά, 
δηλαδή κατοικούνται (προς απόδειξη πρέπει να προσκομίζεται 
πρόσφατος λογαριασμός ρεύματος). Διευκρινίζεται ακόμη ότι:
   -Η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με την υποβολή προς 
την ΕΔΑ Αττικής των δικαιολογητικών ένταξης στο πρόγραμμα. 
   -Η επιδότηση ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης επί ενεργού 

δικτύου φυσικού αερίου ή επί προγραμματισμένου προς κατα-
σκευή δικτύου για το 2020 και εφόσον η ενεργοποίηση της εσω-
τερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου πραγματοποιηθεί εντός 
τριών μηνών από την ημερομηνία τοποθέτησης του μετρητή.
Στο συνημμένο έγγραφο περιγράφονται αναλυτικά το ύψος 
των επιδοτήσεων, τα βήματα και τα δικαιολογητικά συμμετο-
χής στο πρόγραμμα, όπως αναρτώνται στην ιστοσελίδα της 
ΕΔΑ Αττικής (https://edaattikis.gr/gr/house/cost-offers/edaa-
subsidy2020), όπου μπορούν να προστρέχουν οι ενδιαφερόμε-
νοι για περισσότερες πληροφορίες.

Ως τα τέλη Μαρτίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η μελέτη 
του ειδικού χωρικού σχεδίου για το παραλιακό μέτωπο της 
Θεσσαλονίκης, από το Καλοχώρι ως το Αγγελοχώρι, όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η συγκεκριμένη μελέτη θεωρείται το 
πρώτο ουσιαστικό βήμα που απαιτείται, ώστε στη συνέχεια 
να υπάρχει ένας ενιαίος σχεδιασμός και μια ενιαία αντιμετώ-
πιση του παραλιακού μετώπου της πόλης.
   Ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας Πάρις Μπίλλιας, σε δηλώσεις 
του σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής, διευκρίνισε ότι μόλις ολοκληρωθεί η 
μελέτη, η Περιφέρεια θα την υποβάλει στο υπουργείο Περι-
βάλλοντος, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι στο τέλος του χρό-
νου θα δοθεί σε διαβούλευση από τους φορείς η στρατηγική 
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
   «Το βασικό είναι να πάρουμε στα χέρια μας το Προεδρικό 
Διάταγμα του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου. Από εκεί και πέρα νο-
μίζω ότι θα προχωρήσουμε σύντομα στις μελέτες και τα έργα 
που θα προτείνονται από αυτό», πρόσθεσε.
   Γνωστοποίησε, άλλωστε, ότι πρόθεση της Περιφέρειας εί-

ναι η χρηματοδότηση των παρεμβάσεων από το καινούριο 
ΕΣΠΑ και υπογράμμισε: «σε βάθος δεκαετίας θα έχουμε τη 
δυνατότητα να μπορούμε να το περπατήσουμε και να μην το 
συζητάμε μόνο στα λόγια». 
   Σε κάθε περίπτωση σημείωσε ότι οι παρεμβάσεις θα ξεκι-
νήσουν από το δυτικό παράκτιο μέτωπο, μια υποβαθμισμένη 
περιοχή, για την οποία υπάρχουν ήδη μελέτες, που έγιναν στο 
πλαίσιο του προγράμματος Terra Med.

Στον θεματικό τουρισμό και τις συνέργειες επενδύουν εκπρό-
σωποι των δήμων Αμοργού, Διστόμου - Αράχωβας- Αντί-
κυρας και Καβάλας που επισκέφθηκαν τη Θεσσαλονίκη, στο 
πλαίσιο της Ημέρας Μαραθωνίου για να συναντηθούν και να 
συζητήσουν με φορείς του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τουριστικούς πράκτορες, με 
στόχο την προώθηση του τουριστικού τους προϊόντος, σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως δήλωσε ο αντιδήμαρχος Αμοργού, Μανώλης Βασ-
σάλος τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες για την 
ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στο νησί της Αμοργού, 
καθώς είναι ένα είδος τουρισμού που φέρνει τουρίστες εκτός 
της υψηλής σεζόν Ιουλίου-Αυγούστου. “Άλλωστε οι μήνες 
εκτός Ιουνίου-Ιουλίου είναι κατάλληλοι για όσους θέλουν να 
γνωρίσουν και να χαρούν τις ομορφιές του νησιού, συνδυά-
ζοντάς το με κάποια αθλητική δραστηριότητα. Διότι για εμάς 

δεν είναι το ζητούμενο να έρθουν περισσότεροι τουρίστες στο 
νησί αλλά να έρθουν και σε άλλες χρονικές περιόδους, να το 
χαρούν και να δουν τα χρώματα και τις εικόνες όλων των επο-
χών, που είναι εξίσου υπέροχες”, είπε ο κ.Βασάλος.
“Ο θεματικός τουρισμός αποτελεί ένα πολύ δυνατό στοιχείο 
για να μπορεί η Ελλάδα και οι ελληνικές περιοχές να σταθούν 
απέναντι στον ανταγωνισμό και τις ασύμμετρες απειλές διότι 
αποτελείται από φανατικούς του είδους, οι οποίοι δεν πτοού-
νται εύκολα από πιθανές δυσκολίες και αστάθμητους παρά-
γοντες ώστε να ακυρώσουν το ταξίδι τους” ανέφερε στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ ο Νότης Μαρτάκης, πρόεδρος εταιρείας συνδιαχείρισης 
τουριστών προορισμών. “Ζούμε στην εποχή των συνεργει-
ών. Και αυτός είναι ο λόγος που συναντηθήκαμε με τους του-
ριστικούς πράκτορες. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε 
τουριστικά πακέτα που συνδυάζουν τους προορισμούς και να 
τα προσφέρουμε ως έτοιμα προϊόντα στους τουρίστες”, είπε 

ο κ.Μαρτάκης.
“Ο Μαραθώνιος είναι ένα είδος που μπορεί να προσελκύσει 
χιλιάδες άτομα. Το βλέπουμε άλλωστε να συμβαίνει ήδη με 
την ανταπόκριση του κόσμου και τη συμμετοχή του στις μέ-
χρι τώρα διοργανώσεις μας”, είπε η πρόεδρος του συλλόγου 
“Μ.Ε.Α.Σ. Τρίτων Χριστίνα Καραμίχου, βασικού διοργανωτή 
του Διεθνούς Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος». “Η συνά-
ντηση που έγινε στη Θεσσαλονίκη με εκπροσώπους άλλων 
δήμων ήταν μια ευκαιρία για ανταλλαγή τεχνογνωσίας αλλά 
και για να διερευνήσουμε νέες προοπτικές συνεργασίας και 
ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού”, πρόσθεσε. “Αξίζει να 
σημειωθεί επίσης, ότι στο πλαίσιο της Ημέρας Μαραθωνίου 
υπογράψαμε πρωτόκολλο συνεργασίας με την Ένωση Τουρι-
στικών Πρακτόρων Μακεδονίας-Θράκης με σκοπό την προ-
βολή της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής σε διεθνές 
επίπεδο”, συμπλήρωσε η κ.Καραμίχου.

ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΩΣ 3.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΩΣ ΤΑ ΤΕΛΗ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ 
«ΗΜΕΡΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ
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Οι τρεις κατασκευάστριες εταιρείες, στις οποίες το υπουργείο 
Μετανάστευσης και Ασύλου απηύθυνε πρόσκληση για την 
υποβολή προσφορών για τα κλειστά κέντρα, επιλέχθηκαν ως 
ανάδοχοι, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου που αναρ-
τήθηκε στη Διαύγεια, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Συγκεκριμένα, η εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΕ αναλαμβάνει το έργο των 

προπαρασκευαστικών εργασιών περίφραξης και καθαρισμού 
της έκτασης που επιτάχθηκε στη Λέσβο αντί του συνολικού 
ποσού των 854.390 ευρώ. Η εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. είναι ο 
ανάδοχος για το ίδιο έργο στη Χίο, αντί του συνολικού ποσού 
του 1.031.398 ευρώ. Τέλος, στη Σάμο το έργο αναλαμβάνει 
η εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. αντί του συνολικού ποσού των 

947.651 ευρώ. 
Μεταξύ του υπουργείου και των αναδόχων θα υπογραφεί 
συμφωνητικό ανάθεσης μετά την ολοκλήρωση του προσυμ-
βατικού ελέγχου νομιμότητας και την υποβολή εγγύησης κα-
λής εκτέλεσης του έργου. 

Παράταση στην προθεσμία υποβολής των επενδυτικών σχε-
δίων για τα «Κουπόνια Καινοτομίας», δόθηκε με απόφαση του 
περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώ-
στα, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Έτσι, ενώ προβλεπόταν η 
κατάθεση των σχεδίων ως τις 28 Φεβρουαρίου, η προθεσμία 
αυτή παρατείνεται έως τις 30 Απριλίου.
   Μέσω της συγκεκριμένης δράσης, προϋπολογισμού δημοσί-

ας δαπάνης 4 εκατ. ευρώ, προβλέπεται η ενίσχυση των πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Κεντρικής Μα-
κεδονίας για την αγορά υπηρεσιών από φορείς καινοτομίας, οι 
οποίοι διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία.
   Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχε-
δίου κυμαίνεται από 1.000 ευρώ έως και 10.000 ευρώ με το 
ποσοστό της επιχορήγησης να ανέρχεται σε 100% του επιχο-

ρηγούμενου προϋπολογισμού.
   Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης συγχρηματοδοτείται από 
Εθνικούς Πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Ε.Π. της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας (ΠΕΠ ΚΜ).

Μετά το μνημόνιο συνεργασίας με τους δήμους Κορυδαλλού 
και Μάνδρας-Ειδυλλίας, το οποίο υπογράφηκε την περασμένη 
Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου, η διοίκηση του Οργανισμού Απα-
σχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) προχώρησε σήμερα 
στη σύναψη αντίστοιχης συμφωνίας με το δήμο Αμαρουσίου. 
Συγκεκριμένα, μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα, 
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου, στα γραφεία της διοίκησης του Ορ-
γανισμού, ο διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης και ο 
δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Η συμφωνία αφορά στη συμμετοχή του δήμου στο νέο δι-
ετές πιλοτικό πρόγραμμα σύζευξης της προσφοράς και της 
ζήτησης εργασίας, που στοχεύει στη διάγνωση των αναγκών 
στις τοπικές αγορές εργασίας και την προώθηση δράσεων και 
προγραμμάτων για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης.
Η νέα πρωτοβουλία υλοποιείται σε επίπεδο δήμων και περι-
λαμβάνει: 
1) Τη σύζευξη προσφοράς-ζήτησης εργασίας, μέσω του ΟΑΕΔ, 
με συνδρομή των δήμων και των τοπικών επιχειρήσεων.
2) Την καταγραφή των αναγκών των επιχειρήσεων για κενές 
θέσεις εργασίας.
3) Το σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης με βάση τις τοπι-
κές ανάγκες σε δεξιότητες.
4) Την ενημέρωση και τη διάδοση των νέων υπηρεσιών του 
ΟΑΕΔ, (όπως η Μονάδα Μεγάλων Επιχειρήσεων και οι Εργα-
σιακοί Σύμβουλοι Εργοδοτών), προς τους τοπικούς εργοδότες 
και την ανάπτυξη συνεργασιών.
5) Το σχεδιασμό και την υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων 
απασχόλησης βασισμένων στις τοπικές και τομεακές ανάγκες 
των επιχειρήσεων.
6) Την προώθηση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων για την 

απασχόλησή τους στις τοπικές επιχειρήσεις.
7) Τη διασύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με τις Επαγ-
γελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικές 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ για την πρακτική άσκηση των 
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.
8) Την πραγματοποίηση δράσεων συμβουλευτικής ανέργων 
και την ενδεχομένη αναβάθμιση δεξιοτήτων και απόκτηση 
προσόντων υψηλού επιπέδου (upskilling) των επιχειρήσεων 
και
9) την πραγματοποίηση συμβουλευτικής σε επιχειρήσεις και 
την ανάλυση των αναγκών τους για την ανάπτυξη του εργα-
τικού δυναμικού τους. 
Ως συντονιστής του έργου, ο ΟΑΕΔ θα συνδράμει και, μέσω 
του Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης του Αμαρουσίου, 
στην ανάλυση των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας, 
στην παροχή συμβουλευτικής ανέργων και εργοδοτών και 
στη διασύνδεση των ανέργων της περιοχής με ευκαιρίες κα-
τάρτισης και απασχόλησης στις τοπικές επιχειρήσεις. 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, ο δήμος θα αξι-
οποιήσει το δίκτυό του με τις τοπικές επιχειρήσεις, θα παρέχει 
ενημέρωση και πληροφόρηση για το πρόγραμμα και θα ορ-
γανώσει ενημερωτικές ημερίδες. Ο σχεδιασμός των δράσεων 
και των προγραμμάτων θα γίνει από κοινού, έτσι ώστε να είναι 
συγχρονισμένοι και συντονισμένοι με τις ανάγκες του Αμαρου-
σίου. 
Ο διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε: «Ο 
ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην καταπολέμηση της 
ανεργίας είναι κομβικός και το νέο πιλοτικό πρόγραμμα 
συμπράξεων με δήμους αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη 
δημιουργία στοχευμένων δράσεων και προγραμμάτων που 
θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. 
Είμαστε πολύ αισιόδοξοι πως η νέα συνεργασία με το δήμο 

Αμαρουσίου θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην τοπική οικονομία, 
έτσι ώστε να βρούμε δουλειά στους ανέργους της περιοχής και 
αντίστοιχα να στηρίξουμε τις τοπικές επιχειρήσεις με το κατάλ-
ληλο εργατικό δυναμικό. Ο πόλεμος κατά της ανεργίας απαιτεί 
τη συμμετοχή όλων των φορέων και θέλω να ευχαριστήσω το 
δήμαρχο για τη διάθεση που έδειξε από την αρχή να υποστη-
ρίξει έμπρακτα αυτήν τη κοινή μας προσπάθεια». 
Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος 
Αμπατζόγλου, σημείωσε: «Χαιρετίζω την απόφαση του ΟΑΕΔ 
να εντάξει στα πιλοτικά προγράμματά του το Μαρούσι και δύο 
ακόμη δήμους της Μάνδρας-Ειδυλλίας και του Κορυδαλλού, 
προκειμένου να δημιουργηθούν τα κατάλληλα επιστημονικά 
και τεχνικά εργαλεία για τη σύζευξη τοπικών επιχειρήσεων και 
ανέργων. Είναι μία ανάγκη που είχα διαγνώσει από την προϋ-
πηρεσία μου στη διοίκηση του ΟΑΕΔ, ωστόσο, τότε, λόγω της 
μεγάλης κρίσης, έπρεπε να δημιουργήσουμε κατά προτεραιό-
τητα άλλα υποστηρικτικά εργαλεία. 
Τώρα, όμως, παίρνει σάρκα και οστά και αυτό με κάνει ιδιαί-
τερα χαρούμενο που από τη θέση του δημάρχου θα μπορέσω 
να το υλοποιήσω. Ειδικά, για το Μαρούσι, αυτό το πιλοτικό 
πρόγραμμα έχει μεγάλη σημασία, καθώς ο δήμος μας συγκε-
ντρώνει το ¼ του επιχειρηματικού ΑΕΠ της χώρας και, ως 
εκ τούτου, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, για να πετύχει. 
Ευχαριστώ το διοικητή του ΟΑΕΔ Σπύρο Πρωτοψάλτη, για την 
εποικοδομητική συνεργασία που είχαμε και που θα συνεχιστεί 
με τους ίδιους ρυθμούς. Πιστεύουμε όλοι πως η τοπική αυτο-
διοίκηση μπορεί με τις κατάλληλες προϋποθέσεις να συμβάλει 
αποφασιστικά στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην 
επιστροφή της κανονικότητας στη χώρα μας. Θα δουλέψουμε 
όλοι μαζί για το σκοπό αυτό, δήμοι και κεντρικοί φορείς του 
κράτους».
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ ΚΑΙ ΣΑΜΟ  
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Στην έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τη λήψη 
μέτρων αποφυγής και τον περιορισμό διάδοσης του κορoναϊού, 
προχωρά η κυβέρνηση, όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος Στέλιος Πέτσας, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των 
πολιτικών συντακτών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 «Σε συνέχεια της χθεσινής σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό 
προχωρούμε στην έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
για τη λήψη μέτρων αποφυγής και τον περιορισμό διάδοσης του 
κορονοϊού» είπε ο κ. Πέτσας, σημειώνοντας πως η ΠΝΠ θα περι-
λαμβάνει πέντε βασικά άρθρα:
Το πρώτο άρθρο αφορά στα μέτρα πρόληψης, υγειονομικής πα-
ρακολούθησης και περιορισμού της διάδοσης της νόσου. Μεταξύ 
άλλων στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται:
- Η επιβολή προληπτικών ελέγχων σε σημεία εισόδου και εξόδου 
από τη χώρα μέσω αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών, 
ή και οδικών συνδέσεων με χώρες μεγάλης διάδοσης της νόσου.
- Ο προσωρινός περιορισμός, εν όλω ή εν μέρει, των αεροπορι-
κών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών, ή και οδικών συνδέσεων με 
χώρες μεγάλης διάδοσης της νόσου.
- Η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας σχολείων και πάσης 
φύσεως εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, χώρων θρησκευτικής λα-
τρείας, θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων αθλητικών και καλλι-
τεχνικών εκδηλώσεων, επιχειρήσεων, δημόσιων υπηρεσιών και 
οργανισμών, καθώς και γενικά περίκλειστων χώρων συνάθροι-
σης κοινού.
- Ο περιορισμός της κυκλοφορίας μέσων μεταφοράς.
Το δεύτερο άρθρο αφορά ζητήματα προσωπικού για την αντιμε-
τώπιση της διάδοσης του κορονοϊού. Μεταξύ άλλων στα μέτρα 
αυτά περιλαμβάνονται:
Η δυνατότητα μετακίνησης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπι-
κού, καθώς και προσωπικού του ΕΚΑΒ.
Η δυνατότητα πρόσληψης, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων 
διατάξεων, υγειονομικού, ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπι-
κού.
Το τρίτο άρθρο αφορά σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων και 
ειδικότερα στην απευθείας αγορά, κατά παρέκκλιση όλων των 
κείμενων διατάξεων, υγειονομικού υλικού, ατομικών μέτρων 
προστασίας και φαρμάκων.
Το τέταρτο άρθρο αφορά σε ζητήματα αναγκαστικής διάθεσης 
στο Δημόσιο, κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών, 
κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), ξενοδοχείων, 
ιδιωτικών χώρων παροχής υπηρεσιών στέγασης, άλλων δημό-
σιων ιδιοκτησιών ή ιδιοκτησιών Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου.
Το πέμπτο άρθρο αφορά στην έκτακτη οικονομική επιχορήγηση 
Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών πρό-
σληψης ιατρικού, νοσηλευτικού και υγειονομικού προσωπικού, 
για την αγορά υλικών και τη λήψη μέτρων προστασίας», υπο-
γράμμισε.
Ο κ. Πέτσας είπε επίσης ότι ο Πρωθυπουργός έχει δώσει σαφείς 

οδηγίες για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου, πτυχές του οποίου 
θα αναπτύσσονται, ανάλογα με την εξέλιξη του κορονοϊού σε Ευ-
ρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο.
«Παραμένουμε ψύχραιμοι, υλοποιούμε τα μέτρα που έχουμε 
αποφασίσει και είμαστε σε εγρήγορση να κάνουμε οτιδήποτε χρει-
αστεί για την προστασία της δημόσιας υγείας», τόνισε.
Δεν υπάρχει άλλη οδός πέραν του κυβερνητικού σχε-
δίου για κλειστές δομές
Δεν υπάρχει άλλη οδός, πέραν του κυβερνητικού σχεδίου για 
κλειστές δομές, τόνισε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, 
Στέλιος Πέτσας, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. 
«Ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για τις κλειστές δομές στα πέντε 
νησία» είπε ο κ. Πέτσας, συμπληρώνοντας πως δεν μπορεί να 
διαιωνίζεται ο διάλογος. Πρέπει άμεσα να κλείσουν οι υφιστά-
μενες δομές για να φτιαχτούν οι νέες, ανέφερε ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος, σημειώνοντας ακόμη πως: Οι κλειστές δομές θα 
είναι μακριά από τον αστικό ιστό, θα παρέχουν πρωτοβάθμιες 
υπηρεσίες υγείας (αποσυμφορίζοντας έτσι τα νοσοκομεία στα 
νησία), θα προσληφθεί προσωπικό με βάση την εντοπιότητα, ενώ 
θα συμβάλουν και στην αποτροπή νέων αφίξεων από τα τουρκι-
κά παράλια, σε όσους δεν δικαιούνται άσυλο.
«Το σχέδιο είναι προς όφελος της χώρας και των τοπικών κοινω-
νιών» είπε ο κ. Πέτσας, σημειώνοντας ακόμη πως υπάρχουν και 
λόγοι υγείας που επιβάλουν την δημιουργία κλειστών δομών. 
«Οι κλειστές δομές θα γίνουν και οι άναρχες δομές θα κλείσουν» 
τόνισε.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε ακόμη στην Σύνοδο 
Κορυφής της ΕΕ για τον προϋπολογισμό 2020-2027, λέγοντας 
πως επρόκειτο για μια δύσκολη διαπραγμάτευση που δεν είχε 
κάποιο αποτέλεσμα, σημειώνοντας παράλληλα πως η κυβέρνη-
ση διεκδικεί το αυτονόητο, δηλαδή εξασφάλιση του εισοδήματος 
των αγροτών, περισσότερους πόρους για την πολιτική συνοχής, 
πόρους για την μετά λιγνίτη εποχή σε Δυτική Μακεδονία και Με-
γαλόπολη, καθώς και για το μεταναστευτικό.
Τέλος, αναφορά έγινε και στην υπογραφή του συνυποσχετικού 
της κυβέρνησης με την UEFA και την FIFA για το ελληνικό ποδό-
σφαιρο, αλλά και για τα μέτρα πρόληψης για τον κοροναϊό, και 
την προετοιμασία της χώρας για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων 
κρουσμάτων.
Με την ΠΝΠ υπάρχει σχεδιασμός για να αντιμετωπι-
στεί εν δυνάμει το χειρότερο σενάριο
Σε πολλές ερωτήσεις σχετικά με το σχέδιο δημιουργίας κλειστών 
δομών στα νησιά αλλά και τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης 
τυχόν κρουσμάτων κοροναϊού στη χώρα μας, κλήθηκε να δώσει 
απαντήσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας κατά την 
ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Σε ερώτηση για τα επεισόδια στα νησιά και τις καταγγελίες κα-
τοίκων για απρόκλητη βία ο κ. Πέτσας τόνισε: «Εξαντλήσαμε τον 
διάλογο αλλά δεν μπορεί ο διάλογος να είναι άλλοθι για αδράνεια. 
Οποιαδήποτε αντίδραση τοπική που μπορεί να έχει ως βάση και 

τους τοπικούς φορείς είναι κατανοητή σε έναν βαθμό γιατί υπάρ-
χει έλλειμμα εμπιστοσύνης. Ωστόσο ζητάμε στις τοπικές κοινωνίες 
και τους φορείς να μας εμπιστευθούν. Επίσης είναι σαφές ότι 
όταν υπάρχουν διαμαρτυρίες πρέπει να είμαστε πρώτα απ’ όλα 
σίγουροι για την ασφάλεια». Ο κ. Πέτσας επεσήμανε ακόμη πως 
υπήρξαν μεμονωμένα και περιορισμένα περιστατικά, στα οποία 
ωστόσο δεν ενεπλάκησαν αυθόρμητα κάποιοι κάτοικοι αφού 
υπήρχαν άτομα με ρουκέτες και μολότοφ.
Σχετικά με το κατά πόσο υποδαυλίζονται οι κινητοποιήσεις από 
κάποιους και το πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση αν πολίτες 
μπουν μπροστά στις μπουλντόζες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
είπε: «θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να υλοποιηθεί το σχέδιο της 
κυβέρνησης. Αυτό είναι ξεκάθαρο και θα το κάνουμε με αποφα-
σιστικότητα».
Απαντώντας σε ερώτηση για τα μέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση 
για τον κοροναϊό, ο κ. Πέτσας έκανε λόγο για «δυναμικό σχέδιο το 
οποίο εξελίσσεται ανάλογα με την κατάσταση που θα κληθούμε 
να αντιμετωπίσουμε. Για την ώρα προσπαθούμε να αντιμετωπί-
σουμε την κατάσταση με μέτρα πρόληψης και καλύτερο έλεγχο 
στις πύλες εισόδου. Αν χρειαστεί κάτι παραπάνω τα μέτρα θα 
εξελίσσονται με την υπόδειξη των ειδικών». Ταυτόχρονα είπε πως 
η χώρα μας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία όχι μόνο με τον Πα-
γκόσμιο Οργανισμό Υγείας αλλά και με τα αρμόδια όργανα της ΕΕ, 
οπότε οι ενέργειές μας να είναι εναρμονισμένες και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.
Για το κατά πόσο ανησυχεί η ελληνική κυβέρνηση για την πορεία 
της ελληνικής οικονομίας ο κ. Πέτσας είπε πως «δεν έχουμε τόσο 
ισχυρούς εμπορικούς δεσμούς με χώρες που πλήττονται πολύ 
αλλά αν η κατάσταση αλλάξει θα αλλάξει και η ανάγνωσή της».
Σε όλους τους τόνους επανέλαβε πως οι ενέργειες της κυβέρνησης 
εστιάζονται στην ενίσχυση των δομών υγείας, με προσωπικό και 
υλικά, και πως με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου υπάρχει 
σχεδιασμός για να αντιμετωπιστεί εν δυνάμει το χειρότερο σε-
νάριο. Και πρόσθεσε: «Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί με αρμόδιους 
ανθρώπους του ΕΟΔΥ και ανθρώπους του υπουργείου Υγείας. 
Πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι και να ακολουθούμε τις υποδείξεις 
και εισηγήσεις των ειδικών. Σχηματίζεται task force στα συναρμό-
δια υπουργεία ώστε να υπάρχει και συνεχής ενημέρωση».
Σε επισταμένες ερωτήσεις για τους ιδιαίτερους χειρισμούς καθώς 
ξεκινάει η τουριστική περίοδος απηύθυνε έκκληση για την ανα-
παραγωγή των σποτ με τα μέτρα πρόληψης και τόνισε πως «το 
σχέδιο που σήμερα παρουσιάζουμε με την ΠΝΠ είναι δυναμικό 
και μπορεί να χρειαστεί να ληφθούν αυστηρά μέτρα. Ευχόμαστε 
να μη χρειαστεί αλλά αν χρειαστεί θα αναλάβουμε τις απαραίτητες 
πρωτοβουλίες», είπε ενώ ήταν καθησυχαστικός σχετικά με το ότι 
έχουν ληφθεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα και η κατάσταση παρα-
κολουθείται στενά για εξέλιξη του σχεδίου.

ΣΤ. ΠΕΤΣΑΣ: ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ
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Ψυχραιμία και αποφυγή πανικού για τις πιθανές επιπτώσεις 
της επιδημίας του κοροναϊού στην οικονομία, τις επιχειρή-
σεις και τις εξαγωγές συνιστούν, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
οι πρόεδροι των συνδέσμων Βιομηχανιών (ΣΒΕ), Αθανά-
σιος Σαββάκης και Εξαγωγέων Ελλάδος (ΣΕΒΕ), Γεώργιος 
Κωνσταντόπουλος. ‘Οπως επισημαίνουν, η επιβράδυνση 
της παγκόσμιας οικονομίας ενδέχεται πράγματι να προκα-
λέσει ελλείψεις σε πρώτες ύλες, ωστόσο αυτό που χρειά-
ζεται να επικρατήσει στην παρούσα φάση είναι η σύνεση, 
καθώς η λήψη των αναγκαίων μέτρων μπορεί να περιορί-
σει τις πιθανές επιπτώσεις.
Αθανάσιος Σαββάκης, πρόεδρος ΣΒΕ: Η επιβρά-
δυνση της παγκόσμιας οικονομίας μπορεί να 
προκαλέσει φαινόμενα έλλειψης πρώτων υλών, 
αλλά χρειάζεται ψυχραιμία
       Την ανάγκη να επικρατήσουν η σύνεση και η ψυχραι-
μία ως προς τη διαχείριση του θέματος του κοροναϊού (και 
των πιθανών επιπτώσεών του στην ελληνική οικονομία), 
εκφράζει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Συνδέ-
σμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), Αθανάσιος Σαββάκης, 
επισημαίνοντας ότι ο ΣΒΕ δεν έχει μέχρι στιγμής γίνει απο-
δέκτης συγκεκριμένων αναφορών από βιομηχανίες και 
επιχειρήσεις-μέλη του για έλλειψη πρώτων υλών, οι οποίες 
προέρχονται από την Κίνα ή άλλες χώρες.
       «Βεβαίως, δεν αποκλείεται να υπάρχει ένα μικρό ποσο-
στό μεταποιητικών επιχειρήσεων, οι οποίες να αντιμετω-
πίζουν το συγκεκριμένο πρόβλημα, αλλά και πάλι ο ΣΒΕ 
δεν έχει συγκεκριμένες πληροφορίες από τέτοιου είδους 
επιχειρήσεις. Θεωρούμε ότι, έως τώρα, πιθανά φαινόμενα 
έλλειψης αγαθών εξαιτίας της επιδημίας του κοροναϊού 
αφορούν κυρίως το εμπόριο, και όχι τις μεταποιητικές 
επιχειρήσεις» σημειώνει. Κατά τον πρόεδρο του ΣΒΕ, σε 
κάθε περίπτωση, η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονο-
μίας μπορεί πράγματι να προκαλέσει φαινόμενα έλλειψης 
πρώτων υλών.
   «Για τον ΣΒΕ το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η αβε-
βαιότητα στην παγκόσμια μεταποιητική δραστηριότητα, η 
οποία σίγουρα θα ενταθεί σε περίπτωση που εκδηλωθούν 
είτε φαινόμενα έκτακτης ανάγκης είτε κρίσεων. ‘Οσον 
αφορά στη χώρα μας δεν πρέπει να δημιουργείται πανικός 
και ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι καθο-
ριστικός. Η σωστή ενημέρωση και η λήψη των κατάλλη-
λων μέτρων από την πολιτεία, που φαίνεται ότι έχει ήδη 
δραστηριοποιηθεί ενεργά, θα αποτρέψουν οποιεσδήποτε 
δυσμενείς επιπτώσεις. 
Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, πρόεδρος ΣΕΒΕ: Σε 
εγρήγορση οι εξαγωγείς. Πολλά και πολύπλοκα 
τα πιθανά προβλήματα, αλλά χρειάζεται panic 
management

     Σε εγρήγορση βρίσκονται οι εξαγωγείς, προκειμένου 
να σταθμίσουν τις ποικίλες και πολύπλοκες διαστάσεις 
της εξάπλωσης του κοροναϊού στην Κίνα (και όχι μόνο), 
παρότι εκτιμήσεις για τις πιθανές επιπτώσεις της επιδημίας 
είναι πολύ πρώιμο να διατυπωθούν, όπως επισημαίνει στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), 
Γεώργιος Κωνσταντόπουλος. «Αυτό που χρειάζεται τώρα 
στην Ελλάδα είναι crisis management (διαχείριση κρίσης) 
για τις επιχειρήσεις και panic management (διαχείριση πα-
νικού) για τους πολίτες» λέει χαρακτηριστικά, προσθέτο-
ντας πάντως ότι ήδη αρχίζουν να παρατηρούνται κάποιες 
ελλείψεις σε πρώτες ύλες που εισάγονται από την Κίνα και 
κάποιες επιχειρήσεις αναζητούν και εξετάζουν τις εναλλα-
κτικές τους ως προς τους προμηθευτές τους.
       «Εκτιμήσεις προφανώς είναι πρώιμο να κάνουμε. Όλα 
είναι ασκήσεις επί χάρτου. Η Κίνα, όπου κατασκευάζεται 
και παράγεται περίπου το 30% των ...πάντων, είναι ως 
γνωστόν μια χώρα με χαμηλό κόστος παραγωγής και υψη-
λή τεχνολογία, είναι ένας ισχυρός προμηθευτής, οπότε το 
κενό που προκύπτει δεν είναι εύκολο να το καλύψεις. Χώ-
ρες όπως η Τουρκία βέβαια, που έχουν μεγάλη και φθηνή 
παραγωγή, επιχειρούν ήδη να αξιοποιήσουν την ευκαιρία. 
Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές εξαγωγές και τις ελληνικές 
επιχειρήσεις, τα προβλήματα που ενδεχομένως θα προκύ-
ψουν είναι πολλά και πολύπλοκα. Πρώτον, οι Κινέζοι δεν 
ξοδεύουν όπως ξόδευαν και δεν ταξιδεύουν όπως ταξίδευ-
αν, άρα θα υπάρχει επίπτωση στην κατανάλωση -και άρα 
τις εξαγωγές- και στα έσοδα από τον τουρισμό. Δεύτερον, 
υπάρχουν ελληνικές επιχειρήσεις, που ένα μέρος της μετα-
ποίησης των προϊόντων τους το κάνουν στην Κίνα. Τρίτον, 
υπάρχουν ελληνικές επιχειρήσεις που εισάγουν από την 
Κίνα, π.χ., άβαφα, ακατέργαστα υφάσματα τζιν και τα με-
ταποιούν στην Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε και παθητική και 
ενεργητική τελειοποίηση προϊόντων. Και φυσικά, η Κίνα 
έχει βγει μπροστά όχι μόνο στα βιομηχανικά προϊόντα, 
αλλά και σε πολλά αγροτικά, που αν ήθελε κάποιος να τα 
εισάγει από άλλη χώρα, θα τα αγόραζε στην τριπλάσια 
τιμή. Δεν είναι λοιπόν να απορεί κάποιος που η κατάστα-
ση στην Κίνα προκαλεί τόσες αναταράξεις και αλυσιδωτές 
αντιδράσεις. Τα προβλήματα είναι πολλά και πολύπλοκα. 
Μένει να τα δούμε το επόμενο διάστημα» σημειώνει ο δρ 
Κωνσταντόπουλος. 
Σε έντονα ανοδική πορεία οι ελληνικές εξαγωγές 
στην Κίνα στο διάστημα 2015-2019
         Η επιδημία ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία ολοένα 
περισσότερα ελληνικά προϊόντα βρίσκουν τον δρόμο προς 
την αχανή αγορά της Κίνας, με τις ελληνικές εξαγωγές να 
κινούνται πολύ ταχύτερα από τις εισαγωγές, αλλά το εμπο-
ρικό έλλειμμα παραμένει πολύ μεγάλο σε βάρος της χώρας 

μας. Σύμφωνα με στοιχεία, που έθεσε στη διάθεση του 
ΑΠΕ-ΜΠΕ το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπου-
δών (ΙΕΕΣ) του Συνδέσμου Εξαγωγέων Ελλάδος (ΣΕΒΕ), 
στο διάστημα 2015-2019 οι ελληνικές εξαγωγές στην Κίνα 
αυξήθηκαν (σε αξία) κατά 292% και έφτασαν στα 901,2 
εκατ. ευρώ το 2018 και στα 892 εκατ. ευρώ, πέρυσι, έναντι 
227,9 εκατ. στην αρχή της περιόδου (2015). Οι δε εισαγω-
γές κινεζικών προϊόντων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 
59% στην περίοδο 2015-2019, φτάνοντας πέρυσι στα 4,06 
δισ. ευρώ, έναντι 2,55 δισ. ευρώ το 2015. Το συνολικό 
εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών ανήλθε πέρυσι στα 4,95 
δισ. ευρώ, με το εμπορικό έλλειμμα σε βάρος της χώρας 
μας να διαμορφώνεται στα 3,1 δισ. ευρώ.
   Το υπ’ αριθμόν ένα εξαγώγιμο προϊόν της Ελλάδας στην 
Κίνα ήταν στο εν λόγω διάστημα τα πετρελαιοειδή, με εξα-
γωγές 418,6 εκατ. το 2019, ακολουθούμενα από τα προϊό-
ντα της κατηγορίας τσιμέντο-αλάτι-θείο-γύψος-ασβέστης 
(212,5 εκατ. ευρώ), τα μεταλλεύματα-σκουριές και τέφρες 
(κατηγορία στην οποία εντάσσεται και το ανεπεξέργαστο 
μάρμαρο) με 75,8 εκατ. ευρώ, τα τεχνουργήματα από πέ-
τρες-γύψο κτλ με 48,1 εκατ., τα φαρμακευτικά προϊόντα με 
30,7 εκατ. ευρώ και το βαμβάκι με 19,6 εκατ. ευρώ. Αντί-
στροφα, η Ελλάδα εισάγει κυρίως λέβητες-μηχανές-συ-
σκευές, ηλεκτρικά υλικά, ενδύματα,υποδήματα, έπιπλα, 
συσκευές φωτισμού και παιχνίδια.
Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ εκ μέρους του ΙΕΕΣ, ο 
Δημήτρης Γούλιας επισήμανε ότι ναι μεν οι ελ-
ληνικές εξαγωγές στην Κίνα αυξάνονται με πολύ 
ταχύτερο ρυθμό, σε σχέση με τις εισαγωγές κινε-
ζικών προϊόντων στην Ελλάδα, αλλά το ισοζύγιο 
παραμένει έντονα αρνητικό για τη χώρα μας. Δι-
ευκρίνισε παράλληλα ότι η μικρή μείωση των ελληνικών 
εξαγωγών στην Κινα, που σημειώθηκε το 2019 έναντι του 
2018, σχετίζεται κυρίως με τη μείωση των πωλήσεων σε 
πετρελαιοειδή, στην κατηγορία τσιμέντο-αλάτι-θείο-γύ-
ψος-ασβέστης και στο βαμβάκι.
              Πολλές εμπορικές εκθέσεις και αθλητικές διοργανώ-
σεις στην Ασία έχουν ακυρωθεί ή μετατεθεί χρονικά, ενώ 
σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας 
των Ηνωμένων Εθνών (ICAO), τα έσοδα των αεροπορικών 
εταιρειών παγκοσμίως αναμένεται να μειωθούν κατά 4-5 
δισ. δολάρια στο πρώτο τρίμηνο του 2020, συνεπεία των 
ακυρώσεων πτήσεων. Ο ICAO εκτιμά ακόμα ότι η Ιαπωνία 
θα μπορούσε να απολέσει έσοδα από τον τουρισμό, ύψους 
1,29 δισ. δολαρίων, στο πρώτο τρίμηνο του έτους, λόγω 
της μείωσης του αριθμού των αφίξεων Κινέζων τουρι-
στών, ενώ το αντίστοιχο νούμερο για την Ταϊλάνδη είναι 
1,15 δισ. δολ.

ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΑΪΟ 
Συνιστούν οι πρόεδροι των συνδέσμων Βιομηχανιών, Αθ.Σαββάκης και Εξαγωγέων, Γ.Κωνσταντόπουλος, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
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 ανοίγει πανιά, για να γίνει επιχείρηση
Εδώ η   δέα σου

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

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

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

Από την ιδέα στο prototype: 5 κατηγορίες

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

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

Θαλάσσια 
Bιοτεχνολογία
[Marine 
Biotechnology]

Παράκτιος 
και Θαλάσσιος 
Τουρισµός 
[Coastal and 
Maritime Tourism] 

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

Θαλάσσια
Επιτήρηση
[Maritime 
Surveillance]

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

1



ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

24

ΧΩΡΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΚΟΡΟΝΑΪΟ 

 Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ  1-4-5                                                26/02/2020

Για τρομακτικά σενάρια κάνουν πλέον λόγο οικονομολό-
γοι σχετικά με τον αντίκτυπο της εξάπλωσης του κορονα-
ϊού (Covid-19) στην παγκόσμια οικονομία, καθώς συνε-
χίζονταν για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση οι μαζικές 
ρευστοποιήσεις στα διεθνή χρηματιστήρια του πλανήτη, 
παρά την προσπάθεια σταθεροποίησης σε ορισμένες αγο-
ρές της Ασίας. Αναλυτές προειδοποιούν ότι η πανωλεθρία 
των αγορών θα συνεχιστεί, με κορυφαίους γκουρού να 
συμβουλεύουν τους επενδυτές να μην αγοράσουν στα 
σημερινά χαμηλά.
Μία ημέρα αφότου εξανεμίστηκαν από τα διεθνή χρημα-
τιστήρια 1,7 τρισ. δολάρια, η Oxford Economics κρούει 
τον κώδωνα του κινδύνου ότι μία διεθνή κρίση υγείας θα 
ήταν αρκετή για να αφαιρέσει περισσότερα από 1 τρισ. δο-
λάρια από το παγκόσμιο ΑΕΠ, με τις οικονομίες τόσο των 
ΗΠΑ όσο και της Ευρωζώνης να διολισθαίνουν σε ύφεση 
στο πρώτο εξάμηνο του 2020. Αυτό, εξηγεί, θα είναι το 
οικονομικό τίμημα από τις απουσίες εργαζομένων από 
τον χώρο εργασίας, την εξασθενημένη παραγωγικότητα, 
τη μείωση της ταξιδιωτικής κίνησης, τη δυσλειτουργία 
της αλυσίδας προσφοράς και την κάμψη του εμπορίου και 
των επενδύσεων. Περιγράφει, δε, το σενάριο αυτό ως ένα 
«βραχυπρόθεσμο αλλά πολύ δυνατό σοκ για την παγκό-
σμια οικονομία».
Ο πρόεδρος της UBS, Άξελ Βέμπερ, προειδοποίησε ότι η 
παγκόσμια ανάπτυξη θα υποχωρήσει απότομα από 3,5% 
στο 0,5%, με την Κίνα να εισέρχεται σε ύφεση στο πρώτο 
τρίμηνο.
Και η Παγκόσμια Τράπεζα προειδοποιεί για απώλειες 
αντίστοιχες με το 1% του παγκόσμιου ΑΕΠ στο ήπιο σε-
νάριο, ενώ μία καταστροφική κρίση υγείας αντίστοιχη με 
αυτή που είχε προκαλέσει η ισπανική γρίπη το 1918, που 
έσπειρε τον θάνατο σε 50 εκατ. άτομα, θα μπορούσε να 
κοστίσει έως και το 5% του παγκόσμιου ΑΕΠ.
Ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος της Allianz, Μο-
χάμεντ Ελ-Εριάν, προειδοποιεί τους επενδυτές να μην 
αγοράσουν στην πτώση που έχει προκαλέσει ο κοροναϊός 
στην χρηματιστηριακή αγορά. Το πλήγμα στην εταιρική 
κερδοφορία και στην οικονομία από «σοκαριστικά» γεγο-
νότα, όπως ο κοροναϊός, τείνουν να έχουν μακροπρόθε-
σμο αντίκτυπο από τους περισσότερους κύκλους επιβρά-
δυνσης που προκαλούνται από τα αδύναμα θεμελιώδη. 
Θα διαρκέσει αρκετό χρόνο η τάση αποφυγής ρίσκου, 
επισημαίνει.

Μετοχές: Μικτή εικόνα
 Εν τω μεταξύ, οι απώλειες στις αγορές μετοχών συνεχίζο-
νταν και χθες, αν και σε ηπιότερο ρυθμό, παρά το γεγονός 
ότι κάποια χρηματιστήρια της Ασίας κατάφεραν να στα-
θεροποιηθούν. Ο δείκτης Κospi στη Ν. Κορέα κατέγραψε 
κέρδη 1,2% μετά τις απώλειες περίπου 4% της Δευτέρας, 
ενώ ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε 0,3%, μετά 
την προχθεσινή πτώση περίπου 2%. Ωστόσο, ο Nikkei στο 
Τόκιο έκανε βουτιά 3,4%, ενώ ο βασικός χρηματιστηρι-
ακός δείκτης της Σαγκάης υποχώρησε 0,6%. Σημαντικές 
απώλειες και στην Ευρώπη, όπου οι βασικοί χρηματιστη-
ριακοί δείκτες υποχωρούσαν ενδοσυνεδριακά περισσό-
τερο από 1,5%, παρά το γεγονός ότι αρχικά εμφάνιζαν 
κάποια κέρδη, με το μεγαλύτερο πλήγμα να δέχονται οι 
τράπεζες και οι αυτοκινητοβιομηχανίες.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 «είδε» την κεφαλαι-
οποίησή του να μειώνεται κατά 700 δισ. δολάρια από το 
κλείσιμο της Παρασκευής.
Απώλειες κοντά στο 2% εμφάνιζαν λίγο πριν από το κλεί-
σιμο και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες στη 
Wall Street, με τον δείκτη S&P 500 να καταγράφει τη 
μεγαλύτερη τετραήμερη πτώση από πέρυσι τον Αύγου-
στο. Επίσης, το διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο SPDR Fund 
της State Street που τοποθετεί σε μετοχές από τον κλάδο 
της βαριάς βιομηχανίας, γνώρισε μόνο τη Δευτέρα εκροές 
ρεκόρ 848 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με το Bloomberg.
Θετική εξαίρεση αποτέλεσε και το ελληνικό Χρηματιστή-
ριο, καθώς ο γενικός δείκτης κατάφερε να ανακάμψει από 
την προχθεσινή ελεύθερη πτώση, κλείνοντας με άνοδο 
1,89% στις 833,81 μονάδες.
Ομόλογα: Ρευστοποιήσεις 
Ριπές σημειώθηκαν και στις αγορές κρατικών ομολόγων 
του ευρωπαϊκού Νότου, που υπέκυψαν και πάλι σε ρευ-
στοποιήσεις, εν μέσω ανησυχιών ότι ο κοροναϊός θα εξα-
πλωθεί γρήγορα και εκτός Ιταλίας.
Η τάση αποφυγής ρίσκου ανέβασε τις αποδόσεις στα 
10ετή της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Ισπανίας, ευνοώ-
ντας τον «πυρήνα» του ευρώ, όπου η απόδοση του 1 θε-
τούς γερμανικού επέστρεψε στο χαμηλότερο επίπεδο από 
τις αρχές του περσινού Οκτωβρίου, στο -0,52%.
Οι επικρατούσες συνθήκες πανικού αποτυπώθηκαν στη 
χαμηλή επενδυτική ζήτηση για το νέο 30ετές ισπανικό 
κρατικό ομόλογο, ενώ «πάγωσαν» και τις νέες εκδόσεις 
εταιρικών ομολόγων, καθότι αυτή την εβδομάδα ανα-
μενόταν να ξεπεράσουν τα 20 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το 
Bloomberg.
Απώλειες στο πετρέλαιο
 Πτώση και στην αγορά πετρελαίου για τρίτη διαδοχική 
συνεδρίαση, με τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας (ΙΕΑ) να 
ανακοινώνει ότι οι προβλέψεις της για την παγκόσμια 

ζήτηση πετρελαίου έχουν υποβαθμιστεί στο χαμηλότερο 
επίπεδο δεκαετίας.
Οι δηλώσεις του υπουργού Ενέργειας της Σαουδικής Αρα-
βίας ότι ο ΟΠΕΚ και οι εταίροι του θα αναλάβουν υπεύ-
θυνη δράση για την αντιμετώπιση της κατάστασης δεν 
φαίνεται να καθησύχασαν τις αγορές.
Η τιμή brent έχει υποχωρήσει 10 δολάρια ή 15% από τις 
αρχές του έτους έως σήμερα -με την τιμή αργού να κα-
ταγράφει τις τελευταίες τρεις συνεδριάσεις απώλειες 6%-, 
ενώ στον αντίποδα η τιμή του χρυσού έχει ενισχυθεί 9% 
στη διάρκεια του τρέχοντος έτους.
Την ίδια στιγμή, οι πωλήσεις iPhones της Apple στην Κίνα 
σημείωσαν τον Ιανουάριο κατακόρυφη πτώση, της τάξης 
του 28% σε μηνιαία βάση, με τους αναλυτές της UBS να 
προειδοποιούν για ακόμη μεγαλύτερη πτώση τους επόμε-
νους μήνες.
Η Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) προστέθηκε 
χθες στον κατάλογο των ιαπωνικών επιχειρήσεων που 
ακυρώνουν συνεντεύξεις Τύπου λόγω των φόβων για 
κλιμάκωση της επιδημίας του κοροναϊού και επιλέγουν 
αντ’ αυτού την τηλεδιάσκεψη με τους δημοσιογράφους.
Επίσης, ο γερμανικός αερομεταφορέας Lufthansa ανα-
κοίνωσε ότι αναστέλλει οιαδήποτε πρόσληψη λόγω του 
κοροναϊού.
- «Χρυσές» οι ιταλικές μάσκες - Άφιξη σε Αυστρία και Κρο-
ατία 
Έρευνα για την εκτίναξη των τιμών για την αγορά προ-
στατευτικών μασκών και άλλων σχετικών ειδών από 
το διαδίκτυο ξεκίνησαν οι ιταλικές αρχές, σύμφωνα με 
δηλώσεις δύο δικαστικών λειτουργών στο πρακτορείο 
Reuters.
«Η τιμή για τις μάσκες που πωλούνται ηλεκτρονικά αυξή-
θηκαν από το ένα σεντ στα 10 ευρώ η μία και ένα μπουκα-
λάκι του ενός λίτρου απολυμαντικού το οποίο πωλούνταν 
την προηγούμενη εβδομάδα για 7 ευρώ, ανέβηκε στα 39 
ευρώ χθες (προχθές)», επισήμανε η αντεισαγγελέας του 
Μιλάνου Τιτσιάνα Σιτσιλιάνο. Τα κρούσματα του ιού στην 
Ιταλία συνεχίζουν να αυξάνονται και έφθασαν πλέοντα 
283.0 αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους 11. Χθες, δύο 
ασθενείς διαγνώσθηκαν θετικοί στον κοροναϊό στη Φλω-
ρεντία και μια γυναίκα στη Σικελία.
Έχουν τεθεί σε καραντίνα όλοι οι πολίτες που συνάντησαν 
τις δύο τελευταίες εβδομάδες, όπως και το προσωπικό 
ενός ξενοδοχείου στο Παλέρμο της Σικελίας.
Με τις πρώτες εκτιμήσεις της οικονομικής ζημιάς, υπο-
λογίζεται ότι η χώρα θα χάσει τουλάχιστον 5 δισ. ευρώ. 
Όσοι μπορούν, στις επτά περιφέρειες που εφαρμόζουν τα 
ισχυρά μέτρα πρόληψης, εργάζονται από το σπίτι τους, με 
ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Συνέχεια στη Σελ. 25
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νομικά γραφεία αλλά και γραφεία επιχειρηματικών 
συμβούλων έχουν ζητήσει από το υπουργείο Οικο-
νομικών περισσότερες λεπτομέρειες για τους όρους 
και τις προϋποθέσεις της ρύθμισης που, όπως όλα 
δείχνουν, θα τεθεί σε ισχύ στις αρχές Μαρτίου. Ήδη 
χθες ο υφυπουργός Οικονομικών Απ. Βεσυρόπουλος 
και ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής υπέγρα-
ψαν κοινή απόφαση σχετικά με τη διαδικασία και τις 
προϋποθέσεις υπαγωγής σε εναλλακτική φορολό-
γηση εισοδήματος αλλοδαπής προέλευσης φυσικών 
προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία 
τους στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όσοι 
μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελ-
λάδα θα τύχουν σημαντικών φορολογικών εκπτώ-
σεων για το παγκόσμιο εισόδημά τους, το οποίο θα 
φορολογείται με το ποσό των 100.000 ευρώ και θα 
προσαυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για κάθε μέλος της 
οικογένειας τους. Βασική προϋπόθεση, όσοι μεταφέ-
ρουν την φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα να 
πραγματοποιήσουν επενδύσεις ύψους 500.000 ευρώ 
εντός τριετίας.
Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση που εξέδωσε 
το υπουργείο Οικονομικών, η εφορία δεν θα ζητάει 
από τους «νέους» φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας 
να δικαιολογήσουν την απόκτηση των χρημάτων 
κατά την πληρωμή του φόρου, ενώ δεν θα ζητού-
νται δικαιολογητικά και για το ποσό της επένδυσης. 
Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «το 
φυσικό πρόσωπο που εντάσσεται στον εναλλακτικό 
τρόπο φορολόγησης είναι φορολογικός κάτοικος 
Ελλάδας και υπόκειται σε φόρο για τα εισοδήματα 
ημεδαπής προέλευσης, ενώ για εκείνα της αλλοδα-
πής καταβάλλει φόρο κατ’ αποκοπή ποσού εκατό 
χιλιάδων ευρώ για κάθε φορολογικό έτος, δίχως να 
απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησής τους».
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι εάν υπάρχουν υπόνοι-
ες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος δεν θα γίνονται 
οι σχετικοί έλεγχοι.
Η αρμόδια αρχή νομιμοποίησης εσόδων από εγκλη-
ματικές δραστηριότητες θα μπορεί ανά πάσα στιγμή 
να διενεργήσει έλεγχο στο φυσικό πρόσωπο που γί-
νεται φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.
Τα φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να εντα-
χθούν στις διατάξεις του ευνοϊκού νόμου μπορούν 
να υποβάλουν αίτηση στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού 
και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κα-
τοίκων Ημεδαπής
Όπως προαναφέρθηκε, προϋπόθεση για την ένταξη 
στις σχετικές διατάξεις αποτελεί η πραγματοποίηση 
επένδυσης αξίας τουλάχιστον 500.000 ευρώ από τη 
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Ενδιαφέρον για τη μεταφορά της φορολογικής κατοι-
κίας τους στην Ελλάδα, απολαμβάνοντας τη χαμηλή 
φορολογία που θεσπίστηκε πριν από μερικούς μή-
νες, έχουν δείξει φυσικά πρόσωπα υψηλής εισοδη-
ματικής τάξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεκάδες 

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζιουζέπε Κάντε δήλωσε χθες 
πως τα μέτρα τα οποία υιοθετήθηκαν για τον περιορισμό 
της εξάπλωσης του κοροναϊού θα αποφέρουν σύντομα 
αποτελέσματα, χαρακτηρίζοντας παράλληλα το εθνικό 
σύστημα υγείας, «μεταξύ των πιο αυστηρών και αποτε-
λεσματικών στον κόσμο».
Οδηγία τηλεδιασκέψεων 
Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε στο 
προσωπικό της να αντικαταστήσει τα ταξίδια στη Λομ-
βαρδία της βόρειας Ιταλίας με τηλεδιασκέψεις, λόγω των 
ανησυχιών για τον κοροναϊό και ζήτησε από τους αξιω-
ματούχους, που μετέβησαν πς τελευταίες δύο εβδομάδες 
στις πλέον πληγείσες περιοχές της βόρειας Ιταλίας, να πα-
ραμείνουν στα σπίτια τους για δύο εβδομάδες. Αντίστοιχες 
ανακοινώσεις έκανε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Κρούσμα στην Καταλονία Στο μεταξύ, συναγερμός σήμα-
νε στην Ισπανία, καθώς οι υγειονομικές αρχές της χώρας 
εντόπισαν ένα κρούσμα του νέου κοροναϊού στην Κα-
ταλονία, το πρώτο που καταγράφεται στην ηπειρωτική 
Ισπανία. Το κρούσμα είναι το τέταρτο της χώρας έπειτα 
από τρεις τουρίστες από τη Γερμανία, την Ιταλία και τη 
Βρετανία που εντοπίσθηκαν στα Κανάρια Νησιά και τη 
Μαγιόρκα να έχουν μολυνθεί από τον ιό.
Την ίδια στιγμή τα κρούσματα του νέου κοροναϊού έχουν 
ξεπεράσει διεθνώς το φράγμα των 80.000, με την Αυστρία 
και την Κροατία να επιβεβαιώνουν τα πρώτα κρούσμα-
τα στις χώρες αυτές. Στην Αυστρία τέθηκε σε καραντίνα 
ξενοδοχείο στο Ίνσμπρουκ. Το πρώτο επιβεβαιωμένο 
κρούσμα του νέου κοροναϊού στη χώρα, σε μια περιοχή 
που βρίσκεται κοντά στην Ιταλία, ανακοίνωσαν χθες και 
οι ελβετικές αρχές
Στις ΗΠΑ, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έφθασαν τα 53. 
Στο Iράν ανακοινώθηκε ότι πέντε άνθρωποι που είχαν 
προσβληθεί από τον νέο κοροναϊό υπέκυψαν, ανεβάζο-
ντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 16, τον μεγα-
λύτερο που έχει καταγραφή σε χώρα εκτός Κίνας, ενώ 
εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας δήλωσε ότι εντοπί-
στηκαν 34 νέα κρούσματα.

12η Δεκεμβρίου 2019 και εντός τριών ετών από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η μέγιστα διάρ-
κεια υπαγωγής ορίζεται στα 15 έτη. Σύμφωνα με τον 
νόμο, για να έχουν όλες τις εκπτώσεις όσοι αποφα-
σίσουν να μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους 
στην Ελλάδα, θα πρέπει να πληρούν ορισμένες προ-
ϋποθέσεις.
Σύμφωνα με το σχέδια νόμου, για να έχουν όλες τις 
εκπτώσεις που προβλέπει το σχέδια νόμου θα πρέπει:
 • Να μεταφέρουν τη φορολογική έδρα τους στην 
Ελλάδα
• Να μην ήταν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας τα προ-
ηγούμενα επτά από τα οκτώ έτη πριν από τη μετα-
φορά της φορολογικής κατοικίας τους στην Ελλάδα
• Να αποδεικνύουν ότι επενδύουν οι ίδιοι ή συγγενι-
κά τους πρόσωπα.
Τα φυσικά πρόσωπα που θα επενδύσουν στην Ελλά-
δα θα φορολογούνται για τα εισοδήματα που προκύ-
πτουν στη χώρα μας με βάση τις γενικές διατάξεις, 
δηλαδή με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. 
Ο φόρος θα καταβάλλεται σε μία δόση και δεν θα 
συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή 
τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα.
Σημειώνεται ότι με κοινή απόφαση των υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που 
θα εκδοθεί τις προσεχείς μέρες, θα καθοριστούν οι 
επιλέξιμες κατηγορίες επενδύσεων, η διαδικασία 
απόδειξης της επένδυσης και η παρακολούθηση της 
διατήρησης της επένδυσης.
Όπως τονίζουν από το υπουργείο Οικονομικών, πρό-
κειται για μια καινοτομία του φορολογικού συστή-
ματος που αποσκοπεί στην προσέλκυση επενδύσεων 
φορολογικών κατοίκων υψηλής οικονομικής επιφά-
νειας, στην ενίσχυση των δημοσίων εσόδων μέσω 
εισαγωγής κεφαλαίων στην Ελλάδα, δημιουργίας 
επενδυτικών μονάδων, δημιουργίας θέσεων εργασί-
ας, καθώς και στην αγορά ακινήτων.


