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Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Το ΕΣΠΑ είναι έτοιμο να συμβάλλει στη δεύτερη φάση της 
αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών της υγειονομικής 
κρίσης, για την ταχεία ανάκαμψη της οικονομίας στους προ-
σεχείς μήνες. Το ακριβές ύψος και η φύση της συνδρομής θα 
καθοριστεί στο επόμενο διάστημα. Αυτό αναφέρει σε άρθρο 
του ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του 
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Δημήτρης Σκάλκος. 
Το σχετικό άρθρο αναρτήθηκε σήμερα στην ηλεκτρονική σελί-
δα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Συγκεκριμένα 
αναφέρονται τα εξής: Η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει μία 
πρωτόγνωρη πρόκληση. Καλείται να αντιμετωπίσει τις οικο-
νομικές και κοινωνικές επιπτώσεις μίας κρίσης με υψηλό βαθμό 
αβεβαιότητας. Καλούμαστε να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσου-
με οικονομικές πολιτικές σε ένα ρευστό περιβάλλον, στο βαθμό 
που τα επιδημιολογικά δεδομένα μεταβάλλονται. Τα συγχρημα-
τοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ, στο μέτρο των χρημα-

τοδοτικών και κανονιστικών δυνατοτήτων τους, συμβάλλουν 
στην κάλυψη ενός σημαντικού μέρους της πρώτης δέσμης 
μέτρων που εξήγγειλε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της 
νόσου Covid-19. Στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο οι 
συγχρηματοδοτούμενοι πόροι λειτούργησαν ως το «ΕΣΠΑ της 
κρίσης» δεσμεύοντας σημαντικές πιστώσεις στη μείωση των 
επιπτώσεων της πολύχρονης ύφεσης της οικονομίας. Σήμερα 
ακόμη περισσότερο, αξιοποιώντας το νέο προσωρινό κοινοτικό 
πλαίσιο ευελιξίας (δυνατότητα μεταφοράς πόρων ανάμεσα σε 
διαφορετικά Ταμεία, κατηγορίες περιφερειών, διεύρυνση επιλε-
ξιμοτήτων) για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Τα-
μεία, κινητοποιούμε πόρους άνω των 3,5 δισ. ευρώ (που με τη 
μόχλευση θα ξεπεράσουν τα 7 δισ. ευρώ), με προτεραιότητα τη 
στήριξη των πληττόμενων (κύρια μικρομεσαίων) επιχειρήσεων 
και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Αναλυτικά στη σελ 6

Μια σειρά από προτάσεις για την απολιγνιτοποίηση της Ελλάδας, 
καθώς και τις δυνατότητες εναλλακτικών δραστηριοτήτων στις 
περιοχές των σημερινών λιγνιτικών σταθμών, παρουσίασε χθες 
η Επιτροπή Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών, όπως μεταδίδει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η Ακαδημία προτείνει αφενός την ανάπτυξη νέων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους χώρους των ορυχείων 
λιγνίτη και αφετέρου την αξιοποίηση των λιγνιτικών κοιτασμάτων 
για άλλες «εξω-ηλεκτρικές» χρήσεις, δηλαδή εκτός της καύσης για 
την παραγωγή ηλεκτρισμού. Όσον αφορά το πρώτο, προτείνει 
(α) φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα στα εξαντλημένα ορυχεία, 
(β) αποθήκευση ενέργειας με μορφή αντλησιοταμίευσης (δη-
μιουργία τεχνητών λιμνών και χρήση των υδάτινων ταμιευτή-
ρων ως δεξαμενών αποθήκευσης ενέργειας) και (γ) αξιοποίηση 
υπολειμματικής βιομάζας (θεωρείται εφικτό να δημιουργηθεί 
μονάδα ηλεκτροπαραγωγής εγκαταστημένης ισχύος 25 MWe 
που αντιστοιχεί σε 50 τουλάχιστον θέσεις εργασίας). Όσον αφορά 

τις εξωηλεκτρικές χρήσεις, προτείνει: (α) αεριοποίηση του λιγνίτη 
για χρήση του προϊόντος (αέριου ή syngas) στην παραγωγή πο-
λυμερών και συνθετικών καυσίμων, (β) εξαγωγή Σπανίων Γαιών 
από τον λιγνίτη, (γ) χρήση λιγνίτη για φίλτρα καθαρισμού και πα-
ραγωγή ενεργού άνθρακα, (δ) παραγωγή προϊόντων με βάση τα 
ανθρακονήματα από λιγνίτη (άλλα προϊόντα πολύ υψηλής προ-
στιθέμενης αξίας που μπορούν να προκύψουν από λιγνίτες, είναι 
οι νανο-σωλήνες άνθρακα και το γραφένιο), (ε) παραγωγή οργα-
νοχουμικών λιπασμάτων και εδαφοβελτιωτικών από λιγνίτη, κα-
θώς επίσης (στ) ανάπτυξη ενεργειακών καυσίμων με σκοπό την 
παραγωγή βιομάζας και προηγμένων βιοκαυσίμων. Η Επιτροπή, 
με πρόεδρο τον ακαδημαϊκό Λουκά Χριστοφόρου, επισημαίνει ότι 
«η ανάπτυξη έρευνας και καινοτομίας στους τομείς αυτούς είναι η 
ικανή και αναγκαία συνθήκη για ανάπτυξη και λειτουργία των πε-
ρισσότερων από τις προτεινόμενες δράσεις». Αναλυτικά στη σελ 5

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων την Τετάρτη 20 Μαΐου, και ώρα 12:00μ.μ. ανοίγει 
το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (https://
www.ependyseis.gr/mis) για τη συνέχιση της υποβολής αιτή-
σεων στο πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙ και θα παραμείνει ανοιχτό έως 
την Πέμπτη 28 Μαΐου και ώρα 12:00μ.μ. (Προηγούμενη πε-
ρίοδος υποβολής: 28/4 έως 6/5).Γίνεται, επίσης, γνωστό ότι οι 

διαθέσιμοι πόροι του προγράμματος αυξάνονται κατά 300 εκατ. 
ευρώ που αντιστοιχούν σε 750 εκατ. ευρώ νέα δάνεια προς μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις. Με το παραπάνω ποσό, ο συνολικός 
προϋπολογισμός της δράσης, με τη συμμετοχή των τραπεζών, 
διαμορφώνεται σε άνω των 2 δις ευρώ.

Δ. ΣΚΑΛΚΟΣ: ΤΟ ΕΣΠΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΝΑ ΣΥΜβΑΛΛΕΙ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ 
ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Και την ανάπτυξη νέων ενεργειακών τεχνολογιών

ΤΕΠΙΧ ΙΙ: ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ Π.Σ. ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
Για τη συνέχιση υποβολής αιτήσεων για δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις
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Για τον Οκτώβριο του 2020, μετατίθεται η έκθεση «Ποσει-
δώνια», λόγω των προληπτικών μέτρων που έχουν λη-
φθεί παγκοσμίως, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού. 
Σε ανακοίνωσή της η διοργανώτρια εταιρεία αναφέρει ότι 
«λαμβάνοντας υπόψη τις κλιμακούμενες προκλήσεις που 
όλοι αντιμετωπίζουμε ως αποτέλεσμα της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19 και την ανάγκη διασφάλισης της 
υγείας των εκθετών και των επισκεπτών μας, όπως επί-
σης και τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
για την κρίση, αποφασίσαμε να μεταθέσουμε χρονικά τα 
Ποσειδώνια 2020, που είχαν προγραμματιστεί για τις 1-5 
Ιουνίου 2020, όπως και όλες τις παράλληλες αθλητικές δι-
οργανώσεις και συνέδρια της Έκθεσης, στις 26-30 Οκτω-
βρίου 2020, στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo».
Προσθέτει επίσης ότι η «η ανάληψη δράσης αυτή τη στιγ-
μή ήταν επιβεβλημένη προς όφελος των εκθετών, των 
επισκεπτών και της ίδιας της έκθεσης».

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περι-
εχομένου (ΕΚΤ) συμμετέχει ενεργά στη νέα ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα δικτύωσης Care & Industry together against 
CORONA προκειμένου να φέρει κοντά επιχειρήσεις και θε-
σμούς που παρεμβαίνουν στον τομέα της Υγείας (νοσο-
κομεία, βιομηχανία, ακαδημαϊκούς και θεσμικούς φορείς 
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο) για την αποτελεσμα-
τική αντιμετώπιση της πανδημίας.
Η τρέχουσα κρίση ενεργοποίησε παγκοσμίως πολλούς 
φορείς, οι οποίοι ανέλαβαν πρωτοβουλίες για να βοη-
θήσουν όσους έχουν ανάγκη. Ωστόσο, οι περισσότερες 
από αυτές είναι κατακερματισμένες ή καταγράφονται σε 
περιφερειακή κλίμακα. Παρ’ όλα αυτά, όλοι αντιμετωπί-
ζουμε τις ίδιες προκλήσεις και αναζητούμε λύσεις για να 
υποστηρίξουμε τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.
Η πλατφόρμα Care & Industry together against CORONA 
δημιουργήθηκε από το δίκτυο Enterprise Europe 
Network στη Φλάνδρα και υποστηρίζεται από τη θεματι-
κή ομάδα του δικτύου για την Υγεία, με κύριους στόχους:
• Τη συγκέντρωση και προβολή προσφοράς και ζήτησης 
καινοτόμων λύσεων για την πανδημία,

• Την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ υγειονομικής 
περίθαλψης, βιομηχανίας, θεσμών του κράτους, ακαδη-
μαϊκού κόσμου κ.ά,
• Την ανταλλαγή πρωτοβουλιών και καλών πρακτικών 
σε εθνικό ή/και περιφερειακό επίπεδο.
«Προσκαλούμε όλους τους φορείς που δραστηριοποι-
ούνται στον τομέα της Υγείας να συμμετάσχουν σε αυτή 
την πλατφόρμα, η οποία θα είναι ανοικτή μέχρι 31 Δεκεμ-
βρίου 2020, να επιλέξουν τα θέματα για τα οποία έχουν ή 
χρειάζονται μια λύση, μια καινοτόμο τεχνολογία/προϊόν 
ή έναν εταίρο, τονίζεται σε ανακοίνωση.
Κατά την εγγραφή, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επι-
λέξουν ως τοπικό Γραφείο Υποστήριξης (Support Office) 
το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιε-
χομένου - «GR National Documentation Centre (EKT)», 
προκειμένου να λάβουν υποστήριξη σε όλη τη διαδικα-
σία, από την υποβολή ενός προφίλ έως την αναζήτηση 
και επικοινωνία με τους καταλληλότερους συνεργάτες».
Πληροφορίες:     cpascual@ekt.gr
https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/how-it-works,

ΤΟΝ ΟΚΤΩβΡΙΟ ΤΟΥ 2020 
Η ΕΚΘΕΣΗ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ»

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ βΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑζΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

10 - 12 Ιουλίου 2020

6ο Διεθνές συνέδριο: «Επικοινωνία, πλη-
ροφόρηση, ενημέρωση και εκπαίδευση 
στην ύστερη νεωτερικότητα»
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνι-
κών Επιστημών 

25 - 30 Σεπτεμβρίου 
2020

Επιστημονική εκδήλωση: «Cities on 
Volcanoes 11»(CoV11)
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος 
του ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με το Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου 
Κρήτηςκ.ά. φορείς

9 - 11 Οκτωβρίου 2020

Διεπιστημονικό συνέδριο: «Διαπλοκές 
του χώρου. Ήθος -κοινωνικές πρακτικές 
-αρχιτεκτονική»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ, 
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ, Σχολή 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΠ
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Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΥΠΕΝ τα 
βασικά σημεία τοποθετήσεων του υφυπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας κ. Γεράσιμου Θωμά κατά τη συζήτηση 
επίκαιρων ερωτήσεων στη Βουλή έχει ως εξής:
Η ΔΕΔΑ έχει καταθέσει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας επι-
καιροποιημένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την περίοδο 
2020-2024 που προβλέπει δημιουργία δικτύων διανομής 
φυσικού αερίου στις πόλεις της Βέροιας και των Γιαννιτσών 
με σχεδιασμό για ταχύτερη υλοποίηση των έργων ώστε να 
μην τίθεται θέμα καθυστέρησης.   Αυτό υπογράμμισε ο υφυ-
πουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμος Θωμάς, στο 
πλαίσιο συζήτησης επίκαιρων ερωτήσεων στη Βουλή χθες το 
απόγευμα.  
Όπως  είπε, «όσον αφορά τα Γιαννιτσά και τη Βέροια, το 
θέμα προχωρά σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τις το-
πικές αρχές ώστε τα έργα αυτά να επιταχυνθούν». Έτσι δεν 
θα υφίσταται πλέον το θέμα της 18μηνης καθυστέρησης για 
την υλοποίηση των έργων σε σχέση με το προηγούμενο χρο-
νοδιάγραμμα, που οδήγησε την ΡΑΕ να προειδοποιήσει για 
απένταξη των δυο αυτών πόλεων. O ίδιος ανέφερε επίσης ότι 
τους τελευταίους μήνες έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά ώστε 
τα κεφάλαια του ΕΣΠΑ (από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) που είχαν δεσμευτεί για 
τα έργα αυτά. να προετοιμαστούν με τις απαραίτητες διαδικα-
σίες και αδειοδοτήσεις, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν.

Ο κ. Θωμάς είπε επίσης  ότι το προηγούμενο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα της ΔΕΔΑ  για την περίοδο 2018-2021 (που 
άφησε η προηγούμενη διοίκηση) ήταν «ευχολόγιο συμμε-
τοχής πόλεων, χρηματοδοτήσεων και δικτύων» που δεν είχε 
ωριμάσει επαρκώς για να εγκριθεί.  Υπό τη νέα διοίκηση, το 
επιχειρησιακό σχέδιο της ΔΕΔΑ αναθεωρήθηκε, εντάχθηκαν 
σε αυτό οι ενεργειακοί δήμοι της Δυτικής Μακεδονίας, οι προ-
γραμματισμένες επενδύσεις αυξήθηκαν σε 270 εκατ. ευρώ για 
την περίοδο 2020-2024 (από 233 εκατ. ευρώ προηγουμέ-
νως) για την κατασκευή 142 χλμ. αγωγών μέσης πίεσης και 
1740 χλμ. αγωγών χαμηλής πίεσης. Με άλλα λόγια, υπάρχει 
ένας πολύ πιο φιλόδοξος σχεδιασμός για την ανάπτυξη δι-
κτύων διανομής φυσικού αερίου στην Βόρειο Ελλάδα και το 
υπόλοιπο της χώρας.  
Πελοπόννησος
Απαντώντας σε άλλη επίκαιρη ερώτηση αναφορικά με τα 
έργα φυσικού αερίου στην Πελοπόννησο, ο κ. Θωμάς σημεί-
ωσε ότι «η κυβέρνηση βρήκε μια κατάσταση στην οποία δεν 
είχε γίνει η κατάλληλη προετοιμασία για το Πρόγραμμα Ανά-
πτυξης της ΔΕΔΑ για την Πελοπόννησο, ούτε είχαν προβλε-
φθεί οι απαραίτητοι πόροι από το ΕΣΠΑ από την Περιφέρεια. 
«Ο νέος Περιφερειάρχης έχει προβλέψει 20 εκατ. ευρώ για 
αυτό το έργο και έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες με το σκεπτικό 
για να είναι έτοιμη η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ μέχρι το 
Σεπτέμβριο. Γι’ αυτό και η ΔΕΔΑ έχει κρατήσει τη δυνατότητα 
να αναθεωρήσει το Πρόγραμμα τον Σεπτέμβριο, με βάση τις 

χρηματοδοτήσεις που προβλέπονται από το ΕΣΠΑ και διατη-
ρεί το δικαίωμά της να κάνει αίτηση ακύρωσης ή προσφυγή. 
Σε κάθε περίπτωση, η ΔΕΔΑ  έχει κάνει ήδη τα απαραίτητα 
βήματα, ούτως ώστε να εξασφαλίσει την προετοιμασία του 
έργου. Σε συνεργασία με την κυβέρνηση και τον ΔΕΣΦΑ  
δρομολογούμε τα έργα που απαιτούνται από τον Διαχειριστή 
του Συστήματος Φυσικού Αερίου για την Πελοπόννησο. Μέ-
χρι τώρα δεν είχαν προβλεφθεί οι σταθμοί εξόδου του ΕΣΦΑ 
(Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου) για την τροφοδότη-
ση της Τρίπολης, της Κορίνθου, του Άργους, του Ναυπλίου. 
Επίσης, έχει τώρα μπει στο καινούργιο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα του ΔΕΣΦΑ η τροφοδότηση της Σπάρτης και της Κα-
λαμάτας που θα γίνει με truck loading, που θα ξεκινήσει από 
τον σταθμό φόρτωσης βυτιοφόρων στη Ρεβυθούσα, ούτως 
ώστε να προχωρήσουν αυτές οι υποδομές, για να μπορέσει 
να φτάσει και το δίκτυο στις πόλεις της Πελοποννήσου. Όλα 
αυτά έχουνε γίνει τους τελευταίους μήνες, με μεθοδική δου-
λειά όλων των εμπλεκόμενων μερών».
Στο πλαίσιο αυτό, ο υφυπουργός ΠΕΝ  σημείωσε ότι έχουμε 
κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε ο ΔΕΣΦΑ να ανοίξει 
«πύλη» για το φυσικό αέριο που θα πάει στη Μεγαλόπολη, 
κάτι που δεν είχε προβλεφθεί από την προηγούμενη κυβέρ-
νηση. «Επομένως, ειδικά για τη Μεγαλόπολη, ναι, υπάρχει 
δέσμευση. Και όλα τα άλλα έργα υποδομής, τα οποία έγκειται 
στο κράτος να τα κάνει,  θα τα κάνει», κατέληξε.

Συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κω-
στή Χατζηδάκη πραγματοποίησε προχθές ο πρόεδρος της Κε-
ντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος 
Μίχαλος και του παρέδωσε έρευνα – μελέτη με αντικείμενο 
την «Επιχειρηματική Χωροθεσία και Χρήσεις Γης», σημειώνει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
 Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του επιμελητηρίου, ο κ. 
Μίχαλος τόνισε στον υπουργό ότι «οι προτάσεις που καταθέτει 
η επιμελητηριακή κοινότητα δίνουν λύσεις στα μεγάλα προ-
βλήματα που διαχρονικά διαπιστώνονται στη χωροθέτηση – 
εγκατάσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων, ως απόρροια 
ενός ελλιπούς και ανολοκλήρωτου Εθνικού Χωροταξικού 
Σχεδίου, εστιασμένου στην περιβαλλοντική προστασία αλλά 
και στην επιχειρηματική χωροθεσία». 
Αναλυτικότερα, ο κ. Μίχαλος ανέφερε: «Στο πλαίσιο αυτής 
της μελέτης ερευνήθηκαν, κατεγράφησαν, αξιολογήθηκαν 
και τεκμηριώθηκαν σημαντικά θέματα για την διαχρονική 
χωροταξική υποδομή της χώρας (και με διεθνείς αναφορές 
και συγκρίσεις), τόσο στο θεωρητικό όσο και κυρίως στο θε-
σμικό και νομοθετικό επίπεδο, με εστίαση στις τελευταίες πέντε 
δεκαετίες.

Ειδικότερα εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν όλα τα προβλή-
ματα και οι συγκρούσεις, οι ασάφειες και οι ελλείψεις, που δια-
χρονικά διαπιστώνονται στο δίκαιο για τις χρήσεις γης, όπως 
αυτά αποτυπώνονται κατά την εφαρμογή τους στην αδειοδο-
τική διαδικασία για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων. 
Οι δυσλειτουργίες της Διοίκησης σχετικά με τις δυσχέρειες που 
έχουν καταγραφεί για την αδειοδότηση των Επιχειρηματικών 
Πάρκων και την οργανωμένη χωροθέτηση των επιχειρήσε-
ων, όπως και η ανάλυση υποδειγμάτων ευκαιριακής νομο-
θέτησης για την επίλυση προβλημάτων, ελλείψει μίας γενικής 
και γενναιόδωρης οριζόντιας νομοθεσίας, αποτέλεσαν ειδικά 
κεφάλαια της μελέτης.
Τα συμπεράσματα της μελέτης αποτυπώθηκαν σε δέσμη 
προτάσεων νομοθετικής πρωτοβουλίας. Η νομοθετική 
πρωτοβουλία του ΕΒΕΑ, η οποία συνοψίζεται σε 14 άρθρα 
νόμου, έχει ως κύριο αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπό 
την εξάλειψη των ασαφειών και των αντικινήτρων, αλλά και 
τη δημιουργία των κατάλληλων θεσμικών προϋποθέσεων 
που θα επιτρέψουν ή και θα επιταχύνουν την οργανωμένη 
χωροθέτηση των επιχειρήσεων, σε βάρος και σε αντίθεση 
της εκτός σχεδίου δόμησης που συνεχίζει να λειτουργεί κα-

ταστροφικά για το περιβάλλον και την ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, αποσαφηνίζονται και 
συμπληρώνονται όροι και περιορισμού της χωροταξικής 
νομοθεσίας, επιχειρούνται να αντιμετωπιστούν σημαντικά 
προβλήματα σχετικά με τα Καταφύγια Άγριας Ζωής, τη γη 
υψηλής παραγωγικότητας, τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια και την 
κατάργηση των αναιτιολόγητη χωροθέτηση των ΚΑΔ και 
ΑΚΕΕ (logistics).
Οι προτάσεις του ΕΒΕΑ ολοκληρώνονται με τη διατύπωση 
μια Εθνικής Στρατηγικής Επιχειρηματικής Χωροθεσίας, με 
περιεχόμενο την υπόδειξη συγκεκριμένων περιοχών που 
συγκεντρώνουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις βιωσιμότητας 
και αειφορίας, για την οργανωμένη και περιβαλλοντικά ορθή 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας». 
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδά-
κης δεσμεύτηκε ότι ενόψει της ψήφισης του νέου χωροταξι-
κού νομοσχεδίου οι προτάσεις των επιμελητηρίων θα μελετη-
θούν και θα συνεκτιμηθούν, ενώ θα συνεχιστεί η συνεργασία 
μεταξύ του υπουργείου και του ΕΒΕΑ. 

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2021-2024 ΜΕ ΤΗ βΕΡΟΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Η ΔΕΔΑ 
Θα προχωρήσουν τα έργα φυσικού αερίου και στην Πελοπόννησο

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Κ. ΧΑΤζΗΔΑΚΗ ΚΑΙ Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ 
Για την «Επιχειρηματική Χωροθεσία και Χρήσεις Γης» 
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Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΥΠΕΝ 
sύμφωνη με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας είναι η λύση που δίνει το Υπουργείο για το ύψος 
των κτιρίων γύρω από την Ακρόπολη υπογράμμισε ο 
υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτρης Οι-
κονόμου, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του 
Μέρα25.
«Το επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων και πριν από το προ-
εδρικό διάταγμα που ετοιμάζουμε τώρα ήταν ανάλογο 
με την ερμηνεία ή 21 μέτρα ή 32+ μέτρα. Όχι 17,5 μέτρα 
όπως ακριβώς διαδίδεται από κάποιες πλευρές. Ποιο είναι 
το σκεπτικό του Συμβουλίου της Επικρατείας στην τελευ-
ταία απόφαση; Λέει ότι όπου έχουμε ειδικά διατάγματα, 
όπως αυτό που ίσχυε στην περιοχή και γενικές ρυθμίσεις 
όπως αυτές που προβλέπονται από το ΝΟΚ, υπερισχύ-
ουν τα ειδικά διατάγματα. Αυτό λέει. Το ειδικό διάταγμα, 
όμως, δεν προβλέπει εκεί 17,5 μέτρα, προβλέπει 21 μέ-
τρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Πώς επικαλείστε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας, η οποία λέει ακριβώς αυτό που βάλαμε και εμείς. 
Αυτό που λέει είναι ότι, με βάση τα σημερινά δεδομένα, 
δηλαδή, που ετοιμάζουμε, πριν από το νέο διάταγμα, 
ισχύει το παλιό, το οποίο αναφέρεται σε 21 μέτρα. Εμείς 
λοιπόν φέρνουμε ένα ειδικό διάταγμα, με βάση την νομο-
λογία του ΣΤΕ ως ειδικό διάταγμα θα επικρατούσε όποιο 
ύψος και αν προέβλεπε, π.χ. θα μπορούσε να είναι  24 ή 
27 μέτρα, αλλά εμείς επιλέγουμε να διατηρήσουμε τα 21 
μέτρα όπως πριν. Τι απλούστερο;», σημείωσε. 
Αναφερόμενος στις χρήσεις γης, ο κ. Οικονόμου τόνισε 
πως «για να οριστούν χρήσεις γης  προϋποτίθεται μία 
ειδική μελέτη, η εκπόνηση της οποίας κρατάει χρόνια-επί 
ΣΥΡΙΖΑ κρατούσε 12 με 15 χρόνια. Ύψη κτηρίων μπορείς 

να ορίσεις χωρίς ειδική μελέτη όπως κάνουμε τώρα με το 
προεδρικό διάταγμα, αλλά οι χρήσεις γης προϋποθέτουν 
την μελέτη που ανέφερα. Άρα λοιπόν, καθορίζουμε τώρα 
τα ύψη γιατί η απόφαση αυτή ούτε μπορεί ούτε χρειάζεται 
να περιμένει περισσότερο και ξεκινάμε πολύ σύντομα την 
μελέτη Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αθη-
ναίων με την οποία θα προσδιοριστούν χρήσεις γης, όχι 
μόνο στην περιοχή του Μακρυγιάννη, αλλά στον συνολι-
κό Δήμο, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο γιατί χρήσεις γης 
δεν μπορεί να ορίζονται αποσπασματικά αλλά για ευρεία 
περιοχή όπως είναι ο δήμος Αθηναίων.
Συνέχεια μας εγκαλείτε, γιατί δεν έχουμε ένα κουμπί το 
οποίο να το πατάμε και όλα τα πράγματα να γίνονται αμέ-
σως. Γιατί στην Ελλάδα υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχει 
Σύνταγμα, υπάρχουν νόμοι που δεν μπορείς να κάνεις ό,τι 
σου καπνίσει, αναγκαστικά», πρόσθεσε.
Απαντώντας σε ερώτηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
αναφορικά με την έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου 
της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» από τον ΕΟΑΝ, ο κ. 
Οικονόμου επισήμανε πως το «να μιλάμε για καθυστέ-
ρηση από την παρούσα κυβέρνησης πραγματικά είναι 
καταχρηστικό». 
Όπως εξήγησε, «το πρώτο αίτημα στον ΕΟΑΝ για την 
έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου της “Ανταποδοτικής 
Ανακύκλωσης” είχε υποβληθεί στις 14-5-2018. Από τότε 
μέχρι τις εκλογές του 2019 πέρασαν 14 μήνες και μέσα 
σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα ο ΕΟΑΝ δεν είχε απα-
ντήσει. Το νέο διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΑΝ ανέλαβε 
στις 4-11-2019, τον Νοέμβριο. Από τότε έχουν πραγμα-
τοποιηθεί 10 διοικητικά συμβούλια έχουν εγκριθεί τρεις 
ανανεώσεις επιχειρησιακών σχεδίων, μια τροποποίηση, 
μια άλλη τροποποίηση και τέσσερις αποφάσεις λήφθηκαν 

με παρατηρήσεις για τελική έγκριση επιχειρησιακών σχε-
δίων». Ο κ. Οικονόμου επισήμανε ότι «μέχρι τον Νοέμβριο 
του 2019 συνέχισε η προηγούμενη Διοίκηση του ΕΟΑΝ. Η 
ίδια ήταν» και διερωτήθηκε «γιατί δεν έκανε τίποτα τότε; 
Δεν την είχε διορίσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είχε διο-
ριστεί σε προηγούμενη φάση. Αυτή, λοιπόν, συνέχισε να 
αδρανεί και όχι η νέα διοίκηση που έχει δραστηριοποιηθεί 
εξαιρετικά». 
Επιπλέον, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του 
Μέρα25, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
υπογράμμισε πως την επόμενη τριετία θα υπάρξουν εναλ-
λακτικές λύσεις ώστε να καταστεί δυνατό το κλείσιμο του 
ΧΥΤΑ Φυλής.
Όπως είπε, «υπάρχει μια ωρολογιακή βόμβα, όπως είπατε 
-δεν το έχετε πει μόνο εσείς, αλλά το έχει πει και ο Πρωθυ-
πουργός και ο κ. Χατζηδάκης- και κάθε λογικός άνθρωπος 
το  γνωρίζει. Είναι μια ωρολογιακή βόμβα στην Αττική 
την οποία άφησε παρακαταθήκη η προηγούμενη διοίκη-
ση της περιφέρειας .Για να απασφαλίσεις τη συγκεκριμένη 
βόμβα, πρέπει να βρεις τι θα κάνεις με τα σκουπίδια, πού 
αλλού θα τα πας. Και για να πας κάπου τα σκουπίδια, δεν 
είναι κάτι που μπορείς να το κάνεις, να πατήσεις έναν δια-
κόπτη και να γίνει. Χρειάζονται νέες εγκαταστάσεις, η θε-
σμοθέτηση και δημιουργία των οποίων είναι εξ αντικειμέ-
νου χρονοβόρες. Το να εγκαλείται η σημερινή κυβέρνηση, 
επειδή μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο δεν μπόρεσε να 
κλείσει τον ΧΥΤΑ της Φυλής είναι παράλογο. Πώς να τον 
κλείσει, αφού δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις; Έχει ξεκινή-
σει, όμως, η κυβέρνηση τη δημιουργία των προϋποθέσε-
ων, ώστε να καταστεί δυνατό το κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής  
μέσα στην επόμενη τριετία να έχουν υπάρξει εναλλακτικές 
λύσεις που θα επιτρέψουν το κλείσιμο της Φυλής».

Εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης, ύψους 924.200 ευρώ, από τον Ε.Φ. 1033-501-
0000000, ΑΛΕ 2310989899, οικονομικού έτους 2020, προκειμένου να προχωρήσει η 
πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε 1.593 δικαιού-
χους (επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες).

   Αυτό –σύμφωνα με το ΑΠΕ- προβλέπει απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, σύμφωνα με την οποία η πίστωση των χρημάτων 
επρόκειτο να γίνει χθες, 19 Μαΐου 2020.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: ΓΙΑ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
Δίνουμε λύση σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΝΕΑ ΦΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
Σε 1.593 επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες  
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Μια σειρά από προτάσεις για την απολιγνιτοποίηση της 
Ελλάδας, καθώς και τις δυνατότητες εναλλακτικών δρα-
στηριοτήτων στις περιοχές των σημερινών λιγνιτικών 
σταθμών, παρουσίασε χθες η Επιτροπή Ενέργειας της 
Ακαδημίας Αθηνών, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Η Ακαδημία προτείνει αφενός την ανάπτυξη νέων ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας στους χώρους των ορυχεί-
ων λιγνίτη και αφετέρου την αξιοποίηση των λιγνιτικών 
κοιτασμάτων για άλλες «εξω-ηλεκτρικές» χρήσεις, δη-
λαδή εκτός της καύσης για την παραγωγή ηλεκτρισμού. 
Όσον αφορά το πρώτο, προτείνει (α) φωτοβολταϊκά και 
αιολικά πάρκα στα εξαντλημένα ορυχεία, (β) αποθήκευ-
ση ενέργειας με μορφή αντλησιοταμίευσης (δημιουργία 
τεχνητών λιμνών και χρήση των υδάτινων ταμιευτήρων 
ως δεξαμενών αποθήκευσης ενέργειας) και (γ) αξιοποί-
ηση υπολειμματικής βιομάζας (θεωρείται εφικτό να δη-
μιουργηθεί μονάδα ηλεκτροπαραγωγής εγκαταστημέ-
νης ισχύος 25 MWe που αντιστοιχεί σε 50 τουλάχιστον 
θέσεις εργασίας).
   Όσον αφορά τις εξωηλεκτρικές χρήσεις, προτείνει: (α) 
αεριοποίηση του λιγνίτη για χρήση του προϊόντος (αέ-
ριου ή syngas) στην παραγωγή πολυμερών και συνθε-
τικών καυσίμων, (β) εξαγωγή Σπανίων Γαιών από τον 
λιγνίτη, (γ) χρήση λιγνίτη για φίλτρα καθαρισμού και 
παραγωγή ενεργού άνθρακα, (δ) παραγωγή προϊόντων 
με βάση τα ανθρακονήματα από λιγνίτη (άλλα προϊό-
ντα πολύ υψηλής προστιθέμενης αξίας που μπορούν να 
προκύψουν από λιγνίτες, είναι οι νανο-σωλήνες άνθρα-
κα και το γραφένιο), (ε) παραγωγή οργανοχουμικών 
λιπασμάτων και εδαφοβελτιωτικών από λιγνίτη, καθώς 
επίσης (στ) ανάπτυξη ενεργειακών καυσίμων με σκοπό 
την παραγωγή βιομάζας και προηγμένων βιοκαυσίμων.
   Η Επιτροπή, με πρόεδρο τον ακαδημαϊκό Λουκά Χρι-
στοφόρου, επισημαίνει ότι «η ανάπτυξη έρευνας και 
καινοτομίας στους τομείς αυτούς είναι η ικανή και ανα-
γκαία συνθήκη για ανάπτυξη και λειτουργία των περισ-
σότερων από τις προτεινόμενες δράσεις».
   Όπως επισημαίνει, μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο 
η Ελλάδα βασίστηκε στον λιγνίτη, ως εθνικό καύσιμο, 
για την ανάπτυξη της οικονομίας και τον εξηλεκτρισμό 
της χώρας. Το 2019, οι οκτώ λιγνιτικοί σταθμοί της ΔΕΗ 
αντιστοιχούσαν στο 42% της εγκατεστημένης ισχύος της 
επιχείρησης και στο 56% περίπου της καθαρής ηλεκτρι-
κής παραγωγής της. Σήμερα η χώρα μας οδεύει προς 
την απεξάρτηση από τον λιγνίτη ως καύσιμο για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (απολιγνιτοποίηση), 

με στόχο τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άν-
θρακα και τη μεγαλύτερη χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.

   Σύμφωνα με τις αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης, 
που δημοσιεύθηκαν το Νοέμβριο 2019 με το νέο Εθνικό 
Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), στο τέλος 
του 2023 θα αποσυρθεί η ολότητα (εκτός μιας) των λι-
γνιτικών μονάδων της ΔΕΗ και θα κλείσουν τα ορυχεία 
λιγνίτη στις περιοχές Δυτικής Μακεδονίας και Πελοπον-
νήσου. Η Ακαδημία επισημαίνει ότι «οι αποφάσεις αυτές 
της ελληνικής κυβέρνησης είναι από τις πλέον ριζοσπα-
στικές και περιβαλλοντικά ευαίσθητες στις χώρες-μέλη 
της ΕΕ, δεδομένου ότι στη Γερμανία προβλέπεται να 
παύσουν να λειτουργούν οι λιγνιτικοί Ατμοηλεκτρικοί 
Σταθμοί το 2038, στην Τσεχία το 2040 και στην Πολωνία 
το 2050».
   Επισημαίνει επίσης ότι όταν τα ορυχεία λιγνίτη παύ-
σουν τη λειτουργία τους, θα αφήσουν «ανεκμετάλλευ-
τα» τεράστια λιγνιτικά αποθέματα στο υπέδαφός τους. 
Εκτιμάται ότι μετά το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων 
της ΔΕΗ το 2024 στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας 
(Πτολεμαΐδας, Αμυνταίου και Φλώρινας), θα μείνουν 
στο έδαφος συνολικά 775 εκατομμύρια τόνοι λιγνίτη 
(190 εκατ. στο Νότιο Πεδίο, 250 εκ. στην Καρδιά, 50 εκ. 
στη Μαυροπηγή, 40 εκ. στο Αμύνταιο, 150 εκ. στη Βεύη, 
40 εκ. στους Λόφους Μελίτης, 40 εκ. στο Κλειδί, και 15 
εκ. στην Αχλάδα).
   Η Ακαδημία υπογραμμίζει ότι «η επιστημονική κοινό-
τητα της χώρας μπορεί και πρέπει να κληθεί να συμβάλει 
στη διαδικασία διαμόρφωσης των σχετικών ενδεικνυό-
μενων μέτρων για την «μετά τον λιγνίτη» εποχή. Για 

να γίνει αυτό, απαιτείται δυναμική συνεργασία μεταξύ 
της ΔΕΗ και των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και 
Πελοποννήσου από τη μια πλευρά, και των διαφόρων 
αρμόδιων επιστημονικών φορέων από την άλλη, π.χ. 
των Ερευνητικών Κέντρων που ασχολούνται με τα θέ-
ματα αυτά (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης - ΕΚΕΤΑ, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, κ.ά.), των Πα-
νεπιστημιακών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων (ΕΜΠ, ΑΠΘ, 
Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας), της Ακαδημίας Αθηνών 
κ.ά.»
   Υπογραμμίζει επίσης ότι «το όποιο κόστος υπάρξει, θα 
είναι κατά πολύ μικρότερο από το κόστος που θα υπάρ-
ξει αν δεν γίνει η απολιγνιτοποίηση. Το κόστος αυτό, 
είναι τεράστιο τόσο στην τοπική όσο και την εθνική 
οικονομία από τις μεγάλες επιπτώσεις στο περιβάλλον 
και τη δημόσια υγεία από την κατανάλωση μεγάλων 
ποσοτήτων πολύτιμων φυσικών πόρων (π.χ., νερό) 
και την εκπομπή επιβλαβών για την υγεία ρύπων στην 
ατμόσφαιρα (διοξείδιο του θείου, οξείδια του αζώτου, 
μικροσωματίδια, βαρέα μέταλλα, μεγάλες ποσότητες 
διοξειδίου του άνθρακα, κ.ά.). Οι επιπτώσεις αυτές αν 
και άυλες μπορούν να αποτιμηθούν σε οικονομική αξία 
και αν γίνει αυτό θα είναι αναμφισβήτητα πολλαπλάσι-
ας αξίας από τον παραγόμενο σήμερα «πλούτο» στην 
περιοχή. Υπάρχει όμως και άμεσο «υλικό» οικονομικό 
κόστος των σημερινών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
και αυτό προέρχεται από τις υπερβάσεις των ευρωπαϊ-
κών ορίων ρύπων και την κοστολόγησή τους, σύμφωνα 
με το Ευρωπαϊκό σύστημα αποζημιώσεων ρύπων (cap 
and trade)».
    Η Ακαδημία εισηγείται την ανάπτυξη ή υποστήριξη της 
έρευνας και καινοτομίας στους παρακάτω τομείς:
    (1) Τεχνολογίες Δέσμευσης, Χρήσης και Αποθήκευσης 
του διοξειδίου του άνθρακα (Carbon Capture Utilisation 
and Storage - CCUS).
   (2) Τεχνικές και διαδικασίες παραγωγής προϊόντων 
από εξω-ηλεκτρικές χρήσεις του λιγνίτη όπως π.χ. πα-
ραγωγή μεθανόλης, συνθετικών καυσίμων, σπανίων 
γαιών, ενεργού άνθρακα, ανθρακονημάτων, νανο-σω-
λήνων, γραφενίου κ.ά.
   Προτείνει επίσης τη συστηματική καταγραφή των κοι-
νωνικο-οικονομικών προβλημάτων που προκύπτουν 
από την απολιγνιτοποίηση στις αντίστοιχες περιοχές.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Και την ανάπτυξη νέων ενεργειακών τεχνολογιών
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Το ΕΣΠΑ είναι έτοιμο να συμβάλλει στη δεύτερη φάση της 
αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών της υγειονομικής 
κρίσης, για την ταχεία ανάκαμψη της οικονομίας στους προ-
σεχείς μήνες. Το ακριβές ύψος και η φύση της συνδρομής θα 
καθοριστεί στο επόμενο διάστημα. Αυτό αναφέρει σε άρθρο 
του ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ 
του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Δημήτρης 
Σκάλκος. Το σχετικό άρθρο αναρτήθηκε σήμερα στην ηλε-
κτρονική σελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:
Η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει μία πρωτόγνωρη πρό-
κληση. Καλείται να αντιμετωπίσει τις οικονομικές και κοινω-
νικές επιπτώσεις μίας κρίσης με υψηλό βαθμό αβεβαιότητας. 
Καλούμαστε να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε οικονομι-
κές πολιτικές σε ένα ρευστό περιβάλλον, στο βαθμό που τα 
επιδημιολογικά δεδομένα μεταβάλλονται. Τα συγχρηματο-
δοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ, στο μέτρο των χρηματο-
δοτικών και κανονιστικών δυνατοτήτων τους, συμβάλλουν 
στην κάλυψη ενός σημαντικού μέρους της πρώτης δέσμης 
μέτρων που εξήγγειλε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της 
νόσου Covid-19.
Στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο οι συγχρημα-
τοδοτούμενοι πόροι λειτούργησαν ως το «ΕΣΠΑ της κρίσης» 
δεσμεύοντας σημαντικές πιστώσεις στη μείωση των επιπτώ-
σεων της πολύχρονης ύφεσης της οικονομίας. Σήμερα ακό-
μη περισσότερο, αξιοποιώντας το νέο προσωρινό κοινοτικό 
πλαίσιο ευελιξίας (δυνατότητα μεταφοράς πόρων ανάμεσα σε 

διαφορετικά Ταμεία, κατηγορίες περιφερειών, διεύρυνση επι-
λεξιμοτήτων) για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 
Ταμεία, κινητοποιούμε πόρους άνω των 3,5 δισ. ευρώ (που 
με τη μόχλευση θα ξεπεράσουν τα 7 δισ. ευρώ), με προτεραι-
ότητα τη στήριξη των πληττόμενων (κύρια μικρομεσαίων) 
επιχειρήσεων και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.
Ειδικότερα οι πόροι του ΕΣΠΑ χρηματοδοτούν δράσεις που 
ήδη υλοποιούνται ή πρόκειται να ενεργοποιηθούν άμεσα σε 
συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και τις Περιφέρειες, 
όπως: 
οι δαπάνες του τομέα της Υγείας, όπως η λειτουργία του δι-
κτύου νοσηλευτών για τις κινητές μονάδες ανίχνευσης του ιού 
καθώς και προμήθειες υγειονομικού υλικού,
ένα μέρος της έκτακτης ενίσχυσης των 800€ στους αυτοαπα-
σχολούμενους και τις ατομικές επιχειρήσεις,
ένα μέρος του Προγράμματος χαμηλότοκου δανεισμού της 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής,
την ενεργοποίηση και πρόσθετη χρηματοδοτική ενίσχυση 
του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ),
το Ταμείο Εγγυοδοσίας Covid-19, με διαχειριστή την Ελληνική 
Αναπτυξιακή Τράπεζα,
το Ταμείο Εγγυοδοσίας, με διαχειριστή το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων (EIF),
το Πρόγραμμα Επιδότησης Επιτοκίου υφιστάμενων ενήμε-
ρων επιχειρηματικών δανείων,
δράσεις κλαδικών πολιτικών, όπως ο τουρισμός.
Το ΕΣΠΑ είναι επίσης έτοιμο να συμβάλλει στη δεύτερη φάση 

της αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών της κρίσης, 
αυτή της ταχείας ανάκαμψης της οικονομίας στους προσεχείς 
μήνες. Το ακριβές ύψος και η φύση της συνδρομής θα καθορι-
στεί στο επόμενο διάστημα σε συνάρτηση με την ολοκλήρω-
ση της προβλεπόμενης αναθεώρησης των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων που θα επιτρέψει την περαιτέρω αξιοποίηση 
αδιάθετων πόρων του ΕΣΠΑ και, β) των προβλέψεων του 
υπό ανακοίνωση ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάκαμψης (Recovery 
Plan), ειδικά αν αυτό συμπεριλάβει τη γενναία εμπροσθοβα-
ρή χρηματοδότηση της επόμενης προγραμματικής περιόδου 
2021-2027. Και φυσικά δίπλα στους πόρους του ΕΣΠΑ προ-
στίθενται οι λιγότεροι, πλην όμως υπολογίσιμοι, πόροι του 
εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
που λειτουργούν σε σημαντικό βαθμό συμπληρωματικά για 
τη χρηματοδότηση των παραπάνω δράσεων.
Σε ότι δε αφορά στον υπό εξέλιξη σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ 
2021-2027, οι πολιτικές υγείας και την υγειονομική ασφάλεια 
(health security) αποτελούν ήδη προτεραιότητα, περιλαμ-
βάνοντας δράσεις για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 
συστημάτων πρωτοβάθμιας περίθαλψης, την τηλε-ιατρική 
και την ισχυροποίηση του ΕΣΥ.
Η μάχη για την ανάκαμψη της οικονομίας θα κριθεί σε μεγάλο 
βαθμό από τη στοχευμένη κινητοποίηση των δημόσιων πό-
ρων και το ΕΣΠΑ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της 
μάχης.

Στη φάση κορύφωσης των περιοριστικών μέτρων (lockdown) 
που επιβλήθηκαν σε πολλές χώρες εξαιτίας της πανδημίας 
Covid-19, οι ημερήσιες παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άν-
θρακα (CO2) μειώθηκαν κατά 17% τον Απρίλιο ή κατά περίπου 
17 εκατομμύρια τόνους, σε σχέση με τα μέσα επίπεδα του 2019, 
επιστρέφοντας στα επίπεδα του 2006, σύμφωνα με νέες επιστη-
μονικές εκτιμήσεις. Όμως η μείωση αυτή –που εκτιμάται ότι συ-
νολικά έφθασε τους 1.048 εκατομμύρια μετρικούς τόνους CO2 
στο πρώτο τετράμηνο του 2020- είναι απίθανο να διαρκέσει. 
Το 2019 οι μέσες ημερήσιες εκπομπές CO2 ήταν περίπου 100 
εκατομμύρια τόνοι, κυρίως λόγω καύσης ορυκτών καυσίμων 
και παραγωγής τσιμέντου. Στις αρχές Απριλίου φέτος –με απο-
κορύφωμα στις 7 Απριλίου- οι εκπομπές είχαν μειωθεί σε 83 
εκατ. τόνους τη μέρα (πτώση 17%).  
Στη μείωση εκτιμάται ότι συνέβαλαν κατά 242 εκατομμύρια τό-
νους η Κίνα, κατά 207 εκατ. οι ΗΠΑ, κατά 123 εκατ. η Ευρώπη 
και κατά 98 εκατ. η Ινδία. Η ετήσια πτώση των εκπομπών διο-
ξειδίου αναμένεται να είναι φέτος περίπου τόση όσο χρειάζεται 
σε ετήσια βάση και σε βάθος δεκαετιών προκειμένου να επιτευ-
χθούν οι στόχοι της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική 

αλλαγή. 
Οι ερευνητές από ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ, με επικεφαλής 
τη γαλλοκαναδή καθηγήτρια κλιματικής επιστήμης Κορίν Λε 
Κερ της Σχολής Περιβαλλοντικών Επιστημών του βρετανικού 
Πανεπιστημίου East Anglia του Νόριτς, που έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στο περιοδικό κλιματικής αλλαγής “Nature Climate 
Change”, υπολόγισαν ότι εν μέσω πανδημίας οι μέσες ημερήσι-
ες εκπομπές διοξειδίου μειώθηκαν κατά 26% σε μερικές χώρες. 
Οι περιοριστικές πολιτικές των κρατών είχαν σημαντική επίπτω-
ση στην ενεργειακή ζήτηση παγκοσμίως, καθώς η κατανάλωση 
και οι μετακινήσεις μειώθηκαν δραστικά. Οι μειωμένες εκπομπές 
από τις χερσαίες μεταφορές (που υποχώρησαν κατά 50%) συ-
νέβαλαν στη συνολική μείωση των εκπομπών κατά 43%, ενώ 
οι μειώσεις από τους τομείς ηλεκτρικής ενέργειας και βιομηχανι-
ών συνέβαλαν στη συνολική μείωση εκπομπών CO2 κατά 19% 
και 25% αντίστοιχα. 
Αν και οι αερομεταφορές επλήγησαν σοβαρά από την πανδη-
μία και οι σχετικές εκπομπές CO2 μειώθηκαν έως κατά 75% 
σε μερικές χώρες, επειδή τα αεροπλάνα ευθύνονται μόνο για 
το 3% των παγκόσμιων εκπομπών CO2, η συμβολή τους στη 

συνολική μείωση διεθνώς ήταν μόνο 10%. Η αύξηση κατά πε-
ρίπου 5% στην κατανάλωση ενέργειας από τα νοικοκυριά λόγω 
εγκλεισμού και μαζικής τηλεργασίας, ελάχιστα αντιστάθμισε τις 
μειώσεις των ρύπων από τους άλλους τομείς. 
Η μελέτη εκτιμά ότι αν η προ κρίσης οικονομική και κοινωνική 
δραστηριότητα έχει επιστρέψει στα κανονικά επίπεδα έως τα 
μέσα Ιουνίου, τότε πιθανώς σε ετήσια βάση θα υπάρξει μια 
συνολική μείωση της τάξης του 4% στις εκπομπές «αερίων του 
θερμοκηπίου» έως το τέλος του 2020. Αν όμως ορισμένοι περι-
ορισμοί παραμείνουν έως το τέλος του έτους, τότε η μέση μείω-
ση των εκπομπών διεθνώς μπορεί να φθάσει το 7%. Οι ερευνη-
τές επίσης προειδοποιούν ότι τα μεγάλα πακέτα ενίσχυσης της 
οικονομίας διαφόρων χωρών μπορεί τελικά να οδηγήσουν σε 
ακόμη μεγαλύτερες εκπομπές CO2.
Σύνδεσμος για την επιστημονική δημοσίευση:
 https://www.nature.com/articles/s41558-020-0797-x

Δ. ΣΚΑΛΚΟΣ: ΤΟ ΕΣΠΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΝΑ ΣΥΜβΑΛΛΕΙ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 17% ΜΕΤΑ ΤΟ 
LOCKDOWN ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Σύμφωνα με νέες επιστημονικές εκτιμήσεις
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Ιστορική χαρακτηρίστηκε η χθεσινή ημέρα για τον Υμηττό, κα-
θώς υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας για τη δημιουργία και 
πιστοποίηση μονοπατιών μήκους 90 χλμ., μεταξύ του υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη και του 
προέδρου του Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού 
(ΣΠΑΥ) Γιάννη Κωνσταντάτου, σε εκδήλωση που πραγματο-
ποιήθηκε στο Πυροφυλάκιο Αργυρούπολης, παρουσία, μεταξύ 
άλλων, της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ, του περιφερειάρχη 
Αττικής Γιώργο Πατούλη, δημάρχων και εκπροσώπων των 
έντεκα όμορων δήμων, πολιτών και εθελοντών.
Όπως –σύμφωνα με το ΑΠΕ- τόνισε κατά τη διάρκεια της εκ-
δήλωσης ο κ. Χατζηδάκης, «η σημερινή συνεργασία στέλνει 
ένα μήνυμα αναβάθμισης της ποιότητας ζωής, προστασίας της 
φύσης και σύνδεσης των κατοίκων με την πλούσια φυσική μας 
κληρονομιά».
Όπως είπε, «ο Υμηττός είναι το βουνό, γύρω από το οποίο ζει το 
10% του ελληνικού πληθυσμού. Είναι ένα στολίδι στην καρδιά 
της Αττικής, που έχει αντέξει παρά την συνεχή ανάπτυξη γύρω 
του». Και πρόσθεσε: «Η δική μας ευθύνη είναι να διατηρήσουμε 
τη μοναδική βιοποικιλότητα και το φυσικό περιβάλλον του, να 
βελτιώσουμε την προσπελασιμότητά του -ώστε όλοι να μπο-
ρούμε να απολαύσουμε τα οφέλη της επαφής με τη φύση- και 
να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές έναν πόλο πρασίνου και 
αναψυχής για τον οποίο θα είμαστε περήφανοι».
Όπως έκανε γνωστό ο κ. Χατζηδάκης, το σχετικό Προεδρικό 
Διάταγμα για τον Υμηττό «προχωράει με ταχύτητα, αλλά και με 
προσοχή, έτσι ώστε να διαμορφώσει νέες συνθήκες σφαιρικής 
προστασίας του Υμηττού», όπως είπε, ενώ ανέφερε, ότι θα ακο-
λουθήσουν και νέες αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε πανελλαδικό 
επίπεδο για την προστασία του περιβάλλοντος.
Επιπλέον, τόνισε τις αποφάσεις του ΥΠΕΝ για στήριξη της ηλε-
κτροκίνησης και ειδικά των ηλεκτρικών ποδηλάτων, ενώ έκανε 
λόγο για τη βούληση της κυβέρνησης αλλά και του ίδιου του 
πρωθυπουργού για την προώθηση «μίας πραγματικά πράσι-

νης πολιτικής», ακολουθώντας τα βέλτιστα ευρωπαϊκά παρα-
δείγματα, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, «την απολιγνιτοποίηση, 
την απόσυρση των πλαστικών μίας χρήσης, την ανακύκλωση 
και την ολοκληρωμένη διαχείριση των σκουπιδιών».
Από την πλευρά του ο κ. Πατούλης, εκφράζοντας τη βούληση 
της Περιφέρειας για αμέριστη αρωγή στο εγχείρημα, τόνισε, ότι 
η εν λόγω πρωτοβουλία «μπορεί να γίνει παράδειγμα μίμησης, 
αλλά και τουριστικής αξιοποίησης για όλους τους ορεινούς 
όγκους της Αττικής, κάτι το οποίο το λαμβάνουμε ιδιαίτερα 
υπόψη», ενώ επεσήμανε τη σημαντική δυναμική που μπορεί να 
αναπτυχθεί για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.
Ειδικότερα, οι δράσεις που προβλέπονται από τη συνεργασία 
και που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από το ΥΠΕΝ, περι-
λαμβάνουν τη δημιουργία πιλοτικού πεζοπορικού δικτύου 
μονοπατιών, την εθνική και ευρωπαϊκή πιστοποίησή τους αλλά 
και το συντονισμό δράσεων και πρωτοβουλιών ανάδειξής του 
Υμηττού ως πόλου έλξης για τους πολίτες και τους επισκέπτες 
του Λεκανοπεδίου.
Όπως εξήγησε ο δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης και 
πρόεδρος του ΣΠΑΥ Γιάννης Κωνσταντάτος, «είναι μία ιστορι-
κή ημέρα, καθώς συνεχίζεται μία διαδικασία που είχε ξεκινήσει 
από τον Φεβρουάριο. Ζητούμενο δεν είναι το τι θα κάνει ο κάθε 
δήμος ξεχωριστά, αλλά να ενώσουμε τον Υμηττό μας, προκει-
μένου ένας πολίτης από τη Γλυφάδα να μπορεί με ασφάλεια να 
περπατήσει και να βγει στου Ζωγράφου αν θέλει».
Όπως τόνισε, «ο κορωνοϊός έφερε χιλιάδες κόσμου στο βουνό. 
Αξιοποιούμε αυτή την ευκαιρία και πάμε και ένα βήμα παρα-
κάτω». Προσέθεσε δε ότι οι διαδικασίες θα ξεκινήσουν άμεσα, 
αλλά θα εμπλουτίζονται συνεχώς», ενώ εξέφρασε την επιθυμία 
για τη δημιουργία του θεσμικού πλαισίου για τη δημιουργία και 
ποδηλατοδρόμων, καθώς, όπως είπε, «ειδικά το ηλεκτρικό πο-
δήλατο θα δώσει την ευκαιρία σε χιλιάδες ανθρώπους να μπουν 
στο βουνό και να χαρούν τη φύση».
Το εν λόγω πιλοτικό πεζοπορικό δίκτυο μονοπατιών θα πε-

ριλαμβάνει διαδρομές συνολικού μήκους 90 χιλιομέτρων, 
θα συνδέεται με το αστικό περιβάλλον με πύλες-εισόδους και 
περιαστικό πεζόδρομο, θα διαθέτει ζώνες-πόλους δραστηριο-
τήτων, ενώ μακροπρόθεσμα μπορεί να συνδεθεί με ποδηλατό-
δρομο με τα μητροπολιτικά πάρκα Γουδή και Ιλισίων αλλά και 
με το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού.
Τέλος, ο ΣΠΑΥ ξεκαθαρίζει ότι «στόχος υλοποίησης της προ-
σπάθειας του Συνδέσμου είναι η διασφάλιση ότι ο Υμηττός να 
παραμείνει βουνό, αποτρέποντας κάθε άλλη σκέψη, πετυχαίνο-
ντας δραστική μεταβολή στον τρόπο ζωής των ανθρώπων που 
ζουν γύρω από αυτόν, με απώτερο σκοπό τη βελτίωσή της».
Συμβαλλόμενα μέλη της Συνεργασίας είναι τα εξής: Υπουργός 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, πρόεδρος 
ΣΠΑΥ Γιάννης Κωνσταντάτος, πρόεδρος ΠΟΥ, Εμμανουήλ Κι-
τσέλλης, πρόεδρος του ΜΑΙΝΑΛΟΝ Κοιν.Σ.Επ., Ιωάννης Λαγός, 
ο πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ανδρέας 
Μπουντουβής, CIVINET CY-EL Secretariat AMKE Κοσμάς Ανα-
γνωστόπουλους, συντονιστής, και ο πρόεδρος του ΣΕΠ Κανέτης 
Ισίδωρος
Παρόντες στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων ήταν οι οι επικεφαλής 
των Εθελοντικών Ομάδων Δασοπροστασίας & Πυρόσβεσης 
του Υμηττού, οι κκ: Κωνσταντίνος Αραβώσης, γγ Φυσικού 
Περιβάλλοντος & Υδάτων, Ευθύμιος Μπακογιάννης, γγ Χωρο-
ταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος, Βασίλειος Παπαγεωργίου,γγ 
Πολιτικής Προστασίας.
Επίσης το «παρών» στην υπογραφή του μνημονίου έδωσαν και 
οι δήμαρχοι: Ισίδωρος Μάδης, δήμαρχος Παιανίας, Βασίλειος 
Ζορμπάς, δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, Χρήστος Βοσκόπου-
λος, δήμαρχος Καισαριανής, Δημήτριος Κιούσης, δήμαρχος 
Κρωπίας, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, δήμαρχος Βάρης–Βού-
λας–Βουλιαγμένης, Βασίλειος Θώδας, δήμαρχος Ζωγράφου, 
Ηλίας Αποστολόπουλος, δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού.

Οδηγίες για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής χορήγησης της 
προσωρινής άδειας παρέχονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις 
Μεταφορών των Περιφερειών, με εγκύκλιο που υπέγραψε ο 
υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννης Κεφαλο-
γιάννης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Οι υπάλληλοι - εξεταστές οφείλουν την πρώτη εργάσιμη 
ημέρα μετά τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς να 
καταχωρούν στο Μηχανογραφικό Σύστημα Καταγραφής 
των Αποτελεσμάτων (ΜΗΣΚΑ) τα απαραίτητα στοιχεία από το 
Πρακτικό της δοκιμασίας.

Η απρόσκοπτη διεκπεραίωση της διαδικασίας απαιτεί την 
ταχεία και ορθή καταγραφή των στοιχείων στο Πληροφορι-
ακό Σύστημα. Σε αυτό το πλαίσιο και προς διευκόλυνση των 
υπαλλήλων – εξεταστών, επίκειται τις προσεχείς ημέρες η πα-
ροχή της δυνατότητας καταχώρησης των στοιχείων και από 
υπολογιστή εκτός «syzefxis», όπως από τον προσωπικό υπο-
λογιστή του εξεταστή, ακόμη και την ημέρα της δοκιμασίας. 
Υπενθυμίζεται πως οι επιτυχόντες μετά την 11η Μαΐου 2020 
σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για αρχική 
χορήγηση άδειας οδήγησης ή για επέκταση άδειας σε άλλη 

κατηγορία, μπορούν, δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά τη δο-
κιμασία, να επισκέπτονται τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://
prosorini-adeia-odigisis.yme.gov.gr/ ή την ενιαία ψηφιακή 
πύλη https://www.gov.gr/ και να προμηθεύονται την προ-
σωρινή άδεια οδήγησης.
Από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής έως σήμερα 
έχουν εκδοθεί περίπου 300 προσωρινές άδειες οδήγησης σε 
όλη την Ελλάδα. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΕΝ ΚΑΙ ΣΠΑΥ 
Για τη δημιουργία μονοπατιών μήκους 90 χλμ. στον Υμηττό
Δηλώσεις Κ. Χατζηδάκη και αυτοδιοικητικών παραγόντων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
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Με στόχο τη θέσπιση καθαρών κανόνων για τη δυναμική 
προώθηση της ανακύκλωσης στη χώρα, το ΔΣ του Ελλη-
νικού Οργανισμού Ανακύκλωσης προχωρά τη διαδικασία 
αδειοδότησης των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρι-
σης, αξιολογώντας τις μέχρι σήμερα επιδόσεις τους και τα 
νέα επιχειρησιακά σχέδια που καταθέτουν, ανακοίνωσε το 
ΥΠΕΝ και ο ΕΟΑΝ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ. 
Όπως έγινε γνωστό, υιοθετείται πλέον ένα σύγχρονο και φι-
λικό προς το περιβάλλον μοντέλο διαχείρισης των απορριμ-
μάτων που δίνει έμφαση στην διαλογή στην πηγή και την 
ανακύκλωση, υλοποιώντας τη βασική προτεραιότητα του 
υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος όσον αφορά την 
επίτευξη των στόχων της χώρας στην κυκλική οικονομία.
Στο πλαίσιο αυτό, το ΔΣ του ΕΟΑΝ με απόφαση του, προχώ-
ρησε στην ανανέωση της έγκρισης οργάνωσης και λειτουρ-
γίας του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Αποβλήτων Συσκευασίας της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποί-
ησης και Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ).  
Πλέον, το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Αποβλήτων Συσκευασίας της ΕΕΑΑ αναλαμβάνει συγκεκρι-
μένες υποχρεώσεις σχετικά με τον εξοπλισμό και το οικο-
νομικό τίμημα που πρέπει να παρέχει στους Δήμους για τη 
διαλογή στην πηγή των αποβλήτων συσκευασίας.  
Ειδικότερα η ΕΕΑΑ θα παρέχει στους δήμους μπλε κάδους, 
σε αναλογία 1 κάδο ανά 75 κατοίκους, μπλε κώδωνες γυα-

λιού, σε σημεία συγκέντρωσης επιχειρήσεων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, απορριμματοφόρα συλλογής ανακυκλώ-
σιμων υλικών, σε αναλογία 1 όχημα ανά 250-400 κάδους. 
Επίσης, εισάγονται για πρώτη φορά συστοιχίες ανακύκλω-
σης, δηλαδή 3 κάδοι διαφορετικού χρώματος και 1 μπλε 
κώδωνας, σε αναλογία 1 συστοιχία ανά 1000 κατοίκους σε 
περιφερειακούς Δήμους και ανά 1200 σε Αθήνα και Θεσσα-
λονίκη.  
Επίσης, προβλέπεται με βάση το νέο σχέδιο, η ΕΕΑΑ να απο-
δίδει τίμημα στους Δήμους για τη συλλογή των αποβλήτων 
συσκευασίας, με βάση την επίδοση που επιτυγχάνουν.  
Όπως έγινε γνωστό, το τίμημα αυτό θα αποδοθεί στους Δή-
μους κλιμακωτά εντός της προσεχούς εξαετίας, φτάνοντας 
έως και τα 60 € ανά τόνο ανακτημένου αποβλήτου συσκευ-
ασίας στην περίπτωση που η κατά κεφαλήν ανάκτηση ξε-
περνά τα 40 kg ανά μόνιμο κάτοικο ετησίως.  
Επιπλέον, η ΕΕΑΑ αναλαμβάνει την ευθύνη και το κόστος 
για τη συλλογή των μπλε κωδώνων γυαλιού, την εξασφά-
λιση της αδιάλειπτης εκτέλεσης των εργασιών διαλογής των 
δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας.  
Ακόμα, αναλαμβάνει την εκπόνηση και υλοποίηση προ-
γραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πο-
λιτών σε συνεργασία με τους Δήμους, την απόδοση στους 
Δήμους τακτικών αναφορών σε σχέση με την επίδοση του 
έργου ανακύκλωσης. 

Επίσης, στις υποχρεώσεις της ΕΕΑΑ τίθεται η κάλυψη του 
κόστους για τη μεταφορά των αποβλήτων σε διαφορετική 
περιφερειακή ενότητα, όπως επίσης και τη θαλάσσια μετα-
φορά, αλλά και την κάλυψη του κόστους συντήρησης των 
οχημάτων μετά τη συμπλήρωση 10ετίας και των κάδων 
μετά τη συμπλήρωση 5ετίας. 
Από την πλευρά τους οι Δήμοι αναλαμβάνουν την αποκο-
μιδή των αποβλήτων συσκευασίας από τους μπλε κάδους 
και τις συστοιχίες ανακύκλωσης (πλην των μπλε κωδώνων) 
καθώς και η μεταφορά τους στα κέντρα διαλογής, καθώς 
επίσης και το κόστος της διαχείρισης του υπολείμματος 
που προκύπτει από τη διαλογή των δημοτικών αποβλήτων 
συσκευασίας από το κέντρο διαλογής προς τους χώρους 
τελικής διάθεσης. 
Όπως έγινε γνωστό, στις συμβάσεις μεταξύ ΕΕΑΑ και Δήμων 
θα πρέπει να περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι ποιοτικοί και 
ποσοτικοί στόχοι που να σχετίζονται άμεσα με το συγκεκρι-
μένο κάθε φορά έργο ανακύκλωσης, με τα απαιτούμενα 
μέσα για την εκτέλεση του έργου, αλλά και με το χρονοδι-
άγραμμα επίτευξής τους.  
Με την έγκριση του νέου επιχειρησιακού σχεδίου της ΕΕΑΑ, 
σύμφωνα με τον Οργανισμό αναμένεται να επιτευχθούν οι 
στόχοι της χώρας για αύξηση των ποσοστών ανακύκλω-
σης, ενώ το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΕΑΑ θα ελέγχεται και 
θα αξιολογείται από τον ΕΟΑΝ σε ετήσια βάση. 

Στην προκήρυξη των θέσεων του προέδρου, του α’ αντιπρο-
έδρου και ενός μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, οι 
θητείες των οποίων λήγουν στις 22 Ιουνίου προχώρησε χθες 
με απόφασή του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Κωστής Χατζηδάκης, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι υποψήφιοι πρέπει να δια-
κρίνονται για επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική ικα-
νότητα και να διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα 
αρμοδιότητας της ΡΑΕ καθώς και εχέγγυα ανεξαρτησίας και 
αμεροληψίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4001/2011. 
Οφείλουν συγκεκριμένα να διαθέτουν και να επιδεικνύουν 

υψηλή επιστημονική γνώση και πολυεπίπεδη επαγγελματική 
εμπειρία στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό και εξειδικευμένη 
εμπειρία ιδίως σε ρυθμιζόμενες αγορές ενέργειας, σε ζητήμα-
τα ανταγωνισμού, καθώς και στην αντίστοιχη νομοθεσία της 
ΕΕ. Ειδικά όσον αφορά στις θέσεις του προέδρου και του α’ 
αντιπροέδρου, απαιτείται επιπροσθέτως και διοικητική επαγ-
γελματική εμπειρία σε υψηλό επίπεδο.
Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε τέσσερις ημερήσιες εφημερίδες 
πανελλήνιας κυκλοφορίας και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 
υποβάλλουν αίτηση εντός 30 ημερών από την επομένη της 
δημοσίευσης λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, αίτηση σε 

μορφή δήλωσης.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα 
μέλη της ΡΑΕ επιλέγονται από τον υπουργό Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας ύστερα από προκήρυξη και προτείνονται στην 
Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για διορισμό. Η 
Επιτροπή γνωμοδοτεί επί της πρότασης του Υπουργού εντός 
30 ημερών. Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης της Επιτρο-
πής, τα μέλη που έχουν προταθεί για τις θέσεις του προέδρου 
και του α’ αντιπροέδρου διορίζονται με Πράξη Υπουργικού 
Συμβουλίου, ενώ το μέλος για το οποίο υπάρχει θετική γνω-
μοδότηση διορίζεται με απόφαση του υπουργού ΠΕΝ.

ΥΠΕΝ: «ΚΑΘΑΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙζΕΙ Ο ΕΟΑΝ»

ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΟΥ Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΡΑΕ 
Προχώρησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης
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Οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως αναμένεται 
να μειωθούν κατά 18% φέτος, σε σχέση με πέρσι, αλλά επίσης 
εκτιμάται ότι οι πωλήσεις των αυτοκινήτων με κινητήρες καύ-
σης θα μειωθούν σε μεγαλύτερο ποσοστό, ανέφεραν αναλυτές 
του BloombergNEF (BNEF)), όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η 
σημαντικότερη αιτία για την πτώση των πωλήσεων που θα 
έχει αρνητικές συνέπειες στον κλάδο και στη διεθνή οικονομία 
είναι η πανδημία που αναγκάζει όλα τα κράτη να πάρουν μέτρα 
προφύλαξης των πολιτών.
Το προσωρινό κλείσιμο των εκθεσιακών χώρων λόγω της παν-
δημίας έχει διαταράξει την ροή των πωλήσεων και υπονομεύει 
την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, αναφέρει η BNEF στις ετή-
σιες παγκόσμιες προοπτικές της για ηλεκτρικά οχήματα.
Τα ηλεκτρικά μοντέλα, σύμφωνα με την έρευνα αναμένεται να 
φθάσουν το 31% του συνολικού στόλου αυτοκινήτων έως το 

2040 και να αντιπροσωπεύουν το 58% των πωλήσεων νέων 
επιβατικών αυτοκινήτων. Όσο για τα αυτοκίνητα με κινητήρα 
καύσης εκτιμάται ότι σταδιακά θα μειώνεται το ποσοστό που 
κατέχουν και τώρα βρίσκονται στη κορυφή της λίστας των πω-
λήσεων, αναφέρει το Reuters.
Οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων φέτος προβλέπονται 
να φθάσουν τα 1,7 εκατομμύρια. Αν αυτή η πρόβλεψη επα-
ληθευθεί τότε ο αριθμός των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που 
βρίσκονται στους δρόμους σε όλο τον κόσμο θα αγγίξει τα 7 
εκατομμύρια.
Τα στοιχεία που παρουσιάζει η μελέτη εκτιμάται ότι θα επιφέ-
ρουν επιπτώσεις στις αγορές πετρελαίου και ηλεκτρικής ενέρ-
γειας.
Η ηλεκτροκίνηση των μεταφορών, που βασίζεται στη νομο-
θεσία κατά της ρύπανσης, προβλέπεται να αφαιρέσει 17,6 

εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από τη ζήτηση πετρελαίου 
έως το 2040, ενώ τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα μπορούσαν να 
προσθέσουν 5,2% στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 
2040, εκτιμά το BNEF.
Προβλέπει επίσης ότι ο κόσμος θα χρειαστεί περίπου 290 εκα-
τομμύρια σημεία φόρτισης έως το 2040, εκ των οποίων 12 εκα-
τομμύρια θα βρίσκονται σε δημόσιους χώρους και τα υπόλοιπα 
στο σπίτι, στους χώρους εργασίας ή σε ιδιωτικούς εμπορικούς 
χώρους.
Η έκθεση διαπίστωσε επίσης προοπτικές ανάπτυξης οχημάτων 
κυψελών καυσίμου που χρησιμοποιούν υδρογόνο. Αυτά θα 
μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν το 3,9% των πωλήσεων των 
επαγγελματικών οχημάτων βαρέως τύπου και το 6,5% των 
πωλήσεων δημόσιων λεωφορείων έως το 2040.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και το Προεδρείο της ΠΟΕ-ΟΤΑ που 
έθεσε τα αιτήματα των εργαζομένων της Αυτοδιοίκησης μετά 
την επιτυχημένη προσπάθεια και συμβολή τους στην αντιμετώ-
πιση της υγειονομικής κρίση από την Αυτοδιοίκηση.
Νωρίτερα το Προεδρείο της ΚΕΔΕ είχε την καθιερωμένη κοινή 
συνεδρίαση με τους Προέδρους των ΠΕΔ, οι οποίοι μετέφεραν 
στην ΚΕΔΕ τον παλμό και τα προβλήματα των τοπικών κοινω-
νιών .
Αγωνία όλων είναι η «επόμενη μέρα» της Αυτοδιοίκησης μετά 
τη χαλάρωση των μέτρων περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου κατά την εισή-
γησή του στο ΔΣ τόνισε: «Στοίχημα για όλους μας είναι η επόμε-
νη μέρα. Το γεγονός ότι συμβάλαμε στην ασφαλή και αδιάλει-
πτη λειτουργία των Δήμων τις δύσκολες μέρες της πανδημίας 
αναγνωρίζεται από όλους.
Οι Δήμοι χρειάζονται περαιτέρω στήριξη, έμπρακτα και άμεσα 
για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις κοινωνίες μας να ορθο-
ποδήσουν την επόμενη ημέρα. 
Η έκτακτη επιχορήγηση με 75 εκατομμύρια ευρώ από το 
Υπουργείο  Εσωτερικών είναι δείγμα της αναγνώρισης της προ-
σπάθειας της Αυτοδιοίκησης και σύντομα θα ακολουθήσει και η 
κατανομή των απαραίτητων κονδυλίων που υπολογίζουμε ότι 
φτάνουν τις δύο δόσεις ΚΑΠ».
Οι εργαζόμενοι των Δήμων αξίζουν ένα μεγάλο ευ-
χαριστώ.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ επισήμανε ότι ο ρόλος των εργαζομένων 
στο τεράστιο έργο που πέτυχε η Αυτοδιοίκηση την περίοδο της 
υγειονομικής κρίσης ήταν καθοριστικός και αξίζουν σε κάθε 
γυναίκα και άντρα Δημοτικό Υπάλληλο «ευχαριστώ» και συγ-
χαρητήρια για τις προσπάθειες τους. Συγχαρητήρια και στους 
αιρετούς που έδωσαν και αυτοί τον καλύτερό τους εαυτό για το 
καλό των πολιτών κάθε γωνιάς της Ελλάδας.
Η επόμενη μέρα έχει πολλές προκλήσεις που πρέπει να αντιμε-
τωπιστούν και η δουλειά που μας περιμένει είναι εξίσου σημα-
ντική με το διάστημα που προηγήθηκε.

Ανάγκη για μεγαλύτερη οικονομική στήριξη των 
Δήμων
Οι Δήμοι συνεχίζουν να μετράνε το αποτύπωμα της κρίσης 
στους προϋπολογισμούς τους. Με κοινή επιτροπή ΚΕΔΕ και 
ΥΠΕΣ κάθε μήνα θα κατανέμονται πόροι προκειμένου να στη-
ρίζονται οι Δήμοι που έχουν επιπλέον αποδεδειγμένες ανάγκες, 
με πόσο που η ΚΕΔΕ εκτιμά ότι θα φτάσει έως και τις δύο δόσεις 
ΚΑΠ.
Μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων εστίασης
Ενόψει της επαναλειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης από 
τις 25 Μάϊο και δεδομένου του περιορισμού των αρχικών απα-
γορεύσεων υπέρ των περισσότερων τραπεζιών, οι Δήμοι θα 
παραχωρήσουν επιπλέον τετραγωνικά όπου αυτό είναι απα-
ραίτητο αλλά όχι σε βάρος του Δημόσιου χώρου.
Οι Δήμοι κατά περίπτωση θα εξετάσουν το ενδεχόμενο επιπλέον 
πεζοδρομήσεων ως αντιστάθμισμα στις κατά τόπου επεκτάσεις 
των τραπεζοκαθισμάτων.
Εκφράσθηκε η άποψη οι Δήμοι να προχωρήσουν σε μείωση 
των ανταποδοτικών τελών κατά 50% στα καταστήματα που 
λειτούργησαν ως και 100% στα καταστήματα που έμειναν 
κλειστά.
Πρόγραμμα «βοήθεια στο Σπίτι»
Η ΚΕΔΕ εξέφρασε την άποψη ότι απαιτείται τροποποίηση στην 
προκήρυξη, ώστε να μην μείνει κανείς εργαζόμενος εκτός προ-
γράμματος. Η τεράστια κοινωνική σημασία και αναγκαιότητα 
του προγράμματος αποδείχθηκε στην δύσκολη περίοδο της 
πανδημίας. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να διασφαλιστούν ως 
ελάχιστη έμπρακτη αναγνώριση του έργου που προσέφεραν.
Διεύρυνση των δικαιούχων του προγράμματος 
«Εναρμόνιση οικογενειακής κι επαγγελματικής 
ζωής»
Η ΚΕΔΕ θα επιμείνει στην διεύρυνση των δικαιούχων καθώς και 
στην καταβολή του κονδυλίου των επιπλέον 30 εκατομμύριων 
ευρώ, προκειμένου να μπορούν περισσότερα παιδιά να γρα-
φτούν στους Δημοτικούς Παιδικούς σταθμούς.
Η ΚΕΔΕ θα θέσει επιτακτικά το θέμα στο αρμόδιο Υπουργείο 

ώστε οι γονείς να γνωρίζουν πολύ έγκαιρα πού μπορούν να 
γράψουν τα παιδιά τους.
Δεδομένης της υγειονομικής κρίσης και το πώς θα εξελιχθούν τα 
πράγματα από την νέα χρονιά, οι Δήμοι θα πρέπει να μεριμνή-
σουν τυχόν επιμερισμό των παιδιών σε περισσότερες αίθουσες, 
γεγονός που θα ανεβάσει το κόστος
λειτουργίας τους.
Επίσης θα ζητηθεί να πέσει το ηλικιακό όριο στα δύο έτη ώστε 
παιδιά να μπορούν να παρακολουθήσουν προγράμματα παι-
δικών σταθμών όπου δεν υπάρχουν βρεφονηπιακοί σταθμοί 
καθώς και αύξηση του οικονομικού πλαφόν των δικαιούχων 
επιπλέον 3.000 ευρώ.
Στήριξη των Δ.Ε.Υ.Α.
Η ΚΕΔΕ αναγνώρισε το μεγάλο οικονομικό κενό που δημιουρ-
γήθηκε στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης 
λόγω της καραντίνας και για το λόγο αυτό στη συνάντηση που 
θα έχει ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ με τον υφυπουργό Δημοσιονομι-
κής Πολιτικής, Θεόδωρο Σκυλακάκη, θα του  μεταφέρει το αίτη-
μα όλης της Αυτοδιοίκησης για υπαγωγή των τοπικών Δ.Ε.Υ.Α. 
στο νόμο για τις πληττόμενες επιχειρήσεις.
Δράση για την προώθηση της ποδηλασίας στις πό-
λεις
Η ΚΕΔΕ, βλέποντας και την ανταπόκριση των πολιτών τις μέρες 
της καραντίνας, που σε κάθε γωνιά της Ελλάδας «τίμησαν» τις 
βόλτες με τον γνωστό κωδικό «6» χρησιμοποιώντας το ποδή-
λατό τους, αναλαμβάνει πρωτοβουλία για να μπει το ποδήλατο 
ακόμη περισσότερο, με καλύτερη
οργάνωση και μεγαλύτερη ασφάλεια, στην καθημερινότητα 
των πολιτών με ασφάλεια στηρίζοντας πανελλαδικά τις δράσεις 
για την ημέρα ποδηλάτου στις 3 Ιουνίου.
Το χθεσινό ΔΣ ήταν το τελευταίο που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης 
λόγω των μέτρων περιορισμού της διασποράς. Το επόμενο θα 
γίνει διά ζώσης σε χώρο που θα πληροί τις υγειονομικές προδι-
αγραφές για την ασφάλεια των συμμετεχόντων.

ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΘΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΤΟ 2020

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜβΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
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Την ικανοποίησή του δήλωσε ο Εμπορικός Σύλλογος 
Αθηνών για το σχέδιο του Δήμου Αθηναίων σχετικά με 
την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλάνου ανάπλασης 
του κέντρου της πόλης και διεύρυνσης των κοινόχρηστων 
χώρων προς όφελος των κατοίκων, των επισκεπτών αλλά 
και του επιχειρηματικού κόσμου, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών σημειώνει σε ανακοίνωσή 
του ότι ήταν πάντα θετικός σε παρόμοιες πρωτοβουλίες, 
αρκεί να συνδυάζονται με τον σχεδιασμό της συνολικής 
αναβάθμισης των υποδομών της πόλης, βοηθώντας την 
επιχειρηματικότητα να αναπτυχθεί αξιοποιώντας τις βελ-
τιωμένες συνθήκες λειτουργίας της αγοράς, ώστε το κοινό 
να μην απολαμβάνει μόνο τη «βόλτα» του, αλλά να συμ-
βάλει παραγωγικά και στην οικονομία της πρωτεύουσας.
Όπως αναφέρει ο σύλλογος: «Ο Μεγάλος Περίπατος της 
Αθήνας» θα δώσει προστιθέμενη αξία στην αγορά και 
ελπίζουμε ότι μελλοντικά θα ενισχύσει την ημερήσια κατά 
κεφαλή κατανάλωση των ξένων επισκεπτών - «shopping 
per day»- δίνοντας τους την ευκαιρία να περπατήσουν 
από την Ακρόπολη έως το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
και να συνδυάσουν την περιήγηση τους σε αρχαιολογικά, 
πολιτιστικά και ιστορικά σημεία ενδιαφέροντος, με ταυ-
τόχρονη επίσκεψη τους στην αγορά. Η πρόσφατη επιτυ-

χημένη ανακαίνιση της πλατείας Ομονοίας, θα βοηθήσει 
καταλυτικά αυτή την προσπάθεια και ο εμπορικός άξονας 
Σύνταγμα - Ομόνοια θα αρχίσει να λειτουργεί πάλι ύστερα 
από πολλά χρόνια, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ενι-
σχυμένη αστυνόμευση ειδικά στην περιοχή της Ομόνοιας 
και βελτίωση του κλίματος ασφαλείας σε ολόκληρο το 
Κέντρο της Αθήνας.
Επίσης, η δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων με 
εύκολη πρόσβαση πεζών και ΑΜΕΑ, η ήπια μορφή κυ-
κλοφορίας των οχημάτων και η εύρυθμη λειτουργία των 
νέων αλλά και των υφιστάμενων πεζοδρόμων στο κέντρο 
μπορούν να δώσουν νέα πνοή στην Αθήνα, αλλά για να 
πετύχει αυτό το εγχείρημα πρέπει αφ’ ενός να τηρηθεί 
αυστηρά ένα σύντομο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των 
έργων και αφ’ ετέρου να ληφθούν υπόψη στο συνολικό 
σχεδιασμό και να εκπονηθούν ολοκληρωμένες μελέτες 
που θα αφορούν:
• τον σχεδιασμό των κυκλοφοριακών αλλαγών όχι μόνο 
σε τοπικό επίπεδο, αλλά και την πρόβλεψη των επιπτώσε-
ων στο σύνολο του δικτύου κυκλοφορίας της πόλης.
• τον συνδυασμό με ένα έξυπνο σύστημα Μέσων Μαζικής 
Μεταφοράς.
• τη δημιουργία επιπλέον θέσεων στάθμευσης δίκυκλων 

γύρω από την περιοχή εφαρμογής.
• τη χωροθέτηση νέων λειτουργικών θέσεων στάθμευσης 
ταξί.
• την οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης των τουριστικών 
λεωφορείων καθώς και σημείων αποβίβασης και επιβί-
βασης τουριστών.
• την ομαλή τροφοδοσία των καταστημάτων.
• την απρόσκοπτη λειτουργία πεζοδρόμων & πλατειών.
Λαμβάνοντας υπόψη μας τις οικονομικές συνθήκες που 
έχουν δημιουργηθεί λόγω του κορωνοϊού, ο Εμπορι-
κός Σύλλογος Αθηνών θεωρεί αναγκαία τη διατήρηση 
αλλά και τη βελτίωση της συνεργασίας του με τον δήμο 
Αθηναίων, προς όφελος της επιχειρηματικής κοινότητας. 
Όπως αναφέρεται: «Ήρθε η ώρα, παράλληλα με την 
έναρξη του «Μεγάλου Περιπάτου της Αθήνας», να ξεκι-
νήσει άμεσα και η υλοποίηση των προτάσεων που έχουν 
συζητηθεί και σχεδιαστεί εδώ και καιρό μεταξύ Ε.Σ.Α και 
Δ. Αθηναίων, ώστε να τροφοδοτηθεί με οξυγόνο η λει-
τουργία των επιχειρήσεων και η ανάπτυξη του συνόλου 
της Ελληνικής οικονομίας, η οποία όπως όλοι γνωρίζουμε 
ξεκινάει από την Αθήνα».

«Ακολουθήθηκε όλη η προβλεπόμενη διαδικασία, χωρίς 
καμία παρέκκλιση», υπογραμμίζει σε ανακοίνωση του το 
υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με αφορμή δη-
μοσιεύματα του Τύπου για την πλήρωση της θέσης του 
διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών.  
Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής, όπως με-
ταδίδει το ΑΠΕ: «υπενθυμίζεται προς πάσα κατεύθυνση 
πως το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Γε-
νική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας διασφαλίζει τη 
νομιμότητα, αξιοκρατία και διαφάνεια της διαδικασίας.  
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 
7 του Άρθρου 14 του νόμου 4386/2016, όπως ισχύει για 
τη συγκρότηση της ειδικής επιτροπής κρίσης, το Διοικη-
τικό Συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου προτείνει στο 
«ΕΣΕΤΕΚ» κατάλογο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μελών. 

Το ΕΣΕΤΕΚ δικαιούται να προσθέσει και άλλα μέλη στον 
κατάλογο ή αντίστοιχα να αφαιρέσει. Από τον κατάλογο 
μελών που προτείνει το ΕΣΕΤΕΚ, ο υφυπουργός επιλέγει 
και ορίζει πέντε (5) μέλη με τους αναπληρωτές τους.  
Στις 20 Ιανουαρίου 2020, συνεδρίασε το ΕΣΕΤΕΚ το οποίο 
ακολούθως έστειλε στο υπουργείο Ανάπτυξης τους προ-
τεινόμενους κριτές (5 τακτικούς και 5 αναπληρωτές) για 
τη θέση του Διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου 
του ΕΑΑ, όπως προβλέπει η διαδικασία. Ο υφυπουργός 
Ανάπτυξης υπέγραψε την απόφαση ορισμού της επιτρο-
πής ακριβώς όπως ήρθε από το ΕΣΕΤΕΚ, 5 τακτικούς και 5 
αναπληρωτές κριτές.  
Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολο-
γίας απευθύνθηκε εγγράφως στο Νομικό Συμβούλιο του 
Κράτους για να γνωμοδοτήσει εάν είναι δυνατή η δια-
βίβαση προς τα μέλη της Επιτροπής Κρίσης για τη θέση 

του Διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του ΕΑΑ 
υπομνημάτων, εξώδικων δηλώσεων και απαντήσεων 
από την πλευρά των υποψηφίων, με τις οποίες διατυπώ-
νονται αιτιάσεις και παρατηρήσεις επί του περιεχομένου 
των φακέλων υποψηφιοτήτων. Το Νομικό Συμβούλιο 
του Κράτους αποφάνθηκε πως είναι δυνατή και νόμιμη η 
διαβίβαση προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής 
Κριτών προκειμένου να συνεκτιμηθούν και μορφώσουν 
και να αξιολογηθούν κατά την κρίση τους.  
Συνεπώς, από την πρώτη στιγμή ακολουθήθηκε όλη η 
προβλεπόμενη διαδικασία, χωρίς καμία παρέκκλιση και 
ζητήθηκε η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους ώστε οι κριτές της επιτροπής να έχουν λάβει όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες από τους υποψηφίους. Όσοι 
δεν το αποδέχονται αυτό πολύ απλά εθελοτυφλούν και 
δεν θέλουν να προχωρήσει η αξιολόγηση». 

Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
Ζητάει σύντομο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων και 7 μελέτες   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΗΚΕ ΟΛΗ Η ΠΡΟβΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Για την πλήρωση της θέσης του διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
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Tην εκτίμηση ότι η πανδημία Covid-19 ενδέχεται να επι-
ταχύνει την αυτοματοποίηση της εργασίας στην Ευρώπη, 
ιδίως για τις θέσεις εργασίας που απαιτούν μεσαίες δεξιό-
τητες, σε τομείς που θεωρούνται πιο ευάλωτοι στη χρήση 
της τεχνολογίας κι άρα στην αντικατάσταση εργαζομένων 
από ρομποτικά συστήματα, διατυπώνει, μιλώντας στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο εμπειρογνώμονας του Ευρωπαϊκού Κέ-
ντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Cedefop), Ηλίας Λιβανός.
Για τη διατύπωση της εκτίμησης αυτής, ο κ. Λιβανός συν-
δύασε στοιχεία από το δεύτερο ενημερωτικό σημείωμα 
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) για τις επιπτώ-
σεις της πανδημίας στην αγορά εργασίας και από την πιο 
πρόσφατη μελέτη πρόβλεψης δεξιοτήτων του Cedefop 
(2020), με τις απαραίτητες προσαρμογές και αναγωγές, 
καθώς η τελευταία είχε ολοκληρωθεί πριν ενσκήψει η 
Covid-19.
Ρίσκο αυτοματοποίησης μέχρι και για το 1/4 των 
νέων θέσεων εργασίας καθοδόν προς το 2030
«Σύμφωνα με τη μελέτη πρόβλεψης δεξιοτήτων του 
Cedefop για το 2020, σε τομείς όπου η επίπτωση της 
πανδημίας στην οικονομική δραστηριότητα είναι μέση 
προς υψηλή και υψηλή, περίπου το ένα πέμπτο, έως και 
ένα τέταρτο των νέων θέσεων εργασίας, που αναμένεται 
να δημιουργηθούν ως το 2030 αντιμετωπίζουν ρίσκο 
αυτοματοποίησης. Αυτό αντιστοιχεί σε 1,4 εκατ. θέσεις 
εργασίας στην ΕΕ των 27 κρατών-μελών» σημειώνει και 
προσθέτει: «καθώς οι κοινωνίες παλεύουν για να αντα-
ποκριθούν στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνει 
η πανδημία, σε όρους κοινωνικοποίησης, αγορών και 
εργασίας, αναδύεται το ερώτημα κατά πόσον αυτός ο 
νέος τρόπος ζωής ήρθε για να μείνει και αν η τεχνολογία 
θα είναι από εδώ και πέρα ο προτιμώμενος τρόπος για να 
κάνουμε πράγματα».
Όπως επισημαίνει ο εμπειρογνώμονας του Cedefop, όλες 
και όλοι έχουμε ήδη αποκτήσει άλλες συνήθειες, ο συγ-
χρωτισμός στον εργασιακό χώρο αποφεύγεται, η τηλερ-
γασία αυξάνεται και ενδέχεται κάποιες από τις υπηρεσίες 
που χρησιμοποιούσαμε όταν εργαζόμασταν εκ του σύ-
νεγγυς, να μην είναι πλέον αναγκαίες με τον ίδιο τρόπο 
στην εποχή της τηλεργασίας, οπότε δεν αποκλείεται να 
αντικατασταθούν από αυτοματισμούς. Επιπλέον -εκτιμά- 

δεν αποκλείεται κάποιες από τις επιχειρήσεις, που έλυσαν 
τις σχέσεις εργασίας με τους εργαζομένους τους, να μην 
τους επαναπροσλάβουν και να τους αντικαταστήσουν με 
αυτόματα συστήματα για λόγους περιορισμού κόστους.
Μεγαλύτερος ο κίνδυνος για τις μεσαίες δεξιότη-
τες και τις δουλειές ρουτίνας
Οι θέσεις εργασίας που απαιτούν μέσες και χαμηλές δε-
ξιότητες και οι «δουλειές ρουτίνας» φαίνεται ότι αντιμε-
τωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο από αυτή την άποψη. 
Αντίθετα, οι θέσεις εργασίας που «ζητούν» υψηλά επαγ-
γελματικά προσόντα δεν δείχνουν να κινδυνεύουν εξίσου, 
λόγω -μεταξύ άλλων- της υψηλής εξειδίκευσης και του 
τεχνολογικού αλφαβητισμού των εκπροσώπων τους.
Για παράδειγμα, στη μεταποίηση, έναν παραδοσιακά 
«πυρηνικό» τομέα για την ευρωπαϊκή οικονομία, το μεγα-
λύτερο μερίδιο απασχόλησης αντιστοιχεί στους εργαζόμε-
νους στον κλάδο του μετάλλου και των μηχανημάτων και 
τους σχετικούς τεχνίτες, επαγγέλματα που παραδοσιακά 
απαιτούν μέσο επίπεδο εκπαίδευσης. Ήδη πριν από το 
χτύπημα της πανδημίας, υπήρχε η εκτίμηση ότι ο αριθμός 
των θέσεων εργασίας, που θα ανοίξουν μελλοντικά στον 
συγκεκριμένο τομέα, θα είναι σχετικά χαμηλός, ότι η συ-
νολική σημασία τους θα βαίνει μειούμενη και ο κίνδυνος 
αυτοματοποίησης θα είναι πολύ υψηλός.
Δεδομένου ότι είναι ένας τομέας που επιπρόσθετα επηρε-
άζεται βαρέως από την πανδημία, δεν αποκλείεται οι θέ-
σεις εργασίας να μειωθούν ακόμα περισσότερο, σε σχέση 
με τις αρχικές προβλέψεις και ακόμα περισσότεροι εκ των 
εργαζομένων στον χώρο να αντικατασταθούν πιο εύκολα 
από ρομποτικά συστήματα. Από την άλλη, βέβαια, παρα-
τηρούν οι μελετητές του cedefop, δεν αποκλείεται οι επι-
χειρήσεις, τρομαγμένες από την πανδημία, να αποφύγουν 
να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες, μέχρις ότου η κρίση 
τελειώσει και ο αντίκτυπός της είναι εμφανής.
Στον κλάδο της φιλοξενίας και των υπηρεσιών εστία-
σης, που επίσης πλήττεται βαρέως από την Covid-19, οι 
άνθρωποι που εργάζονται στην υποστήριξη της παρα-
σκευής φαγητού ως βοηθοί, φαίνεται ότι είναι η πιο ευά-
λωτη ομάδα. Μπορεί, όπως παρατηρούν οι μελετητές, να 
αντικατασταθούν ευκολότερα από αυτόματα συστήματα, 
προκειμένου να αποφευχθεί η συγκέντρωση μεγάλου 
αριθμού ατόμων σε έναν χώρο τόσο μικρό όσο μια κου-

ζίνα. Αντίθετα, σε επαγγέλματα όπως τα επιχειρηματικά 
στελέχη και οι επαγγελματίες διοίκησης, ο κίνδυνος δεν 
είναι εξίσου μεγάλος.«Παρότι και αυτός ο τομέας αντι-
μετωπίζει τις αρνητικές επιπτώσεις του κορωνοϊού, κάτι 
που ενδέχεται να επιβραδύνει τους προβλεπόμενους ρυθ-
μούς ανάπτυξής του, η σημασία του αυξάνεται, ενώ και 
ο κίνδυνος της αυτοματοποίησης είναι σχετικά μικρός» 
επισημαίνεται.
Πάνω από 2,7 δισ. εργαζόμενοι επηρεάζονται 
από το lockdown στον πλανήτη 
Όπως αναφέρεται στο προαναφερθέν ενημερωτικό σημεί-
ωμα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), το πλήρες 
ή μερικό lockdown των οικονομιών λόγω πανδημίας, 
επηρεάζει σήμερα πάνω από 2,7 δισεκατομμύρια εργαζό-
μενους ανά τον πλανήτη ή περίπου το 81% του εργατικού 
δυναμικού παγκοσμίως.
Λόγω απουσίας άλλων στατιστικών στοιχείων, οι αλλαγές 
στον συνολικό χρόνο απασχόλησης των ανθρώπων, που 
αντανακλούν τόσο τις απολύσεις, όσο και τις προσωρινές 
μειώσεις στον χρόνο εργασίας, δίνουν πιο ξεκάθαρη εικό-
να της ζοφερής πραγματικότητας στην αγορά εργασίας, 
επισημαίνει η ILO.
Εξηγεί ότι, χρησιμοποιώντας αυτή την προσέγγιση, οι 
ώρες εργασίας εκτιμάται ότι θα μειωθούν στον πλανήτη 
κατά 6,7% στο δεύτερο τρίμηνο του 2020, μείωση ισο-
δύναμη με 195 εκατομμύρια εργαζόμενους πλήρους απα-
σχόλησης. Η πλειονότητα των χαμένων θέσεων εργασίας 
και του μειωμένου χρόνου απασχόλησης θα συμβεί αυτο-
νόητα στους τομείς εκείνους που πλήττονται σφοδρότερα 
από την κρίση -λιανεμπόριο, φιλοξενία, εστίαση.
Με βάση τις εκτιμήσεις της ILO, 1,25 δισεκατομμύρια ερ-
γαζόμενοι ή σχεδόν το 38% του παγκόσμιου εργατικού 
δυναμικού, απασχολούνται σε τομείς που αντιμετωπίζουν 
κάθετη πτώση της παραγωγής και παρουσιάζουν ισχυρό 
κίνδυνο εκτόπισης εργαζομένων...
Το Cedefop είναι ένας από τους αποκεντρωμένους οργανι-
σμούς της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης κι έχει έδρα τη Θεσσαλο-
νίκη. Αποστολή του είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη και 
υλοποίηση ευρωπαϊκών πολιτικών για την επαγγελματι-
κή εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ). Για την εξυπηρέτηση 
του σκοπού αυτού επικουρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα 
κράτη- μέλη της ΕΕ και τους κοινωνικούς εταίρους.

Η COVID-19 ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ CEDEFOP
Περίπου 2,7 δισ. εργαζόμενοι επηρεάζονται παγκοσμίως από το lockdown  
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Διάκριση καλής πρακτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον σχε-
διασμό και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων, απέσπασε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- το Εργαστήριο 
Περιβαλλοντικής Χημείας & Επεξεργασίας Υδάτων και Υγρών 
Αποβλήτων, του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο προγράμματος 
«INTERREG-Europe- Δίκτυα Δήμων της Ευρώπης».
Πιο συγκεκριμένα, οι επιστήμονες του τμήματος Χημικών Μηχα-
νικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΠΔΜ κατάφεραν, μέσα από 
καινοτόμες μεθόδους επεξεργασίας αποβλήτων και παρεμβά-
σεις στον σχεδιασμό και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, να 
μειώσουν την παραγωγή απορριπτόμενης λάσπης κατά 90%. 
Η επιστημονική υπεύθυνη του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, 
καθηγήτρια Ελισάβετ Αμανατίδου, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
ανάφερε ότι «η συγκεκριμένη μέθοδος που αναπτύχθηκε στο 
εργαστήριο, εφαρμόστηκε στις εγκαταστήσεις βιολογικού κα-
θαρισμού σφαγείου στην Αλμωπία της Πέλλας με θεαματικά 

αποτελέσματα, επέφερε μείωση της λάσπης κατά 90% και 
μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας του βιολογικού 
καθαρισμού κατά 50%».
Η κ. Αμανατίδου σημείωσε ότι όταν πρωτοπαρουσιάστηκε η 
συγκεκριμένη μέθοδος στην επιστημονική κοινότητα αντιμετω-
πίστηκε με επιφύλαξη «αλλά μετά από συνεχόμενες δημοσιεύ-
σεις σε επιστημονικά περιοδικά πείσαμε ότι όσα έχουμε καταφέ-
ρει είναι πραγματικότητα». 
Το μεγαλύτερο πρόβλημα στη λειτουργία των βιολογικών κα-
θαρισμών σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα περισσότερο, 
είναι η απόθεση της παραγόμενης λάσπης που πρέπει να γίνεται 
με ειδικές πρακτικές που είναι ακριβές, ενώ από την άλλη δημι-
ουργούν πληρότητα στους οργανωμένους Χώρους υγειονο-
μικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ). Επίσης, η λάσπη από τους 
βιολογικούς καθαρισμούς ευθύνεται σε ποσοστό 2,5 % στην 
παραγωγή αερίων θερμοκηπίου. 
Η κ. Αμανατίδου εξήγησε ότι το ενεργειακό κόστος στη λειτουρ-

γία των βιολογικών καθαρισμών από τη διαχείριση της λάσπης 
είναι μεγάλο και ότι «τα ποσοστά της μείωσης της που πετύχαμε, 
συμβάλλουν στην ελάφρυνση του ενεργειακού κόστος λειτουρ-
γίας των εγκαταστάσεων κατά 50%». 
Ανάφερε ακόμη ότι η μέθοδος δοκιμάστηκε σε δύο σφαγεία και 
δύο κονσερβοποιεία στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία 
και το επόμενο βήμα είναι «η εκ νέου επαναβεβαίωση των 
αποτελεσμάτων και ταυτόχρονα η δημιουργία τεχνικών χαρα-
κτηριστικών στο πλαίσιο της «Αειφόρου λειτουργίας των εγκα-
ταστάσεων βιολογικού καθαρισμού», που θα προταθούν στην 
ΕΕ ώστε οι προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας τους».
Κατέληξε λέγοντας ότι με μικρό επενδυτικό κόστος, οι δημοτικές 
αρχές πόλεων στις οποίες λειτουργούν βιομηχανίες που παρά-
γουν λάσπη, «μπορούν από τώρα να χρησιμοποιήσουν την 
καινοτόμα μέθοδο μας προφυλάσσοντας το περιβάλλον και 
συμβάλλοντας στην αειφορία».

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Παροχή 
υπηρεσιών σχεδιασμού και προβολής / διαφήμισης για την 
προστασία της 1ης κατοικίας» διενεργεί –όπως αναφέρει το 
ΑΠΕ- η Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του 
υπουργείου Οικονομικών.
Η διακήρυξη δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα 18 Μαίου 2020 και η 
διαφημιστική εκστρατεία αφορά στην ενημέρωση των πολιτών, 

αφενός για το υφιστάμενο πλαίσιο για την προστασίας της 1ης 
κατοικίας και αφετέρου για το νέο πρόγραμμα υποστήριξης 
δανειοληπτών που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορω-
νοϊού.
Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε 
δέκα ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης 
της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, δηλαδή μέχρι τις 29/5/2020 (και 

ώρα 10.00 π.μ.) και ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 
ποσό των 74.400 (μαζί με το ΦΠΑ).
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολο-
γισμού εξόδων της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους οικονομικού έτους 2020.
Δείτε εδώ τη Διακήρυξη 
 

Ο Πειραιάς πρέπει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες εφοδιασμού 
πλοίων, τις εγκαταστάσεις ναυπηγοεπισκευής, δεξαμενισμού, 
ελλιμενισμού, τα βιομηχανικά πάρκα και τις δεξιότητες του ερ-
γατικού του δυναμικού, ώστε να ανακτήσει ένα μεγάλο κομμάτι 
της ναυτιλιακής οικονομίας που έχει απωλέσει από γείτονες χώ-
ρες, εκτός ΕΕ.
Αυτό ήταν –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- και το βασικό συμπέρασμα, 
στο οποίο κατέληξε η τηλεδιάσκεψη του διοικητικού συμβουλί-
ου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς 
στην οποία συμμετείχαν ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, ο περιφερειάρχης Αττικής, 
Γιώργος Πατούλης και η αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, Σταυρού-
λα Αντωνάκου.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του επιμελητηρίου, για το 
θέμα της ανάπτυξης ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων 

από τον Ο.Λ.Π., σημειώθηκε ότι το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Πειραιώς πιστεύει στην αναγκαιότητα διαλόγου με 
τα συναρμόδια υπουργεία Ανάπτυξης και Ναυτιλίας, τον Ο.Λ.Π.-
COSCO και όλους τους αρμόδιους φορείς, που εκφράζουν το 
σύνολο των επιχειρήσεων του ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα.
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, τόνισε πως σε μια επο-
χή, που η χώρα έχει εισέλθει, παρά την πανδημία, σε τροχιά επα-
νεκκίνησης της οικονομίας, η εξεύρεση κοινής γραμμής πλεύσης 
για την ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης πρέπει 
να αποτελέσει το επίκεντρο, ώστε οι όποιες επενδύσεις, ναι μεν 
να διατηρήσουν τη βιωσιμότητά τους, αλλά και οι ελληνικές 
ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις και τα μικρά ναυπηγεία να 
έχουν «ανοικτή πρόσβαση» στην αποκλειστική δραστηριότητά 
τους.

Μετά την πανδημία
Όσον αφορά στη «ρότα» που πρέπει να ακολουθήσει ο Πειραιάς 
την επόμενη της πανδημίας ως υγειονομικά ασφαλές λιμάνι, 
προτάθηκε να γίνουν τεστ για τον κορωνοϊό από τον Ιατρικό 
Σύλλογο Πειραιά στα πληρώματα των mega yacht, αλλά και 
να δημιουργηθούν μίνι διαγνωστικά κέντρα εντός των κρου-
αζιερόπλοιων που θα χρησιμοποιούν το λιμάνι του Πειραιά ως 
home port στο πλαίσιο της ενεργής προσπάθειας σύνδεσης του 
θαλάσσιου με τον ιατρικό τουρισμό, αλλά και εμπέδωσης του 
αισθήματος της ασφάλειας για τους επιβάτες.
Μετά το πέρας της τηλεδιάσκεψης ο κ. Κορκίδης και μέλη του 
Δ.Σ. του ΕΒΕΠ, επισκέφθηκαν το επιβατικό λιμάνι του Πειραιά 
και παρέδωσε συμβολικά μάσκες και υγειονομικό υλικό σε 
πληρώματα πλοίων της ακτοπλοΐας και του Λιμενικού Σώματος.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Απέσπασε η μέθοδος επεξεργασίας αποβλήτων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΠΔΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 
Για διαφήμιση σχετικά με την προστασίας της 1ης κατοικίας και για το νέο πρόγραμμα υποστήριξης δανειοληπτών που έχουν 
πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΕβΕΠ   

http://www.keyd.gov.gr/2020/05/18/%25cf%2583%25cf%2585%25ce%25bd%25ce%25bf%25cf%2580%25cf%2584%25ce%25b9%25ce%25ba%25cf%258c%25cf%2582-%25ce%25b4%25ce%25b9%25ce%25b1%25ce%25b3%25cf%2589%25ce%25bd%25ce%25b9%25cf%2583%25ce%25bc%25cf%258c%25cf%2582/
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Το κυβερνητικό σχέδιο για τον τουρισμό θα είναι συνε-
κτικό, δεν θα έχει μόνο τα υγειονομικά και ταξιδιωτικά 
πρωτόκολλα και θα περιλαμβάνει τη στήριξη για την 
εργασία, τη φορολογία και τη ρευστότητα που θα παρά-
σχει η Πολιτεία, δήλωσε στον Αντ1 ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος Στέλιος Πέτσας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Εξήγησε ότι κάτω από την ομπρέλα προστασίας που θα 
ανοίξει η κυβέρνηση θα μπουν οι εργαζόμενοι πλήρους 
απασχόλησης που θα στηριχθούν όχι μόνο στο κομμά-
τι των εισφορών, αλλά και στο μισθολογικό κόστος, οι 
εποχικά εργαζόμενοι πλήρους ή μερικής απασχόλησης 
που έχουν συνηθίσει να μπαίνουν στο ταμείο ανεργίας 
για αρκετούς μήνες και όταν ανοίγει η τουριστική σεζόν 
επαναπροσλαμβάνονται στις επιχειρήσεις στις οποίες 
δούλευαν και οι επαγγελματίες που ανησυχούν ότι θα 
«μπούνε μέσα».
«Θα δουν όμως ότι με το σχέδιο που θα παρουσιάσουμε 
δεν θα συμβεί αυτό. Επομένως, αυτό που κάνουμε, είναι 
να στηρίξουμε το χώρο αυτό, για ένα ικανό διάστημα, 
μέχρι να επανέλθει ο τζίρος σε ικανοποιητικά επίπεδα», 
συνέχισε.
Ανέφερε επίσης πως όταν έχεις μια οικονομία σαν την 
ελληνική, που τα άμεσα έσοδά της από τον τουρισμό, εί-
ναι περίπου 19 δισεκατομμύρια ευρώ και στο πεντάμηνο 
έχεις έσοδα κάτω από το 1 δισεκατομμύριο, πραγματικά 
είσαι στο μηδέν. «Αισιοδοξούμε τώρα, με τα στοιχεία 
που φαίνεται να υπάρχουν στο υγειονομικό πεδίο, αλλά 
και με το σχέδιο που θα παρουσιάσουμε, ότι θα έχουμε 
μια καλύτερη εικόνα για τον τουρισμό. Επομένως, ό,τι 
κερδίσουμε, θα είναι επιτυχία σε σχέση με αυτό που εί-
χαμε στο μυαλό μας όλοι, κυβέρνηση, εργοδότες, εργα-
ζόμενοι στον χώρο του τουρισμού», συμπλήρωσε.
Επισήμανε παράλληλα ότι το ενδιαφέρον που υπάρχει 
από το εξωτερικό είναι πολύ μεγάλο και πως η Ελλάδα 
φιγουράρει στις πρώτες θέσεις στις συστάσεις που δί-
νουν οι μεγάλοι ταξιδιωτικοί tour operators για μέρη με 
μεγαλύτερη ασφάλεια. «Η προβολή της Ακρόπολης και 
των αρχαιολογικών χώρων από όλα τα Μέσα Ενημέ-
ρωσης παντού στον κόσμο δείχνει ότι έχουν στραμμένη 
την προσοχή τους στην Ελλάδα. Ότι η χώρα μας είναι 
τουριστικά πολύ σημαντική διεθνώς. Επομένως, όλοι 
περιμένουν να δουν τι κάνει η Ελλάδα. Και το άνοιγμα 
των αρχαιολογικών χώρων ήταν παγκόσμια είδηση. 
Αυτό μας διαφημίζει επίσης, εμμέσως και μας βοηθά», 

υπογράμμισε επαναλαμβάνοντας ότι το σχέδιο της κυ-
βέρνησης θα αναπληρώσει μέρος των χαμένων εσόδων 
από τον τουρισμό. «Αν ενισχύσει την εμπιστοσύνη που 
έχουμε κερδίσει, τότε ναι θα μας εκπλήξει ευχάριστα ο 
τουρισμός», πρόσθεσε, ενώ για τις διακρατικές συμφω-
νίες μίλησε για επαφές και με χώρες της Ευρώπης και με 
χώρες εκτός Ε.Ε. «Προσδοκούμε ότι σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο θα υπάρχει μία ικανοποιητική λύση, χωρίς διμερείς 
συμφωνίες», ενώ όσον αφορά τις εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης χώρες είπε ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις μέσα 
στις επόμενες ημέρες.

Για τα σχολεία υπενθύμισε τη φράση του πρωθυπουρ-
γού ότι τα δημοτικά θα ανοίξουν εφόσον έχουμε μία 
καθοδική πορεία της πανδημίας.
«Αυτό περιμένουμε να μας το πουν οι ειδικοί στο τέλος 
αυτής της εβδομάδας, αρχές της επομένης, πριν πάρου-
με οριστικές αποφάσεις», τόνισε σημειώνοντας πως το 
ενδεχόμενο να μένει το παιδί στο σπίτι και να μην πη-
γαίνει σχολείο για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είναι 
φυσιολογικό.
«Μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνικοποί-
ησή του, στην πνευματική του κατάσταση, στις γνώσεις 
του, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι κοινωνικές ανισό-
τητες. Το φυσιολογικό είναι η πολιτεία να προσπαθεί να 
ανοίξουν πιο γρήγορα τα σχολεία, εφόσον νιώθει ότι 
υγειονομικά δεν υπάρχει κίνδυνος. Απομένει να ακού-

σουμε την τελική εισήγηση των ειδικών», συμπλήρωσε.
Αναφερόμενος στη γαλλογερμανική πρόταση για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας στις οικο-
νομίες των ευρωπαϊκών χωρών, δήλωσε ότι έχουμε για 
πρώτη φορά ένα πολύ μεγάλο πακέτο στήριξης, κυρίως 
με επιχορήγηση και όχι με δανεισμό.
Ανέφερε ότι αυτό είναι κάτι που ζητά και η Ελλάδα από 
την πρώτη στιγμή ενώ έχουμε, μετά από δεκαετίες, μία 
σύμπλευση του γαλλο-γερμανικού άξονα και αυτό είναι 
ένα πολύ θετικό μεγάλο βήμα. «Πιστεύουμε ότι είναι στη 
σωστή κατεύθυνση αυτή η κίνηση γιατί δίνει η Ευρώπη 
ένα σήμα ότι είμαστε ενωμένοι και θα ξεπεράσουμε όλοι 
μαζί τα κοινά προβλήματα με κοινές λύσεις. Η Ελλάδα 
έχει πληγεί σχετικά λιγότερο από την υγειονομική κρί-
ση, χάρη στην πειθαρχία των Ελλήνων και στα μέτρα 
που πήραμε γρήγορα. Έχει επίσης μια μεταρρυθμιστική 
ατζέντα μπροστά και μπορεί να χρηματοδοτήσει πολλές 
δράσεις, προς όφελος της απασχόλησης και του τζίρου 
των επιχειρήσεων», συνέχισε σημειώνοντας πως δεν 
θα συγκριθεί η υγειονομική κατάσταση για τη στήριξη, 
αλλά η επίπτωση της υγειονομικής κρίσης στην οικονο-
μία. «Η Ελλάδα έχει χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ως μία 
χώρα ευάλωτη σε μία βαθιά ύφεση, γιατί στηρίζεται σε 
έναν μεγάλο βαθμό στον τουρισμό», είπε.
Επίσης τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο στην κυ-
βέρνηση για μείωση μισθών στο Δημόσιο ούτε φυσικά 
στις συντάξεις. 
«Αντιθέτως θα στηρίξουμε με τα χρήματα που έχουμε, 
τους φορολογούμενους για να έχουν μια αναπλήρωση 
του εισοδήματός τους. Όλους τους φορολογούμενους, 
είτε είναι εργαζόμενοι, είτε είναι άνεργοι, είτε είναι ει-
δικές κατηγορίες», συνέχισε δηλώνοντας πως τον Σε-
πτέμβριο η οικονομία θα είναι σε μια φάση, που θα έχει 
αρχίσει να ανακάμπτει και η κυβέρνηση δεν θα αφήσει 
να γίνουν χιονοστιβάδα οι οφειλές, που στο μεταξύ θα 
έχουν συσσωρευθεί. «Ίσα-ίσα, θα λάβουμε μέτρα ώστε 
να συνεχιστούν σε βάθος χρόνου οι πληρωμές. Θα διευ-
κολύνουμε, δηλαδή, τους φορολογούμενους στην απο-
πληρωμή τους για να μπορέσουμε έτσι σιγά-σιγά όλοι 
να ξεπεράσουμε την κρίση», είπε.
Τέλος δήλωσε ότι «δεν υπάρχει στις σκέψεις του πρωθυ-
πουργού κανένα σενάριο ούτε για ανασχηματισμό, ούτε 
για εκλογές».

ΣΤ. ΠΕΤΣΑΣ: ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟ 
Και θα περιλαμβάνει τη στήριξη για την εργασία, τη φορολογία και τη ρευστότητα που θα παράσχει η πολιτεία  
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Το Β΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας αποφάνθηκε 
ότι για τις υπερτιμολογήσεις και υποτιμολογήσεις εφαρμό-
ζονται οι ειδικές διατάξεις που αφορούν το εισόδημα των 
επιχειρήσεων και δεν εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις 
περί εικονικών τιμολογίων και για το λόγο αυτό, διέγραψε 
δυο πρόστιμα ύψους 15.602.547 ευρώ που είχαν επιβλη-
θεί σε εταιρεία εμπορίας ιατρικών, κ.λπ. μηχανημάτων, 
λόγω της έκδοσης «μερικών εικονικών τιμολογίων», σύμ-
φωνα με τους ισχυρισμούς της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. 
Πραγματοποιήθηκε φορολογικός έλεγχος για τις διαχει-
ριστικές περιόδους 2009-2010 σε εταιρεία με αντικείμενο 
το χονδρικό εμπόριο ιατρικών, χειρουργικών μηχανημά-
των και εργαλείων και μετά τον έλεγχο η αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) 
επέβαλε για το 2009 πρόστιμο 8.832.734 ευρώ για την 
έκδοση «μερικώς εικονικών τιμολογίων» από εταιρεία της 
Κύπρου αξίας 4.416.362 ευρώ και για το 2010 πρόστιμο 
6.769.813 ευρώ για την έκδοση «μερικώς εικονικών τιμο-
λογίων» αξίας 3.384.906 ευρώ. 
Σύμφωνα με την Δ.Ο.Υ η Κυπριακών συμφερόντων εται-
ρεία, εξέδιδε τιμολόγια προς την Ελληνική εταιρεία με τι-

μές -κατά μέσο όρο- 24% υψηλότερες από τις τιμές που 
κοστολογούνταν τα προϊόντα της. Στην συνέχεια τα εισα-
γόμενα προϊόντα πωλούντο στην Ελλάδα σε Δημόσια νο-
σοκομεία σε υψηλότερες τιμές. Αποτέλεσμα όλων αυτών 
ήταν να διογκούται κατά τρόπο τεχνικό το κόστος αγοράς 
σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου. 
Μετά τον έλεγχο η Ελληνική εταιρεία κατέθεσε ενδικοφα-
νείς προσφυγές κατά των αποφάσεων του προϊσταμένου 
της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. με τις οποίες επιβλήθηκαν τα πρόστι-
μα, που όμως απερρίφθησαν σιωπηρά, και κατόπιν αυτού 
οι υποθέσεις οδηγήθηκαν από την Ελληνική εταιρεία στην 
Δικαιοσύνη. 
Στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών η εταιρεία έχασε την δι-
καστική μάχη, καθώς κρίθηκε ότι μπορεί να εφαρμοστούν 
παράλληλα, τόσο το άρθρο 19 του νόμου 2523/1977 όσο 
και το άρθρο 39 του Κ.Φ.Ε. Στην συνέχεια η εταιρεία άσκη-
σε αναίρεση στο ΣτΕ κατά της Εφετειακής απόφασης. 
Το ΣτΕ, με πρόεδρο την Ειρήνη Σάρπ, εξέδωσε τις υπ΄ 
αριθμ. 984 και 985/2020 αποφάσεις του, που αναίρεσαν 
τις εφετειακές αποφάσεις, κρίνοντας ότι είναι εσφαλμένη 
η κρίση του Εφετείου, ότι μπορεί να εφαρμοστούν πα-

ράλληλα οι διατάξεις του νόμου 2523/1977 και του ΚΦΕ 
καθώς «οι περί υπερτιμολόγησης διατάξεις της φορολο-
γίας εισοδήματος, ως ειδικές, αποκλείουν την παράλληλη 
εφαρμογή των περί εικονικών στοιχείων φορολογικών 
διατάξεων, με όλες τις εντεύθεν έννομες συνέπειες» και 
συνεχίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας: 
«Δεν επιτρέπεται στις περιπτώσεις αυτές, όχι μόνο η 
σωρευτική επιβολή των προβλεπομένων από το νόμο 
2523/1997 και ΚΦΕ προστίμων, αλλά ο εξωλογιστικός 
προσδιορισμός των οικονομικών αποτελεσμάτων της 
επιχείρησης, κατόπιν απορρίψεως των βιβλίων της ως 
ανακριβών λόγω της έκδοσης ή της αποδοχής εικονικών 
φορολογικών στοιχείων, δυνατότητα που άλλωστε απο-
κλείεται και από τις διατάξεις του ΚΦΕ (άρθρο 39 παρά-
γραφος 1)». 
Τέλος, αναφέρει το ΣτΕ, ότι «μη νομίμως ο προϊστάμενος 
της Δ.Ο.Υ. επέβαλε το πρόστιμο για λήψη μερικών εικονι-
κών τιμολογίων, αλλά και μη νόμιμα απέρριψε την ενδι-
κοφανή προσφυγή της εταιρείας». 

Σε ικανοποιητικά επίπεδα ήταν η κίνηση επιβατών για την 
Κρήτη από το λιμάνι του Πειραιά, κατά την προχθεσινή 
πρώτη ημέρα εφαρμογής του νέου πρωτόκολλου επιβα-
τών στα πλοία της ακτοπλοΐας και της ελεύθερης μετακί-
νησης προς την Κρήτη, μετά τα περιοριστικά μέτρα που 
είχαν επιβληθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας του 
κορωνοϊού.
Σύμφωνα με στοιχεία από το Κεντρικό Λιμεναρχείο 
Πειραιά, στα οποία δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός των 
φορτηγών, προχθές Δευτέρα 18/05 το επιβατηγό οχημα-
ταγωγό πλοίο «Kydon Palace» αναχώρησε από το λιμάνι 
του Πειραιά για Ηράκλειο και Χανιά με 527 επιβάτες και 
92 ΙΧ και το Hellenic Spirit για Ηράκλειο και Χανιά με 792 
επιβάτες και 144 IX οχήματα.
Σημειώνεται ότι την περασμένη Δευτέρα 11/05 όταν ακό-

μα δεν είχε επιτραπεί η ελεύθερη μετακίνηση επιβατών 
προς την Κρήτη, το «Festos Palace» αναχώρησε από το 
λιμάνι του Πειραιά για Ηράκλειο Χανιά με 103 επιβάτες και 
17 ΙΧ οχήματα, το «Nissos Rodos» για Χανιά με 78 επιβάτες 
και 21 ΙΧ οχήματα και το «Κρήτη 2» για Ηράκλειο με 43 
επιβάτες και 15 ΙΧ οχήματα.
Σημειώνεται ότι με το νέο πρωτόκολλο επιβατών στα 
πλοία της ακτοπλοΐας, που θα έχει εφαρμογή μέχρι τις 
15/06 με επαναξιολόγηση, ένα πλοίο μπορεί να φιλοξενεί 
το 50% των επιβατών, εκτός αν πρόκειται για πλοίο με κα-
μπίνες που το ποσοστό αυτό γίνεται 55%.
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης 
Πλακιωτάκης επισκέφθηκε χθες το απόγευμα διαδοχικά τα 
επιβατηγά/οχηματαγωγά πλοία «Kydon Palace» των Μι-
νωϊκών Γραμμών και «Hellenic Spirit» της ΑΝΕΚ προκει-

μένου να επιθεωρήσει την εφαρμογή των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων στις ακτοπλοϊκές γραμμές της Κρήτης μετά 
την άρση των περιοριστικών μέτρων.
Ο υπουργός με την ευκαιρία της απελευθέρωσης των με-
τακινήσεων προς την Κρήτη τόνισε ότι τα «πρωτόκολλα 
επιβατών που έχουν ήδη ανακοινωθεί έχουν ως πρωταρ-
χικό στόχο να διαφυλάξουν τη δημόσια υγεία στα νησιά, 
αλλά και την υγεία των επιβατών και των μελών των 
πληρωμάτων των πλοίων». Προσέθεσε ότι το υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παρακολουθεί από 
κοντά την κίνηση, αλλά και την εφαρμογή των μέτρων, 
ώστε σταδιακά και την κατάλληλη στιγμή, πάντοτε σε συ-
νεργασία με τους ειδικούς επιστήμονες, να αναθεωρήσει 
τα σχετικά πρωτόκολλα.

«Κανένας κίνδυνος δεν υπάρχει για το περιβάλλον από τη 
διαρροή υγραερίου», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφε-
ρειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, Κώστας Γιουτίκας, με αφορμή το 
περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή σε 
πρατήριο υγρών καυσίμων, στο 12ο χιλιόμετρο της οδού 

Θεσσαλονίκης- Περαίας.
   Ο κ. Γιουτίκας επισημαίνει ότι στην περιοχή έσπευσε κλι-
μάκιο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος που διαπίστωσε ότι 
τηρήθηκε πλήρως το πρωτόκολλο και καθώς η περιοχή 
δεν έχει κτίρια, το υγραέριο δεν εγκλωβίστηκε πουθενά, 
ανέβηκε ψηλά στην ατμόσφαιρα και διαλύθηκε. 

   «Το ευτύχημα ήταν ότι αφενός δεν υπήρξε ανάφλεξη από 
κάποιον σπινθήρα, αφετέρου το περιστατικό σημειώθηκε 
σε ανοιχτό χώρο και δεν υπήρξε μόλυνση», αναφέρει και 
υπογραμμίζει ότι «το θέμα έχει λήξει».

ΤΟ ΣτΕ ΔΙΕΓΡΑΨΕ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 15,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΕΠΕβΑΛΕ ΔΟΥ ΓΙΑΤΙ ΗΤΑΝ ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΝΟΜΙΚΗ βΑΣΗ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Η ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙβΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: «ΚΑΝΕΝΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ»
Τονίζει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος
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Σύνθετη και πολυπαραγοντική εξίσωση αποδει-
κνύονται τα μέτρα επανεκκίνησης του τουρισμού, 
σημειώνει σε ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα 
(https://www.facebook.com/alexandros.vassilikos/
posts/10158318844186753) ο πρόεδρος του Ξενοδο-
χειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας Αλέξανδρος Βασιλικός. 
Επισημαίνει ότι τα μέτρα αυτά μαζί με τις διακρατικές 
συμφωνίες, θα καθορίσουν τι μπορεί να διασωθεί από 
τη φετινή σεζόν και με ποια όπλα θα δώσουν τη δύσκολη 

μάχη που έχουν μπροστά τους τα ξενοδοχεία της χώρας 
και προσθέτει:
«Σε όλη αυτή τη μακρά και επίπονη διαδικασία διαβού-
λευσης, το ΞΕΕ ήταν «παρών» με θεσμικότητα, ρεαλισμό 
και αξιοπιστία. Νωρίς αναδείξαμε, απολύτως τεκμηρι-
ωμένα, τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος 
που αντιμετωπίζουν τα ξενοδοχεία και ο τουρισμός. 
Επεξεργαστήκαμε και υποβάλλαμε σε συνεργασία και 
με τους άλλους φορείς του τουρισμού προτάσεις για 

εφαρμόσιμα και ισορροπημένα υγειονομικά πρωτόκολ-
λα. Καταθέσαμε ολοκληρωμένη πρόταση για τη στήριξη 
της απασχόλησης και της ενίσχυση της ρευστότητας 
και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων φιλοξενίας. 
Πάνω από όλα υποστηρίζουμε αταλάντευτα και έμπρα-
κτα ότι για να αντιμετωπίσουμε αυτή την ιστορικά πρω-
τόγνωρη πρόκληση απαιτείται συστράτευση όλων των 
οικονομικών και παραγωγικών δυνάμεων της χώρας».

Tο έργο του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Blockchain 
(European Blockchain Observatory) από την Γενική 
Διεύθυνση Πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(DIGIT) ανέλαβε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η Intrasoft 
International.
Το European Blockchain Observatory (https://www.
eublockchainforum.eu/) δημιουργήθηκε το 2017, 
στοχεύοντας στη διευκόλυνση της ανάπτυξης και χρή-
σης εφαρμογών που χρησιμοποιούν την τεχνολογία 
Blockchain στην Ευρώπη. Μέσα από το έργο αυτό η 
Intrasoft θα επεκτείνει περαιτέρω τις δραστηριότητές 

του Παρατηρητηρίου στο χώρο του Βlockchain.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Intrasoft ηγείται 
μιας κοινοπραξίας διακεκριμένων εταιριών στο χώρο 
της τεχνολογίας, που έχει στόχο την ενεργοποίηση της 
Ευρωπαϊκής Blockchain κοινότητας, παρέχοντας ευκαι-
ρίες εκπαίδευσης και ενεργής συμμετοχής στις εξελίξεις 
του Blockchain, σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Πρόκει-
ται για ένα πολύπλευρο έργο που περιέχει ένα ευρύ φά-
σμα δραστηριοτήτων, από το web development και την 
ψηφιακή επικοινωνία μέχρι την οργάνωση της συμμετο-
χής όλων των ενδιαφερόμενων μελών, την εκπαίδευσή 

τους και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Ο Αλέξανδρος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος της 
Intrasoft International, δήλωσε σχετικά: «Με ιδιαίτερη 
χαρά ανακοινώνουμε το νέο, πολύ ενδιαφέρον έργο μας 
με την DIGIT, με το οποίο ενισχύεται η θέση μας στον 
τομέα των επικοινωνιών και συμβουλευτικών υπηρε-
σιών. Αποσκοπούμε στην παροχή εργαλείων τελευταίας 
τεχνολογίας προς την κοινότητα Blockchain, προκειμέ-
νου να μοιραστούμε την εμπειρία και το know-how των 
ανθρώπων μας στον συγκεκριμένο τομέα, βοηθώντας 
την Ευρωπαϊκή Ένωση να πετύχει τους στόχους της».

Διευκρινίσεις σχετικά με το πρόγραμμα προεργασίας για 
1.100 άνεργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών, σε επιχειρή-
σεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που ασκούν τα-
κτικά οικονομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Δυτι-
κής Ελλάδας, παρέχει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 
των υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών, η οποία 
αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, σκοπός του προγράμματος είναι 
η προετοιμασία 1.100 εγγεγραμμένων ανέργων στο 

μητρώο ανέργων των ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ που εδρεύουν 
σε περιοχές αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας, ηλικίας 18-30 ετών, αποφοίτων τουλάχιστον 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σε εργασιακό περιβάλλον 
του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, ενόψει της ένταξής 
τους στην αγορά εργασίας.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: α) ιδιωτικές επιχειρή-
σεις, σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 
(Κ.ΑΛ.Ο.) και β) σε επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς 

του δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 
του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως ισχύει και σε επιχει-
ρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου 
βαθμού που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα 
- (πάροχοι) - στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους επτά μήνες 
και αφορά σε τοποθέτηση σε θέσεις προεργασίας.

Στη Warply ανέθεσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού το έργο 
για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της πλατφόρμας 
HCC Data Analytics and Economic Intelligence, ανα-
φέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σκοπός του είναι η συλλογή σε ένα 
ενιαίο σύστημα και η ανάλυση δεδομένων από διάφορες 
δημόσιες βάσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα, σε επίπεδο 
λιανικής και χονδρικής. Το νέο έργο θα αποτελέσει βασι-
κό σημείο στη διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση, η νέα πλατφόρμα HCC Data 
Analytics and Economic Intelligence θα έχει σαν βασικές 
λειτουργίες τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων αγοράς 
σε πραγματικό χρόνο, βελτιστοποιημένα dashboards 

παρακολούθησης αγοράς με έκδοση άμεσων αναλύσε-
ων και reporting, ενώ για τους αλγόριθμους μηχανικής 
μάθησης θα γίνει αξιοποίηση της εμπειρίας και της γνώ-
σης - καθώς και των μέχρι σήμερα δεικτών - της Επιτρο-
πής Ανταγωνισμού. 
Οι κυριότερες πηγές δεδομένων που θα τροφοδοτούν 
την πλατφόρμα, περιλαμβάνουν δεδομένα από το παρα-
τηρητήριο τιμών e-καταναλωτής και τα δεδομένα χον-
δρικής του Ο.Κ.Α.Α., τα προγράμματα ΔΙΑΥΓΕΙΑ , TAXIS, 
τη Eurostat, την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), το 
Χρηματιστήριο Αθηνών, το ΓΕΜΗ, όπως επίσης και το 
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) και το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημο-

σίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Ο Γιάννης Δοξαράς, CEO της Warply δήλωσε σχετικά 
«Πρόκειται για πρωτοποριακό έργο σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο και σκοπό έχει στο να δημιουργήσει ένα βέλτι-
στο data pipeline και πλατφόρμα analytics στον τομέα 
των ρυθμιστικών αρχών που δεν υπάρχουν συστήματα 
υποστήριξης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο. Είμαστε 
ενθουσιασμένοι που είμαστε συνεργάτες με την Επιτρο-
πή Ανταγωνισμού, ενός οργανισμού με άρτια επιστημο-
νική κατάρτιση και εμπνευσμένη ηγεσία.» 

ΞΕΕ:ΣΥΝΘΕΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΕΛΑβΕ Η 
INTRASOFT INTERNATIONAL

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 1.100 ΑΝΕΡΓΟΥΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ 18-30 ΕΤΩΝ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   

ΣΤΗ WARPLY ΑΝΕΘΕΣΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 
Για τη συλλογή σε ένα ενιαίο σύστημα και ανάλυση δεδομένων δημοσίων βάσεων  
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Τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθούν οι φετινές διακοπές 
στην Ελλάδα, ξετυλίγει σε συνέντευξη του στο BBC News 
Podcast, ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, ο οποί-
ος, μεταξύ άλλων, εστίασε στην κοινωνική αποστασιοποί-
ηση, που όπως είπε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ήλθε και θα 
μείνει για αυτό το καλοκαίρι.
«Η ιδέα φυσικά είναι να διατηρήσουμε αποστάσεις, η κοι-
νωνική αποστασιοποίηση ήλθε και θα μείνει, τουλάχιστον 
για αυτό το καλοκαίρι και προσπαθούμε να προφυλάξου-
με την ασφάλεια, τόσο των ανθρώπων που εργάζονται 
στα ξενοδοχεία, όσο και σε άλλες τουριστικές εγκαταστά-
σεις, στα μουσεία και οπουδήποτε αλλού και φυσικά των 
επισκεπτών, των ανθρώπων που έρχονται στην Ελλάδα 
και που θα αποφασίσουν φέτος να έρθουν στη χώρα μας. 
Έτσι, η κοινωνική αποστασιοποίηση είναι μία από τις πτυ-
χές. Διαφορετικοί κανόνες [θα ισχύσουν] για την καθαρι-
ότητα και την δυνατότητα, για παράδειγμα, να ανοίγουμε 
τις πόρτες και να μην κλείνουμε τον κλιματισμό, για να δι-
ασφαλίσουμε ότι έχουμε καθαρό αέρα στα δωμάτια. Αυτά 
τα είδη μέτρων ήλθαν και θα μείνουν για να μας βοηθή-
σουν όλους να περάσουμε αυτήν την περίοδο με ελάχιστο 
κίνδυνο», ανέφερε ο κ. Θεοχάρης.
Σε ερώτηση αν η Ελλάδα μπορεί να δώσει εγγυήσεις 
ασφάλειας στους ξένους επισκέπτες, ο κ. Θεοχάρης είπε 
συγκεκριμένα:
«Ναι, είμαστε σίγουροι ότι αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα. 
Φυσικά η ζωή είναι ζωή και υπάρχει πάντα ένα στοιχείο 
κινδύνου. Αλλά εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι 
αυτό: Έχουμε κάνει ό, τι περνά από το χέρι μας για να 
προστατεύσουμε τους ανθρώπους μας, αναλαμβάνοντας 

νωρίς δράση και όχι απλώς αναλαμβάνοντας δράση για 
τον έλεγχο των μετακινήσεων κλπ, ώστε η εξάπλωση να 
είναι ελάχιστη. Το κάναμε αυτό. Αλλά ενισχύσαμε επίσης 
το σύστημα υγείας μας. Το εθνικό μας σύστημα υγεί-
ας είναι τώρα πολύ πιο ισχυρό από ό,τι υπήρξε ποτέ σε 
ολόκληρη την ιστορία του. Μπορείτε να φανταστείτε ότι 
αισθανόμαστε σίγουροι ότι έχουμε το σύστημα υγείας σε 
μια τέτοια κατάσταση που μπορεί να αντιμετωπίσει οποιο-
δήποτε ενδεχόμενο».
Απευθυνόμενος ουσιαστικά σε δυνητικούς επισκέπτες 
της Ελλάδας, ο κ. Θεοχάρης απάντησε στο ερώτημα πόσο 
χαλαρωτικές μπορεί να είναι οι φετινές διακοπές, υπο-
γραμμίζοντας ότι ο πυρήνας της εμπειρίας, που είναι το 
χαμόγελο, οι ανοιχτές αγκαλιές, το θερμό καλωσόρισμα, 
θα εξακολουθήσουν να είναι εκεί. «Επίσης, θα έλεγα ότι 
ο ερχομός στην Ελλάδα θα έχει κι ένα θεραπευτικό μέρος, 
υπό την έννοια ότι όλοι χρειαζόμαστε ένα διάλειμμα από 
αυτόν τον εγκλεισμό, από τη συνεχή ανησυχία στην οποία 
υποβληθήκαμε πολλοί για πολλούς μήνες. Υπάρχουν 
άνθρωποι στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της 
επιδημίας και άλλοι που πέρασαν επώδυνες διαδικασίες. 
Πιστεύω λοιπόν ότι χρειαζόμαστε όλοι αυτό το είδος της 
θεραπευτικής διαδικασίας που μπορεί να φέρουν οι δια-
κοπές», πρόσθεσε ο κ. υπουργός.
Για το ζήτημα της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου να 
ζητήσει από όσους έρχονται πίσω στη χώρα να μείνουν 
στο σπίτι τους για δύο εβδομάδες, ο κ. Θεοχάρης ανέφερε: 
«Είναι κατανοητό ότι κάθε χώρα πρέπει να κάνει αυτό που 
αισθάνεται ότι είναι απαραίτητο και το καλύτερο για την 
υγεία των πολιτών της. Αυτά τα ζητήματα είναι θέματα 

της κάθε χώρας. Όπως κάναμε εμείς με τους πολίτες μας, 
όταν κινηθήκαμε πολύ νωρίς προς ένα «απαγορευτικό» 
(lockdown). Επομένως, αυτό το είδος «επιθετικότητας» 
που δείχνει η χώρα σας στη λήψη αυτών των αποφάσεων 
είναι εντελώς κατανοητό. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι 
τώρα είναι για εμάς η ώρα να αρχίζουμε να σκεφτόμαστε 
την άρση αυτών των περιορισμών, να προσπαθήσουμε 
να αφαιρέσουμε όσο πιο πολλά εμπόδια γίνεται. Προτρέ-
πουμε άλλες χώρες, μεταξύ αυτών και το ΗΒ: μόλις το κά-
νουμε αυτό, θα καλωσορίζαμε τέτοιες αμοιβαίες κινήσεις. 
Έτσι, εάν εμείς δεν επιβάλλουμε καραντίνα στον κόσμο 
που ταξιδεύει από το ΗΒ, από κάποια ημερομηνία και 
μετά, θα καλωσορίζαμε μία ανάλογη κίνηση από το ΗΒ».
Τέλος, σε ερώτηση πιο μέρος θα σύστηνε ο Έλληνας 
υπουργός στον υποψήφιο επισκέπτη της Ελλάδας να πε-
ράσει τις θερινές διακοπές του, ο κ. Θεοχάρης αναφέρει 
ότι φέτος είναι η ώρα να πάει κανείς σε μικρότερα ξενο-
δοχεία μπουτίκ, και ακόμη και να εξορμήσει στα βουνά. 
Και ίσως εκείνοι που θα προτιμήσουν να περιμένουν λίγο 
και να μην πάνε το καλοκαίρι, ίσως να πάνε λίγο αργότερα 
μέσα στη σεζόν. Σίγουρα, έχουμε πολλές ορεινές περιοχές 
να πάει κανείς για πεζοπορία, και άλλες μορφές αθλητι-
κών δραστηριοτήτων. «Πιστεύω λοιπόν ότι ένα από τα 
πράγματα που αυτό τον χρόνο μπορεί να κάνει ο καθένας 
είναι να αναστοχαστεί: να αναστοχαστεί τα πράγματα που 
παίρνουμε ως δεδομένα, ξέρετε, απλώς να πάει στα μικρά 
μέρη, μακριά από την τουριστική κίνηση». Ο ίδιος, τέλος, 
δηλώνει θαυμαστής της Αστυπάλαιας.

Εάν ο Οσάμα Φαγιέζ απλώσει το χέρι του από το μπαλκόνι 
του σπιτιού του θα αγγίξει τον ανισόπεδο κόμβο που δια-
σχίζει την πυκνοκατοικημένη πόλη της Γκίζας, στην μη-
τροπολιτική περιοχή του Καΐρου, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ. 
Η κοντινή απόσταση της γέφυρας από τα διαμερίσματα 
έχει προκαλέσει οργή και περιπαικτικά σχόλια στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και μεταξύ των κατοίκων που 
υποστηρίζουν ότι τους παραπλάνησαν. Η κατασκευή της 
αποκάλυψε επίσης μια συνηθισμένη πηγή έντασης καθώς 
οι αρχές προσπαθούν να αναπτύξουν και να εκσυγχρονί-
σουν τις υποδομές σε μια πόλη σχεδόν 20 εκατ. κατοίκων 
όπου οι αυθαίρετες κατασκευές και η άναρχη δόμηση 
αποτελούν τον κανόνα. 
Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάποιοι αστειεύθηκαν 

λέγοντας ότι οι κάτοικοι των διαμερισμάτων δίπλα στον 
νέο δρόμο θα μπορούν να πουλούν βενζίνη και άλλες 
προμήθειες στους οδηγούς που περνούν σε απόσταση 
αναπνοής από το παράθυρό τους. Αλλά οι ίδιοι οι κάτοικοι 
είναι αναστατωμένοι. 
«Έχω βάλει τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής σε αυτό 
το διαμέρισμα», δήλωσε ο 44χρονος τραπεζοϋπάλληλος 
Φαγιέζ, που κατοικεί μαζί με τον πατέρα του στον τέταρτο 
όροφο ενός 12οροφου κτιρίου. 
Όταν ξεκίνησε η κατασκευή πριν από ένα χρόνο, δόθηκαν 
διαβεβαιώσεις στους κατοίκους ότι ο ανισόπεδος κόμβος 
θα απείχε 4 με 5 μέτρα από τις πολυκατοικίες, δήλωσε ο 
Φαγιέζ, απλώνοντας το χέρι του για να αγγίξει τις σιδερό-
βεργες που προεξέχουν από την ημιτελή κατασκευή. 

«Στη συνέχεια, προς έκπληξή μας ανακαλύψαμε ότι, μετά 
τα θεμέλια, άρχισαν να στρώνουν το μπετό και όπως μπο-
ρείτε να δείτε απέχει 40 με 50 εκατ.», δήλωσε. 
Ο υπουργός Μεταφορών Καμέλ Ελ-Βαζίρ δήλωσε σε το-
πικό τηλεοπτικό σταθμό ότι επιτροπή μηχανικών εξετάζει 
την κατάσταση και πιθανόν μια λύση να είναι η μεταφο-
ρά όποιων κατοίκων θέλουν να «αντικαταστήσουν» τα 
διαμερίσματά τους με κατοικίες σε περιοχές με λιγότερο 
θόρυβο. 
Η απόφαση της επιτροπής «θα βγει πολύ σύντομα, αλλά η 
γέφυρα πρέπει να χτιστεί έτσι, δεν μπορεί να είναι μικρό-
τερη», πρόσθεσε. 

Χ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΤΟ BBC NEWS PODCAST: 
Η κοινωνική αποστασιοποίηση ήλθε και θα μείνει γι΄αυτό το καλοκαίρι

ΝΕΟΣ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜβΟΣ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ, ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ
Προκαλεί αντιδράσεις στους κατοίκους
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Θετικά αξιολογούν οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις (ποσοστό 
79%) τους συνολικούς χειρισμούς και τα μέτρα που έλαβε η 
κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της κρίσης της πανδημίας 
Covid-19, σύμφωνα με έρευνα γνώμης του Συνδέσμου Βιο-
μηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), η οποία διεξήχθη στις 11-15 Μαΐου, 
σε δείγμα 189 μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων 
της ελληνικής περιφέρειας. 
Σε ό,τι αφορά ειδικά την αντιμετώπιση της υγειονομικής 
κρίσης, τα μέτρα που ελήφθησαν αξιολογούνται θετικά από 
το 89% των ερωτηθέντων, ενώ το 62% δίνει θετική «ψήφο» 
στις κινήσεις για τη στήριξη της οικονομίας, έναντι ποσοστού 
14%, που έχει αρνητική γνώμη και 24% που δηλώνει ουδέ-
τερη άποψη. Η έρευνα παρουσιάστηκε σήμερα, μέσω τηλεδι-
άσκεψης, στον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα και 
τον υφυπουργό, Απόστολο Βεσυρόπουλο.  
Χαμηλή «βαθμολογία» για την ΕΕ    
Σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση της συνεισφοράς των θε-
σμικών φορέων εν μέσω πανδημίας, μόλις το 30% κρίνει 
θετικά την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το τραπεζικό σύστημα 
αξιολογείται ευνοϊκά από το 48% και αρνητικά από το 40%. 
«Αντίθετα, οι θετικές γνώμες για την κυβέρνηση (91%), τους 
επιχειρηματικούς φορείς (84%) και τη δημόσια διοίκηση 

(75%) τους αναδεικνύουν στους βασικούς πυλώνες υποστή-
ριξης των επιχειρήσεων εν μέσω πανδημίας» υπογραμμίζεται 
σε ανακοίνωση του ΣΒΕ.
Εντονότερο πρόβλημα ρευστότητας το επόμενο 
δίμηνο;    
Όπως επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΒΕ, Αθανάσιος Σαββάκης, 
βασικό εύρημα της έρευνας αποτελεί το πρόβλημα ρευστό-
τητας που αντιμετωπίζουν ήδη -και «θα αντιμετωπίσουν 
εντονότερα το επόμενο δίμηνο»- οι μικρομεσαίες μεταποι-
ητικές επιχειρήσεις της  ελληνικής περιφέρειας. (Ως επόμενα 
κυριότερα προβλήματα δηλώνονται: μείωση πωλήσεων, αύ-
ξηση του λειτουργικού κόστους λόγω των μεταφορικών, των 
πρώτων υλών και της εφαρμογής ειδικών μέτρων καθώς και 
αδυναμία υλοποίησης επενδύσεων). 
Για το θέμα της ρευστότητας, ο ΣΒΕ ζήτησε από τον κ.Σταϊκού-
ρα να υπάρξει κυβερνητική πρωτοβουλία για την προσαρμο-
γή του τραπεζικού συστήματος στα νέα δεδομένα λόγω παν-
δημίας, ώστε να υποστηριχθούν οι υγιείς βιομηχανίες. 
Ο κ .Σταϊκούρας δήλωσε -σύμφωνα με την ανακοίνωση του 
ΣΒΕ- ότι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης για την επόμενη 
μέρα βρίσκεται η δραστηριοποίηση του τραπεζικού συστή-
ματος για την έμπρακτη υποστήριξη των επιχειρήσεων του 

ιδιωτικού τομέα. Υπογράμμισε ακόμα ότι τα υπουργεία Οικο-
νομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων βρίσκονται σε στενή 
συνεργασία για την εύρεση των προσφορότερων λύσεων για 
τα θέματα των εγγυήσεων και επιταγών.  
Αυτά είναι τα 5 μέτρα που θεωρούν ως αποτελε-
σματικότερα οι επιχειρηματίες...    
Στην έρευνα κατεγράφη μαι το ποια είναι, κατά την άποψη 
των επιχειρηματιών, τα πέντε πιο αποτελεσματικά ειδικά μέ-
τρα που έλαβε η κυβέρνηση για τη στήριξη της οικονομίας: 
η ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων με συμβάσεις υπό 
αναστολή, η αναστολή πληρωμών χρεολυσίων δανείων για 
συνεπείς επιχειρήσεις και των προθεσμιών της φορολογικής 
διοίκησης, η τηλεργασία κι η αναστολή συμβάσεων. 
Αντιθέτως, τα ζητήματα/προβλήματα που δημιουργήθηκαν 
από τη λήψη των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδη-
μίας, είναι -κατά τους επιχειρηματίες- η ηλεκτρονική γραφειο-
κρατία του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», ο οριζόντιος χαρακτήρας 
των μέτρων κι η αδυναμία επιλογής σύμφωνα με τις ανάγκες, 
η απουσία ειδικών μέτρων στήριξης για μεγάλες επιχειρήσεις 
και τα τραπεζικά κριτήρια στα εγγυημένα δάνεια κι επιταγές. 

Κατά τον μήνα Νοέμβριο θα διενεργηθούν οι εξετάσεις για τη 
λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, έτους 
2020, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. 
Οι εξετάσεις θα αφορούν την πιστοποίηση της γνώσης όλων 
των εξεταζόμενων γλωσσών (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, 
Ιταλικής, Τουρκικής και Ισπανικής) για τα επίπεδα:

 α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση», Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία 
διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, 
Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική
β) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία δια-
βαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, 
Γερμανική, Ιταλική, Τουρκική και Ισπανική
γ) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία δια-

βαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, 
Γερμανική, Ιταλική, Τουρκική και Ισπανική.
Το επόμενο διάστημα αναμένεται να καθοριστεί ο χρόνος υπο-
βολής αιτήσεων συμμετοχής και θα ανακοινωθεί η Προκήρυξη 
των εξετάσεων.

Την επέκταση σε νέα «έξυπνα» προϊόντα για όλες τις στιγμές της 
καθημερινότητας, μπαίνοντας με αυτό τον τρόπο σε νέες προϊο-
ντικές κατηγορίες και συμβάλλοντας στη δημιουργία του «έξυ-
πνου» διασυνδεδεμένου κόσμου, ανακοίνωσε χθες η Honor, με 
τα νέα προϊόντα να έρχονται σύντομα και στην ελληνική αγορά, 
όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Ειδικότερα, η Ηοnor, που μέχρι σήμερα είναι περισσότερο γνω-
στή ως διεθνές brand στον τομέα των «έξυπνων» κινητών, πα-
ρουσίασε τη διεθνή της στρατηγική στον τομέα του «έξυπνου» 
καθημερινού κόσμου (smart life) με την κυκλοφορία μιας σει-

ράς «έξυπνων» οικιακών συσκευών που περιλαμβάνει μεταξύ 
άλλων από «έξυπνες» ηλεκτρικές σκούπες μέχρι «έξυπνα» φω-
τιστικά, οδοντόβουρτσες, υγραντήρες κ.λπ.
Όπως επισημάνθηκε στη διάρκεια του παγκόσμιου λανσαρί-
σματος όλες οι «έξυπνες» αυτές συσκευές που θα εμπλουτίζο-
νται συνεχώς καλύπτοντας τους τομείς της καθημερινότητας, 
άθλησης, ψυχαγωγίας και ταξιδιών, θα συνδέονται με τα 
«έξυπνα» κινητά της honor δημιουργώντας το διασυνδεδεμένο 
οικοσύστημα που θα δίνει τεράστιες δυνατότητες, όπως χρήση 
και έλεγχο των συσκευών από το «έξυπνο» τηλέφωνο, από 

απόσταση κ.λπ. Θα συνδέονται επίσης με τους φορητές υπολο-
γιστές κ.λπ.
Ανακοινώθηκαν επίσης νέοι φορητές υπολογιστές, ρούτερ, 
ακουστικά που «εξαφανίζουν» τον εξωτερικό θόρυβο και σει-
ρά άλλων προϊόντων. Ο George Zhao, πρόεδρος της εταιρίας, 
δήλωσε: «Αξιοποιώντας την τεχνολογία μας, η Honor δεσμεύ-
εται να φέρει μια πιο προηγμένη εμπειρία «έξυπνης» ζωής στην 
παγκόσμια αγορά και να βοηθήσει τους νέους να παραμείνουν 
ενεργοί και υγιείς».

ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ ΟΚΤΩ ΣΤΙΣ ΔΕΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19
Σύμφωνα με έρευνα του ΣΒΕ

ΤΟ ΝΟΕΜβΡΙΟ 2020 ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2020

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΞΥΠΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» ΜΕ ΔΕΚΑΔΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΤΟ «ΕΞΥΠΝΟ» 
ΚΙΝΗΤΟ, ΑΠΟ ΤΗ HONOR
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Πολλές από τις δράσεις που εξαγγέλλονται και υλοποιούνται 
για τη στήριξη των επαγγελματιών, εργαζομένων και επιχει-
ρήσεων που πλήττονται από την πανδημία CoVid-19, χρημα-
τοδοτούνται από πόρους του ΕΣΠΑ. 
Αυτό σημειώνεται στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το ΕΣΠΑ και προστίθεται ότι 
«οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι ταχύτατες και έκτα-
κτες, καθώς με την ευελιξία που εξασφαλίστηκε στην αξιοποί-
ηση των κοινοτικών πόρων, τρέχουν τα προγράμματα και 
εντάσσονται στην πορεία». 
Οι κινήσεις αυτές όπως έχει επισημάνει και ο αρμόδιος υφυ-

πουργός Γιάννης Τσακίρης, αποτυπώνονται σε μία σειρά από 
δράσεις που υλοποιούνται από το υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων με πόρους του ΕΣΠΑ, όπως είναι η επιδότηση 
των τόκων ενήμερων επιχειρηματικών δανείων των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιού-
νιο, καθώς και, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών 
και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η αποζημίωση 
ειδικού σκοπού σε αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγ-
γελματίες και ατομικές επιχειρήσεις και η επιστρεπτέα προκα-
ταβολή. 
Για την ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών και των επι-

χειρήσεων για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να 
επωφεληθούν από τα προγράμματα αυτά, που χρηματοδο-
τούνται από το ΕΣΠΑ, δημιουργήθηκε στο www.espa.gr μια 
ειδική σελίδα για τη Στήριξη της Επιχειρηματικότητας λόγω 
της πανδημίας Covid-19, η οποία είναι προσβάσιμη από 
https://www.espa.gr/el/Pages/espa_covid.aspx. 
Η σελίδα περιέχει τις βασικές πληροφορίες για τα προγράμμα-
τα, με συνδέσμους και σύντομες παρουσιάσεις που υλοποιή-
θηκαν και θα λειτουργεί ως ένα δυναμικό σημείο αναφοράς 
που θα επικαιροποιείται συνεχώς

Αύξηση 12,5% παρουσιάζουν τα κέρδη προ φόρων για τον 
ΟΛΠ, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 
2019 που παρουσιάστηκαν χθες μέσω teleconference στην 
Ένωση Θεσμικών Επενδυτών παρουσία του Διευθύνοντος 
Συμβούλου της ΟΛΠ Α.Ε. Captain Fu Chengqiu, του κ. Άγγε-
λου Καρακώστα, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και 
του κ.Tian Chao, Επίκουρο Διευθύνοντος Συμβούλου & CFO 
της Εταιρείας. Συγκεκριμένα τα κέρδη προ φόρων το 2019 
διαμορφώθηκαν στα 47,6 εκατ. ευρώ έναντι 42,3 εκατ. ευρώ 
της χρήσης 2018. 
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας –σύμφωνα με το ΑΠΕ- 

ανήλθε σε 149,2 εκατ. ευρώ έναντι 132,9 εκατ. ευρώ το 2018, 
παρουσιάζοντας αύξηση 12,3 %. 
Το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 27 % σε 
35,4 εκατ. ευρώ έναντι 27,9 εκατ. ευρώ το 2018. 
Ο ΟΛΠ Α.Ε. θα καταβάλλει 5,4 εκατ. ευρώ ως αντάλλαγμα πα-
ραχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο για τη χρήση 2019 έναντι 
4,8 εκατ. ευρώ το 2018. 
   -Τα διαθέσιμα ανήλθαν σε 106,7 εκατ. ευρώ έναντι 80,9 
εκατ. ευρώ το 2018. 
   - Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,5388 
ευρώ από 0,424 ευρώ το 2018 (αύξηση 27%). 

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. Captain 
Fu Chengqiu: «Το 2019 ήταν η πιο επιτυχής χρονιά από 
άποψη κερδοφορίας. Η επιτυχημένη οικονομική διαχείριση 
δημιουργεί και πρόσθετα έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο 
λόγω της αύξησης του ανταλλάγματος παραχώρησης, των 
μερισμάτων, των φόρων κλπ. και συμβάλλει στην ευημερία 
των τοπικών κοινωνιών». 
Τέλος σημειώνεται ότι το 2019 συνολικά και οι τρεις προβλή-
τες του ΣΕΜΠΟ πέτυχαν νέο ρεκόρ διακίνησης containers 
εξυπηρετώντας 5,65 εκατ. TEU, φέρνοντας τον Πειραιά στην 
πρώτη θέση στη Μεσόγειο. 

Ευρεία πρωτοβουλία για το μείζον ζήτημα της διαχείρισης 
των παραλιών του δήμου Σαρωνικού, αναλαμβάνει ο δή-
μαρχος Πέτρος Φιλίππου απευθυνόμενος προς όλους τους 
αρμόδιους και συναρμόδιους θεσμικούς φορείς, όπως ανα-
φέρει το ΑΠΕ. 
Συγκεκριμένα με επιστολή προς τον υπουργό Εσωτερικών 
Τάκη Θεοδωρικάκο, τον υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη, 
τον υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο, τον 
υφυπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, τους βουλευτές 
της Ανατολικής Αττικής, τον περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη, 
τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου και τον πρόε-
δρο της ΠΕΔΑ Γιώργο Μαρκόπουλο τονίζει για άλλη μια φορά 
το αδιέξοδο που προκύπτει από το καθεστώς διαχείρισης των 
παραλιών. 
Ο Π. Φιλίππου χαρακτηρίζει «επαχθέστατες για τον Δήμο» τις 
συνέπειες αυτής της κατάστασης αφού το κόστος που ανα-
λαμβάνει για την καλύτερη και ασφαλή εξυπηρέτηση των επι-
σκεπτών – λουόμενων είναι δυσβάσταχτο και μάλιστα χωρίς 

κανένα ανταποδοτικό όφελος. 
Ζητά από όλους τους συναρμόδιους υπουργούς να επιλη-
φθούν άμεσα του ζητήματος και να συμφωνήσουν σε ένα 
καθεστώς διαχείρισης που θα έχει ως αποτέλεσμα αφενός την 
εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των παραλιών, αφετέρου 
την προστασία του Δήμου Σαρωνικού 
Ειδικότερα ενημερώνει ότι : 
- Οι παραλίες που ανήκουν στην κυριότητα της ΕΤΑΔ Α.Ε, η 
οποία σε αντίθεση με όλους τους γειτονικούς Δήμους στους 
οποίους απέδωσε τις παραλίες προς διαχείριση, στην περί-
πτωση του δήμου Σαρωνικού διά του τέως Διευθύνοντος 
Συμβούλου της Γεώργιου Τερζάκη τις δημοπράτησε χωρίς 
να αποδώσει στον Δήμο ούτε ένα ευρώ ως αντισταθμιστικό 
όφελος, παρά το γεγονός ότι ο Δήμος έχει επιβαρυνθεί το κό-
στος της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, 
καθώς και το τέλος εναπόθεσης αυτών στον ΧΑΔΑ Λιοσίων. 
- Οι παραλίες που ανήκουν στην Κτηματική Υπηρεσία Αθη-
νών – Ανατολικής Αττικής είτε τις έχει μισθώσει η ίδια, χωρίς 

να έχει αποδώσει ένα ευρώ στον δήμο Σαρωνικού, είτε έχει 
επιβάλλει τεράστια πρόστιμα (που υπερβαίνουν το 1.100.000 
ευρώ) στις υπόλοιπες μισθώσεις που έχει κάνει ο Δήμος. 
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της παραλίας Μαύρου 
Λιθαριού για την οποία έχουν επιβάλλει πρόστιμο 700.000 
ευρώ (το πρόστιμο έχει επιβληθεί απευθείας στους ιδιοκτήτες 
των καντινών και εκείνοι με τη σειρά τους έχουν κάνει αγωγή 
κατά του δήμου). 
Τέλος ο κ. Φιλίππου καθιστά σαφείς τις προθέσεις του Δήμου 
σε περίπτωση που αυτή η εξαιρετικά δυσάρεστη κατάσταση 
δεν επιλυθεί άμεσα: “Σε κάθε άλλη περίπτωση είμαστε υπο-
χρεωμένοι υπερασπιζόμενοι τον Δήμο μας, τους δημότες 
αλλά και σεβόμενοι τους επισκέπτες να επιβάλλουμε προς 
κάθε υπεύθυνο όσα προβλέπει, βάσει της ισχύουσας νομοθε-
σίας, ο Κανονισμός Καθαριότητας του δήμου Σαρωνικού σχε-
τικά με την εναπόθεση των απορριμμάτων αστικού τύπου”. 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
Στο www.espa.gr

ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ 12,5% ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΠ ΤΟ 2019

Π. ΦΙΛΙΠΠΟΥ: ΣΕ «ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Η ώρα της ευθύνης για τη διαχείριση των παραλιών του Δήμου
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Σημαντικές βελτιώσεις και ενισχύσεις του προγράμματος 
επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας αποφάσισε χθες 
το Δ.Σ. του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
(ΟΑΕΔ), στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης και αναβάθ-
μισης των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης του Οργανι-
σμού, με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης, μέσω της 
μετατροπής της επιδότησης της ανεργίας σε επιδότηση της 
εργασίας. 
   Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση που δημοσίευσε 
το ΑΠΕ, το πρόγραμμα επιχορηγεί για 12 μήνες εργοδότες 
του ιδιωτικού τομέα που προσλαμβάνουν επιδοτούμενους 
ανέργους με «επιταγές επανένταξης» σε θέσεις πλήρους απα-
σχόλησης. 
   Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι τακτικής επιδότησης (πέντε 
μηνών και άνω) στους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον 
το 50% της επιδότησής τους, καθώς και οι επιδοτούμενοι 
μακροχρόνια άνεργοι που αποφασίζουν να μετατρέψουν το 
επίδομα ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης στην αγορά 
εργασίας». 
   Παράλληλα, ο ΟΑΕΔ τονίζει ότι, στοχεύοντας στη βελτίωση 
της λειτουργίας, των κινήτρων και της αποτελεσματικότητας 
του προγράμματος, που έχει καλύψει μόνο 880 από τις 10.000 

θέσεις από το 2017, η τροποποίηση του προγράμματος περι-
λαμβάνει τις εξής αλλαγές: 
   - Αφαιρείται ο περιορισμός συμμετοχής σε εργοδότες που 
απασχολούν έως 10 άτομα, διευρύνοντας τη συμμετοχή σε 
όλους τους εργοδότες, ανεξάρτητα από το μέγεθος του προ-
σωπικού τους. 
   - Αφαιρείται ο περιορισμός συμμετοχής σε επιδοτούμενους 
μακροχρόνια ανέργους στους οποίους υπολείπονται τουλάχι-
στον δύο μήνες επιδότησης, διευρύνοντας τη συμμετοχή σε 
όλους τους επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους. 
   - Αυξάνεται στο 80% του μισθολογικού και μη κόστους η 
ανώτατη μηνιαία επιδότηση των επιχειρήσεων, έως τα 830 
ευρώ. Δηλαδή, η ανώτατη επιδότηση για την πρόσληψη ενός 
επιδοτούμενου ανέργου υπερδιπλασιάζεται από 400 στα 830 
ευρώ (108%). 
   - Καθορίζονται στα 830 ευρώ το μήνα οι ελάχιστες ακαθάρι-
στες αποδοχές των ανέργων που προσλαμβάνονται. 
   - Απλουστεύεται και γίνεται ταχύτερη η διαδικασία αίτησης 
και πρόσληψης ανέργων για τις επιχειρήσεις. 
   - Μετατρέπεται σε ηλεκτρονική η διαδικασία αίτησης και κα-
τάθεσης δικαιολογητικών για την είσπραξη της επιχορήγησης 
από τις επιχειρήσεις. 

   - Καταργείται η τρίμηνη δέσμευση για διατήρηση προσωπι-
κού, μετά το τέλος της 12μηνης επιχορήγησης. 
   Μετά τη σημερινή απόφαση του Δ.Σ., ο διοικητής του ΟΑΕΔ 
Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε: «Στόχος των προγραμμά-
των απασχόλησης του ΟΑΕΔ είναι η επιδότηση της εργασίας 
και είναι υποχρέωσή μας να βελτιώνουμε συνεχώς τις δρά-
σεις μας, ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 
Αναβαθμίζοντας το πρόγραμμα επιταγής επανένταξης στην 
αγορά εργασίας, το καθιστούμε πιο απλό και πιο ελκυστικό, 
με ισχυρότερα οφέλη και κίνητρα για τους επιδοτούμενους 
ανέργους και τις επιχειρήσεις, αποσκοπώντας στη μετατροπή 
της επιδότησης της ανεργίας σε επιχορήγηση της εργασίας. 
Ιδιαίτερα σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία για την οικονομία, η 
ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης αποτελεί 
προτεραιότητα, ούτως ώστε το εργατικό δυναμικό να είναι σε 
θέση να επανενταχθεί ομαλά στην αγορά εργασίας. Εμείς θα 
συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε νέες δράσεις 
και, ταυτόχρονα, να αξιοποιούμε στο έπακρο τα εργαλεία, που 
έχουμε στη διάθεσή μας, για την ανάσχεση της ανεργίας και 
την προώθηση της απασχόλησης». 

Πωλήσεις 84,5 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο Όμιλος FOURLIS το 
πρώτο τρίμηνο του 2020 έναντι 96,6 εκατ. ευρώ το πρώτο 
τρίμηνο του 2019 μειωμένες κατά 12,6%. Σύμφωνα με σχε-
τική ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το ΑΠΕ, η μείωση 
οφείλεται στη σημαντική επιρροή των μέτρων κατά της εξά-
πλωσης της νόσου COVID-19 τον μήνα Μάρτιο. 
 Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων 
(EBITDA), ανήλθαν σε 5,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών προ 
τόκων, φόρων και αποσβέσεων 8,1 εκατ. ευρώ το πρώτο τρί-
μηνο του 2019. Οι ζημιές προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) ανήλ-
θαν σε 1,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών προ τόκων και φόρων 
0,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019. 
Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 
προ φόρων 4,1 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019. Οι 
ζημίες μετά από φόρους ήταν ύψους 5,1 εκατ. ευρώ. 
Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσί-
ασε πωλήσεις 54 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2020, μει-
ωμένες κατά 13,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 
2019 (62,3 εκατ. ευρώ). Oι πωλήσεις στην Ελλάδα το πρώτο 
τρίμηνο του 2020 μειώθηκαν κατά 12,8%, ενώ στις υπόλοι-

πες χώρες οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 14,1% συγκρινόμε-
νες με το πρώτο τρίμηνο του 2019. 
 Το EBITDA ανήλθε σε 3,6 εκατ. ευρώ έναντι 4,5 εκατ. ευρώ 
το πρώτο τρίμηνο του 2019. Τα κέρδη προ τόκων και φόρων 
(ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 0,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών προ τόκων 
και φόρων 0,9 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019. Οι 
ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 1,6 εκατ. ευρώ. 
 Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 7 καταστήματα ΙΚΕΑ, 5 από 
αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και ένα στη Σόφια Βουλ-
γαρίας. Επίσης λειτουργούν 10 σημεία παραγγελιοληψίας 
(Pick-up-Point) προϊόντων ΙΚΕΑ. Έξι από αυτά στην Ελλάδα, 
τρία στην Βουλγαρία και ένα στην Κύπρο. Οι ηλεκτρονικές 
πωλήσεις της ΙΚΕΑ (e-commerce) αναπτύχθηκαν με ιδιαίτερα 
γρήγορο ρυθμό και στις τρείς χώρες, ιδιαίτερα κατά τον μήνα 
Μάρτιο και μετά την εφαρμογή των μέτρων κατά της εξάπλω-
σης του κορωνοϊού. Το πρώτο μεσαίου μεγέθους κατάστημα 
ΙΚΕΑ 8.000 τ.μ. περίπου, έχει προγραμματιστεί να λειτουργή-
σει το δεύτερο εξάμηνο του 2020 στη Βάρνα Βουλγαρίας. 
Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT & THE ATHLETE’S 
FOOT), οι πωλήσεις το πρώτο τρίμηνο του 2020 ανήλθαν στα 

30,5 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 11,2% σε σχέση με 
το αντίστοιχο διάστημα του 2019 (34,4 εκατ. ευρώ). 
 Στην Ελλάδα οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 8,3%. Στις υπό-
λοιπες χώρες παρουσιάστηκε μεσοσταθμική μείωση 14,3%. 
Η δραστηριότητα αθλητικών ειδών παρουσίασε EBITDA 2,4 
εκατ. ευρώ έναντι 3,9 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019. 
Οι ζημίες προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 2,1 εκατ. 
ευρώ έναντι ζημιών προ τόκων και φόρων 0,4 εκατ. ευρώ το 
πρώτο τρίμηνο του 2019. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 
4 εκατ. ευρώ. 
 Ο Όμιλος FOURLIS αριθμεί σήμερα 136 καταστήματα στη λια-
νική αθλητικών ειδών. Το δίκτυο καταστημάτων Intersport 
αποτελείται από 51 καταστήματα στην Ελλάδα, 31 στη Ρου-
μανία, 22 στην Τουρκία, 9 στη Βουλγαρία και 6 στην Κύπρο. 
Αντιστοίχως λειτουργούν 14 καταστήματα The Athlete’s Foot 
στην Ελλάδα και 3 στην Τουρκία. Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις 
(e-commerce) αναπτύχθηκαν με ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό 
στην Ελλάδα, ενώ το κανάλι ηλεκτρονικών πωλήσεων ξεκί-
νησε στην Τουρκία και την Κύπρο. 

ΟΑΕΔ: ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΤΑ 84,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020
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Μέχρι το τέλος Μαρτίου, όταν και άρχισε να εφαρμόζε-
ται η δυνατότητα αναστολής χρεολυσίων και δόσεων, 
ρυθμίστηκαν από τράπεζες και διαχειριστές δανείων, 
με τη χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων, περίπου 
200.000 δάνεια σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Οπως προκύπτει από τη δεύτερη 
Εκθεση Προόδου για το ζήτημα των υπερχρεωμένων 
νοικοικυριών για την περίοδο από 01.07.2019 μέχρι και 
15.05.2020, υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα πάνω από 
4.000 αιτήσεις, αυξημένες κατά 40% το τελευταίο δίμη-
νο. Μέσω της πλατφόρμας, από τις 13 Μαρτίου, όταν και 
ξεκίνησαν τα περιοριστικά μέτρα λόγω του κορωνοϊού, 
έχουν υποβληθεί 653 νέες προτάσεις ρύθμισης από τις 
τράπεζες και τους διαχειριστές δανείων προς τους δα-
νειολήπτες. Έτσι, ο συνολικός αριθμός ανέρχεται πλέον 
στις 1.897.
Να σημειωθεί ότι σε όλες αυτές τις προτάσεις περιλαμ-
βάνεται κρατική επιδότηση, η οποία φτάνει έως 50% 
στη δόση του δανείου, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα 
διαγραφής οφειλών. Μέχρι σήμερα, έχει εγκριθεί κρατι-
κή επιδότηση, μέχρι τη συνολική εξόφληση των δόσεων 

αποπληρωμής των δανείων που ρυθμίστηκαν, ύψους 
20,4 εκατ. ευρώ, ενώ έχει πραγματοποιηθεί διαγραφή 
οφειλών σε δάνεια ύψους 9,8 εκατ. ευρώ. Ήδη, μέχρι 
τα μέσα Μαΐου, 1.148 δανειολήπτες – ήτοι 535 περισ-
σότεροι το τελευταίο δίμηνο και 1.024 από το τέλος του 
προηγούμενου έτους – έχουν ανταποκριθεί θετικά στις 
προτάσεις που τους έχουν γίνει και έχουν διασώσει την 
κύρια κατοικία τους, ενώ οι υπόλοιποι 749 έχουν προ-
θεσμία ενός μηνός, για να αποδεχθούν την πρόταση της 
τράπεζας.
Το υπουργείο Οικονομικών, όπως αναφέρει σε σχετι-
κή ανακοίνωση, σχεδιάζει και θα υλοποιήσει ένα νέο 
πρόγραμμα υποστήριξης δανειοληπτών, στο οποίο το 
κράτος θα επιδοτεί, για ορισμένο χρονικό διάστημα, ση-
μαντικό μέρος των μηνιαίων δόσεων όσων πλήττονται 
από τις συνέπειες του κορωνοϊού, και έχουν δάνεια με 
υποθήκη στην κύρια κατοικία. Με το πρόγραμμα αυτό 
ενισχύονται, για πρώτη φορά, οι συνεπείς δανειολήπτες, 
με εξυπηρετούμενα δάνεια, οι οποίοι έχουν πληγεί από 
την πανδημία, υποστηρίζεται το σύνολο των δανειολη-
πτών που επλήγησαν από την υγειονομική κρίση, και 

έχουν «κόκκινο» δάνειο, ακόμη και μετά το τέλος του 
2018, καλλιεργείται η κουλτούρα πληρωμών, αποτρέ-
πεται η εκμετάλλευση του νέου πλαισίου από στρατηγι-
κούς κακοπληρωτές, περιορίζεται ο κίνδυνος δημιουρ-
γίας μιας νέας γενιάς «κόκκινων» δανείων, ενισχύεται η 
κοινωνική συνοχή και καλύπτονται πολλαπλάσιοι δανει-
ολήπτες σε σχέση με το υφιστάμενο πλαίσιο.
Παράλληλα η κυβέρνηση συνεχίζει να επεξεργάζεται 
ένα νέο θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης χρεών, το οποίο θα 
αντικαταστήσει όλα τα επιμέρους εργαλεία ρύθμισης 
οφειλών που υπάρχουν σήμερα. Το πλαίσιο θα περι-
λαμβάνει τη δυνατότητα συνολικής ρύθμισης και ανα-
διάρθρωσης όλων των χρεών, τη δυνατότητα παροχής 
δεύτερης ευκαιρίας για υπερχρεωμένους δανειολήπτες 
οι οποίοι αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους, 
τη δυνατότητα πτώχευσης και παροχής δεύτερης ευ-
καιρίας και στα φυσικά πρόσωπα, πέραν των νομικών, 
πρόνοιες για δανειολήπτες που ανήκουν σε ευάλωτες 
κοινωνικά ομάδες και εντοπισμό των στρατηγικών κα-
κοπληρωτών.

Από τις 205.984 επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστο-
λή λειτουργίας, οι επιχειρήσεις των κλάδων της «Εκ-
παίδευσης» και των «Δραστηριοτήτων οργανώσεων» 
παρουσίασαν αύξηση στον κύκλο εργασιών κατά 0,6% 
και 3,1% αντίστοιχα μεταξύ α’ τριμήνου εφέτος και α’ 
τριμήνου 2019, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Οι επιχειρήσεις 
του κλάδου «Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες 
και διασκέδαση» παρουσίασαν τη μικρότερη μείωση 
στον κύκλο εργασιών (3,5%), ενώ οι επιχειρήσεις του 
κλάδου «Καταλύματα» κατέγραψαν τη μεγαλύτερη 
μείωση (19,1%).
Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που 
αφορούν στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών για τις 

επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας 
με κρατική εντολή, λόγω της πανδημίας του κορoνο-
ϊού. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, για τις επιχειρήσεις 
που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας με υποχρέωση 
τήρησης διπλογραφικών στοιχείων, για τις οποίες 
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κλά-
δος «Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέ-
δαση» παρουσίασε τη μικρότερη μείωση στον κύκλο 
εργασιών (11,6%) μεταξύ Μαρτίου 2020 και Μαρτίου 
2019. Ενώ, ο κλάδος που κατέγραψε τη μεγαλύτερη 
μείωση στον κύκλο εργασιών (67,3%) κατά την ίδια 
σύγκριση, είναι οι «Διοικητικές δραστηριότητες γρα-
φείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστη-

ριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις».
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η δημοσίευση αποτελεί συ-
νέχεια του σχετικού δελτίου Τύπου στις 16 Απριλίου 
2020, με ενσωμάτωση των πιο πρόσφατων στοιχείων 
για τον κύκλο εργασιών από διοικητικές πηγές τον εφε-
τινό Μάρτιο. Αντίστοιχη δημοσίευση θα πραγματοποι-
είται εφεξής σε μηνιαία βάση, καθ’ όλη την περίοδο 
που θα παρουσιάζει ενδιαφέρον και θα είναι εύλογη η 
καταγραφή των επιπτώσεων του κορoνοϊού στις επι-
δόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων που τέθηκαν σε 
αναστολή λειτουργίας στο πλαίσιο των μέτρων περιο-
ρισμού για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

ΡΥΘΜΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕζΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 200.000 ΔΑΝΕΙΑ
Μέχρι το τέλος Μαρτίου, όταν άρχισε να εφαρμόζεται η δυνατότητα αναστολής χρεολυσίων και δόσεων, σύμφωνα με το 
υπουργείο Οικονομικών  

ΑΠΟ ΤΙΣ 205.984 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Οι επιχειρήσεις της «Εκπαίδευσης» και των «Δραστηριοτήτων οργανώσεων» παρουσίασαν αύξηση στον κύκλο εργασιών κατά 
0,6% και 3,1% στο α’ τρίμηνο εφέτος  





 ανοίγει πανιά, για να γίνει επιχείρηση
Εδώ η   δέα σου

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

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

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

Από την ιδέα στο prototype: 5 κατηγορίες

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

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

Θαλάσσια 
Bιοτεχνολογία
[Marine 
Biotechnology]

Παράκτιος 
και Θαλάσσιος 
Τουρισµός 
[Coastal and 
Maritime Tourism] 

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

Θαλάσσια
Επιτήρηση
[Maritime 
Surveillance]

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

1
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ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ: ΘΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ 
ΚΑΙ ΚΑΛΟΠΛΗΡΩΤΕΣ

 ΤΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-17                                                  20/05/2020

Με επιδότηση των δόσεων στεγαστικών δανείων πρώτης 
κατοικίας, η οποία θα φθάνει ακόμα και το 90%, η κυβέρ-
νηση ανοίγει ομπρέλα προστασίας και επιβραβεύσει για 
πρώτη φορά τους συνεπείς δανειολήπτες που πλήττονται 
από την κρίση που αφήνει πίσω της η πανδημία. Το οικο-
νομικό επιτελείο επιχειρώντας να αποτρέψει μια νέα γενιά 
κόκκινων δανείων κλειδώνει τις επόμενες ημέρες το νέο 
πρόγραμμα στήριξης «πράσινων» και «κόκκινων» δανειο-
ληπτών, το οποίο θα διαρκέσει για διάστημα εννέα μηνών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το μέτρο θα αρχίσει να τρέχει 
από τα τέλη Ιουλίου με την κυβέρνηση να επιδιώκει να 
αξιοποιήσει πόρους από το ΕΣΠΑ, προκειμένου να χρημα-
τοδοτήσει με περίπου 500 εκατ. ευρώ την επιδότηση των 
δόσεων ενυπόθηκων δανείων νοικοκυριών και επαγγελ-
ματιών που αποδεδειγμένα πλήττονται από την κρίση του 
κορωνοϊού.
Με το πρόγραμμα αυτό, όπως αναφέρει το υπουργείο 
Οικονομικών, «ενισχύονται, για πρώτη φορά, οι συνεπείς 
δανειολήπτες, με εξυπηρετούμενα δάνεια, οι οποίοι έχουν 
πληγεί από την πανδημία, υποστηρίζεται το σύνολο των 
δανειοληπτών που επλήγησαν από την υγειονομική κρίση, 
και έχουν «κόκκινο” δάνειο, ακόμη και μετά το τέλος του 
2018, καλλιεργείται η κουλτούρα πληρωμών, αποτρέπε-
ται η εκμετάλλευση του νέου πλαισίου από στρατηγικούς 
κακοπληρωτές, περιορίζεται ο κίνδυνος δημιουργίας μιας 
νέας γενιάς “κόκκινων” δανείων, ενισχύεται η κοινωνική 
συνοχή και καλύπτονται πολλαπλάσιοι δανειολήπτες σε 
σχέση με το υφιστάμενο πλαίσιο».
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα γέφυρα που αποσκοπεί στη 
στήριξη όσων έχουν λάβει δάνειο βάζοντας υποθήκη την 
κύρια κατοικία τους.
Κάθε μήνα και για διάστημα εννέα μηνών το κράτος θα 
καλύπτει για όσους ενταθούν στο μέτρο μεγάλο μέρος της 
δόσης του δανείου τους.
Για την επιλογή των δανειοληπτών που θα ενταχθούν στο 
πρόγραμμα επιδότησης αναμένεται να δημιουργηθεί ειδι-
κή ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας νοικοκυριά 
και επαγγελματίες θα υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο 
πρόγραμμα της επιδότησης της μηνιαίας δόσης με βάση 
τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που θα καθορι-
στούν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα κριτήρια θα είναι τα 
ίδια με τον τρέχοντα νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυ-
ριά, αλλά θα υπάρχει ο κόφτης της χρονικής στιγμής που τα 
δάνεια καταγράφηκαν ως προβληματικά. Στο υπουργείο 

Οικονομικών επιδιώκουν να εντάξουν στην περίμετρο του 
προγράμματος ακόμη και καταγγελμένα δάνεια, που έχουν 
δηλαδή πάρει τον δρόμο για τον πλειστηριασμό, με στόχο 
να δώσουν άλλη μία ευκαιρία για τη θεραπεία τους, με μία 
ενδεχόμενη βιώσιμη ρύθμιση.
Το σχέδιο 
Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο της κρατικής επιδό-
τησης δόσεων δανείων με υποθήκη στην κύρια κατοικία 
θα προβλέπει: Επιδότηση μηνιαίας δόσης: Θα αφορά «κόκ-
κινους» και «πράσινους» δανειολήπτες και συγκεκριμένα:
 Όσους ήταν συνεπείς στις δανειακές υποχρεώσεις τους έως 
τις 29 Φεβρουαρίου.
Όσους είχαν δάνεια σε καθυστέρηση έως 90 ημερών έως 
τις 29 Φεβρουαρίου
Όσους είχαν δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών.
Κριτήρια: Το καθεστώς της επιδότησης των δόσεων στεγα-
στικών δανείων αφορά αποκλειστικά όσους έχουν πληγεί 
από την κρίση του κορωνοϊού. Για τους αυτοαπασχολου-
μένους θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη λίστα των πλητ-
τόμενων ΚΑΔ ενώ για τους εργαζομένους θα πρέπει να είχε 
ανασταλεί η σύμβαση εργασίας και να είναι δικαιούχοι της 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
Αν στην οικογένεια, ο ένας σύζυγος είναι πληττόμενος και 
ο άλλος όχι, εργάζεται για παράδειγμα στο Δημόσιο ή είναι 
συνταξιούχος, το ποσοστό της επιδότησης ενδεχομένως 
να περιορίζεται. Σε κάθε περίπτωση από το πρόγραμμα θα 
εξαιρεθούν οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα και συντα-
ξιούχοι οι οποίοι δεν είδαν τα εισοδήματα τους να μειώνο-
νται με το ξέσπασμα της κρίσης.
Ποσοστό επιδότησης: Θα φθάνει ακόμα και το 90% της 
δόσης ανάλογα με την εισοδηματική και περιουσιακή κα-
τάσταση των δικαιούχων.
Τη μεγαλύτερη κρατική επιδότηση θα κερδίζουν οι ενή-
μεροι δανειολήπτες, μικρότερη θα είναι επιδότηση για τα 
δάνεια που βρίσκονται σε ρύθμιση η οποία τηρείται ενώ 
ακόμα πιο μικρό θα είναι το ποσοστό της επιδότησης για 
τα δάνεια που δεν εξυπηρετούνται ή δεν είναι σε ρύθμιση.
Διάρκεια: Η επιδότηση της δόσης που θα αναλάβει το Δη-
μόσιο θα ισχύσει για εννέα μήνες, αλλά θα βαίνει μειούμενη 
ανά τρίμηνο. Αυτό σημαίνει ότι για τους συνεπείς δανειο-
λήπτες το ποσοστό της επιδότησης της μηνιαίας δόσης του 
δανείου θα ξεκινάει από 90% για το πρώτο τρίμηνο, θα μει-
ώνεται το δεύτερο τρίμηνο ενώ θα περιορίζεται ακόμα πε-
ρισσότερο το τρίτο τρίμηνο. Για παράδειγμα ένας ενήμερος 
δανειολήπτης που έχει πληγεί από την κρίση και πληρώνει 
σήμερα 400 ευρώ τον μήνα για το στεγαστικό δάνειο της 
κύριας κατοικίας του, με την έναρξη του προγράμματος και 
κατά τους τρεις πρώτους μήνες το κράτος θα του καλύπτει 
τα 360 ευρώ της μηνιαίας δόσης και ο δανειολήπτης θα 
πληρώνει μόνο 40 ευρώ τον μήνα στην τράπεζα.

Συνέχεια στη Σελ. 24

Δεύτερη ευκαιρία
 Παράλληλα το οικονομικό επιτελείο συνεχίζει να επεξερ-
γάζεται ένα νέο θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης χρεών, το οποίο 
θα αντικαταστήσει όλα τα επιμέρους εργαλεία ρύθμισης 
οφειλών που υπάρχουν σήμερα.
Πλαίσιο που θα περιλαμβάνει τη δυνατότητα συνολικής 
ρύθμισης και αναδιάρθρωσης όλων των χρεών, τη δυνα-
τότητα παροχής δεύτερης ευκαιρίας για υπερχρεωμένους 
δανειολήπτες οι οποίοι αδυνατούν να εξυπηρετήσουν 
τις οφειλές τους, τη δυνατότητα πτώχευσης και παροχής 
δεύτερης ευκαιρίας και στα φυσικά πρόσωπα, πέραν των 
νομικών, πρόνοιες για δανειολήπτες που ανήκουν σε ευ-
άλωτες κοινωνικά ομάδες και εντοπισμό των στρατηγικών 
κακοπληρωτών.
Επίσης όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, 
μέχρι το τέλος Μαρτίου, όταν και άρχισε να εφαρμόζεται 
η δυνατότητα αναστολής χρεολυσίων και δόσεων, ρυθ-
μίστηκαν από τράπεζες και διαχειριστές δανείων περίπου 
200.000 δάνεια, ενώ από τις 13 Μαρτίου, όταν και ξεκίνη-
σαν τα περιοριστικά μέτρα λόγω του κορωνοϊού, έχουν 
υποβληθεί 653 νέες προτάσεις ρύθμισης από τις τράπεζες 
και τους διαχειριστές δανείων προς τους δανειολήπτες. 
Έτσι, ο συνολικός αριθμός ανέρχεται πλέον στις 1.897.

ΠΡΟΣ ΣΥΜβΙβΑΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

 Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-3                                                      20/05/2020

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ταμείο 
ανάκαμψης θα είναι συνολική, θα συνδέεται με το Πολυ-
ετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της περιόδου 2021-2027, 
ενώ θα περιλαμβάνει επιχορηγήσεις και δάνεια σε ανα-
λογία που θα καθοριστεί μέχρι τις 27 Μαΐου.
Στην παραπάνω διευκρίνιση προέβη χθες ο εκπρόσω-
πος της Κομισιόν, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τη γαλλο-
γερμανική συμφωνία για το ταμείο ανάκαμψης και για 
το κατά πόσο θα ληφθεί υπόψη στην τελική πρόταση της 
Επιτροπής.
Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν χαιρέτισε τη συμφωνί-
α-πρόταση των δυο χωρών γιατί συνεισφέρει, όπως 
είπε, στη γενικότερη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Ωστόσο, φρόντισε να πάρει αποστάσεις, επισημαίνοντας 
ότι η Κομισιόν οφείλει να λάβει υπόψη τις θέσεις όλων 
των κρατών-μελών και της Ευρωβουλής. Επί της ουσίας 
είπε ότι μπορεί η γαλλογερμανική πρόταση να κινείται 
στην ίδια κατεύθυνση με τον σχεδιασμό της Επιτροπής, 
αλλά δεν είναι πλήρης στον βαθμό που δεν συνδέει το 
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ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ 
ΟΔΗΓΗΘΕΙ Η ΧΩΡΑ ΣΕ ΝΕΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 
ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ

 H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 21-23                                                 20/05/2020

Εκτίναξη της ανεργίας, μεταξύ 26% και 31,2%, και περαιτέρω 
αύξηση του δημοσίου χρέους μεταξύ 188,3% και 192,7% 
προβλέπουν πλέον τα σενάρια του Γραφείου Προϋπολογι-
σμού του Κράτους στη Βουλή που χτύπησε χθες «καμπανάκι» 
για να μην επαναληφθούν τα λάθη της προηγούμενης κρίσης 
από την Ελλάδα και την Ευρώπη και να μη χρειαστεί να μπει η 
χώρα μας -και άλλες- σε νέα περιπέτεια λιτότητας.
Ουσιαστικό, το γραφείο επεσήμανε δύο πράγματα: 
1. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, «πρέπει να διασφαλιστεί η δυνατό-
τητα χρηματοδοτικής στήριξης των πιο ευάλωτων χωρών και 
να δοθεί επαρκής χρόνος ώστε να αποκαταστήσουν τη δημο-
σιονομική τους ισορροπία με επαρκή τρόπο». Ο επικεφαλής 
του γραφείου, Φραγκίσκος Κουτεντάκης, αναγνώρισε ότι 
μια διαγραφή χρέους δύσκολα θα περνούσε, αλλά πρέπει να 
γίνουν ρυθμίσεις που θα διευκολύνουν τις ευάλωτες χώρες, 
όπως η Ελλάδα και η Ιταλία.
2. Στο εθνικό επίπεδο, οι παρεμβάσεις πρέπει να στοχεύουν 
στη δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής και εξωστρεφούς οικο-
νομίας. «Δεν θα πρέπει να διατηρηθεί η κατάσταση προ παν-
δημίας, αλλά να δημιουργηθεί μια πιο ανθεκτική οικονομία, 
με μείωση της ανεργίας», είπε ο κ. Κουτεντάκης. «Πρέπει να 
αποφευχθεί μια συνεχιζόμενη κάμψη των επενδύσεων και μια 
νέα γενιά μη εξυπηρετούμενων δανείων», αναφέρει σχετικώς 
η έκθεση.
Μέτρα 10 δις.
Οι προβλέψεις του γραφείου, που είχαν αρχικά διατυπωθεί 
πριν από ένα μήνα, με διαφορετικές εκδοχές ως προς το ύψος 
των μέτρων στήριξης, βασίζονται πλέον στην παραδοχή για 
μέτρα ύψους 10 δις. ευρώ. Ετσι, η ύφεση προβλέπεται μετα-
ξύ 4,4% και 9,4% και το πρωτογενές έλλειμμα μεταξύ 2,4% 
και 4,6%, ανάλογα με το πόσο γρήγορα θα καταργηθεί το 
lockdown.
Οι προβλέψεις του δεν διαφέρουν σημαντικά από τις κυβερ-
νητικές, εκτός από την ανεργία, όπως είπε ο κ. Κουτεντάκης.
Επίσης, η έκθεση του γραφείου δίνει μια εκτίμηση για πρωτο-
γενές έλλειμμα γενικής κυβέρνησης 1,287 δισ. ευρώ το πρώτο 
τρίμηνο, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,397 δισ. ευρώ 
την ίδια περίοδο του 2019, δίνοντας ένα μέτρο της δημοσιο-
νομικής εκτροπής που συντελείται λόγω κορωνοϊού.

ταμείο ανάπτυξης με το ΠΔΠ, ενώ γίνεται αναφορά μόνο 
σε επιχορηγήσεις, ενώ το σχέδιο της Κομισιόν προβλέπει 
και δάνεια. «Περιμένετε μέχρι τις 27 Μαΐου να δείτε ποια 
θα είναι η αναλογία μεταξύ επιχορηγήσεων και δανεί-
ων», είπε, προσθέτοντας ότι «η Κομισιόν δεν θα αναγρά-
ψει τη γαλλογερμανική πρόταση».
Υπενθυμίζεται ότι προχθές η Άγκελα Μέρκελ και ο 
Εμανουέλ Μακράν συμφώνησαν στο περιεχόμενο μιας 
γαλλογερμανικής πρότασης, η οποία θα προβλέπει 
επιχορηγήσεις 500 δις. ευρώ προς τα κράτη-μέλη που 
έχουν πληγεί από την πανδημία, προκειμένου να χρη-
ματοδοτήσουν την ανάκαμψη στη βάση των προτεραι-
οτήτων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή ‘Ένωση. Η πρόταση 
προβλέπει ότι τα χρήματα θα αντληθούν από ης αγορές 
στο όνομα της Ε.Ε., η οποία θα αποπληρώνει τα δάνεια 
και το κόστος δανεισμού.
Αντιδρά ο βορράς
 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τέσσερις χώρες του Βορρά, 
η Ολλανδία, η Αυστρία, η Δανία και η Σουηδία, έχουν 
διατυπώσει σοβαρότατες επιφυλάξεις επί της γαλλογερ-
μανικής πρότασης. Οι τέσσερις χώρες που βρίσκονται 
σε στενή επικοινωνία μεταξύ τους εξακολουθούν να 
υποστηρίζουν ότι το ταμείο ανάκαμψης θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μόνο δάνεια και όχι επιχορηγήσεις.
Στις αντιδράσεις που προκαλεί στον Βορρά η γαλλο-
γερμανική συμφωνία αναφέρθηκε χθες και ο Γάλλος 
υπουργός Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ, ο οποίος δή-
λωσε ότι αναμένει «δύσκολες συ ζητήσεις με ορισμένες 
χώρες προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για ένα 
ευρωπαϊκό ταμείο ανάκαμψης». «Πρόκειται για μια ση-
μαντική συμφωνία, αλλά μένει να πειστούν άλλα κρά-
τη-μέλη, ιδιαίτερα τέσσερις χώρες: η Αυστρία, η Δανία, 
η Σουηδία και η Ολλανδία» ανέφερε στη διάρκεια ομιλί-
ας του στη Βουλή.
Ο ίδιος περιμένει αποφάσεις στο προσεχές Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο (18-19 Ιουνίου), ενώ όσον αφορά τη χώρα 
του είπε ότι η κυβέρνηση θέλει να κάνει χρήση των χρη-
ματοδοτήσεων του ταμείου ανάκαμψης για να αναβαθ-
μίσει τα νοσοκομεία και να στήριξα τους κλάδους που 
έχουν πληγεί από την κρίση.
Χαιρετίζουν οι αγορές 
Το ιδιαίτερα θετικό στοιχείο της γαλλογερμανικής πρό-
τασης είναι ότι έγινε δεκτή με μεγάλη ικανοποίηση από 
ης αγορές και αυτό φάνηκε από τη σημαντική αποκλι-
μάκωση των επιτοκίων των χωρών του Νότου. Οι 
αγορές χαιρέτισαν το γεγονός ότι οι επιχορηγήσεις θα 
επιτρέψουν στις χώρες με υψηλό χρέος, όπως η Ελλάδα, 
η Ιταλία, η Πορτογαλία και κατά δεύτερο λόγο η Ισπανία 

και η Γαλλία, να χρηματοδοτήσουν την ανάκαμψη των 
οικονομιών τους ταυτόχρονα με τις άλλες χώρες, χωρίς 
επιβάρυνση του χρέους και αύξηση των επιτοκίων τους.
Όπως τονίζουν στην έδρα της Κομισιόν, μια πρόταση 
που θα περιλαμβάνει και δάνεια και επιχορηγήσεις θα εί-
ναι πιο εύκολο να υιοθετηθεί από όλα τα κράτη-μέλη με 
δεδομένο ότι η τελική απόφαση χρειάζεται ομοφωνία.
Η γαλλογερμανική πρόταση βοηθάει την Κομισιόν να 
αυξήσει το ποσό των επιχορηγήσεων σε σχέση με εκεί-
νο που σχεδίαζε αρχικά, όταν δηλαδή η Γερμανία ήταν 
αρνητική στο ζήτημα αυτό και ταυτιζόταν με τις άλλες 
τέσσερις χώρες του Βορρά.
Αυτή θα είναι και η μόνη ουσιαστική αλλαγή στις υπό-
λοιπες πτυχές της πρότασης, καθώς η πρόεδρος της Κο-
μισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προτίθεται να κινηθεί 
βάσει του αρχικού σχεδίου, δηλαδή της σύνδεσης του 
ΠΔΠ με το ταμείο ανάκαμψης.
Ειδικότερα, θα προτείνει τα 2-3 πρώτα έτη υλοποίησης 
του ΠΔΠ να αυξηθεί το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων 
του κοινοτικού προϋπολογισμού από το 1,23% του 
ΑΕΠ της Ε.Ε. στο 2%. Από το επιπλέον αυτό ποσό που 
θα προκύψει το μεγαλύτερο μέρος να χρησιμοποιηθεί 
ως εγγύηση για δανεισμό από τις κεφαλαιαγορές και το 
υπόλοιπο να δοθεί στις χώρες που έχουν πληγεί περισ-
σότερο υπό μορφή επιχορηγήσεων.
Η Επιτροπή, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν πολύ 
τα δημοσιονομικά των κρατών-μελών, θα προτείνει ένα 
μέρος των ιδίων πόρων να καλυφθεί από ευρωπαϊκούς 
φόρους (πλαστικά, ρύποι κ,λπ.).
Αναφορικά με την προικοδότηση του ταμείου, η εκτίμη-
ση που επικρατεί από τις μέχρι τώρα συζητήσεις είναι ότι 
το τελικό ποσό θα κυμανθεί μεταξύ 1,5 και 2 τρίο, ευρώ, 
ενώ τα δάνεια θα έχουν μακρά (άνω των 30 ετών) περί-
οδο αποπληρωμής.
Ικανοποίηση Ρέγκλινγκ
 Ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ καλωσόρισε 
τη γαλλογερμανική πρόταση, τονίζοντας ότι η πρόταση 
αυτή θα στήριζε μία βιώσιμη ανάκαμψη στην Ευρώπη 
από την κρίση του κορονοϊού. «Στηρίζω με συνέπεια 
την άποψη ότι ορισμένες μεταβιβάσεις απαιτούνται για 
να αντιμετωπιστεί η οικονομική ζημιά που έχει προκλη-
θεί από την κρίση και ότι ο μόνος τρόπος για να γίνουν 
οι μεταβιβάσεις αυτές είναι μέσω του προϋπολογισμού 
της Ε.Ε. Αν εφαρμοστεί, η γαλλογερμανική πρόταση θα 
αποτελέσει ένα μεγάλο θεμέλιο της ευρωπαϊκής αντί-
δρασης στην κρίση και θα προστατεύσει την ενιαία αγο-
ρά καθώς και την οικονομική και νομισματική ένωση» 
υπογράμμισε.


