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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕ
ΤΕΥΧΟΣ 1960 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 04 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 3
Νέες αιτήσεις στο «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ»
Σελ 1, 3 και 4
Την κατασκευή δύο νέων μεγάλων ποδηλατοδρόμων στην Αθήνα, εξήγ-
γειλε ο Κ. Χατζηδάκης -Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών γίνεται 
ο πρώτος πιστοποιημένος οργανισμός φιλικός προς το ποδήλατο   
Σελ 1 και 8
Πρόβλημα ρευστότητας αντιμετωπίζουν, μετά το lockdown, έξι στις 
δέκα επιχειρήσεις, σύμφωνα με έρευνα της Endeavor Greece   
Σελ 5 
Θεσσαλονίκη: Μονάδα μηχανικής επεξεργασίας απορριμμάτων θα 
δημιουργηθεί τελικά στη Μαυροράχη – Δεν θα γίνεται σε αυτήν καύση
Σελ 6  και 7 
Οδηγός της ΑΑΔΕ με ερωτήσεις - απαντήσεις για την ένταξη των φο-
ρολογούμενων στην νέα πάγια ρύθμιση των 24 – 48 δόσεων για να 
τακτοποιήσουν τις οφειλές τους   
Σελ 9 
Κ. Τσιάρας στο «Πρακτορείο FM»- Σχέδιο προς ταχύτερη εκδίκαση 
ζητημάτων που αφορούν τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τον 
νόμο Κατσέλη    
Σελ 10 
Εγκρίθηκε το Πολεοδομικό Σχέδιο Εφαρμογής για την ανάπλαση της 
ΔΕΘ-Helexpo- Ποια είναι τα επόμενα βήματα
Σελ 11 
Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες από την ΕΥΑΘ για να περιοριστούν οι 
ουρές των πολιτών   
Σελ 12 
Βουλή- Κ. Χατζηδάκης: Λύνουμε με τροπολογία το πρόβλημα της 
λίμνης Κορώνειας για να μη μείνει Σισύφειο έργο
Σελ 13 
Στο 60% αυξάνεται η πληρότητα στα πλοία της ακτοπλοΐας σύμφω-
να με το αναθεωρημένο πρωτόκολλο
Σελ 14 
Η AEGEAN αναδιαμορφώνει το θερινό πτητικό πρόγραμμα σε δίκτυο 
εσωτερικού και εξωτερικού- Αυξάνονται οι συχνότητες των πτήσεων
Σελ 15 
COSMOTE: Στόχοι για την κλιματική αλλαγή και την προστασία του 
περιβάλλοντος-Έως το 2021 αποκλειστική χρήση ΑΠΕ για την ηλε-
κτροδότηση του Ομίλου
Σελ 16 
East Med: Ισχυρή δέσμευση όλων των πλευρών για τη συνεργασία 
«3+1»- Οι ΗΠΑ στηρίζουν τη συμμαχία
Σελ 17 
Έρχεται το MyKEP live και η απλούστευση έκδοσης πιστοποιητικών 
από δημοτολόγια και ληξιαρχεία
Σελ 18 
Η Intrakat ξεκινάει κατεδαφίσεις στο Ελληνικό
Σελ 19 
Δίκαιοι κατώτατοι μισθοί: Η ΕΕ ξεκινά δεύτερο στάδιο διαβούλευσης 
με τους κοινωνικούς εταίρους
Σελ 20 
Σε νέο ενιαίο μητρώο όλοι οι ανελκυστήρες- οι υποχρεώσεις ιδιοκτη-
τών και διαχειριστών πολυκατοικίας 
Σελ 21
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας : 8 βασικές οδηγίες για τον 
κορωνοϊό
Σελ 22
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνοδικτυ-
ακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών για τη θαλάσσια 
οικονομία
Σελ 2
Προσεχώς
Σελ 23,24
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπο

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Την υπαγωγή άλλων 5.799 αιτήσεων στο Β’ κύκλο του προ-
γράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», ενέκρινε χθες η επεν-
δυτική επιτροπή του Ταμείου «Εξοικονομώ ΙΙ» που συνεδρίασε 
υπό την προεδρία της γενικής γραμματέως Ενέργειας και Ορυ-
κτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρας Σδούκου. Οι αιτήσεις σχετίζο-
νται με επενδύσεις συνολικού ύψους 103,5 εκατ. ευρώ από τα 
οποία η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση και δάνειο) ανέρχεται 
σε 82,3 εκατ. ευρώ. Μέχρι σήμερα, στον Β’ Κύκλο έχουν υπα-
χθεί 21.160, αιτήσεις και έχουν ολοκληρωθεί 707 έργα συνολι-

κού προϋπολογισμού 6,3 εκατ. ευρώ.
Ακόμα, η επιτροπή ενέκρινε την υπαγωγή μικρού αριθμού αι-
τήσεων στον Α’ κύκλο του προγράμματος. Ο συνολικός αριθ-
μός των αιτήσεων σε υπαγωγή για τον εν λόγω κύκλο ανέρχε-
ται μέχρι σήμερα σε 42.680, που αντιστοιχούν σε παρεμβάσεις 
συνολικού προϋπολογισμού 637,1 εκατ. ευρώ. Η αναλογούσα 
δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση και δάνειο) ανέρχεται σε 459,9 
εκατ. ευρώ.  Αναλυτικά στη σελ 3

«Η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει γρήγορα για δύο με-
γάλους ποδηλατόδρομους στην Αθήνα», δήλωσε –σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής 
Χατζηδάκης, από την πλατεία Κοτζιά, κατά την έναρξη ποδη-
λατοδρομίας στον υπό διαμόρφωση «Μεγάλο Περίπατο», που 
διοργάνωσε ο Δήμος Αθηναίων, με αφορμή την Ημέρα Ποδη-
λάτου. Ταυτόχρονα, ο υπουργός, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης 
των προβλέψεων της κυβέρνησης για την προώθηση της 
ηλεκτροκίνησης, προανήγγειλε την επιπλέον παροχή ισχυρών 
κινήτρων για την απόκτηση ηλεκτρικών ποδηλάτων.
Ειδικότερα, όπως έκανε γνωστό ο κ. Χατζηδάκης, η κυβέρνηση 
αποφάσισε «την ολοκλήρωση της ποδηλατικής διαδρομής, 
από το Φάληρο μέχρι την Κηφισιά, και ειδικότερα το τμήμα 
Γκάζι-Κηφισιά, με προϋπολογισμό 7 εκατομμυρίων ευρώ. Πα-
ράλληλα, θα κατασκευαστεί άλλος ένας ποδηλατόδρομος, ένα 
έργο ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, με αφετηρία από το σταθμό 

του μετρό της Κατεχάκη και ο οποίος μέσω Πολυτεχνειούπολης 
και Πανεπιστημιούπολης, θα καταλήγει στο σταθμό του μετρό 
στον Ευαγγελισμό». Στο μεταξύ ο πρώτος φορέας με πιστοποί-
ηση «Cycle Friendly Employer» στην Ελλάδα έγινε το υπουργείο 
Υποδομών και Μεταφορών, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, καθώς 
διαθέτει πλέον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στάθμευσης ποδη-
λάτων που πληροί τις διεθνείς προδιαγραφές.
Έτσι, κάθε υπάλληλος και επισκέπτης του υπουργείου έχει πλέ-
ον τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το ποδήλατό του και να 
το σταθμεύσει με ασφάλεια σε συγκεκριμένο σημείο με στεγα-
σμένες θέσεις. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ενθαρρύνει 
και άλλους δημόσιους φορείς, οργανισμούς, αλλά και ιδιωτικές 
επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε ανάλογες παρεμβάσεις που 
ενθαρρύνουν τη χρήση του ποδηλάτου στην πράξη. 
Αναλυτικά στις σελ 3 και 4 

Πρόβλημα ρευστότητας αντιμετωπίζουν έξι στις δέκα επιχειρή-
σεις, με ταμειακά διαθέσιμα που τους επιτρέπουν να συνεχίσουν 
να λειτουργούν για διάστημα μικρότερο των 6 μηνών, σημειώ-
νει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Οι μισές εξ αυτών (3/10) δηλώνουν μηδενικά 
ταμειακά διαθέσιμα, ενώ μόνο το 15% έχει εξασφαλισμένη ρευ-
στότητα για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. 
Το παραπάνω συμπέρασμα προκύπτει, μεταξύ άλλων, από 
έρευνα της Endeavor Greece που πραγματοποιήθηκε στο διά-
στημα 25-27 Μαΐου αναφορικά με τις επιπτώσεις στις ΜμΕ της 
επιβολής προσωρινών περιοριστικών μέτρων για τον περιο-
ρισμό της εξάπλωσης του Covid-19. Στην έρευνα συμμετείχαν 
100 επιχειρηματίες ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με 

υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2019, από 15 διαφορετικούς 
κλάδους.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι μισές επιχειρήσεις 
διέκοψαν εντελώς ή τμήμα της εμπορικής τους δραστηριότητας 
στο διάστημα των τελευταίων δύο μηνών, με το 13% να διέκο-
ψε εντελώς. Το 57% των επιχειρήσεων σημείωσε μείωση των 
ετήσιων εσόδων τους, με το 17% αυτών να έχει καταγράψει 
πτώση ύψους 60-100%. Παρόλα αυτά, 24% των συμμετεχό-
ντων σημείωσε ανάπτυξη κατά την ίδια περίοδο. 
Αναλυτικά στη σελ 8  

ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ»

ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ, ΕΞΗΓΓΕΙΛΕ Ο Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών γίνεται ο πρώτος πιστοποιημένος 
οργανισμός φιλικός προς το ποδήλατο   

ΠΡΟβΛΗΜΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ, ΜΕΤΑ ΤΟ LOCKDOWN, 
ΕΞΙ ΣΤΙΣ ΔΕΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   Σύμφωνα με έρευνα της Endeavor Greece   
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Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολι-
τικών Επιστημών ΑΠΘ, την Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
ΕΜΠ και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΠ, διοργανώ-
νουν διεπιστημονικό συνέδριο, με διεθνή συμμετοχή και θέμα 
«Διαπλοκές του χώρου. Ήθος-κοινωνικές πρακτικές-αρχιτε-
κτονική». 
Οι εργασίες του συνεδρίου θα διεξαχθούν στην πόλη της Θεσ-
σαλονίκης, από τις 9 ως τις 11 Οκτωβρίου 2020, στο Κέντρο 
Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Πληροφορίες: http://ethos-and-space.web.auth.gr/

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛ.Ι.Ν.Τ.) διορ-
γανώνει  -1 και 2 Δεκεμβρίου 2020, στο Ίδρυμα Ευγενίδου- 
την Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας .
 Η εκδήλωση αποτελείται από:
 • Τεχνολογικό συνέδριο και συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης
• Έκθεση Ναυτικής Τεχνολογίας 
• Ετήσιο Βραβείο ΕΛ.Ι.Ν.Τ. 2020.
«Την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, οι ναυ-
πηγοί και ναυτικοί μηχανολόγοι, καθώς και οι επιχειρημα-
τίες έχουν αποδείξει ότι μπορούν να παράγουν ουσιαστικά 
αποτελέσματα για τη διεθνή ναυτιλιακή επιχείρηση μέσω της 
έρευνας, της ανάπτυξης εφαρμογών, της καινοτομίας και της 
συνεργασίας, τονίζεται σε ανακοίνωση. Η Ετήσια Συνάντηση 
Ναυτικής Τεχνολογίας 2020 θα είναι το βήμα για να προ-
βληθούν νέες ιδέες και πρωτοβουλίες, που στοχεύουν στην 
ανάπτυξη της Ελληνικής ναυτιλίας και της οικονομίας κατ’ 
επέκταση».
Θεματικές ενότητες: 
•Σχεδιασμός και λειτουργία πλοίων και πλωτών κατασκευών.
•Αυτόνομα πλοία και «έξυπνες» εφαρμογές στη ναυτιλία: προ-
κλήσεις και προοπτικές.
•Νέα και επερχόμενα πρότυπα και κανονισμοί.
•Εξελιγμένες μέθοδοι παρακολούθησης, αξιολόγησης και 

βελτιστοποίησης της λειτουργίας του πλοίου και των υποσυ-
στημάτων του.
•Tεχνολογίες και υλικά για τη βελτίωση της ναυτικής ασφάλει-
ας και την προστασία του περιβάλλοντος.
•Νέες τεχνολογίες κατασκευών, μετασκευών και επιθεωρήσε-
ων πλοίων, χρήση drones. 
•Καινοτόμα συστήματα πρόωσης.
•Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των πλοίων.
•Αξιολόγηση του στόχου του ΙΜΟ για μείωση των αερίων θερ-
μοκηπίου έως το 2050.
•Νέες πηγές κάλυψης των ενεργειακών αναγκών πλοίων, συ-
μπεριλαμβανομένων των υβριδικών.
•Νέες τεχνολογίες κατασκευών, μετασκευών και επιθεωρήσε-
ων πλοίων εξ αποστάσεως.
•Προγραμματισμός συντήρησης και επισκευής στόλου.
•Προηγμένες μέθοδοι διαχείρισης πλοίου, στόλου, φορτίου 
και λιμενικών υποδομών.
•Παραδείγματα καλών πρακτικών για μια βιώσιμη ναυτιλία.
•Ψηφιοποίηση, μεταφορά ψηφιακών δεδομένων και κυβερ-
νοασφάλεια στη Ναυτιλία: προκλήσεις και προοπτικές. 
•Εναλλακτικά καύσιμα για εναρμονισμό με τις Οδηγίες του 
ΙΜΟ για περιορισμό των εκπομπών CO2και GHG το 2030 και 
το 2050.

Κρίσιμες ημερομηνίες: 
- 10 Ιουνίου 2020: Υποβολή περίληψης
- 25 Ιουλίου 2020: Υποβολή πλήρους κειμένου εργασίας
- 15 Σεπτεμβρίου 2020: Υποβολή τελικού κειμένου προς δη-
μοσίευση.
Πληροφορίες: ΕΛ.Ι.Ν.Τ. (Σκουζέ 14, Πειραιάς), τηλ: 210-
4186062, fax: 2104186062 email: elint@otenet.gr, web site: 
www.elint.org.gr

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

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

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 
Κρήτης κ.ά. φορείς

9 - 11 Οκτωβρίου 2020

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

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ, 
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ, Σχολή 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΠ
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Την υπαγωγή άλλων 5.799 αιτήσεων στο Β’ κύκλο του προ-
γράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», ενέκρινε χθες η 
επενδυτική επιτροπή του Ταμείου «Εξοικονομώ ΙΙ» που συνε-
δρίασε υπό την προεδρία της γενικής γραμματέως Ενέργειας 
και Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρας Σδούκου. Οι αιτή-
σεις σχετίζονται με επενδύσεις συνολικού ύψους 103,5 εκατ. 
ευρώ από τα οποία η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση και 
δάνειο) ανέρχεται σε 82,3 εκατ. ευρώ. Μέχρι σήμερα, στον 
Β’ Κύκλο έχουν υπαχθεί 21.160, αιτήσεις και έχουν ολοκλη-
ρωθεί 707 έργα συνολικού προϋπολογισμού 6,3 εκατ. ευρώ.
Ακόμα, η επιτροπή ενέκρινε την υπαγωγή μικρού αριθμού 

αιτήσεων στον Α’ κύκλο του προγράμματος. Ο συνολικός 
αριθμός των αιτήσεων σε υπαγωγή για τον εν λόγω κύκλο 
ανέρχεται μέχρι σήμερα σε 42.680, που αντιστοιχούν σε πα-
ρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 637,1 εκατ. ευρώ. 
Η αναλογούσα δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση και δάνειο) 
ανέρχεται σε 459,9 εκατ. ευρώ. 
Όπως δήλωσε η κ. Σδούκου, «Καταβάλλουμε προσπάθεια 
να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό και η υπαγωγή των 
υπολοίπων αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο Β’ κύκλο του 
«Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ». Ήδη εργαζόμαστε εντατικά 
για να «βγει στον αέρα» το φθινόπωρο ο τρίτος κύκλος του 

προγράμματος, με αυξημένο προϋπολογισμό και βελτιωμένη 
αρχιτεκτονική που θα διευρύνει την εμβέλειά του. Οι δράσεις 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης βρίσκονται στο επίκε-
ντρο όχι μόνο της πολιτικής του υπουργείου μας, αλλά και 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας που αποτελεί βασικό 
εργαλείο επανεκκίνησης της οικονομίας μετά τον κορωνοϊό. 
Αυτό φαίνεται άλλωστε και από την γενναία πριμοδότηση 
των δράσεων στην πρόταση της Κομισιόν για το Ταμείο Ανά-
καμψης της ΕΕ». 

«Η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει γρήγορα για δύο με-
γάλους ποδηλατόδρομους στην Αθήνα», δήλωσε –σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής 
Χατζηδάκης, από την πλατεία Κοτζιά, κατά την έναρξη ποδη-
λατοδρομίας στον υπό διαμόρφωση «Μεγάλο Περίπατο», που 
διοργάνωσε ο Δήμος Αθηναίων, με αφορμή την Ημέρα Ποδη-
λάτου. Ταυτόχρονα, ο υπουργός, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης 
των προβλέψεων της κυβέρνησης για την προώθηση της 
ηλεκτροκίνησης, προανήγγειλε την επιπλέον παροχή ισχυρών 
κινήτρων για την απόκτηση ηλεκτρικών ποδηλάτων.
Ειδικότερα, όπως έκανε γνωστό ο κ. Χατζηδάκης, η κυβέρνηση 
αποφάσισε «την ολοκλήρωση της ποδηλατικής διαδρομής, 
από το Φάληρο μέχρι την Κηφισιά, και ειδικότερα το τμήμα 
Γκάζι-Κηφισιά, με προϋπολογισμό 7 εκατομμυρίων ευρώ. Πα-
ράλληλα, θα κατασκευαστεί άλλος ένας ποδηλατόδρομος, ένα 
έργο ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, με αφετηρία από το σταθμό 
του μετρό της Κατεχάκη και ο οποίος μέσω Πολυτεχνειούπολης 
και Πανεπιστημιούπολης, θα καταλήγει στο σταθμό του μετρό 
στον Ευαγγελισμό».
«Το ποδήλατο είναι το πιο οικολογικό μέσο μετακινήσεων και γι’ 
αυτό η κυβέρνηση δεν μένει στα λόγια. Προχωράει μπροστά με 
έργα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ΥΠΕΝ και επεσήμανε ότι και 
τα δύο αυτά έργα θα χρηματοδοτηθούν από πόρους του Πρά-
σινου Ταμείου.
Επιπλέον, σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, «την Παρασκευή ο 
ίδιος ο πρωθυπουργός θα εξαγγείλει την πολιτική μας για την 
ηλεκτροκίνηση». Όπως είπε, «στην πολιτική αυτή περιλαμβάνε-
ται ένα οικολογικό bonus για όσους αγοράζουν ηλεκτρικά οχή-

ματα, το οποίο θα είναι πολύ ισχυρότερο για όσους αγοράσουν 
ηλεκτρικά ποδήλατα». «Θέλουμε να κάνουμε επί της ουσίας ένα 
άνοιγμα στο ποδήλατο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Οι δήμαρχοι, που συμμετείχαν στην εκδήλωση, με τα ποδήλατά 
τους και επικεφαλής τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Δημήτρη Παπα-
στεργίου και τον δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, 
ξεκίνησαν την ποδηλατάδα τους από το Δημαρχείο της Αθήνας 
στην πλατεία Κοτζιά.
Στη συνέχεια, μέσω της οδού Αθηνάς έφτασαν στην Ομόνοια, 
ανέβηκαν τη Σταδίου, πέρασαν από την πλατεία Συντάγματος, 
μέσω της Φιλελλήνων βγήκαν στην Αμαλίας και κατέληξαν 
στην είσοδο του Εθνικού Κήπου.    Όπως τονίζει σε σχετική ανα-
κοίνωση της, η ΚΕΔΕ, η συμμετοχή της σ’ αυτή τη συμβολική 
διοργάνωση, έγινε για να υπογραμμίσει τη σημασία που δίνει 
η Αυτοδιοίκηση, στην μετά κορωνοϊό εποχή, στην υιοθέτηση 
ενός νέου, πιο ανθρώπινου μοντέλου ζωής στα αστικά κέντρα 
των πόλεων.
Οι δυο ποδηλατόδρομοι, που ανακοίνωσε ο κ. Χατζηδάκης και 
δεσμεύτηκε ότι η δημιουργία τους θα «προχωρήσει γρήγορα» 
είναι η ολοκλήρωση της διαδρομής από το Φάληρο έως την 
Κηφισιά και ειδικότερα το τμήμα Γκάζι-Κηφισιά, με χρηματοδό-
τηση 7 εκατομμύρια ευρώ από το Πράσινο Ταμείο. Ο δεύτερος 
ποδηλατόδρομος που θα χρηματοδοτηθεί με 3 εκατομμύρια 
ευρώ, θα ξεκινάει από τον σταθμό του Μετρό στην Κατεχάκη 
και μέσω, Πανεπιστημιούπολης και Πολυτεχνειούπολης θα 
καταλήγει στον σταθμό του Μετρό στον Ευαγγελισμό. Επίσης ο 
κ. Χατζηδάκης, προανήγγειλε ότι μεθαύριο Παρασκευή, ο πρω-
θυπουργός θα ανακοινώσει την κυβερνητική πολιτική για την 

ηλεκτροκίνηση, στην οποία θα περιλαμβάνεται ένα «οικολογικό 
μπόνους» για όσους αγοράσουν ηλεκτρικά οχήματα. Αυτό το 
μπόνους θα είναι πολλαπλάσιο για την αγορά ηλεκτρικών πο-
δηλάτων. «Θέλουμε να κάνουμε ένα άνοιγμα επί της ουσίας στο 
ποδήλατο», υπογράμμισε.
«Χάρη στις πρωτοβουλίες και του υπουργείου Περιβάλλοντος 
μπορούμε να υπολογίζουμε σε καλύτερες μέρες για όλους μας. 
Καλύτερες μέρες για να ξαναδούμε τις πόλεις μας όπως τις θέ-
λουμε, όπως τις ονειρευόμαστε. Ανθρώπινες πόλεις για να ζεις», 
δήλωσε από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης 
Παπαστεργίου.
Ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, ευχήθηκε να 
«είναι αυτή η τελευταία συμβολική κίνηση και του χρόνου την 
ημέρα του ποδηλάτου να τη γιορτάσουμε όλοι μαζί στο μεγάλο 
περίπατο σε μια διαδρομή που θα φτάνει τα επτά χιλιόμετρα, σε 
μια έκταση που θα απελευθερώσει πενήντα στρέμματα δημόσι-
ου χώρου και μπορεί να αλλάξει την Αθήνα».
«Σήμερα, ημέρα του ποδηλάτου, η ελληνική τοπική αυτοδι-
οίκηση, δήμαρχοι από όλη την Αττική, αλλά και από όλη την 
Ελλάδα, συγκεντρωθήκαμε εδώ για μία κίνηση συμβολική: Μία 
ποδηλατοδρομία. Να δείξουμε ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος 
ζωής, ένας διαφορετικός, καλύτερος τρόπος ζωής», δήλωσε ο 
δήμαρχος Αθηναίων.
Σύμφωνα με τον Δημήτρη Παπαστεργίου, τον πρόεδρο της 
ΚΕΔΕ «το ποδήλατο είναι μέσο μετακίνησης και όχι μόνο μέσο 
αναψυχής». Όπως τόνισε, «η ΚΕΔΕ παίρνει πρωτοβουλίες να 
δώσουμε το χώρο που θέλουμε για τον πεζό και για το ποδή-
λατο».

ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ»

ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΕΞΗΓΓΕΙΛΕ Ο Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
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Ο πρώτος φορέας με πιστοποίηση «Cycle Friendly Employer» 
στην Ελλάδα έγινε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, 
σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, καθώς διαθέτει πλέον ειδικά διαμορ-
φωμένο χώρο στάθμευσης ποδηλάτων που πληροί τις διεθνείς 
προδιαγραφές.
Έτσι, κάθε υπάλληλος και επισκέπτης του υπουργείου έχει πλέ-
ον τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το ποδήλατό του και να 
το σταθμεύσει με ασφάλεια σε συγκεκριμένο σημείο με στεγα-
σμένες θέσεις. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ενθαρρύνει 
και άλλους δημόσιους φορείς, οργανισμούς, αλλά και ιδιωτικές 
επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε ανάλογες παρεμβάσεις που 
ενθαρρύνουν τη χρήση του ποδηλάτου στην πράξη. 
Παράλληλα, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στο 
πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ποδηλάτου (σήμε-
ρα 3 Ιουνίου 2020) προχώρησε και σε άλλες ενέργειες για τον 
εορτασμό της, από τις οποίες ξεχωρίζει η δράση ζωγραφικής με 
θέμα «Μια διαδρομή με το ποδήλατό μου!».
Περισσότερα από 100 παιδιά Δημοτικού έστειλαν τις ζωγραφιές 
τους που φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών. Η δράση ολοκληρώνεται με την κλή-
ρωση τριών παιδικών ποδηλάτων, που προσφέρει η Ένωση 
Βιομηχανιών Ποδηλάτου Ελλάδας .

Επίσης, σε οθόνες τηλεματικής του ΟΑΣΑ ΑΕ και της ΣΤΑΣΥ ΑΕ 
αναρτήθηκε το μήνυμα: «Μετατρέπουμε τη μετακίνηση σε ψυ-
χαγωγία και άθληση. Χρησιμοποιούμε ποδήλατο. 3/6-Παγκό-
σμια Ημέρα Ποδηλάτου». Τέλος σε συνεργασία με το υπουργείο 
Παιδείας & Θρησκευμάτων προώθησε την αξιοποίηση από 
τους εκπαιδευτικούς, του διαθέσιμου υλικού που αφορά στη 
χρήση του ποδηλάτου και παρέχεται στη διαδικτυακή πλατ-
φόρμα «e-Drive Academy» στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας 
της Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας.
Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμαν-
λής, σε δήλωσή του τονίζει: «Δεν είναι τυχαίο ότι γιορτάζουμε 
την Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου δύο ημέρες πριν την Παγκό-
σμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Περισσότερες μετακινήσεις με πο-
δήλατο σημαίνει περισσότερη άθληση, λιγότερο μποτιλιάρισμα 
και μείωση των ρύπων. Και επειδή ζούμε στη νέα κανονικότητα 
του κορωνοϊού, ένα μέσο μετακίνησης, με το οποίο αποφεύ-
γουμε το συγχρωτισμό. Χώρια που πρόκειται για ένα φθηνό 
τρόπο μετακίνησης».
«Είναι γεγονός βέβαια», προσθέτει ο υπουργός, «ότι οι πόλεις 
μας δεν είναι φιλικές προς το ποδήλατο και τους ποδηλάτες. 
Αυτό όμως αρχίζει σιγά σιγά να αλλάζει και θα αλλάζει, όσο 
αλλάζουμε όλοι μας προτεραιότητες. Στο υπουργείο Υποδομών 

και Μεταφορών κάναμε ένα βήμα με το πιστοποιημένο parking 
ποδηλάτων. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε και 
ενθαρρύνουμε όλους τους δημόσιους φορείς να κάνουν κάτι 
ανάλογο. Σε κάθε περίπτωση, το ποδήλατο είναι διασκέδαση 
και καλή άσκηση, συχνά δε αφορμή για επαφή με τη φύση. Τα 
παιδιά το ξέρουν αυτό πολύ καλά. Ας διδαχθούμε περισσότερο 
και οι μεγάλοι από τα παιδιά και ας βάλουμε το ποδήλατο περισ-
σότερο στη ζωή μας». 
Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφο-
ρών κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης επισημαίνει σε δήλωσή του: «Το 
υπουργείο στέλνει σήμερα ένα διπλό μήνυμα υπέρ της χρήσης 
του ποδηλάτου. Γίνεται ένας φιλόξενος χώρος για το ποδήλατο, 
ενθαρρύνοντας το προσωπικό και τους επισκέπτες του υπουρ-
γείου να το χρησιμοποιούν στις καθημερινές τους μετακινήσεις. 
Ταυτόχρονα, με τη δράση ζωγραφικής των παιδιών, προβάλ-
λεται ένας κόσμος με περισσότερο χρώμα. Μια καθημερινότητα 
με περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον μετακινήσεις, για 
την οποία εργαζόμαστε με ένα πλέγμα ρυθμίσεων που αφο-
ρούν στη μικροκινητικότητα, τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κι-
νητικότητας και την προώθηση λιγότερο ρυπογόνων μορφών 
ενέργειας, όπως η ηλεκτροκίνηση». 

Στις δύο πρώτες θέσεις μεταξύ των 37 επιστημόνων από ελλη-
νικά πανεπιστήμια, που περιλαμβάνονται στην παγκόσμια λίστα 
Guide2Research με τους 1.000 κορυφαίους του 2020 στην 
Επιστήμη των Υπολογιστών και της Ηλεκτρονικής (Computer 
Science and Electronics), βρίσκονται οι καθηγητές του Τμήμα-
τος Πληροφορικής του ΑΠΘ, Ιωάννης Πήτας και του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του 
ΑΠΘ, Γεώργιος Καραγιαννίδης, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Πρόκειται για την 6η ετήσια έκδοση της κατάταξης των κορυ-
φαίων χιλίων επιστημόνων στον συγκεκριμένο τομέα, αφότου 

μελετήθηκαν περισσότερα από 6.000 προφίλ επιστημόνων από 
όλο τον κόσμο. Στους επιστήμονες από ακαδημαϊκά και ερευνη-
τικά ιδρύματα της χώρας, περιλαμβάνονται και τέσσερα ακόμη 
μέλη του ΑΠΘ από το Τμήμα Πληροφορικής, οι καθηγητές Ιω-
άννης Μανωλόπουλος, Ιωάννης Βλαχάβας, Κωνσταντίνος Κο-
τρόπουλος και ο επίκουρος καθηγητής Γρηγόριος Τσουμάκας.
«Ο τομέας της Πληροφορικής, ένας από τους πυλώνες του 
Αριστοτελείου, δημιουργεί διαρκώς νέες προοπτικές έρευνας 
και ανάπτυξης, ενώ αποτελεί φυτώριο των επιστημόνων του 
μέλλοντος. Προσανατολισμένο στην έρευνα, την καινοτομία και 

την αριστεία, το Αριστοτέλειο παράγει σημαντικό έργο, διεθνούς 
κύρους και αναγνώρισης», δήλωσε ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθ. 
Νίκος Παπαϊωάννου για τη διάκριση των μελών της πανεπιστη-
μιακής κοινότητας.
Τα κριτήρια για την κατάταξη των επιστημόνων αφορούσαν 
τον δείκτη επιστημονικής ποιότητας (h-index from Google 
Scholar), ο οποίος έπρεπε να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 40 
για να συμπεριληφθούν στην αξιολόγηση, τις παραπομπές, 
τις βιβλιογραφικές αναφορές κάθε επιστήμονα στο διαδίκτυο, 
όπως επίσης και τις διακρίσεις τους έως τις 16 Μαΐου 2020.   

Έκτακτη επιχορήγηση, ύψους 200.000 ευρώ, ενέκρινε ο 
υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, στον Δήμο Λέ-
ρου για την αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών του νησιού 

από τις καταστροφές που υπέστη από την πρόσφατη θεομηνία, 
σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο υπουργός έδωσε τη σχετική εντολή μετά από επικοινωνία που 

είχε με τον δήμαρχο, Μιχάλη Κόλια, από τον οποίο ενημερώθη-
κε για τις καταστροφές που υπέστησαν οι υποδομές του νησιού.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΦΙΛΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ   

ΣΤΟΥΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΠΘ   

ΕΚΤΑΚΤΗ βΟΗΘΕΙΑ 200.000 ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ   
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Μονάδα μηχανικής επεξεργασίας απορριμμάτων θα δημιουρ-
γηθεί τελικά στην περιοχή της Μαυροράχης και θα εξυπηρετεί 
τον δυτικό τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενώ 
θα παράγει δευτερογενές καύσιμο, το οποίο θα μπορεί να αξιο-
ποιηθεί ενεργειακά, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το ΑΠΕ-
ΜΠΕ. Ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων 
Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΟΔΣΑ) Μιχάλης Γεράνης, κατά τη 
διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον πρώτο 
αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ, Λάζαρο Κυρίζογλου, τον πρόεδρο της 
ΠΕΔ-ΚΜ, Ιγνάτιο Καϊτεζίδη και τον αντιπεριφερειάρχη Περι-
βάλλοντος Κώστα Γιουτίκα, τόνισε χαρακτηριστικά, ότι «δεν θα 
γίνεται καύση στη μονάδα αυτή».
Για την τεχνολογία, με την οποία θα λειτουργεί διευκρίνισε: «οι 
τεχνολογίες που υπάρχουν από την οικογένεια της διαχείρισης 
των απορριμμάτων είναι δύο, μηχανική διαλογή και θερμική 
επεξεργασία. Από τη στιγμή που δεν γίνεται καύση, οι προτάσεις 
της περιφέρειας ήταν ότι θα πρέπει, για οικονομία κλίμακος, η 
μονάδα αυτή να είναι κοντά σε ΧΥΤΥ. Εμείς προχωρήσαμε και 
επιλέχθηκε η θέση της Μαυροράχης. Αν ήταν να πάμε για ενερ-
γειακή αξιοποίηση δεν θα επιλεγόταν η Μαυροράχη, βάσει της 
μελέτης που παραδόθηκε στον φορέα και της νομοθεσίας». Και 
ο κ. Κυρίζογλου επισήμανε, από την πλευρά του, ότι δεν τίθεται 
θέμα καύσης στην εν λόγω μονάδα.
Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Γεράνης τόνισε ότι για την Μονάδα Επε-
ξεργασίας Αποβλήτων Δυτικού Τομέα εκδόθηκε πρόσφατα η 

απαραίτητη βεβαίωση χωροθέτησης και πλέον συντάσσεται 
η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η χρηματοδότηση, 
κατασκευή και λειτουργία του έργου θα γίνει μέσω σύμπραξης 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με συμμετοχή του ΕΣΠΑ και 
εφόσον οι διαδικασίες κυλήσουν ομαλά, ο χρονικός ορίζοντας 
λειτουργίας της μονάδας εκτιμάται σε τρία χρόνια.
Όταν συμβεί, αυτό, κατά τον πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ, ο ΧΥΤΑ της 
Μαυροράχης θα μετατραπεί σε ΧΥΤΥ και θα υποδέχεται ένα μι-
κρό αδρανές υπόλειμμα της διαδικασίας της επεξεργασίας των 
απορριμμάτων, απαλλαγμένο από υγρά στραγγίσματα. Σχετικά 
με τη μονάδα επεξεργασίας Αποβλήτων Ανατολικού Τομέα, ο 
ίδιος υπενθύμισε ότι αυτή θα δημιουργηθεί στον Άγιο Αντώνιο 
και θα λειτουργεί επίσης με τη τεχνολογία της μηχανικής επε-
ξεργασίας απορριμμάτων για την παραγωγή δευτερογενούς 
καυσίμου. Το έργο αυτό είναι δημόσιο και θα χρηματοδοτηθεί 
εξ ολοκλήρου από το ΕΣΠΑ. «Είμαστε στο στάδιο, σε λίγο καιρό 
να δημοπρατηθεί» πρόσθεσε.
Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ – ΜΠΕ, για την πρότασή του 
σχετικά με την «Εγνατία Διαχείριση των Απορριμμάτων», που 
προβλέπει την ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων της 
επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων σε κεντρική μονάδα της 
Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, ο ίδιος ανέφερε ότι «σε λίγο 
καιρό η «Εγνατία- διαχείριση» των αποβλήτων θα θεσμοθετη-
θεί κεντρικά στο πλαίσιο του εθνικού σχεδιασμού».
«Πέντε περιφέρειες, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσα-
λίας και της Ηπείρου θα έχουν τις αντίστοιχες μονάδες επεξερ-
γασίας αποβλήτων. Εμείς λέμε, μέσω της Εγνατίας οδού, της 
σιδηροδρομικής και της οδικής, να μεταφερθούν στη Δυτική 
Μακεδονία. Λόγω του ότι τώρα έχουμε την περίοδο απολιγνι-
τοποίησης θα είναι χρήσιμο ο καυστήρας να παράγει ηλεκτρική 
ενέργεια και ζεστό νερό για την τηλεθέρμανση» σχολίασε. Στο 
πλαίσιο της πρότασης αυτής, το δευτερογενές καύσιμο που θα 
παράγεται από τις ΜΕΑ Δυτικού και Ανατολικού Τομέα της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προτείνεται να οδηγείται στη 
Δυτική Μακεδονία.
«Μετά από πολλές καθυστερήσεις, ωρίμασαν οι συνθήκες για 
να μεταφέρουμε στη χώρα μας ευρωπαϊκές πρακτικές που είναι 
χιλιοδοκιμασμένες» επισήμανε ο κ. Καϊτεζίδης ενώ και ο κ. Γιου-
τίκας εξέφρασε την υποστήριξη της Περιφέρειας στη δημιουργία 
και λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων δυτικού 
και ανατολικού τομέα. Παράλληλα ανέφερε ότι δεν αλλάζει κάτι 
στο θέμα της χωροθέτησης της νέας μονάδας στη Μαυροράχη, 
μετά το αίτημα που κατέθεσε ο Δήμος Λαγκαδά για την ανά-
κλησης της χωροθέτησης. Όπως είπε, για να γίνει κάτι τέτοιο θα 
απαιτούνταν είτε σχετικό αίτημα του ΦΟΔΣΑ, είτε αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, είτε περίπτωση παραπλάνησης λόγω ανα-
ληθών εγγράφων που έστειλε ο Δήμος ή το υπουργείο. «Τίποτε 
από αυτά δεν έχει συμβεί» πρόσθεσε.

Τις θέσεις των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε 
Επιχειρηματικά Πάρκα και Βιομηχανικές Περιοχές, ενόψει 
της αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου που διέπει την λει-
τουργία τους, διατυπώνει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο Πανελλή-
νιος Σύνδεσμος Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων σε ΒΙΠΕ (ΠΑ-
ΣΕΒΙΠΕ), επισημαίνοντας ότι στόχος είναι το αμοιβαίο όφελος 
και η συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς διαχείρισης 
των περιοχών αυτών.
Ο Σύνδεσμος αναφέρει συγκεκριμένα τέσσερα σημεία για το 
θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρηματικών – Βιομηχανικών Πε-
ριοχών: 
1. Να μην επαναληφθούν πρακτικές μιας κακής και συγκρου-
σιακής υποχρεωτικής συγκατοίκησης που έως σήμερα, συ-

χνά, δεν έχουν επιτρέψει να αναπτυχθούν σχέσεις εμπιστοσύ-
νης και αμοιβαίων ωφελειών μεταξύ τους.
2. Προϋπόθεση για την ύπαρξη υγιών φορέων διαχείρισης 
των περιοχών είναι η εγκατάσταση σε αυτές εύρωστων επι-
χειρήσεων, οι οποίες θα πρέπει να απολαμβάνουν σαφώς 
προσδιορισμένες ανταποδοτικές υπηρεσίες σε ανταγωνιστικό 
κόστος. 
3. Οι σχέσεις αμοιβαιότητας και διαφάνειας μεταξύ των δύο 
πλευρών, πρέπει να αποτυπωθούν με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο στο νέο νομοθετικό πλέγμα για τα Επιχειρηματικά Πάρ-
κα και ειδικότερα στις διατάξεις που θα καθορίσουν τις συνθή-
κες διαχείρισης και λειτουργίας ενός οργανωμένου υποδοχέα. 
4. Ο Σύνδεσμος θα πρέπει να εκπροσωπείται σταθερά και 

διαρκώς στις εργασίες της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής. 
Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η τροποποίηση της σχετι-
κής Υπουργικής Απόφασης. 
«Σε κάθε περίπτωση και παρά τις επιφυλάξεις σχετικά με την 
σύνθεση και την αντιπροσωπευτικότητα της νομοπαρασκευ-
αστικής επιτροπής, ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ θα προσέλθει στο διάλογο, 
επιδιώκοντας το κοινό συμφέρον μεταξύ φορέων διαχείρισης 
και εγκατεστημένων επιχειρήσεων, έχοντας ήδη δρομολογή-
σει διαδικασίες ουσιαστικής συμμετοχής όλων των συνδέ-
σμων μελών του, σε ανοιχτή διαβούλευση, διασφαλίζοντας 
την ενιαία έκφραση και την αναπτυξιακή κατεύθυνση των 
θέσεων και προτάσεων του», καταλήγει ο Σύνδεσμος. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ 
ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΗ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ
Δεν θα γίνεται σε αυτήν καύση

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ βΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ   
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Οδηγό με όλες τις κρίσιμες ερωτήσεις - απαντήσεις για την 
ένταξη των φορολογούμενων στην νέα πάγια ρύθμιση των 
24 – 48 δόσεων προκειμένου να τακτοποιήσουν τις οφειλές 
τους εξέδωσε –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- η Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων ( ΑΑΔΕ).
Σημειώνεται ότι σήμερα οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνα-
τότητα να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε έως 24 δόσεις εφόσον 
πρόκειται για τακτικές οφειλές (ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος, 
ΕΝΦΙΑ κλπ) και σε 48 μηνιαίες δόσεις για έκτακτες οφειλές 
(φόρος κληρονομιάς). Στην ρύθμιση μπορούν να εντα-
χθούν οφειλές οι οποίες κατά την 01/11/2019 δεν τελούσαν 
σε ρύθμιση, αλλά είχαν υπαχθεί προγενέστερα στην πάγια 
ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων και αυτή χάθηκε ή είχαν υπα-
χθεί στην παλαιά πάγια ρύθμιση μετά την 1η Νοεμβρίου 
2019 την οποία όμως έχασαν.
Αναλυτικά οι ερωτήσεις- απαντήσεις της ΑΑΔΕ για την πά-
για ρύθμιση είναι οι εξής:
1. Ποιες οφειλές υπάγονται στη ρύθμιση;
- το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφει-
λών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα, σύμφωνα με τον Κώδικα 
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και τον Κώδικα Φορολογικής 
Διαδικασίας, που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν 
έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πλη-
ρωμής από οποιαδήποτε αιτία, ή άλλη ρύθμιση τμηματικής 
καταβολής βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης, ή προσω-
ρινής διαταγής.
- οι βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλές ή δόσεις οφειλών 
και
- οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες, κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλές που τελούν σε 
αναστολή πληρωμής.
- οι οφειλές, οι οποίες μετά την 1/11/2019 και μέχρι και τις 
25/02/2020 έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση της υποπαρ. Α2 
του ν.4152/2013 ή στη ρύθμιση του άρθρου 43 του Κ.Φ.Δ, 
της οποίας οι όροι τηρούνται. Στην περίπτωση αυτή, θε-
ωρείται ότι οι οφειλές υπήχθησαν στη ρύθμιση για πρώτη 
φορά.
2. Ποιοι εξαιρούνται από την υπαγωγή στη ρύθ-
μιση;
- Oφειλέτες που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα φοροδι-
αφυγής ακόμα και σε πρώτο βαθμό. Στη ρύθμιση δύνανται 
να υπαχθούν οφειλέτες οι οποίοι έχουν αθωωθεί κατά τον 
χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση.
- Οφειλές, οι οποίες σύμφωνα με διατάξεις άλλων νόμων 
δεν δύνανται να ρυθμίζονται (π.χ. παρ. 2 του άρ. 22 του 
ν.4002/2011 (Α΄180) σχετικά με την ανάκτηση κρατικών 
ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφο-
ρολόγητων αποθεματικών).
- Οφειλές που είχαν υπαχθεί σε οποιαδήποτε νομοθετική 

ρύθμιση η οποία κατά την 1.11.2019 ήταν σε ισχύ ακό-
μη και αν οι ανωτέρω ρυθμίσεις απωλέσθηκαν μετά την 
1.11.2019.
3. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να ενταχθεί κά-
ποιος στη ρύθμιση;
- Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φορο-
λογίας εισοδήματος και τις δηλώσεις του φόρου προστιθέ-
μενης αξίας της τελευταίας πενταετίας έως την ημερομηνία 
της αίτησης (εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα).
- Οι υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές του αιτούντος οι 
οποίες δεν υπάγονται στη ρύθμιση της παρούσας πρέπει 
να έχουν εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (με 
άλλη ρύθμιση ή αναστολή πληρωμής).
- Για συνολικές βασικές οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό 
των 50.000 ευρώ πρέπει να προσκομίζονται στοιχεία από 
τα οποία προκύπτει η πρόσκαιρη οικονομική αδυναμία 
και η δυνατότητα τήρησης των όρων της ρύθμισης, με 
υπογραφή για τον έλεγχο και την πιστοποίηση αυτών από 
ανεξάρτητο εκτιμητή(ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές, λογιστές 
φοροτεχνικοί και κατέχοντες άδεια ασκήσεως δικηγορικού 
λειτουργήματος). Για συνολικές βασικές οφειλές που υπερ-
βαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ, πέραν της τήρησης 
των οριζόμενων στο προηγούμενο εδάφιο προϋποθέσεων 
απαιτείται η πρόσθετη παροχή εγγύησης ή διασφάλισης ή 
εμπράγματης ασφάλειας για το σύνολο αυτών. Ανεξάρτη-
τος εκτιμητής θα προσδιορίσει την αξία της προσφερόμενης 
διασφάλισης.
4. Σε πόσες δόσεις μπορούν να ρυθμιστούν τα 
χρέη;
- Από 2 έως 48, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαι-
ώνονται από φόρο κληρονομιών, από φορολογικό έλεγχο 
καθώς και για μη φορολογικές οφειλές.
- Από 2 έως 24 για όλες τις υπόλοιπες οφειλές.
- Οφειλές βεβαιωμένες υπέρ αλλοδαπού δημοσίου δύναται 
να ρυθμίζονται σε έως 24 δόσεις.
- Ο αριθμός των δόσεων που καθορίζεται από την φορολο-
γική διοίκηση για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως σαράντα 
οκτώ μηνιαίες δόσεις δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 
είκοσι τεσσάρων υπό τον περιορισμό του ελάχιστου πο-
σού μηνιαίας δόσης (30€). Βεβαίως ο οφειλέτης μπορεί να 
επιλέξει την αποπληρωμή σε λιγότερες δόσεις των είκοσι 
τεσσάρων μηνιαίων
5. Από τι εξαρτάται ο αριθμός των δόσεων;
- Για την υπαγωγή στη ρύθμιση των οφειλών που ρυθμί-
ζονται σε έως είκοσι τέσσερις δόσεις θα πρέπει να αποδει-
κνύεται η βιωσιμότητα του διακανονισμού. Η βιωσιμότητα 
τεκμαίρεται από τα στοιχεία που δηλώνονται στην υπεύθυ-
νη δήλωση. Σε κάθε περίπτωση, ισχύει ο περιορισμός του 
ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης.
- Ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης για τις οφειλές που 

ρυθμίζονται σε έως 48 δόσεις καθορίζεται με βάση την ικα-
νότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, υπό τον περιορισμό 
του ελάχιστου ποσοστού μηνιαίας δόσης, ως εξής:
- Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα ο αριθμός των δόσεων 
καθορίζεται με βάση το μέσο όρο του συνολικού εισοδή-
ματός τους, με οποιοδήποτε τρόπο και εάν έχει αυτό προσ-
διοριστεί, κατά τα τελευταία τρία φορολογικά έτη πριν την 
αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, ή το συνολικό εισόδημα 
του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την 
ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, εφόσον αυτό 
είναι μεγαλύτερο από το μέσο όρο, και το ύψος της ρυθμι-
ζόμενης οφειλής. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν είχε 
υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 
για κανένα από τα φορολογικά έτη που λαμβάνονται υπό-
ψιν για τον καθορισμό της ικανότητας αποπληρωμής, ή έχει 
υποβάλει μηδενικές δηλώσεις για όλα τα έτη αυτά, χορη-
γείται ο μέγιστος αριθμός δόσεων, υπό τον περιορισμό του 
ποσού της ελάχιστης μηνιαίας δόσης.
- Για οφειλέτες νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, ο 
αριθμός των δόσεων καθορίζεται με βάση το μέσο όρο των 
συνολικών ακαθάριστων εσόδων, με οποιοδήποτε τρόπο 
και εάν έχουν αυτά προσδιοριστεί, των τριών τελευταίων 
πριν την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση φορολογικών 
ετών, ή τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του αμέσως προη-
γούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης 
υπαγωγής στη ρύθμιση, εφόσον αυτά είναι μεγαλύτερα 
από τον μέσο όρο, και το ύψος της ρυθμιζόμενης οφειλής.
-Για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, λαμβάνο-
νται υπόψη τα συνολικά (φορολογούμενα ή απαλλασσόμε-
να) έσοδα. Σε περίπτωση που για όλα τα φορολογικά έτη με 
βάση τα οποία καθορίζεται η ικανότητα αποπληρωμής του 
οφειλέτη έχουν υποβληθεί μηδενικές δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήματος ή δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης 
λόγω νεοσύστατου νομικού προσώπου και μη παρέλευσης 
της προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδή-
ματος κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για ρύθμιση, 
χορηγείται ο μέγιστος αριθμός δόσεων, υπό τον περιορισμό 
του ποσού της ελάχιστης μηνιαίας δόσης. Αν το νομικό πρό-
σωπο ή η νομική οντότητα έχει προβεί σε διακοπή εργασι-
ών, ως συνολικά ακαθάριστα έσοδα για τον υπολογισμό 
του αριθμού των δόσεων λαμβάνονται υπόψη τα συνολικά 
ακαθάριστα έσοδα, του φορολογικού έτους διακοπής ερ-
γασιών. Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο ή η νομική 
οντότητα έχει προβεί σε διακοπή εργασιών πέραν των πέντε 
ετών πριν την υποβολή αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, 
μη συμπεριλαμβανομένου του έτους της αίτησης, χορηγεί-
ται ο μέγιστος αριθμός δόσεων. 

Συνέχεια στη σελ. 7

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Για την ένταξη των φορολογούμενων στην νέα πάγια ρύθμιση των 24 – 48 δόσεων για να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους  
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Συνέχεια από τη σελ. 6

6. Πού μπορώ να βρω την Ταυτότητα Ρυθμισμένης 
Οφειλής;
Από το μενού: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ/2.Προβολή Αίτησης, επιλέγετε τον 
τύπο και το έτος ρύθμισης και εμφανίζονται οι αντίστοιχες ρυθ-
μίσεις που έχετε υποβάλλει. Στη συνέχεια επιλέγετε «Προβολή 
Αίτησης» της ρύθμισης. Στην τελευταία γραμμή της εκτύπωσης 
των στοιχείων της ρύθμισης εμφανίζεται η Ταυτότητα Ρυθμι-
σμένης Οφειλής (Τ.Ρ.Ο.).
7. Υπέβαλλα την αίτηση και δεν πλήρωσα εντός τρι-
ών εργάσιμων ημερών. Τι να κάνω;
Μπορείτε να υποβάλετε νέα αίτηση ρύθμισης και να πληρώσετε 
με τη νέα Τ.Ρ.Ο. εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
υποβολή της αίτησής σας σε φορέα είσπραξης.
8. Πού και πότε πληρώνω την προκαταβολή ή τις 
δόσεις της ρύθμισής μου;
Η πρώτη δόση ή η προκαταβολή σε περίπτωση δεύτερης 
ρύθμισης, πληρώνεται στους Φορείς Είσπραξης εντός τριών 
εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης με 
την Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (Τ.Ρ.Ο.). Οι επόμενες δό-
σεις πληρώνονται με την ίδια Τ.Ρ.Ο. έως την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα των επόμενων μηνών.
9. Μπορώ να ρυθμίσω μέρος των προαιρετικά υπα-
γόμενων οφειλών, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμο-
γής;
Α: Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής προς ρύθμιση, μίας μόνο δό-
σης ή περισσότερων της μίας δόσης, από τις κατηγορίες:
Β: Συνολικό υπόλοιπο μη ληξιπρόθεσμων δόσεων πλην αυτών 

που βρίσκονται ήδη σε καθεστώς νομοθετικής ρύθμισης ή διευ-
κόλυνσης τμηματικής καταβολής και
Γ: Συνολικό υπόλοιπο ληξιπρόθεσμων δόσεων που τελούν σε 
αναστολή πληρωμής.
10. Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό της δόσης;
Το ελάχιστο ποσό δόσης είναι 30 ευρώ.
11. Πότε χάνεται η ρύθμιση και τι συνέπειες έχω;
H ρύθμιση χάνεται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση κα-
ταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία 
βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα 
τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο 
οφειλέτης:
- Δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της 
μίας φοράς,
- δεν καταβάλει την τυχόν μία εκπρόθεσμη δόση της ρύθμισης 
με την αναλογούσα προσαύξηση αυτής (15%) μέχρι την ημε-
ρομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης,
- δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του 
φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμι-
σης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους,
- δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του (ατομικές και οφειλές από 
συνυποχρέωση, συνυπευθυνότητα) από την ημερομηνία υπα-
γωγής στη ρύθμιση και μετά, (ανεξάρτητα από την υπηρεσία 
της Φορολογικής Διοίκησης στην οποία έχουν βεβαιωθεί),
- έχει υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία, προκειμένου να 
του χορηγηθεί η ρύθμιση. Ως ελλιπής νοείται η μη υποβολή 
των απαραίτητων ή των τυχόν συμπληρωματικά αιτηθέντων 
στοιχείων ή πληροφοριών.
12. Πώς υπολογίζεται ο τόκος με τον οποίο επιβαρύ-

νεται η ρύθμιση;
Για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως δώδεκα μηνιαίες δόσεις, ο 
τόκος υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο μέσο 
ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια 
αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα 
Πιστωτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη χρηματοπιστωτικές 
επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της 
Ελλάδος (Εκδόσεις / Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρί-
ας), πλέον είκοσι πέντε εκατοστών της εκατοστιαίας μονάδας 
(0,25%), ετησίως υπολογιζόμενο.
Για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από δώδεκα μη-
νιαίες δόσεις, το επιτόκιο της ανωτέρω περίπτωσης με βάση 
το οποίο υπολογίζεται ο τόκος, προσαυξάνεται κατά μιάμιση 
εκατοστιαία μονάδα (1,5%). Ο ως άνω τόκος είναι ετησίως 
υπολογιζόμενος και παραμένει σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ρύθμισης.
Σε περίπτωση απώλειας και υπαγωγής των ίδιων οφειλών στη 
ρύθμιση για δεύτερη φορά από τον ίδιο οφειλέτη, τα ανωτέρω 
επιτόκια, προσαυξάνονται κατά μιάμιση (1,5) ποσοστιαία μονά-
δα.
13. Είχα ρύθμιση η οποία ήταν σε ισχύ την 
01/11/2019 και σήμερα έχει απωλεσθεί. Τι μπορώ 
να κάνω;
Δεν μπορείτε να εντάξετε το υπόλοιπο των χρεών της απωλε-
σθείσας ρύθμισης που ήταν σε ισχύ την 01/11/2019, στην πα-
ρούσα ρύθμιση. Έχετε όμως την δυνατότητα να ρυθμίσετε τα 
χρέη σας βάσει του ν. 4174/2013. Θα πρέπει τα εν λόγω χρέη, 
εφόσον δεν τελούν σε αναστολή είσπραξης, να εξοφληθούν.

Αλλαγές σε λεωφορειακές γραμμές και τραμ θα υπάρξουν στη 
λεωφόρο Ποσειδώνος από το βράδυ της Παρασκευής 5 Ιουνίου 
μέχρι και το βράδυ του Σαββάτου 6 Ιουνίου, καθώς η λεωφό-
ρος θα παραμείνει κλειστή λόγω των εργασιών αποπεράτωσης 
της πεζογέφυρας στη συμβολή των λεωφόρων Ποσειδώνος 
και Καλαμακίου.
Πιο συγκεκριμένα, από τις 23:00 το βράδυ της Παρασκευής 
μέχρι τις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου, θα είναι κλειστή η 
Λεωφ. Ποσειδώνος από την οδό Κανάρη μέχρι και τη Λεωφόρο 
Καλαμακίου, καθώς και η Λεωφ. Καλαμακίου από την οδό Αρι-
στοτέλους μέχρι και τη Λεωφ. Ποσειδώνος. Στο διάστημα αυτό 

η τροχαία θα κάνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτροπή 
της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, ενώ θα τροποποιηθούν 
και τα δρομολόγια όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς που 
διέρχονται από τη Λεωφ. Ποσειδώνος (λεωφορεία, τραμ κλπ.).
- Στα κλειστά τμήματα των παραπάνω λεωφόρων, θα απαγο-
ρεύεται η κυκλοφορία τόσο των οχημάτων, όσο και των πεζών. 
Ιδιαίτερη μέριμνα θα υπάρχει για τους παρόδιους κατοίκους 
των παραπάνω σημείων, οι οποίοι θα εξυπηρετούνται από ειδι-
κή όδευση για την πεζή προσέγγιση στις κατοικίες τους.
- Λόγω των μεγάλων κυκλοφοριακών φόρτων στις λεωφό-
ρους Ποσειδώνος και Καλαμακίου, η κίνηση των οχημάτων 

θα είναι δυσχερής. Οι οδηγοί προτρέπονται να αποφεύγουν 
την κυκλοφορία κοντά στο χώρο του εργοταξίου, ώστε να μην 
ταλαιπωρηθούν.
- Ενδείκνυται η κυκλοφορία από τις λεωφόρους Αλίμου και 
Αμφιθέας/Ελευθερίας, ενώ πρέπει να αποφεύγεται πλήρως η 
κυκλοφορία στο τμήμα της λεωφόρου Ποσειδώνος ανάμεσα 
στις λεωφόρους Αλίμου και Αμφιθέας.
-Για την εξυπηρέτηση των πολιτών (πεζών και οδηγών) θα 
υπάρχουν δυνάμεις της τροχαίας στην ευρύτερη περιοχή, προ-
κειμένου να ρυθμίζεται η κίνηση.

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Για την ένταξη των φορολογούμενων στην νέα πάγια ρύθμιση των 24 – 48 δόσεων για να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους  

ΚΛΕΙΣΤΗ Η ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜβΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΩΦ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 
Λόγω εργασιών αποπεράτωσης της πεζογέφυρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
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Πρόβλημα ρευστότητας αντιμετωπίζουν έξι στις δέκα επιχει-
ρήσεις, με ταμειακά διαθέσιμα που τους επιτρέπουν να συνε-
χίσουν να λειτουργούν για διάστημα μικρότερο των 6 μηνών, 
σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Οι μισές εξ αυτών (3/10) δηλώνουν 
μηδενικά ταμειακά διαθέσιμα, ενώ μόνο το 15% έχει εξασφα-
λισμένη ρευστότητα για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. 
Το παραπάνω συμπέρασμα προκύπτει, μεταξύ άλλων, από 
έρευνα της Endeavor Greece που πραγματοποιήθηκε στο διά-
στημα 25-27 Μαΐου αναφορικά με τις επιπτώσεις στις ΜμΕ της 
επιβολής προσωρινών περιοριστικών μέτρων για τον περιο-
ρισμό της εξάπλωσης του Covid-19. Στην έρευνα συμμετείχαν 
100 επιχειρηματίες ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με 
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2019, από 15 διαφορετικούς 
κλάδους.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι μισές επιχειρή-
σεις διέκοψαν εντελώς ή τμήμα της εμπορικής τους δραστηρι-
ότητας στο διάστημα των τελευταίων δύο μηνών, με το 13% 
να διέκοψε εντελώς. Το 57% των επιχειρήσεων σημείωσε 
μείωση των ετήσιων εσόδων τους, με το 17% αυτών να έχει 
καταγράψει πτώση ύψους 60-100%. Παρόλα αυτά, 24% των 
συμμετεχόντων σημείωσε ανάπτυξη κατά την ίδια περίοδο. 
Πάνω από τις μισές εταιρείες έχουν θέσει μέρος ή σύνολο του 

προσωπικού τους σε αναστολή. Μέχρι στιγμής, μόνο το 10% 
των επιχειρήσεων έχει προχωρήσει σε απολύσεις και περικο-
πές, ποσοστό που όμως αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, 
καθώς το 30% των επιχειρηματιών δηλώνει ότι θα προχωρή-
σει σε μειώσεις μισθών και προσωπικού, έως και 20% μέχρι 
το τέλος του 2020.
Αναφορικά με τα μέτρα στήριξης που επιλέγουν να αξιοποιή-
σουν οι ελληνικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της κρί-
σης, ποσοστό 51% των επιχειρήσεων δήλωσαν πως έχουν 
προχωρήσει σε αναστολή εργασίας σημαντικού τμήματος 
του προσωπικού τους, ενώ 35% έχουν λάβει την έκπτωση 
του 40% του επαγγελματικού τους ενοικίου. Ποσοστό 46% 
των ερωτηθέντων έχει προχωρήσει σε αναστολή πληρωμής 
φορολογικών υποχρεώσεων, ενώ το 55% έχει ακολουθήσει 
μέτρα διεύρυνσης της χρηματοδότησής τους. Το 20% των 
επιχειρήσεων δεν έχει αξιοποιήσει κανένα μέτρο στήριξης.
Η πανδημία επαναπροσδιορίζει σημαντικά και τα σενάρια 
βάσει των οποίων οι επιχειρήσεις καθορίζουν και υλοποιούν 
το στρατηγικό τους σχεδιασμό. Αναλυτικότερα, το 53% των 
επιχειρήσεων λειτουργεί υπό το σενάριο πως η ύφεση θα συ-
νεχιστεί μέχρι το τέλος του 2020, το 10% μέχρι το τέλος 2021 
και το 3% μέχρι το 2022. Ένα 34% λειτουργεί με το σενάριο 

επιστροφής στην ανάπτυξη ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι 
2020.
Όσον αφορά το διάστημα που θα χρειαστεί ο κλάδος τους να 
ανακάμψει, το 27% πιστεύει πως θα βρίσκεται στα επίπεδα 
του 2019 στο τέλος του 2020, το 46% εκτιμά ότι κάτι τέτοιο 
θα γίνει μέσα στο 2021, ενώ το 17% δεν αναμένει επιστροφή 
στην κανονικότητα πριν το 2022.
Επτά στους δέκα επιχειρηματίες δηλώνουν ικανοποιημένοι με 
το επίπεδο αυτοματοποίησης των λειτουργιών τους. Στο ίδιο 
πλαίσιο, ποσοστό μεγαλύτερο του 60% σκοπεύει να συνεχίσει 
ή να ξεκινήσει να προσφέρει τη δυνατότητα της τηλεργασίας 
και μετά το πέρας της κρίσης. Όσον αφορά στη μείωση των 
λειτουργικών τους εξόδων, μόνο δύο στους δέκα σκοπεύουν 
να επαναδιαπραγματευτούν το επαγγελματικό τους ενοίκιο ή 
να μειώσουν τα κόστη των γραφείων τους.
Οι συμμετέχουσες εταιρείες δήλωσαν ότι οι τομείς στους οποί-
ους θα χρειαστούν βοήθεια στη φάση της επανεκκίνησης με 
σειρά προτεραιότητας είναι: η στρατηγική και ο σχεδιασμός, 
η κατανόηση της αλλαγής συμπεριφοράς των καταναλωτών, 
η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, ο ψηφιακός μετα-
σχηματισμός, η μείωση των εξόδων, η βιωσιμότητα της εφο-
διαστικής αλυσίδας και το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας.

Ένσταση ακυρότητας θα καταθέσει η δημοτική παράταξη 
«Ανοιχτή Πόλη» για τους δυο ανοιχτούς μειοδοτικούς διαγω-
νισμούς του δήμου Αθηναίων ύψους 2 εκατ. ευρώ περίπου, 
με αντικείμενο την προμήθεια αστικού εξοπλισμού και φυτών, 
καθώς και αντιολισθηρών επιχρισμάτων και υλικών σήμαν-
σης. Επίσης, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της, θα 

προσβάλει στο Ελεγκτικό Συνέδριο τα ποσά των δαπανών και 
θα ζητήσει την επανάληψη της διαδικασίας «με την κανονική 
οδό περί δημοσίων συμβάσεων». Σύμφωνα με την «Ανοιχτή 
Πόλη», παρά τις διαβεβαιώσεις που δόθηκαν από πλευράς 
Δημοτικής Αρχής ότι «ο ανταγωνισμός θα δουλέψει», στη 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κλήθηκε να 

αποφασίσει για την κατακύρωση των διαγωνισμών, για τον 
μεν πρώτο διαγωνισμό «κατατέθηκαν μόλις τρεις προσφορές, 
στο δε δεύτερο πάλι τρεις εκ των οποίων οι δυο δεν προσκό-
μισαν καν τα κατάλληλα δικαιολογητικά, με αποτέλεσμα να 
ανακηρυχθεί ανάδοχος ο μοναδικός υποψήφιος».

Από την ερχόμενη Πέμπτη, 4 Ιουνίου, έως και τη Δευτέρα 6 
Ιουλίου 2020, θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτη-
ση οι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγα-
στικού επιδόματος, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική 

εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: https://stegastiko.minedu.gov.gr (ή μέσω της ιστο-
σελίδας του υπουργείου Παιδείας, www.minedu.gov.gr), 
προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.
Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες 

θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) 
και τον κωδικό (password) που τους έχει χορηγηθεί από την 
Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

ΠΡΟβΛΗΜΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ, ΜΕΤΑ ΤΟ LOCKDOWN, ΕΞΙ ΣΤΙΣ ΔΕΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Σύμφωνα με έρευνα της Endeavor Greece  

ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ Η «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ» 
Για δυο ανοιχτούς μειοδοτικούς διαγωνισμούς του δήμου Αθηναίων

ΑΠΟ ΤΙΣ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ ΤΙΣ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
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Μέσα από ένα επεξεργασμένο σχέδιο που σύντομα πρό-
κειται να κατατεθεί θα εκδικάζονται σε πολύ μικρό χρο-
νικό διάστημα όλα τα ζητήματα που αφορούν τα υπερ-
χρεωμένα νοικοκυριά και τον νόμο Κατσέλη, δήλωσε ο 
υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας μιλώντας στον 
ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού- Μακεδονικού 
Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM» για την 
προστασία της Α’ κατοικίας.
«Αυτή είναι μια εξαντλημένη συζήτηση και είναι κρίμα 
που τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιστρέφουν σε μια 
συζήτηση που έχει υπευθύνως απαντηθεί από τον ίδιο 
τον πρωθυπουργό. Όλοι ξέραμε ότι η προστασία της Α’ 
κατοικίας έληγε, με βάση συγκεκριμένη και οριστική δέ-
σμευση της προηγούμενης κυβέρνησης, στις 31/12/2019. 
Πήραμε παράταση μέχρι τις 30/4/2020 και επεκτείναμε 
αυτή την παράταση μέχρι τις 31/7/2020. Ξέρουμε ότι 
τουλάχιστον μέσα στον Αύγουστο δεν γίνονται πλειστη-
ριασμοί. Άρα, για ό,τι μιλάμε θα είναι μια συζήτηση μετά 
τον Σεπτέμβριο, μέσα από τις δικονομικές προθεσμίες που 
προβλέπονται και με την αίρεση μιας συζήτησης που συ-
νεχίζεται με τους θεσμούς για να δούμε τι επιπλέον μέτρα 
πραγματικής προστασίας αυτών των δανειοληπτών που 
είδαν ότι άλλαξε η ζωή τους, είτε λόγω της οικονομικής 
κρίσης είτε λόγω του κορωνοϊού, βρέθηκαν σε αδυναμία 
εκπλήρωσης αυτών των υποχρεώσεών τους», ανέφερε ο 
κ. Τσιάρας.
Διευκρίνισε, δε, ότι «δεν μιλάμε για τους συστηματικούς 
κακοπληρωτές, αλλά για τους ανθρώπους που ξέρουμε 
ότι βρέθηκαν σ’ αυτή την αδύναμη στιγμή» και πρόσθεσε: 
«Μέσα από ένα επεξεργασμένο σχέδιο που σύντομα θα 
καταθέσουμε θα μπορέσουμε όλα αυτά τα ζητήματα που 
αφορούν στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και στο νόμο 
Κατσέλη να τα εκδικάσουμε σε ένα πολύ μικρό χρονικό 
διάστημα».
Ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε ακόμη στη βήμα βήμα επιστρο-
φή στην κανονικότητα στον τομέα της Δικαιοσύνης, λέγο-

ντας χαρακτηριστικά: «Ο χώρος της Δικαιοσύνης ήταν ο 
πρώτος χώρος που έλαβε μέτρα, ήμασταν ουσιαστικά και 
ο πρώτος χώρος μέσα από τον οποίο σηματοδοτήθηκε η 
επιστροφή στην κανονικότητα. Αμέσως μετά το Πάσχα τα 
υποθηκοφυλακεία ξεκίνησαν ξανά τις εργασίες τους, σιγά 
σιγά μπήκαμε στα ζητήματα της διοικητικής δικαιοσύνης 
από τις αρχές Μαΐου και από την 1η Ιουνίου ξεκινήσαμε τα 
θέματα των πολιτικών δικαστηρίων. Εκκρεμούν τα ποινι-
κά δικαστήρια, τα οποία θα ξεκινήσουν στις 22 Ιουνίου».
Σε ό,τι αφορά το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Δι-
καιοσύνης, ο κ. Τσιάρας διευκρίνισε ότι «από την πρώτη 
στιγμή είχαμε δει ότι η μεγαλύτερη παθογένεια είναι οι 
καθυστερήσεις στον χρόνο απονομής της Δικαιοσύνης 
και για να γίνει αυτό πρέπει να εντάξουμε σ’ έναν βασικό 
σχεδιασμό και ουσιαστικές, σοβαρές μεταρρυθμίσεις στον 
χώρο της Δικαιοσύνης, αλλά και «εργαλεία» που θα μας 
βοηθήσουν προκειμένου να μικρύνουμε τον χρόνο στην 
απονομή της Δικαιοσύνης. Στο νομοσχέδιο, το οποίο είναι 
ουσιαστικά προ των πυλών του ελληνικού κοινοβουλίου 
περιγράφονται κάποια απ’ αυτά τα «εργαλεία»».
Στάθηκε, δε, ιδιαίτερα στη νέα δικονομία του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, η οποία «θα επιταχύνει πολύ τη διαδικασία 
εξέτασης υποθέσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο και 
έκδοσης αποφάσεων» αλλά και στη δημιουργία μιας Δι-
εύθυνσης στο υπουργείο Δικαιοσύνης που θα κρατά τα 
στατιστικά δεδομένα στον χώρο της Δικαιοσύνης (justice 
statistics) και τη δυνατότητα ίδρυσης ειδικών τμημά-
των για τα μεγάλα πρωτοδικεία και εφετεία της χώρας, 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εξετάζονται 
υποθέσεις «που έχουν πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο 
και αφορούν κατά βάση σε επενδύσεις, αφορούν στην 
ανάπτυξη και την οικονομία».
Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Τσιάρας, πρέπει να διευ-
κολύνει και η Δικαιοσύνη, μέσα από τη λειτουργία της, 
την προσπάθεια που γίνεται ώστε να οδηγηθεί σε μια 
τροχιά ανάπτυξης. «Όταν υπάρχει αυτό το κλίμα, αυτή 

η γενικότερη πραγματικότητα μιας γραφειοκρατίας που 
εμποδίζει, μιας δικαιοσύνης που καθυστερεί και γενικότε-
ρα μιας αντίληψης που εμποδίζει την υλοποίηση συγκε-
κριμένων επενδύσεων, αυτό είναι ένα γενικότερο ζήτημα 
που αφορά την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας», 
επισήμανε.
Αναφέρθηκε, επίσης, στην Επιτροπή Παρακολούθησης 
του νέου Ποινικού Κώδικα που μαζεύει όλα τα στοιχεία, 
βλέπει πώς επιβάλλονται οι ποινές του νέου Ποινικού Κώ-
δικα, ποια είναι τα αποτελέσματα, ποιες είναι οι συνέπειες 
οι οποίες εγείρονται και ποια είναι τα προβλήματα τόσο 
στον χώρο της Δικαιοσύνης όσο και στο νέο σωφρονιστι-
κό σύστημα «προκειμένου να κάνουμε τις όποιες παρεμ-
βάσεις χρειάζονται», όπως τόνισε.
Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην ηλεκτρονικοποίηση της 
δικαιοσύνης και την επιτυχή, όπως τόνισε, συνεργασία με 
το υπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε αυτό τον 
τομέα, μέσω της οποίας κατέστη δυνατό να ολοκληρω-
θούν σε χρόνο εξπρές «διαδικασίες που σε άλλες εποχές 
ενδεχομένως θα χρειαζόταν πολύ μεγάλο χρονικό διάστη-
μα προκειμένου να τις εντάξουμε στην καθημερινότητα 
των πολιτών».
«Ταυτόχρονα προωθούμε και άλλες διαδικασίες, όπως 
η ολοκλήρωση του διαγωνισμού για το ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης πολιτικών και ποινικών υποθέσεων. 
Είναι η δεύτερη φάση που αφορά σε όλα τα Πρωτοδικεία 
της χώρας, πλην Αθήνας Πειραιά Θεσσαλονίκης και Χαλκί-
δας που είχαν ενταχθεί από την πρώτη φάση. Αντιλαμβά-
νεστε ότι η μηχανογράφηση και η ηλεκτρονικοποίηση του 
χώρου της δικαιοσύνης περνάει σε μια άλλη εποχή. Θέλω 
να πιστεύω ότι το e-justice που κάποτε ήταν όνειρο, τα 
επόμενα δύο με τρία χρόνια θα είναι μια πραγματικότητα 
για τον μέσο Έλλη να πολίτη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 
κ. Τσιάρας.

Μέσω των σύγχρονων τεχνολογιών θα πραγματοποιηθεί 
φέτος –αναφέρει το ΑΠΕ- η απονομή των διπλωμάτων 
στους αποφοίτους των πέντε σχολών του Πολυτεχνείου 
Κρήτης.
Όπως ανακοίνωσε χθες το ίδρυμα, «η πρώτη ψηφιακή 

τελετή απονομής διπλωμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης 
θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 
5 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00. Οι 131 απόφοιτοι αυτής 
της απονομής θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην 
ψηφιακή τελετή απονομής μέσω κατάλληλης πλατφόρμας 

τηλεδιάσκεψης και θα έχουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η τελετή θα μεταδοθεί δι-
αδικτυακά μέσω του καναλιού του Πολυτεχνείου Κρήτης 
https://www.youtube.com/user/TUofCrete

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ  
Κ. Τσιάρας στο «Πρακτορείο FM»

ΨΗΦΙΑΚΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
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Το «πράσινο φως» για το Πολεοδομικό Σχέδιο Εφαρμογής 
(ΠΣΕ), που αφορά στην ανάπλαση του διεθνούς εκθεσιακού και 
συνεδριακού κέντρου της ΔΕΘ-Helexpo AE στη Θεσσαλονίκη, 
«άναψε» το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και 
Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ), φέρνοντας εγγύτερα στην αφε-
τηρία ένα έργο προϋπολογισμού 160 εκατ. ευρώ, που εκτιμά-
ται ότι θα αλλάξει τη φυσιογνωμία του ιστορικού κέντρου της 
πόλης, δίνοντας άλλη μορφή στα περίπου 176 στρέμματα γης, 
όπως μεταδίδει το ΑΠΕ. 
Είχε προηγηθεί, στις 15 Απριλίου, η έγκριση του Ειδικού Χω-
ρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του έργου, από το Συμβούλιο 
Μητροπολιτικού Σχεδιασμού (ΣΜΣ) του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).
Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-

Helexpo AE, Κυριάκος Ποζρικίδης, επισήμανε ότι έπειτα και από 
το βήμα που έγινε σήμερα και μετά την έγκριση της ΣΜΠΕ, το 
χωροταξικό σχέδιο αποστέλλεται στον δήμο Θεσσαλονίκης για 
20 ημέρες, όπως προβλέπεται βάσει νόμου, ώστε να αναρτηθεί 
και να κοινοποιηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και να εγκριθεί. 
Ακολούθως θα αποσταλλεί εκ νέου στο ΥΠΕΝ, προκειμένου να 
ακολουθήσουν οι διαδικασίες που αφορούν την έκδοση του 
Προεδρικού Διατάγματος για το ΕΧΣ και τον έλεγχο από το Συμ-
βούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ). 
Σύμφωνα με τον κ.Ποζρικίδη, μέσα στο καλοκαίρι, πιθανώς 
εντός του Ιουλίου, αναμένεται να προκηρυχθεί ο διεθνής αρ-
χιτεκτονικός διαγωνισμός για την ανάπλαση. Ακολούθως, το 
φθινόπωρο προβλέπεται να αρχίσουν οι διαδικασίες διερεύ-
νησης των πηγών χρηματοδότησης, ώστε να οριστικοποιηθεί 
το τελικό χρηματοδοτικό σχήμα του έργου. «Από τον Μάρτιο 

του 2021 αναμένεται να ξεκινήσουν οι τεχνικές μελέτες και οι 
διαδικασίες αδειοδότησης, προκειμένου τα έργα ανάπλασης 
του εκθεσιακού κέντρου να αρχίσουν το 2022-2023, με στόχο 
την ολοκλήρωσή τους το 2026, ώστε η ΔΕΘ να γιορτάσει τα 
εκατοστά της γενέθλια σε ένα ριζικά αναβαθμισμένο εκθεσιακό 
κέντρο» επισημαίνει ο κ.Ποζρικίδης. 
Το νέο εκθεσιακό κέντρο θα περιλαμβάνει και ελεύθερο χώρο, 
συνολικής έκτασης περίπου 60 στρεμμάτων, ο οποίος θα αρχίζει 
από τα βορειοανατολικά της έκτασης, από το ύψος του συνεδρι-
ακού κέντρου «Ι.Βελλίδης» (σ.σ. το οποίο θα κατεδαφιστεί), και 
συνεχίζοντας προς νότια και δυτικά, θα φτάνει «αδιατάρακτος» 
σχεδόν μέχρι τις οδούς Αγγελάκη και Αλεξάνδρου Σβώλου, κο-
ντά στην Πλατεία Σιντριβανίου και τον εκεί σταθμό του Μετρό. 

Ακόμη πιο εντατικούς ελέγχους για τη χρήση μάσκας στα Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς από σήμερα, προανήγγειλε ο υπουργός 
Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, μιλώντας 
στον τηλεοπτικό σταθμό Mega και στην εκπομπή Live News με 
τον κ. Νίκο Ευαγγελάτο, σύμφωνα με το ΑΠΕ. 
«Μετά από επικοινωνία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολί-
τη από αύριο ξεκινάμε πολύ εντατικούς ελέγχους», ανακοίνωσε 
ειδικότερα ο κ. Καραμανλής αναφερόμενος σε περιπτώσεις 
επιβατών, ακόμη και οδηγών λεωφορείων, που δεν φορούν 
πλέον μάσκα. Τόνισε ότι πρόθεση της κυβέρνησης δεν είναι 
να βάλει πρόστιμα, αλλά να αναδείξει και το στοιχείο της ατο-

μικής ευθύνης. Επισήμανε ότι μόνο η Αστυνομία έχει δικαίωμα 
επιβολής προστίμων, σχολίασε όμως ότι: «Δεν μπορούμε και 
να έχουμε έναν αστυνομικό σε κάθε λεωφορείο». Επομένως ο 
κ. Καραμανλής απηύθυνε θερμή παράκληση στους πολίτες να 
χρησιμοποιούν μάσκα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, καθώς 
συχνά δεν είναι δυνατή μέσα στο μετρό ή στο λεωφορείο η τή-
ρηση αποστάσεων εκ των πραγμάτων. 
Όσον αφορά στις αερομεταφορές, ο κ. Καραμανλής ανέφερε 
ότι χθες είχαμε 203 πτήσεις από και προς το Διεθνή Αερολιμένα 
Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», εκ των οποίων το 75% ήταν πτήσεις 
εσωτερικού. Στις πτήσεις εξωτερικού γίνεται υγειονομικός 

έλεγχος σε όλους τους επιβάτες. Ο Υπουργός Υποδομών και 
Μεταφορών πρόσθεσε ότι μετά τις 15 Ιουνίου που θα απελευ-
θερωθούν οι πτήσεις προς το «Ελ. Βενιζέλος» και το Αεροδρόμιο 
«Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, καθώς και μετά την 1η Ιουλί-
ου που θα απελευθερωθούν οι πτήσεις προς όλα τα αεροδρόμια 
της χώρας, θα γίνεται ιχνηλάτηση των επιβατών και εντατικοί 
στοχευμένοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Τόνισε ότι πράγματι βρι-
σκόμαστε σε αχαρτογράφητα νερά, αλλά ότι υπάρχει σχέδιο, το 
οποίο μέχρι στιγμής έχει δουλέψει με μεγάλη επιτυχία, καταλή-
γοντας ότι πρέπει να βρεθεί η εξίσωση μεταξύ της ελεύθερης 
μετακίνησης των επιβατών και της δημόσιας υγείας. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού, ο 
Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) 
μεταφέρει το τριήμερο 6-8 Ιουνίου τις βασικές εφαρμογές του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος στις υποδομές 
του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) της γενικής γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.
Με τον τρόπο αυτό, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, 
αντικαθίστανται οι υφιστάμενες υποδομές 20ετίας με σύγχρο-

νες, αυξάνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα 
των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες προετοιμασίες για τη με-
τάπτωση των δεδομένων, οι εφαρμογές στα υποκαταστήματα 
μισθωτών του e-ΕΦΚΑ και ορισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, 
θα απενεργοποιηθούν από την Πέμπτη 4.6.2020, στις 13:00, 
έως και τη Δευτέρα 8.6.2020.
Η ανωτέρω διαδικασία θα επηρεάσει και τον προγραμματισμό 

των ραντεβού για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, των 
συνταξιούχων και των εργοδοτών, την Παρασκευή 5.6.2020 
και την Τρίτη 9.6.2020.
Η διαδικασία επανέναρξης των Συστημάτων στο G-Cloud θα 
ξεκινήσει από το πρωί της Τρίτης 9.6.2020 και θα ολοκληρωθεί 
την ίδια ημέρα.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΘ-HELEXPO
Ποια είναι τα επόμενα βήματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Σημεία από συνέντευξη του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή

E-ΕΦΚΑ: ΣΤΙΣ 6-8 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΟΙ βΑΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΚΥβΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ (G-CLOUD)
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Σε νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προχωρά η Εταιρεία Ύδρευσης 
και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) προκειμένου να πε-
ριοριστούν οι εικόνες με τις τεράστιες ουρές που σχηματίζουν 
από τα ξημερώματα οι πολίτες, έξω το κτίριο της ΕΥΑΘ επί της 
οδού Αγγελάκη, εξαιτίας των υγειονομικών μέτρων και των 
αποστάσεων ασφαλείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
του κορωνοϊού. 
Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής καταναλωτών της 
ΕΥΑΘ, Παναγιώτης Πετρίδης, από σήμερα θα υπάρχει η δυνα-
τότητα ηλεκτρονικής αλλαγής του ονόματος υπόχρεου κατοι-
κίας. «Χρήστες που είτε νοικιάζουν και φεύγουν από τα σπίτια 

τους, είτε έρχονται άλλοι και θέλουν να πραγματοποιήσουν αλ-
λαγή ονόματος για τους λογαριασμούς του νερού θα μπορούν 
να το κάνουν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΕΥΑΘ», 
είπε χαρακτηριστικά. 
Σύμφωνα με τον κ. Πετρίδη, το τελευταίο διάστημα αρκετά δι-
αμερίσματα που χρησιμοποιούνταν για βραχυχρόνια μίσθωση 
τύπου Airbnb ενοικιάστηκαν από τους ιδιοκτήτες με αποτέλεσμα 
να είναι αυξημένη η ζήτηση για αλλαγή ονόματος. «Μας προ-
βληματίζουν οι ουρές που σχηματίζονται έξω από την ΕΥΑΘ και 
προσπαθούμε μέσω των νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών να τις 
περιορίσουμε. Ωστόσο, είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε τα 

υγειονομικά μέτρα για την προστασία όχι μόνο των υπαλλήλων 
αλλά και των καταναλωτών. Ενώ παλαιότερα είχαμε δώδεκα 
γκισέ για την εξυπηρέτηση των πελατών, τώρα με τις αποστά-
σεις ασφαλείας λειτουργούμε τα έξι», πρόσθεσε. 
Όσον αφορά την πληρωμή λογαριασμών από τους πολίτες, 
όπως είπε ο διευθυντής καταναλωτών της ΕΥΑΘ, μπορούν να 
γίνονται είτε ηλεκτρονικά, είτε σε 500 σημεία σε ολόκληρη τη 
Θεσσαλονίκη, ενώ στις προθέσεις της Εταιρείας είναι να πραγ-
ματοποιείται μέσω διαδικτύου και ο διακανονισμός για παλαι-
ότερες οφειλές.

Σε δύο σημαντικές προκλήσεις για το περιβάλλον, που σχετίζο-
νται με την προστασία της βιοποικιλότητας και τις περιβαλλοντι-
κές προεκτάσεις της πανδημίας Covid-19, εστιάζει η φετινή συμ-
μετοχή της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης 
(ΕΥΑΘ ΑΕ) στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλο-
ντος, την Παρασκευή 5 Ιουνίου, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Σε δύο σταντ που θα στηθούν σε κεντρικά σημεία της πόλης 
(στην Αγίας Σοφίας με Τσιμισκή και στην Καμάρα), λαμβάνοντας 
όλα τα μέτρα υγειονομικής προστασίας. οι διερχόμενοι πολίτες 
θα ενημερώνονται για το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας 

Περιβάλλοντος, που είναι η βιοποικιλότητα, η οποία πλήττεται 
από την αλόγιστη ανθρωπογενή δραστηριότητα (αποψίλωση 
δασών, εντατικοποίηση αγροτικής καλλιέργειας, ρύπανση). 
Περισσότερα είδη από ποτέ κινδυνεύουν πλέον με αφανισμό, 
οι δομές της άγριας ζωής έχουν διαταραχθεί, με τραγική συ-
νέπεια ακόμη και την εξάπλωση παθογόνων οργανισμών με-
ταξύ ζώων κι ανθρώπων, όπως συνέβη στην περίπτωση της 
πανδημίας και της Covid-19. Τις ημέρες της πανδημίας όμως 
μια νέα «απειλή» αναδεικνύεται για το περιβάλλον: οι ανεξέλε-
γκτες απορρίψεις ειδών προσωπικής υγιεινής. Γάντια, μάσκες, 

αντισηπτικά υγρομάντηλα, που απορρίπτονται στη λεκάνη της 
τουαλέτας ή στη θάλασσα, δε διασπώνται και, σε συνδυασμό με 
λίπη και λάδια, μπορεί να προκαλέσουν εμφράξεις σε σωληνώ-
σεις, αντλιοστάσια κι εγκαταστάσεις αποχέτευσης και φυσικά να 
ρυπάνουν το θαλάσσιο περιβάλλον.
Στα σταντ θα μοιράζεται, τέλος, ενημερωτικό υλικό για την 
Παγκόσμια Ημέρα Νερού (22 Μαρτίου), που είχε θέμα επίσης 
σχετικό με το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, και δεν γιορτά-
στηκε λόγω των περιοριστικών μέτρων, όπως και δωράκια από 
ανακυκλώσιμα υλικά.

«Το ποδήλατο αποτελεί ένα μέσο μετακίνησης το οποίο είναι 
φιλικό προς το περιβάλλον και συμβάλλει σε έναν πιο υγιεινό 
και ποιοτικό τρόπο ζωής», τονίζει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο πε-
ριφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης στο μήνυμα για τη χθεσινή 
Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου.
Επισημαίνει ότι η ανάγκη ευαισθητοποίησης των τοπικών 
κοινωνιών σε θέματα που σχετίζονται με την ορθή χρήση του 
αποτελεί πρωταρχικό στόχο της Περιφέρειας. Για τον οποίο «ερ-

γαζόμαστε συστηματικά, προκειμένου να δημιουργήσουμε τις 
προϋποθέσεις που θα συμβάλουν στη διάδοση του ποδηλάτου 
ως μέσου μετακίνησης, άθλησης και ψυχαγωγίας».
Στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής 
για την εξοικείωση των πολιτών με το ποδήλατο εντάσσεται η 
διοργάνωση ποδηλατοδρομίας εντός του Πεδίου του Άρεως, 
την Παρασκευή 5 Ιουνίου από 6 μμ - 8 μμ. Συνδιοργανώνεται με 
τον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο και τον αθλητικό σύλλογο 

ΦΟΙΝΙΚΕΩΝ και θα συμμετέχει και η πρωταθλήτρια Ποδηλασίας 
Βαρβάρα Φασόη. 
Σημειώνεται ότι, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, η συμ-
μετοχή στη δράση θα είναι αυστηρά περιορισμένη και προσαρ-
μοσμένη στα μέτρα προστασίας και προάσπισης της δημόσιας 
υγείας.

Η επιβατική κίνηση στις αερομεταφορές παγκοσμίως αυξήθηκε 
κατά 30% τον Μάιο από το πολύ χαμηλό επίπεδο του Απριλί-
ου, καθώς οι αεροπορικές εταιρίες μείωσαν τις τιμές για πτήσεις 
εσωτερικού κατά 23% κατά μέσο όρο για να ενθαρρύνουν τους 

πελάτες να επιστρέψουν, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Διεθνής 
Ένωση Αερομεταφορών (IATA). 
«Οι αεροπορικές εταιρίες χρειάζονται ρευστό λόγω της κρίσης 
και προσπαθούν να ενθαρρύνουν τους επιβάτες να επιστρέ-

ψουν προσφέροντας χαμηλά ναύλα», δήλωσε ο επικεφαλής 
οικονομολόγος της IATA Μπράιαν Πιρς σε διαδικτυακή παρου-
σίαση. 

Ολοκληρώθηκαν όλες οι απαιτούμενες εργασίες στις ελεύθερες 
παραλίες του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης κι έτσι είναι 
καθ’ όλα έτοιμες, καθαρές και οργανωμένες για να υποδεχθούν 
με ασφάλεια τους λουόμενους. Η δημοτική Αρχή, ακολουθώ-
ντας αυστηρά τις σχετικές εγκυκλίους των υπουργείων και 
του ΕΟΔΥ, προχώρησε στη συντήρηση των υποδομών, στον 
καθαρισμό των ακτών, στην τοποθέτηση για δωρεάν χρήση 

ψάθινων ομπρελών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, στην εγκα-
τάσταση του seatrack για άτομα με κινητικά προβλήματα, αλλά 
και στην τοποθέτηση χημικών τουαλετών και αποδυτηρίων.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ έχουν ήδη τοποθετηθεί 
150 ψάθινες ομπρέλες στις ελεύθερες παραλίες της Βούλας, δί-
πλα από το Δημαρχείο, στο μικρό Καβούρι, στο πρώην εστιατό-
ριο Ακτή και στην ανατολική παραλία της Βάρκιζας, 20 χημικές 

τουαλέτες στις ελεύθερες παραλίες στο κάμπινγκ Βούλας, στην 
Παναγίτσα Βούλας, στο πρώην ΒΟ, στο πάρκινγκ του Ομίλου 
Βούλας (ΝΑΟΒ), στη δυτική και την ανατολική παραλία Βάρ-
κιζας και 15 αποδυτήρια στις ελεύθερες παραλίες δίπλα από το 
Δημαρχείο, στο πρώην ΒΟ και στο ΝΑΟΒ.

ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΑΘ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΟΥΡΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ   

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ βΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ COVID-19 
Στρέφεται η φετινή συμμετοχή της ΕΥΑΘ ΑΕ στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβαλλοντος

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ:
Φιλικό προς το περιβάλλον το ποδήλατο. Συμβάλλει σε έναν πιο υγιεινό και ποιοτικό τρόπο ζωής   

IATA: Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΤΟΝ ΜΑΙΟ 
Σε σχέση με τον Απρίλιο λόγω των χαμηλών τιμών των εισιτηρίων

Ο ΔΗΜΟΣ βΑΡΗΣ-βΟΥΛΑΣ-βΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
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Τροπολογία με την οποία ορίζεται το υπουργείο Περιβάλλοντος 
ως η μόνη αρμόδια αρχή για την περιβαλλοντική αποκατά-
σταση της λίμνης Κορώνειας, κατατέθηκε στο νομοσχέδιο που 
συζητείται στη Βουλή για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονι-
σμό του αγροτικού τομέα. Ο υπουργός Περιβάλλοντος Κωστής 
Χατζηδάκης υπεραμυνόμενος της νέας ρύθμισης, υπογράμμισε 
ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να λυθεί το πρόβλημα των 
συναρμοδιοτήτων, ώστε να επιταχυνθούν οι εργασίες για την 
εξυγίανση της λίμνης και να μην μείνει ένα Σισύφειο έργο. 
Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, «με τη τροπολογία λύνεται ένα 
μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει από το 1995 στη λίμνη Κορώ-
νεια με τη περιβαλλοντική επιβάρυνση και τα απόβλητα, το 
οποίο διαχρονικά καμία κυβέρνηση δεν έλυσε με αποτέλεσμα 

να υπάρχουν εμπλοκές με την ΕΕ, η οποία το 2011 καταδίκασε 
την Ελλάδα χώρα». 
«Το θέμα παραμένει ανοιχτό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μην 
γελιόμαστε. Το έργο της λίμνης θα είναι Σισύφειο αν δεν αλλάξει 
η μέθοδος που το αντιμετωπίζουμε. Ασχολούνται συνολικά 30 
φορείς, υπάρχει ένας κυκεώνας στο συντονισμό τους, με τον ένα 
να εμποδίζει τον άλλο. Πρέπει αυτός ο κατακερματισμός να στα-
ματήσει. Για αυτό και συμφωνήθηκε σε κυβερνητικό επίπεδο να 
οριστεί ως αρμόδιος φορέας το υπουργείο Περιβάλλοντος το 
οποίο είναι και ο υπόλογος στην ΕΕ, και να του εκχωρηθούν όλες 
οι αρμοδιότητες σε σχέση με τη λίμνη», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης 
και πρόσθεσε: 
«Ορίζεται λοιπόν ένας ειδικός συντονιστής που θα χρεωθεί αυτή 

την υπόθεση με μια μικρή ομάδα. Φτάνουν πια οι θεωρίες και 
οι περιπλανήσεις. Πρέπει να πάμε σε πιο απλό μοντέλο διαχεί-
ρισης για να έχουμε ένα απτό αποτέλεσμα». Από την πλευρά 
τους, τόσο ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος 
Σωκράτης Φάμελος, όσο και η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ Διαμά-
ντω Μανωλάκου, άφησαν αιχμές για τη δυνατότητα απευθείας 
αναθέσεων έργων και υπηρεσιών χωρίς διαγωνισμό. 
«Πάμε σε ένα κεντρικό συντονιστή για να επιταχυνθούν τα έργα. 
Όλα γίνονται μέσα στο πλαίσιο και του εθνικού και του ενωσι-
ακού δικαίου το οποίο δίνει τη δυνατότητα για απευθείας ανα-
θέσεις έργων μέχρι 139.000 ευρώ, λόγω ειδικών συνθηκών», 
απάντησε ο κ. Χατζηδάκης.

«Η βία δεν έχει καμία θέση σε ένα τόσο σύνθετο θέμα όπως είναι 
το μεταναστευτικό-προσφυγικό. Απαιτείται διάλογος, σύνθεση 
και πολιτικές που θα διασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή και 
την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των πολιτών», τονίζουν ο πε-
ριφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης και ο αντιπεριφερειάρ-
χης Ανατολικής Αττικής, Θανάσης Αυγερινός, για τα επεισόδια 
στη Μαλακάσα. 
Σε ανακοίνωση της Αντιπεριφέρειας σημειώνεται ότι από την 
πρώτη στιγμή των επεισοδίων είχαν διαρκή επικοινωνία με τον 
δήμαρχο Ωρωπού Γ. Γιασημάκη, στον οποίο και εξέφρασαν την 
πλήρη συμπαράσταση τους. Την επομένη δε, (Δευτέρα 1 Ιουνί-
ου) ο κ. Αυγερινός ενημερώθηκε στο δημαρχείο Ωρωπού, από 
τον Δήμαρχο και τους συνεργάτες του για την μεγάλη συγκέ-
ντρωση διαμαρτυρίας των κατοίκων καθώς και για την απρό-

σμενη εξέλιξη των γεγονότων. 
Σύμφωνα με την ενημέρωση, η Δημοτική Αρχή και οι πολίτες 
συγκεντρώθηκαν την Κυριακή (31 Μαίου) στον κόμβο Μα-
λακάσας για να στηρίξουν τους κατοίκους της περιοχής που 
διαμαρτύρονταν για τις δυο υπεράριθμες ανοιχτές δομές πα-
ράνομων μεταναστών. Κατά τη συγκέντρωση οι αστυνομικές 
δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών και δακρυγόνων, θέτοντας 
σε κίνδυνο μικρά παιδιά και οικογένειες. Θύμα των δακρυγό-
νων έπεσε και ο Δήμαρχος στην προσπάθεια του να έρθει σε 
συνεννόηση με τις αστυνομικές δυνάμεις για να αποφευχθούν 
τα επεισόδια.
Σε μήνυμα του ο Περιφερειάρχης καταδίκασε την επίθεση που 
δέχθηκε ο Δήμαρχος και οι πολίτες και αναφέρθηκε στη σημασία 
της σωστής διαχείρισης αυτού του σύνθετου ζητήματος, επιση-

μαίνοντας: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει σηκώσει πολύ μεγάλο 
βάρος στις πλάτες της κρατώντας την κοινωνία όρθια, κάνοντας 
πράξη έννοιες όπως η αλληλεγγύη και η κοινωνική προσφορά. 
Για την αποτελεσματική διαχείριση του ζητήματος απαιτείται 
σύνεση και ορθολογισμός απ΄όλους μας».
 Ο Αντιπεριφερειάρχης αναγνώρισε ότι «η τοπική κοινωνία 
της Μαλακάσας φαίνεται να σηκώνει ένα δυσανάλογα μεγάλο 
βάρος μεταναστών έναντι των μόνιμων κατοίκων». Πρότεινε 
δικαιότερη κατανομή των μεταναστών στις δομές από την κυ-
βέρνηση με κύριο στόχο τη μείωση τους και την φρούρηση, 
επί 24ώρου βάσης, ώστε να διασφαλίζεται ο σταθερός αριθμός 
των φιλοξενούμενων και να αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη κυκλο-
φορία όποιων δεν ανήκουν στις συγκεκριμένες δομές». 

Την ιεραρχική προσφυγή εταιρείας εκμετάλλευσης αιολικής 
ενέργειας κατά της απόφασης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λα-
σιθίου σχετικά με τη «μη έγκριση αποκατάστασης και βελτίω-
σης βατότητας υφιστάμενου δρόμου προς την κορυφογραμ-
μή “Σμαϊλογγόσι”, Δ.Δ. Κάτω Χωριού, Δήμου Ιεράπετρας, Π.Ε. 
Λασιθίου», απέρριψε ομόφωνα το Κεντρικό Αρχαιολογικό 
Συμβούλιο. Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση του υπουργεί-
ου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που ενημερώνει ως προς τη 
γνωμοδότηση του ΚΑΣ, η απόφαση πάρθηκε λόγω ύπαρξης 
εκκρεμοδικίας «επειδή οι εργασίες βελτίωσης του υφιστάμε-
νου αγροτικού δρόμου υλοποιήθηκαν χωρίς την απαιτού-
μενη έγκριση από πλευράς ΥΠΠΟΑ», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ. 
Παράλληλα, ως προς τη διατήρηση του δρόμου, το ΚΑΣ 
γνωμοδότησε ομόφωνα ότι δεν έχει αντίρρηση «για λόγους 
ασφάλειας του δικτύου και εξυπηρέτησης της τοπικής κοινό-
τητας, αφού εξασφαλιστούν οι σχετικές εγκρίσεις που απαι-

τούνται. Δεν διαπιστώνεται καταστροφή αρχαιοτήτων ή βλά-
βη στις υφιστάμενες αρχαιολογικές θέσεις και το περιβάλλον 
του αρχαιολογικού χώρου Ισθμού Ιεράπετρας», προσθέτει η 
ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.
Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ έχει ως εξής:
«Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, στη χθεσινή του τηλε-
διάσκεψη, γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της απόρριψης της 
ιεραρχικής προσφυγής της εταιρείας «Κ.Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Ε. - ΑΝΑΛΙΩΤΑΚΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική 
Εταιρεία Εκμετάλλευσης Αιολικής Ενέργειας» κατά την υπ΄αριθ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΑΣ/233223/162292/2261/22/5/2020 
Απόφασης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου με θέμα 
τη «μη έγκριση αιτήματος αποκατάστασης και βελτίωσης 
βατότητας υφιστάμενου δρόμου προς την κορυφογραμμή 
“Σμαϊλογγόσι”, Δ.Δ. Κάτω Χωριού, Δήμου Ιεράπετρας, Π.Ε. 
Λασιθίου”, καθώς υπάρχει εκκρεμοδικία, επειδή οι εργασίες 

βελτίωσης του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου υλοποιήθη-
καν χωρίς την απαιτούμενη έγκριση από πλευράς ΥΠΠΟΑ».
Ως προς τη διατήρηση του δρόμου, το ΚΑΣ γνωμοδότησε 
ομόφωνα ότι δεν υπάρχει αντίρρηση για λόγους ασφάλειας 
του δικτύου και εξυπηρέτησης της τοπικής κοινότητας, αφού 
εξασφαλιστούν οι σχετικές εγκρίσεις που απαιτούνται. Δεν 
διαπιστώνεται καταστροφή αρχαιοτήτων ή βλάβη στις υφι-
στάμενες αρχαιολογικές θέσεις και το περιβάλλον του αρχαι-
ολογικού χώρου Ισθμού Ιεράπετρας.
Το συγκεκριμένο έργο της αποκατάστασης του δρόμου δεν 
εμπίπτει στους περιορισμούς της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΣΔΑΠΚ/
ΕΦΑΛΑΣ/462079/329995/5050/25-9-2018 απόφασης, η 
οποία αφορά αποκλειστικά στη χωροθέτηση και εγκατάσταση 
του αιολικού σταθμού, οι εργασίες του οποίου μπορούν να 
συνεχιστούν».

βΟΥΛΗ- Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΛΥΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟβΛΗΜΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΜΕΙΝΕΙ ΣΙΣΥΦΕΙΟ ΕΡΓΟ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΑΝ ΤΙΣ 
βΙΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΑΛΑΚΑΣΑ 
Και δήλωσαν τη συμπαράστασή τους στον δήμαρχο Ωρωπού

«ΔΕΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ» ΣΤΟΝ ΙΣΘΜΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Λέει το ΚΑΣ, που απέρριψε ιεραρχική προσφυγή εταιρείας εκμετάλλευσης αιολικής ενέργειας
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Στο 60% από το 50% που ήταν έως σήμερα, αυξάνεται η πλη-
ρότητα των επιβατηγών πλοίων σύμφωνα με το αναθεωρη-
μένο πρωτόκολλο για τα πλοία της ακτοπλοΐας και στο 65% 
από το 55% στα πλοία που διαθέτουν καμπίνες.
Αυξάνεται επίσης σε 2 (από 1) το όριο ατόμων ανά καμπίνα, 
ενώ διατηρείται το αντίστοιχο όριο των τεσσάρων (04) ατό-
μων αν πρόκειται για οικογένεια ή ΑμεΑ με τον συνοδό τους. 

Για το θέμα της αναθεώρησης του πρωτοκόλλου επιβατών 
στα πλοία της ακτοπλοΐας υπήρξε η σύμφωνη γνώμη του 
υπουργείου Υγείας και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας.
Σχολιάζοντας την θετική αυτή εξέλιξη ο Υπουργός Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, εξέφρασε 
τις ευχαριστίες του προς τους επιβάτες, τα πληρώματα και 

τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για τη συνέπεια που επέδειξαν και 
εξακολουθούν να επιδεικνύουν στην τήρηση των μέτρων. 
«Όπως είχα δηλώσει από την πρώτη ημέρα εφαρμογής του 
πρωτοκόλλου», είπε, «αυτό θα συνεχίσει να αναθεωρείται, με 
βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα. Συνεχίζουμε με συνέπεια, 
μένουμε ασφαλείς». 

Για την καμπάνια προβολής της Πρέβεζας, «Πρέβεζα 2020: 
η Ασφάλεια της Ελευθερίας», που είχε ως αποτέλεσμα τη 
διπλή διεθνή αναγνώρισή της από το EUROPEAN BEST 
DESTINATION ως πέμπτου ασφαλέστερου προορισμού στην 
Ευρώπη, με την πρώτη ασφαλέστερη παραλία, ενημέρωσε 
τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, 
ο δήμαρχος Πρέβεζας, Νίκος Γεωργάκος. 
Μετά τη συνάντηση, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε: 
«Παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ μεγάλη 
ευχαρίστηση την τεράστια πρόοδο που κάνει η νέα δημαρ-
χιακή αρχή στην Πρέβεζα για την προβολή της πόλης, την 
τουριστική της ανάδειξη, την ψηφιακή της πρόοδο και την 
απορρόφηση των πόρων του ευρωπαϊκού προγράμματος 
Interreg. Γενικώς, έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο και τους 
ευχαριστούμε πολύ για αυτό». 
Από την πλευρά του ο Νίκος Γεωργάκος ανέφερε: 
«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα οι Δήμοι αποτέλεσαν 
σε άψογη συνεργασία με την ΚΕΔΕ και την Κυβέρνηση, την 
εμπροσθοφυλακή στην επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας 
και της εφαρμογής των αναγκαίων μέτρων στο πλαίσιο που 
τους αναλογούσε ώστε να βγούμε όλοι μαζί νικητές.  
Σήμερα, επισκέφθηκα τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσε-

ων, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επανεκκίνη-
σης της οικονομίας της χώρας, που αποτελεί και την βασική 
προτεραιότητα του πρωθυπουργού, με ιδιαίτερη χαρά, υπε-
ρηφάνεια αλλά και ευθύνη ως δήμαρχος Πρέβεζας που δίνει 
τη μάχη για την τρέχουσα τουριστική περίοδο. Το αποτέλεσμα 
της καμπάνιας προβολής της Πρέβεζας #Preveza2020_
BeSafe_BeFree! το οποίο ανέδειξε τα συγκριτικά πλεονε-
κτήματα του τόπου ως προς τις ανάγκες της πανδημίας στη 
νέα τουριστική περίοδο, αποτέλεσε το γεγονός που οδήγησε 
στη διπλή διεθνή αναγνώριση της πρώτης ασφαλέστερης 
παραλίας στην Ευρώπη, της ενιαίας ατελείωτης αμμουδιάς, 
καθώς και του πέμπτου ασφαλέστερου προορισμού από το 
EUROPEAN BEST DESTINATION. 
Η διάκριση αυτή αποτελεί εργαλείο αξιοποίησης για τους επι-
χειρηματίες του τουρισμού στην περιοχή μας αλλά και όλη την 
αγορά, η οποία αυτή τη στιγμή καλείται να σταθεί όρθια μέσα 
στις δύσκολες συνθήκες τις πανδημίας ώστε να βγούμε νικη-
τές και στη μάχη για την ανάταξη της οικονομίας. 
Η καμπάνια του Δήμου Πρέβεζας, «Πρέβεζα 2020 η Ασφάλεια 
της Ελευθερίας!» #Preveza2020_BeSafe_BeFree! σε συνδυ-
ασμό με τη διπλή διεθνή διάκριση, διαφήμισε το υψηλό επί-
πεδο ασφάλειας στην περίοδο της πανδημίας αλλά και τη μο-

ναδική ομορφιά της χώρας μας στα μεγαλύτερα διεθνή μέσα 
όπως το Forbes, τη Daily Mirror, καθώς και σε ΜΜΕ πολλών 
χωρών έχοντας ως μακροπρόθεσμο στόχο την ανάδειξη της 
περιοχής μας σε πόλο προσέλκυσης μεγάλων στρατηγικών 
ιδιωτικών επενδύσεων στον τουρισμό και όχι μόνο στην 
Πρέβεζα. 
Επέδωσα στον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων τα λο-
γότυπα της διπλής διεθνούς διάκρισης που έχουν πλέον στη 
διάθεσή τους οι επιχειρηματίες στην περιοχή μας καθώς και 
αυτό της καμπάνιας του δήμου Πρέβεζας, ευχαριστώντας τον 
για το ενδιαφέρον του να προωθήσει την επενδυτική δυναμι-
κή της περιοχής μας.  
Είμαι πεπεισμένος ότι ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ως άνθρωπος που γνωρίζει 
καλά την αγορά από όπου προέρχεται και ως υπουργός των 
έργων, θα σταθεί έμπρακτα κοντά στο project της ανάπτυξης 
και αναβάθμισης της περιοχής μας, που θα στηρίξει με μετρή-
σιμο τρόπο τους επιχειρηματίες της περιοχής μας και τον προ-
σκαλώ να επισκεφθεί την όμορφη και ασφαλή Πρέβεζα, γιατί 
γνωρίζω ότι έχει πολλούς και καλούς φίλους στον τόπο μας».

Παρουσίαση της προμελέτης του νέου κτιρίου της γενικής 
γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας στο Γουδή, παρα-
κολούθησαν χθες ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός, Χρίστος Δήμας, σε 
επίσκεψή τους στη γραμματεία, που πραγματοποιήθηκε από 
κοινού με τον πρόεδρο του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνη Παπα-
δημητρίου. 
Ο γενικός γραμματέας, Αθανάσιος Κυριαζής και το αρχιτεκτο-
νικό γραφείο, όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου, 
«παρουσίασαν το νέο σπίτι της έρευνας και της καινοτομίας το 
οποίο θα κατασκευαστεί με την ευγενική χορηγία του Ιδρύ-
ματος Ωνάση και θα αποτελέσει το πιο σύγχρονο κτίριο του 
Ελληνικού Δημοσίου, ικανό να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες 
ανάγκες και απαιτήσεις της γενικής γραμματείας». Για την 
μετεγκατάστασή του θα αξιοποιηθεί το Κέντρο Ιππασίας, ένα 

Ολυμπιακό ακίνητο το οποίο παρέμεινε εγκαταλελειμμένο για 
περισσότερο από μια δεκαετία. 
Δηλώσεις
Μετά την επίσκεψη, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Μετά από 15 χρόνια προσπά-
θειας, ως ελληνικό κράτος, να βρούμε ένα ευπρόσωπο κτίριο 
για τη γενική γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, με πρω-
τοβουλία που αναλάβαμε από την πρώτη ημέρα της θητείας 
μας, πλέον το μεγάλο έργο ξεκινάει. Χάρη στη χορηγία του 
Ιδρύματος Ωνάση και τη σύμβαση που υπογράφεται άμεσα 
και περνάει με νόμο από τη Βουλή των Ελλήνων, σε λίγους 
μήνες, η γ.γ. Έρευνας και Τεχνολογίας θα έχει το καινούργιο 
της σπίτι και μάλλον θα είναι ο ωραιότερος εργασιακός χώρος 
του ελληνικού κράτους».
Από την πλευρά του, ο αρμόδιος υφυπουργός για την Έρευνα 

και την Τεχνολογία, Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Από την πρώτη 
μέρα που αναλάβαμε, θέσαμε ως προτεραιότητα για λόγους 
ουσίας και συμβολισμού, την μετεγκατάσταση της γενικής 
γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας σε ένα νέο κτίριο, που 
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής και του αντικειμέ-
νου. Πρόκειται για ένα νέο χώρο-κόσμημα για την χώρα μας 
και ειδικότερα για την ερευνητική και επιστημονική κοινότητα, 
ενώ παράλληλα το ελληνικό Δημόσιο θα εξοικονομήσει περί-
που 450.000 ευρώ ετησίως μόνο από ενοίκια και μισθώσεις. 
Το νέο κτίριο αναμένεται να προσφέρει την κατάλληλη δομή 
για να αποκτήσουν η έρευνα και η τεχνολογία το δικό τους 
ψηφιακό, ανοικτό και διασυνδεδεμένο σπίτι, στην Ελλάδα του 
21ου αιώνα».

ΣΤΟ 60% ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Ο ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΕβΕΖΑΣ

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΠΙΤΙ» ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
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Σε περαιτέρω τροποποιήσεις του πτητικού της προγράμ-
ματος για το διάστημα Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 
2020, προχωρά η AEGEAN, βάσει της λίστας του Ευ-
ρωπαϊκού Οργανισμού για την Αεροπορική Ασφάλεια 
(EASA), όπως διαμορφώθηκε μετά την αξιολόγηση και 
κατηγοριοποίηση των προορισμών, λαμβάνοντας υπόψη 
τις τελευταίες ανακοινώσεις του υπουργείου Εξωτερικών 
και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για την εθνική 
πολιτική προσβασιμότητας. 
Ειδικότερα, από 15 Ιουνίου, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, αυ-
ξάνονται σταδιακά τόσο οι συχνότητες των πτήσεων εσω-
τερικού, από και προς όλα τα αεροδρόμια της χώρας, όσο 
και οι προορισμοί αλλά και οι συχνότητες εξωτερικού, από 
και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αντίστοιχα, από την 1η 
Ιουλίου, με τη σταδιακή άρση περαιτέρω περιορισμών, 
προβλέπεται νεότερη αύξηση συχνοτήτων προορισμών. 
Σημειώνεται ότι ειδικά για την Αγγλία, Ολλανδία, Ισπανία 
και Ιταλία, ενδέχεται να υπάρξουν περαιτέρω διαφορο-

ποιήσεις στο πρόγραμμα, ανάλογα με την απόφαση των 
αρχών, σχετικά με την επέκταση των αντίστοιχων ΝΟΤΑΜ 
απαγόρευσης πτήσεων που σήμερα λήγουν στις 15 Ιου-
νίου 2020. 
Στους συνολικά 31 προορισμούς του εσωτερικού δικτύου, 
που δεν σταμάτησαν να εξυπηρετούνται καθ΄ όλη τη δι-
άρκεια των τελευταίων 3 μηνών, αυξάνεται σταδιακά και 
σημαντικά η συχνότητα πτήσεων, με στόχο και την κάλυ-
ψη αναγκών διασύνδεσης των νησιών με το εξωτερικό. 
Αντίστοιχα, έως τις 17 Ιουλίου, το πτητικό πρόγραμμα 
της Aegean θα καλύπτει 42 προορισμούς εξωτερικού από 
Αθήνα και τουλάχιστον 7 προορισμούς εξωτερικού από 
Θεσσαλονίκη. Επιπρόσθετα, μετά τις 15 Ιουνίου θα οριστεί 
η δραστηριότητα απευθείας πτήσεων εξωτερικού από τις 
βάσεις της εταιρείας σε Ηράκλειο, Ρόδο και Χανιά, με αφε-
τηρία τον Ιούλιο. 
Συνολικά, σε όλο το δίκτυο και από όλες τις βάσεις της, η 
Aegean εκτιμά ότι μέχρι 15 Ιουλίου θα εκτελούνται πε-

ρίπου 1.000 πτήσεις ανά εβδομάδα, οι οποίες στα τέλη 
Αυγούστου θα φτάσουν τις 1.600. Το συνολικό πτητικό 
πρόγραμμα και στην πλήρη ωρίμανσή του, εκτιμάται ότι 
θα υπολείπεται κατά περίπου 50% του προγράμματος, 
προ Covid-19. 
Για να διευκολυνθεί η προσαρμογή του επιβατικού κοι-
νού στη μεταβλητότητα των συνθηκών και, ειδικά έως 
15 Ιουνίου, η AEGEAN προσφέρει για όλες τις αγορές 
εισιτηρίων, προς όλους τους προορισμούς και σε όλες 
τις κατηγορίες ναύλων (από 29 ευρώ για εσωτερικό για 
ταξίδια από 01/07), τη δυνατότητα πολλαπλών αλλαγών 
χωρίς χρέωση rebooking fees, αλλά και 1 δωρεάν απο-
σκευή. Επιπλέον, για την ίδια περίοδο, η AEGEAN, μέσω 
της υπηρεσίας «Hold my Booking» παρέχει τη δυνατότητα 
κράτησης ναύλου και θέσης (χωρίς αρχική αγορά) για έως 
και 14 ημέρες, με κόστος μόλις 3 ευρώ για το εσωτερικό 
και 6 ευρώ για το εξωτερικό (αφορά κρατήσεις που θα 
πραγματοποιηθούν έως και 15/6/2020).

Για πρώτη φορά, μετά το 2016, επικαιροποιείται για την 
Ελλάδα η βάση δεδομένων του Cedefop (Ευρωπαϊκό Κέ-
ντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης), 
με την συμβολή της κοινότητας των εμπειρογνωμόνων 
για τη μαθητεία του Cedefop, στην οποία έχει επιλεγεί και 
στέλεχος του ΥΠΑΙΘ.
Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, στη νέα βάση 
δεδομένων παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε ευρωπα-
ϊκή βάση δεδομένων και το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη 
Μαθητείας» της Ελλάδας (https://www.cedefop.europa.
eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/
a ppr en t ice s hip-sche me s /s chem e- f iches/epal-
apprenticeships).
«Συνεχίζουμε την προσπάθεια για την ενίσχυση της επαγ-

γελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθη-
σης στη χώρα, επεκτείνουμε τις διεθνείς μας συνέργειες», 
τονίζει σε σχετική ανακοίνωση το υπουργείο. 
Όπως ενημέρωσε, η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, και ει-
δικότερα το Τμήμα Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. και Μάθησης στο 
χώρο εργασίας, βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία με τους 
Ευρωπαίους ομολόγους τους και θεωρούν ιδιαίτερα ση-
μαντικό και αναγκαίο να παρέχεται πληροφόρηση σε κάθε 
ενδιαφερόμενο για τις δυνατότητες που προσφέρουν τα 
σχήματα μαθητείας στην Ελλάδα. 
Επιπλέον, στη βάση δεδομένων έχει αναρτηθεί δελ-
τίο με στοιχεία για τα σχήματα μαθητείας στην Ελλάδα 
(https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-

resources/data-visualisations/apprenticeship-schemes/
country-fiches/greece). Περιλαμβάνει πληροφορίες για 
τους φορείς υλοποίησης, το θεσμικό πλαίσιο, το προφίλ 
των συμμετεχόντων και αναλυτικές πληροφορίες (διάρ-
κεια, εναλλαγή μεταξύ εκπαιδευτικής δομής και φορέα 
απασχόλησης, αμοιβή, προσόντα κλπ.) στα σχήματα μα-
θητείας.
Στοιχεία του Cedefop για τα σχήματα μαθητείας των 
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται 
στον εξής σύνδεσμο: https://www.cedefop.europa.eu/
en/publications-and-resources/data-visualisations/
apprenticeship-schemes/scheme-fiches

«Εργαζόμαστε με αμείωτους ρυθμούς για να γίνει η ανα-
κύκλωση αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των 
εργαζομένων αλλά και των πολιτών», τόνισε ο περιφε-
ρειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης κατά την παράδοση 62 
κάδων εσωτερικής ανακύκλωσης και χωριστής συλλογής 
πλαστικών, μεταλλικών και χάρτινων συσκευασιών, για 
να τοποθετηθούν σε όλους τους χώρους των Περιφερεια-
κών Ενοτήτων Νότιου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων.

Tον κ. Πατούλη υποδέχθηκαν οι αντιπεριφερειάρχες 
Ν. Τομέα Δ. Νάνου και Νήσων Β. Θεοδωρακοπούλου 
– Μπόγρη και ο ίδιος ενημερώθηκε για σειρά υπηρεσι-
ακών ζητημάτων από τους εργαζόμενους. Τους ζήτησε 
να συμβάλλουν στην υλοποίηση του προγράμματος ανα-
κύκλωσης επισημαίνοντας ότι πρώτη η Περιφέρεια και οι 
εργαζόμενοι της πρέπει να δίνουν το θετικό παράδειγμα 
προκειμένου να γίνει η ανακύκλωση αναπόσπαστο μέρος 

της καθημερινότητάς μας. «Στόχος είναι να περιοριστεί 
δραστικά η ποσότητα του σύμμεικτου σκουπιδιού που κα-
ταλήγει στη Φυλή. Εάν θέλουμε να βελτιωθεί το επίπεδο 
της ποιότητας ζωής μας οφείλουμε να προχωρήσουμε σε 
ριζοσπαστικές αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των απορ-
ριμμάτων» τόνισε ο κ. Πατουλης. 

Η AEGEAN ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΤΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Αυξάνονται οι συχνότητες των πτήσεων

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗ βΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ CEDEFOP

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
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Νέους στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλ-
λαγής, θέτει η COSMOTE, στο πλαίσιο της στρατηγικής της 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη, «αναγνωρίζοντας ότι η κλιματι-
κή αλλαγή αποτελεί ένα παγκόσμιο ζήτημα, με σημαντικές 
επιπτώσεις σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες και την 
ανθρώπινη ζωή», όπως γράφει το economix.gr
Η εταιρία θέτει ως «προθεσμία» το 2021 για την αποκλει-
στική χρήση ΑΠΕ για την ηλεκτροδότηση του Ομίλου, ενώ 
μέχρι το 2030 θα έχει επιτευχθεί 90% μείωση των άμεσων 
και έμμεσων εκπομπών CO2.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, μέσα στην επό-
μενη δεκαετία, ο Όμιλος ΟΤΕ δεσμεύεται σε τρεις στόχους 
για την κλιματική αλλαγή -σε επίπεδο Ομίλου Deutsche 
Telekom- οι οποίοι πιστοποιήθηκαν το 2019 από το 
Science Based Targets Initiative και είναι συμβατοί με τις 
μειώσεις εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, που απαιτού-
νται προκειμένου να επιτευχθεί ο περιορισμός της αύξη-
σης της θερμοκρασίας στον πλανήτη κατά 1,5ο C.
Συγκεκριμένα, δεσμεύεται για:
-100% χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για 
τις ανάγκες του Ομίλου σε κατανάλωση ηλεκτρισμού, έως 
το 2021
-90% μείωση των άμεσων (scope 1) και έμμεσων (scope 
2) εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου – CO2 έως το 2030 

(σε σχέση με το 2017)
-25% μείωση των λοιπών έμμεσων εκπομπών CO2 (scope 
3) ανά πελάτη (προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, πάγιος 
εξοπλισμός και χρήση προϊόντων και υπηρεσιών) έως το 
2030
Οι στόχοι για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 
εντάσσονται στη συνολική περιβαλλοντική στρατηγική 
του Ομίλου, η οποία περιλαμβάνει μία σειρά από δράσεις 
στους τομείς της κυκλικής οικονομίας, της κατανάλωσης 
ενέργειας και της διαχείρισης αποβλήτων.
«Η κλιματική αλλαγή αποτελεί σήμερα μία από τις με-
γαλύτερες προκλήσεις της ανθρωπότητας. Η κρίση του 
covid-19 ανέδειξε ακόμη περισσότερο την αναγκαιότητα, 
όλοι, σαν παγκόσμια κοινότητα, να δράσουμε άμεσα για 
την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του φυσικού 
περιβάλλοντος. Θέτοντας φιλόδοξους στόχους που σχε-
τίζονται με την κλιματική αλλαγή, ο Όμιλος ΟΤΕ αναλαμ-
βάνει το δικό του μερίδιο ευθύνης και επιλέγει τον δρόμο 
προς τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Σε αυτόν το δρόμο, η ψηφιακή τεχνολογία είναι σύμμαχός 
μας, ώστε να ενισχύσουμε την ανάπτυξη και την πρόοδο, 
μειώνοντας ταυτόχρονα το περιβαλλοντικό μας αποτύ-
πωμα. Με την βοήθεια της τεχνολογίας, μπορούμε να 
προστατεύσουμε τον πλανήτη μας και να φτιάξουμε έναν 

κόσμο καλύτερο, για εμάς και τα παιδιά μας» δήλωσε ο 
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, 
Μιχάλης Τσαμάζ.
Σε ό,τι αφορά τις δράσεις της COSMOTE για το περιβάλλον 
το 2019, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η 
εταιρεία εξασφάλισε 100% ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ 
μέσω εγγυήσεων προέλευσης από τη ΔΕΗ και εξοικονό-
μησε 37,7 GWh ενέργειας (αντίστοιχη της κατανάλωσης 
μίας πόλης 22.000 κατοίκων). Επίσης, μέσα από την πρω-
τοβουλία #Zeroplastic, πέτυχε 58% μείωση στη χρήση 
των πλαστικών μπουκαλιών μίας χρήσης και μηδένισε τη 
χρήση των πλαστικών ποτηριών στις εγκαταστάσεις του 
Ομίλου, αλλά και της πλαστικής σακούλας στα καταστή-
ματα COSMOTE.
Επιπλέον, ανακύκλωσε 99 τόνους υλικών (πχ χαρτί, υλικά 
συσκευασίας, μελανοδοχεία, μικρές ηλεκτρικές & ηλε-
κτρονικές συσκευές, οικιακές μπαταρίες, λαμπτήρες) μέσα 
από το πρόγραμμα ανακύκλωσης για τους εργαζομένους 
του, και πάνω από 50 τόνους υλικών (πχ τηλεφωνικές 
συσκευές, μπαταρίες, μελάνια εκτυπωτών), μέσα από το 
πρόγραμμα ανακύκλωσης των καταστημάτων COSMOTE 
και ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Συνολικά, ο Όμιλος ΟΤΕ διαχειρίστηκε 
εναλλακτικά το 89% των παραγόμενων απορριμμάτων 
του, σχεδόν 5 χιλιάδων τόνων.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, συμμετέχει στον 
κύκλο διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει, με αφορμή την 
έγκριση του σχεδίου του Δήμου της Αθήνας για «επιβολή 
προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων και ρυθμίσεων, 
στην περιοχή του Κέντρου της Αθήνας, για την αντιμετώ-
πιση σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας λόγω κορoνο-
ϊού» και την αντίστοιχη υπουργική απόφαση. Σε τηλεδι-
άσκεψη που οργάνωσε στις 2 Ιουνίου 2020, ο επικεφαλής 
της παράταξης «Ανοιχτή Πόλη», Νάσος Ηλιόπουλος, ο 
πρόεδρος του ΒΕΑ Παύλος Ραβάνης, εξέφρασε τους προ-
βληματισμούς του επιμελητηρίου, για την απρόσκοπτη 
λειτουργία των μικρών, ιστορικών επιχειρήσεων του κέ-
ντρου, ή και για την επιβίωσή τους σε ενδεχόμενη αλλαγή 
της χρήσης γης στην περιοχή, σύμφωνα με την γενικότερη 
πρόταση ανάπλασης. 
Ένας από τους πιθανά επηρεαζόμενους κλάδους - που 
αριθμεί στην περιοχή πάνω από 150 επιχειρήσεις – μέλη 

του επιμελητηρίου - είναι αυτός, της αργυροχρυσοχοΐας. 
Εκπρόσωποι του Συλλόγου Αργυροχρυσοχόων Αθήνας, 
που βρίσκονται σε στενή συνεργασία με το ΒΕΑ, με παρέμ-
βασή τους τόνισαν, ότι η κατασκευή των κοσμημάτων, 
στηρίζεται κατά κύριο λόγο, στην άρρηκτη συνεργασία 
μεταξύ των τεχνιτών του κλάδου. Η τεχνική και αισθητική 
αξία του προϊόντος τους βασίζεται κυρίως, στην ανάπτυξη 
δεσμών και σχέσεων που εξυπηρετούνται από την συστέ-
γαση και την συνύπαρξη. Ιστορικά άλλωστε, και από πα-
ραδείγματα σε όλες τις χώρες της Μεσογείου, η μικρή βι-
οτεχνία, η χειροτεχνία και καλλιτεχνική δημιουργία, όπως 
το κόσμημα, στεγάζονται και αναπτύσσονται στο ιστορικό 
κέντρο των πόλεων. «Ένα μελίσσι ελληνικής παραγωγής 
και δημιουργίας, που απαιτείται να υποστηριχθεί για να 
υπάρχει και να αναπτύσσεται» όπως σημειώνεται σε ανα-
κοίνωση του επιμελητηρίου. 
Ο πρόεδρος και η διοίκηση του ΒΕΑ έχει ζητήσει ήδη, συ-

νάντηση με τον δήμαρχο της Αθήνας, κ. Μπακογιάννη, 
προκειμένου να θέσουν τις προτάσεις τους, για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη των μικρών, χαμηλής όχλησης μεταποιητικών 
επιχειρήσεων του κέντρου, που αφορούν την αδειοδότη-
σή τους, τον εκσυγχρονισμό τους και την θέσπιση κινή-
τρων, για το σύγχρονο περιβαλλοντικό αποτύπωμά τους 
στην περιοχή. 
«Αναμένουμε τη μελέτη για όλη την περιοχή, που θα έχει 
λάβει υπόψη της τους παράγοντες που αφορούν την 
άσκηση της υγιούς επιχειρηματικότητας, χωρίς αποκλει-
σμούς, και η οποία θα συνδυάζεται με τη διευκόλυνση 
των πολιτών και την τουριστική ανάπτυξη. Και ασφαλώς, 
αναμένουμε την διευρυμένη Διαβούλευση, με πρωτοβου-
λία του Δημάρχου, για να καταθέσουμε ολοκληρωμένη 
πρότασή μας», επισημαίνει, ο πρόεδρος Π. Ραβάνης.

COSMOTE: ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΟΣ
Έως το 2021 αποκλειστική χρήση ΑΠΕ για την ηλεκτροδότηση του Ομίλου

ΤΟ βΕΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Την ισχυρή δέσμευσή τους απέναντι στην τριμερή συνερ-
γασία Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, με την υποστήριξη 
των Ηνωμένων Πολιτειών, επαναβεβαιώσαν όλα τα μέλη 
της συμμαχίας κατά τη χθεσινή διαδικτυακή συζήτηση 
στρογγυλής τραπέζης με θέμα «O East Med, η τριμερής 
συνεργασία (Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ) και ο ρόλος της 
στην περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια και οικονομική 
συνεργασία την εποχή του COVID-19 και εφεξής» που 
διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμε-
λητήριο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Αλέκου Πολίτη στο 
economix.gr
Ο υπουργός Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, επεσήμανε 
ότι οι χώρες της τριμερούς συνεργάζονται τόσο για την 
υλοποίηση του αγωγού East Med όσο και για την ηλε-
κτρική διασύνδεση Ισραήλ – Κύπρου – Κρήτης καθώς 
και στο πλαίσιο του East Med Gas Forum (EMGF) που λει-
τουργεί πλέον ως περιφερειακός οργανισμός. Ανέδειξε δε, 
την ανάγκη να επεκταθεί η τριμερής συνεργασία και στην 
πράσινη ενέργεια σημειώνοντας ότι, πέρα από το φυσι-
κό αέριο «που αποτελεί το καύσιμο του μέλλοντος», θα 
πρέπει η συνεργασία να ασχοληθούν και με θέματα που 
αφορούν την ηλεκτροκίνηση, την ενεργειακή επάρκεια 
και άλλες μορφές «πράσινης» πολιτικής.
O ισραηλινός υπουργός Ενέργειας, Γιούβαλ Στάινιτζ, 
απάντησε σε όσους κάνουν λόγο περί δυσκολιών που θα 
αντιμετωπίσει ο αγωγός λόγω της υγειονομικής κρίσης 
υπενθυμίζοντας ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον τέσσε-
ρα χρόνια για την ολοκλήρωση της κατασκευής του, με 

αποτέλεσμα να μη δημιουργούν πρόβλημα οι τιμές που 
διαμορφώνονται προσωρινά στην αγορά. Τόνισε δε, ότι 
ο αγωγός θα συνεισφέρει στην ενεργειακή ασφάλεια της 
Ευρώπης τόσο λόγω των τεχνικών προδιαγραφών του 
όσο και χάρη στη διέλευσή του από τρεις ισχυρές Δημο-
κρατίες. «Θα πρέπει να φέρουμε πίσω στις συζητήσεις για 
το πρότζεκτ την Ιταλία», κατέληξε ο ισραηλινός υπουργός 
εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι οι συγκυρίες θα επιτρέ-
ψουν αυτή την εξέλιξη στο προσεχές διάστημα.
Από την κυπριακή πλευρά ο υπουργός Ενέργειας, Γιώργος 
Λακκοτρύπης, σημείωσε ότι η τριμερής σχέση δίνει σε διε-
θνείς κολοσσούς την ευελιξία να υπογράψουν συμφωνίες 
αξίας δισεκατομμύριων για ενεργειακά πρότζεκτ στην πε-
ριοχή ενώ συμπλήρωσε ότι πρόκειται για τρεις δημοκρα-
τικές χώρες με κοινό όραμα για την Ανατολική Μεσόγειο. 
Ο κ. Λακκοτρύπης επανέλαβε ότι η συμμαχία δε στρέφεται 
εις βάρος καμίας τρίτης χώρας ενώ, αναφορικά με τις επι-
σημάνσεις για στοχοποίηση της Τουρκίας, απέρριψε τους 
ισχυρισμούς σχολιάζοντας πως η Άγκυρα αποφεύγει να 
καθίσει στο τραπέζι των συζητήσεων για τα ενεργειακά 
και αναλώνεται σε παράνομες ενέργειες στην κυπριακή 
ΑΟΖ. Τέλος, υπενθύμισε ότι η Τουρκία προχωρά στην έκτη 
γεώτρησή της στην κυπριακή ΑΟΖ.
ΗΧΗΡΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Ηχηρή ήταν και η υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών 
αναφορικά με την τουρκική προκλητικότητα και τις πα-
ράνομες ενέργειες εις βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου. 
«Να σταματήσουν όλες οι προκλητικές ενέργειες που μπο-

ρεί να υπονομεύσουν την επενδυτική εμπιστοσύνη και την 
πολιτική σταθερότητα στην περιοχή», τόνισε χαρακτηρι-
στικά ο ο Αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος 
για θέματα Ενέργειας Φράνσις Φάνον.
Ο κ. Φάνον, αναφερόμενος στο Μνημόνιο Κατανόησης 
μεταξύ Άγκυρας και Τρίπολης, ξεκαθάρισε πως οι διμερείς 
συμφωνίες δεν μπορούν να θίγουν τα συμφέροντα τρί-
των χωρών, όπως η Ελλάδα. Τόνισε ακόμη ότι «το διεθνές 
δίκαιο της θάλασσας αναγνωρίζει ότι τα νησιά έχουν ΑΟΖ 
και υφαλοκρηπίδα όπως κάθε άλλη περιοχή» ενώ σημεί-
ωσε ότι η Τουρκία είναι κρίσιμη δύναμη και θα πρέπει να 
παραμείνει προσηλωμένη στη Δύση. Ο κ. Φάνον, ακολου-
θώντας το διπλωματικό πρότυπο, δεν προέβη σε κάποιο 
σχολιασμό για τα σενάρια περί κλιμάκωσης της έντασης 
μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας αλλά επεσήμανε ότι οι ΗΠΑ 
εργάζονται προκειμένου να αποφευχθεί αυτό το σενάριο.
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Αμερικανός πρέσβης στην 
Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, που σημείωσε ότι η αμερικανική κυ-
βέρνηση κοιτάει προς την Ανατολική Μεσόγειο ενώ εξήρε 
τη διμερή ελληνοαμερικανική συνεργασία τονίζοντας πως 
«η ενέργεια είναι ένα από τα σημεία – κλειδί για τη διμερή 
σχέση μας με την Ελλάδα» και συμπληρώνοντας πως «η 
Ελλάδα έχει κάνει σπουδαία βήματα για την ενεργειακά 
ασφάλεια». «Η συνεργασία μας με την Ελλάδα, το Ισρα-
ήλ και την Κύπρο συγκεντρώνει τρεις δημοκρατίες, τρεις 
χώρες που απολαμβάνουν μια ισχυρή, δυναμική σχέση με 
τις Ηνωμένες Πολιτείες», κατέληξε ο Αμερικανός πρέσβης.

Ολοκληρώθηκε στην ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση 
και ψήφιση των άρθρων του νομοσχεδίου του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την αναβάθ-
μιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα, όπως 
μεταδίδει το ΑΠΕ.
Σημειώνεται ότι υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου είχαν 
ταχθεί η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, ενώ καταψήφισαν το 
ΚΚΕ, η ΕΛ.ΛΥ και το ΜεΡΑ25. 
Κλείνοντας την διήμερη συζήτηση και απαντώντας στην 
αντιπολίτευση, που του ζήτησε να ξεκαθαρίσει αν είναι 
στις προθέσεις του η ιδιωτικοποίηση του ΕΛΓΑ, ο υπουρ-

γός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης, διαβεβαίωσε 
ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η εξυγίανση του οργανι-
σμού και η καλύτερη ασφαλιστική κάλυψη των αγροτών, 
ενώ επικαλέστηκε το προεκλογικό πρόγραμμα της ΝΔ, 
που αναφέρεται σε συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.
«Στόχος μας είναι να γίνει μια ευρύτερη συζήτηση πάνω 
στα κρίσιμα ζητήματα του ΕΛΓΑ, που θα αφορά την ανα-
μόρφωση του κανονισμού, τις εισφορές, τις κατανομές 
αλλά και τις ζημιές», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Βορίδης 
και συμπλήρωσε:
«Το πρόγραμμα της ΝΔ που ψηφίστηκε και εγκρίθηκε 

από τον ελληνικό λαό, μιλά για συμμετοχή του ιδιωτικού 
τομέα ασφάλισης στη γεωργική ασφάλιση. Η μορφή, ο 
τρόπος, η έκταση που θα πάρει, αποτελούν αντικείμενο 
μεγαλύτερης συζήτησης. Αυτό δεν εξαρτάται από μένα. 
Εξαρτάται από το τι θέλουν οι εταιρίες, τι θέλει η άλλη 
πλευρά. Δική μας προϋπόθεση είναι να βελτιώσουμε τη 
γενική ασφάλιση για τον παραγωγό, ώστε να βρίσκεται σε 
καλύτερη ασφαλιστική θέση από ό,τι σήμερα. Η συζήτηση 
θα γίνει την ώρα που πρέπει, με τους όρους που πρέπει, 
και θα γίνει πολύ αναλυτικά».

EAST MED: ΙΣΧΥΡΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
«3+1» - ΟΙ ΗΠΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
Βορίδης: Στόχος μας η εξυγίανση του ΕΛΓΑ και η καλύτερη ασφαλιστική κάλυψη των αγροτών με συμμετοχή και του ιδιωτικού τομέα
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Σε λειτουργία θα τεθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα το MyΚEP 
live για την εξ αποστάσεως επικοινωνία πολιτών με εκπροσώ-
πους των ΚΕΠ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. Έτσι πρόκειται να απλου-
στευτεί η διαδικασία έκδοσης μιας σειράς πιστοποιητικών όπως 
οικογενειακής κατάστασης, γάμου κ.α. από τα δημοτολόγια, λη-
ξιαρχεία, αλλά και η διαδικασία για χορήγηση ειδικών επιδομά-
των του ΕΟΠΠΥ για ειδικές θεραπείς, εργοθεραπείες, λογοθερα-
πείες κ.α., ενώ σε περίπου ένα δίμηνο αναμένεται και το μητρώο 
διαδικασιών όπου θα καταγραφούν και θα οριζόνται όλες οι 
διαδικασίες του κράτους. Αυτά είναι ορισμένες από τις αλλαγές 
που φέρνει σύντομα το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυ-
ριάκος Πιερρακάκης σε διαδικτυακή συζήτηση με κύριο θέμα: 
«Πώς θα γίνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους». 
Την συζήτηση διοργάνωσε ο ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός 
ερευνητικός οργανισμός, διαΝΕΟσις και συντονιστής ήταν ο 
διευθυντής περιεχομένου της διαΝΕΟσις, Θοδωρής Γεωργα-
κόπουλος ο οποίος μετέφερε στον υπουργό τις ερωτήσεις των 
συμμετεχόντων που έθεταν τα ερωτήματά τους ζωντανά μέσω 
διαδικτυακής πλατφόρμας.

Μεταξύ των ερωτήσεων που κλήθηκε να απαντήσει ο κ. Πιερ-
ρακάκης ήταν και για τα ανοιχτά δεδομένα του Δημοσίου λέγο-
ντας χαρακτηριστικά ότι δρομολογήθηκε η διάθεση σε πολίτες 
και επιχειρήσεις δεκάδων συνόλων ανοιχτών δεδομένων, και 
τα οποία πρόκειται, μάλιστα, να διατεθούν δωρεάν.
Ο υπουργός αναφέρθηκε στο θέμα των κινηματογραφικών πα-
ραγωγών στην Ελλάδα τονίζοντας ότι με το νέο σχέδιο νόμου 
ενισχύεται η παραγωγή οπτικοακουστικών έργων, καθώς αυ-
ξάνεται το ποσό της επιχορήγησης από 35% σε 40%, ενώ δίνο-
νται και φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις που ασχολούνται 
με την παραγωγή. Παράλληλα, επεσήμανε ότι σε συνεργασία με 
το υπουργείο Πολιτισμού αναμένεται να μελετηθεί η γραφειο-
κρατία των παραγωγών.
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στις συνεργασίες και 
με άλλα υπουργεία όπως το υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά 
με απλουστεύσεις που πρόκειται να γίνουν στο άμεσο χρονικό 
διάστημα με στόχο την επιτάχυνση της δικαιοσύνης, υπογράμ-
μισε ότι ο διαγωνισμός για τις αστυνομικές ταυτότητες είναι σε 
εκκρεμμότητα, ωστόσο προτεραιότητα είναι να λυθεί το ζήτημα 
με τον προσωπικό αριθμό που θα έχει ο κάθε πολίτης ο οποίος 

θα εκδίδεται με την γέννηση. Ο υπουργός μίλησε για την Ψηφι-
ακή Ακαδημία Πολιτών, η οποία είναι διαθέσιμη, μέσω του gov.
gr, σε όλους τους πολίτες που θέλουν να βελτιώσουν τις ψη-
φιακές τους δεξιότητες και πρόσθεσε ότι άμεσα θα υπάρχει και 
ένα τεστ για όσους θελήσουν να εξετάσουν το επίπεδό τους στις 
ψηφιακές δεξιότητες και να συμμετέχουν στην σχετική διαδικτυ-
ακή πλατφόρμα. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην πανδημία, η 
οποία λειτούργησε καταλυτικά όσον αφορά στην ταχύτητα με 
την οποία πραγματοποιήθηκαν πολλές ψηφιακές εφαρμογές 
που διευκόλυναν την ζωή των πολιτών και υπογράμμισε ότι 
«το έργο είναι πολύ μεγάλο, οι περισσότερες διαδικασίες που 
θα πρέπει να απλουστευστούν είναι πολλές. Το διακύβευμα για 
εμάς είναι να συνεχίσουμε με την ίδια ταχύτητα». Η συζήτηση 
έκλεισε με τον υπουργό να τονίζει ότι «η διαλειτουργικότη-
τα είναι ο πυρήνας της τεχνητής νοημονσύσης». Όσο για τις 
ερωτήσεις που δεν πρόλαβαν να απαντηθούν θα σταλούν στο 
γραφείο του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να τις 
μελετήσει.

Παρατείνονται αυτοδικαίως για ένα επιπλέον έτος από τη λήξη 
τους, κατόπιν αίτησης του μισθωτή, οι μισθώσεις δημοτικών 
ακινήτων στα οποία στεγάζονται επιχειρήσεις με εκμισθωτή 
δήμο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού, οι οποίες 
λήγουν έως 31/12/2020. Αυτό προβλέπει τροπολογία του 
υπουργείου Εσωτερικών, που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο 
του υπουργείου Παιδείας «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες 
διατάξεις». Η παράταση –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ισχύει και για 
μισθώσεις εντός κοινοχρήστων χώρων που ανήκουν σε ΟΤΑ. 
Δυνατότητα παράτασης ενός έτους δίνεται, επίσης, και στις συμ-

βάσεις μίσθωσης κυλικείων δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμι-
ας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λήγουν 30/06/2020, 
εφόσον δεν έχει δημοσιευτεί διακήρυξη νέου διαγωνισμού. 
Έως την ίδια ημερομηνία, είναι δυνατή η εκ μέρους του μισθω-
τή πρόωρη λύση συμβάσεων μίσθωσης κυλικείων δημοσίων 
σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
χωρίς την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του εκ-
μισθωτή, η οποία και επιστρέφεται στον μισθωτή στο ακέραιο.
Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, οι διατάξεις κρίνο-
νται απαραίτητες διότι στην παρούσα οικονομική συγκυρία, οι 

ρυθμίσεις για τις μισθώσεις είναι επιβεβλημένες για λόγους επα-
νεκκίνησης της οικονομικής δραστηριότητας η οποία επλήγη σε 
μεγάλο βαθμό από τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVlD-19. 
Επιχειρείται, επιπλέον, ο μετριασμός των οικονομικών επι-
πτώσεων των μισθωτών σχολικών κυλικείων, εξαιτίας της 
αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, αλλά και της 
επακόλουθης απαγόρευσης λειτουργίας αυτών μετά την επα-
ναλειτουργία των σχολείων.

Τη νέα έξοδο της χώρας στις αγορές μέσα στο επόμενο δίμηνο, 
προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκού-
ρας. Δήλωσε χαρακτηριστικά, ότι «πιθανόν τον Ιούνιο ή τον 
Ιούλιο να υπάρξει νέα έκδοση ομολόγου», προσθέτοντας ότι 
«είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει η τακτική επικοινωνία με 
τις αγορές». 
Άλλωστε, όπως είπε (στον τηλεοπτικό σταθμό ACTION24), τα 
κεφάλαια από τις εκδόσεις των ομολόγων αποτελούν μέρος 
των ποσών που δαπανώνται για τα μέτρα στήριξης. Καθώς 
έως σήμερα δεν έχει εισρεύσει ούτε ένα ευρώ από τα ευ-
ρωπαϊκά κονδύλια, τα υπόλοιπα ποσά προέρχονται από τα 

έσοδα του Προϋπολογισμού, από τα ταμειακά διαθέσιμα των 
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και από την αύξηση του δα-
νεισμού μέσω εντόκων γραμματίων. Πρόσθεσε δε, ότι και τον 
Μάιο υπάρχει μεν μεγάλη απόκλιση στο σκέλος των εσόδων 
του Προϋπολογισμού, αλλά «όχι αρνητικές εκπλήξεις», ενώ 
για ενδεχόμενο δανεισμό από τον ESM, ανέφερε πως «είναι 
ένα ακόμη διαθέσιμο όπλο στη φαρέτρα, ώστε εάν υπάρξει 
ανάγκη, να αξιολογηθεί την κατάλληλη στιγμή».
Ερωτηθείς για το ύψος της ύφεσης εφέτος, απάντησε ότι έως 
τώρα δεν έχουν αλλάξει οι εκτιμήσεις για μείωση του ΑΕΠ έως 
13,2% χωρίς τη λήψη των μέτρων και έως 8% μετά τα μέτρα. 

Για την επικαιροποίηση των στοιχείων, θα ληφθούν υπόψη η 
πορεία του ΑΕΠ το α’ τρίμηνο (δημοσιοποιείται σήμερα από 
την ΕΛΣΤΑΤ), η εκτέλεση του Προϋπολογισμού το καλοκαί-
ρι, καθώς και εάν θα υπάρξουν εφέτος εκταμιεύσεις από το 
«Ταμείο Ανάκαμψης». Στο ενδεχόμενο δε επανεμφάνισης της 
πανδημίας από το φθινόπωρο, δήλωσε ότι αυτό «το έχουμε 
ενσωματώσει στο δυσμενές σενάριο, ώστε να υπάρχουν δια-
θέσιμοι πόροι και τον Σεπτέμβριο». Έκανε λόγο, τέλος, για εξά-
ντληση όλων των περιθωρίων το 2021 για μειώσεις φόρων 
και ασφαλιστικών εισφορών, υπό την αίρεση ότι θα ισχύει το 
βασικό σενάριο.

ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ MyKEP LIVE ΚΑΙ Η ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ
MΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Χ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: ΠΙΘΑΝΗ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΔΙΜΗΝΟ
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Ξεκινάει η εγκατάσταση του εργολάβου που θα αναλάβει τις 
κατεδαφίσεις των διαφόρων δομών εντός της έκτασης του 
πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού. Πρόκειται για πρόδρομες 
εργασίες του κυρίως έργου της ανάπτυξης, οι οποίες χρηματο-
δοτούνται από τη Lamda Development, την παραχωρησιούχο 
της έκτασης του Ελληνικού.
Η λύση αυτή υιοθετήθηκε προκειμένου να κερδηθεί χρόνος 
όσο εξελίσσεται η διαδικασία ανάθεσης άδειας λειτουργίας 
καζίνο, όπως αναφέρει ρεπορτάζ  του Ηλία Μπέλλου στην 
«Καθημερινή». Η τελευταία καθυστέρησε εξαιτίας προσφυ-
γών της Hard Rock International κατά της απόφασης της 
αρμόδιας Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (έπειτα 
από επίσης ομόφωνη εισήγηση της επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού) να την αποκλείσει εξαιτίας προβλημάτων με τον 
φάκελο της προσφοράς της και να προκρίνει την κοινοπραξία 
Mohegan/ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Οι προσφυγές αυτές δεν κατάφεραν να σταματήσουν τη δια-
δικασία που διενεργεί η Επιτροπή Παιγνίων, η οποία αξιολογεί 
στην παρούσα φάση την τεχνική προσφορά της Mohegan και 
πιθανολογείται πως εκτός απροόπτου έως τα τέλη του έτους θα 
έχει υπογραφεί και η σχετική σύμβαση για το καζίνο και θα έχει 

κυρωθεί και από τη Βουλή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, την κατεδάφιση έχει αναλάβει η 
Intrakat και αναμένεται πως το δεύτερο δεκαπενθήμερο του 
Ιουνίου θα έχουν επιτέλους «μπει μπουλντόζες» στο Ελληνι-
κό. Οι κατεδαφίσεις αφορούν κυρίως αυθαίρετα κτίρια και 
δομές, που προσεγγίζουν τα 900 και δεν έχουν χαρακτηριστεί 
διατηρητέα από τη σύμβαση παραχώρησης και το Κεντρικό 
Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Αδεια κατεδαφίσεων και 
άλλων εκσκαπτικών έργων για τη διαμόρφωση του χώρου 
δόθηκε βάσει νομοθετικής ρύθμισης που ψηφίστηκε από τη 
Βουλή νωρίτερα φέτος, στη διαπιστωτική πράξη (προβλεπό-
μενη από το άρθρο 67 του νόμου 4663/2020) για την έναρξη 
των εργασιών κατεδάφισης κτιρίων που βρίσκονται εντός του 
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, τη Δευτέρα, 
από το Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραμματείας 
Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας. Σύμφωνα με 
το υπουργείο Οικονομικών, «η διαπιστωτική πράξη εκδόθηκε 
εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων έναρξης των 
εργασιών και σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους στόχους της 
μεγάλης αυτής στρατηγικής επένδυσης». Υπενθυμίζεται πως η 
χορήγηση της άδειας καζίνο αποτελεί συμβατική προϋπόθεση 

για να καταβάλει η Lamda Development την πρώτη δόση του 
εφάπαξ τιμήματος για την παραχώρηση και να μεταβιβαστούν 
οι μετοχές της «Ελληνικό Α.Ε.» σε αυτήν.
Προ τεσσάρων εβδομάδων έγινε γνωστό πως το Συμβούλιο 
της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση αναστολής που είχε κα-
ταθέσει η Hard Rock International για το καζίνο στο Ελληνικό. 
Η Hard Rock ζητούσε να ακυρωθεί η απόφαση της Επιτροπής 
Παιγνίων η οποία την απέκλεισε λόγω σοβαρών παραλείψε-
ων, στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την παραχώρηση άδειας 
λειτουργίας καζίνο ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων.
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διαγωνισμού, το καζίνο 
που θα αναπτύξει, κατά πάσα βεβαιότητα, η Mohegan, θα πρέ-
πει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει ανάπτυξη ξενοδοχείου του-
λάχιστον 5 αστέρων με δυναμικότητα τουλάχιστον 2.000 κλι-
νών και καθαρή επιφάνεια χώρων για την εξυπηρέτηση των 
απαιτούμενων αναγκών τουλάχιστον 60.000 τετραγωνικών. 
Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει συνεδριακό και εκθεσιακό 
κέντρο τουλάχιστον 12.000 τετραγωνικών, χώρο για αθλητι-
κές και πολιτιστικές εκδηλώσεις με μίνιμουμ αριθμό θέσεων τις 
3.000, χώρο καζίνο τουλάχιστον 12.000 τετραγωνικών.

«Η Επόμενη Μέρα» είναι ο τίτλος του (ψηφιακού) 5ου Οικονο-
μικού Φόρουμ των Δελφών, που ξεκινάει την Τρίτη 9 Ιουνίου 
2020 στις 12.30 με εναρκτήρια ομιλία της Α.Ε. της Προέδρου 
της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, σύμφωνα με 
τον ιστότοπο της Καθημερινής. 
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης θα τι-
μήσει το Φόρουμ με μία σημαντική συζήτηση με τον ιστορικό 
Niall Ferguson, την Πέμπτη 11 Ιουνίου στις 17.15μμ.
Το συνέδριο θα διαρκέσει 4 ημέρες με 8ωρο καθημερινό πρό-
γραμμα, επικεντρωμένο στις προκλήσεις και τις δράσεις της 
επόμενης μέρας, μετά το φαινόμενο της πανδημίας που αλλάζει 
σιγά - σιγά τον κόσμο. 
Περισσότεροι από 200 καλεσμένοι ομιλητές από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό θα συμμετάσχουν στο συνέδριο, μεταξύ των 
οποίων οι Ευρωπαίοι Επίτροποι Στέλλα Κυριακίδου (Επίτροπος 
Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων), Olivér Varhelyi (Επίτροπος 
Γειτονίας και Διεύρυνσης), Kadri Simson (Επίτροπος Ενέργει-
ας), Ylva Johansson (Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων), ο 
Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοι-
νάς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Σερβίας  Aleksandar 
Vučić, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Edi Rama, ο πρωθυ-
πουργός  Βόρειας Μακεδονίας (2017-2020) Zoran Zaev, ο 
πρωθυπουργός της Σουηδίας (1991-1994) Carl Bildt, ο ανα-

πληρωτής Βοηθός Εξωτερικών των ΗΠΑ Matthew Palmer, o 
αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου  Tao Zhang, ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου Alan Wolff, κ.α.
Οι ενότητες που αφορούν τους  βασικούς άξονες της θεματολο-
γίας του ψηφιακού Φόρουμ είναι οι ακόλουθες:
-  Η Υγεία και οι πρωτοφανείς προκλήσεις που αντιμετωπίζο-
νται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, το Εθνικό Σύστημα Υγείας 
στην μετά-Covid-19 εποχή, τα θέματα της ψηφιοποίησης στον 
τομέα της Υγείας, οι προετοιμασίες για το ενδεχόμενο ενός 2ου 
κύματος κορωνοϊού σε Ευρώπη και Ελλάδα, και το θέμα της 
θεραπείας και των εμβολίων σχετικά με τον Covid-19
- Οι Γεωπολιτικές Εξελίξεις που διαμορφώνονται μετά την παν-
δημία και κυρίως οι νέες πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι 
προτεραιότητες της γερμανικής Προεδρίας,  με ποιους τρόπους 
η πανδημία αλλάζει τον κόσμο, η κρίση στα θέματα του Πα-
γκόσμιου Εμπορίου, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη 
Νοτιοανατολική Μεσόγειο, και η σταδιακή ενσωμάτωση των 
Βαλκανικών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
- H επιτάχυνση στην Ψηφιακή Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και 
ο ρόλος της Τεχνολογικής Προόδου στον εκσυγχρονισμό του 
κράτους, στην αντιμετώπιση της ανεργίας μέσω της ανάπτυξης 
των ψηφιακών δεξιοτήτων και του διττού συστήματος εκπαί-

δευσης, και στην εξέλιξη της ανταγωνιστικής ανάπτυξης
-Τα βήματα για μια γρήγορη Οικονομική Ανάκαμψη στην 
Ελλάδα στον τομέα των Επενδύσεων, Αναπτυξιακών Έργων, 
των Υποδομών, της Ενέργειας, της Παιδείας, του Τουρισμού, 
και του Αγροτικού τομέα
Επίσης, άλλα θέματα που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια 
του τετραήμερου είναι τα θέματα της κλιματικής αλλαγής, το 
κρίσιμο πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης, το μέλλον 
της ανάπτυξης των πόλεων στη μετά-Covid-19 περίοδο, το 
μέλλον της εργασίας, και τα θέματα ηγεσίας στις επιχειρήσεις. 
Κατά τη διάρκεια του τετραήμερου, θα πραγματοποιηθούν 
επίσης περισσότερες από 30 συζητήσεις με σημαντικές πολιτι-
κές και επιχειρηματικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό.
Οι περισσότερες συζητήσεις του Φόρουμ θα μεταδίδονται ζω-
ντανά από το Ζάππειο.
Το πρόγραμμα του συνεδρίου εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του 
συνεδρίου και θα μεταδοθεί σε live stream στο delphiforum.gr.
Η παρακολούθηση του online Φόρουμ είναι ελεύθερη με εγ-
γραφή στο delphiforum.gr

Η INTRAKAT ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
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Χθες η Επιτροπή ξεκίνησε το δεύτερο στάδιο της διαβούλευ-
σης με τις ευρωπαϊκές συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργα-
νώσεις σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης δίκαιων κατώτα-
των μισθών για όλους τους εργαζομένους στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Προηγήθηκε το πρώτο στάδιο της διαβούλευσης, 
το οποίο παρέμεινε ανοικτό από τις 14 Ιανουαρίου έως τις 
25 Φεβρουαρίου 2020 και στο οποίο η Επιτροπή έλαβε απα-
ντήσεις από 23 κοινωνικούς εταίρους σε ολόκληρη την ΕΕ. Η 
Επιτροπή, με βάση τις απαντήσεις που έλαβε, κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω δράση της 
ΕΕ. Τα πρόσφατα γεγονότα ενίσχυσαν περαιτέρω τις απαιτή-
σεις έναντι της ΕΕ για προσπάθειες μείωσης των αυξανόμενων 
μισθολογικών ανισοτήτων και της φτώχειας των εργαζομέ-
νων, που αποτελούσαν ήδη πολιτική προτεραιότητα για την 
Επιτροπή φον ντερ Λάιεν.
Η ΕΕ επλήγη ιδιαίτερα από την πανδημία του κορωνοϊού, με 
αρνητικές επιπτώσεις στις οικονομίες και τις επιχειρήσεις των 
κρατών μελών, καθώς και στο εισόδημα των εργαζομένων 
και των οικογενειών τους. Η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβί-
ωσης για όλους τους εργαζομένους στην ΕΕ είναι ουσιαστικής 
σημασίας για την ανάκαμψη, καθώς και για την οικοδόμηση 
δίκαιων και ανθεκτικών οικονομιών, ενώ οι κατώτατοι μισθοί 
θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Οι κατώτατοι μισθοί εί-
ναι σημαντικοί τόσο σε χώρες που βασίζονται αποκλειστικά 
σε συλλογικά συμφωνηθέντες κατώτατους μισθούς όσο και 
σε χώρες με νόμιμο κατώτατο μισθό.
Οι κατώτατοι μισθοί που αποτελούν αντικείμενο δέουσας δι-
απραγμάτευσης με τους κοινωνικούς εταίρους και οι οποίοι 
τηρούνται και επικαιροποιούνται μπορούν:
Να παράσχουν στους ευάλωτους εργαζομένους οικονομικό 
απόθεμα σε χαλεπούς καιρούς·
Να δημιουργήσουν ισχυρότερα κίνητρα προς εργασία, με 
αποτέλεσμα τη βελτίωση της παραγωγικότητας·
Να μειώσουν τις μισθολογικές ανισότητες στην κοινωνία·
Να αυξήσουν την εγχώρια ζήτηση και την ανθεκτικότητα της 
οικονομίας·
Να συμβάλλουν στη γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος 
μεταξύ των φύλων.
Οι κατώτατοι μισθοί, όταν καθορίζονται σε κατάλληλα επίπε-
δα και λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές συνθήκες, στηρί-
ζουν τους ευάλωτους εργαζομένους και βοηθούν στη διατή-
ρηση τόσο της απασχόλησης όσο και της ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων.
Η Επιτροπή δεν αποσκοπεί στον καθορισμό ενιαίου ευρωπα-
ϊκού κατώτατου μισθού ούτε στην εναρμόνιση των συστη-
μάτων καθορισμού κατώτατου μισθού. Κάθε πιθανό μέτρο 
θα εφαρμόζεται διαφορετικά ανάλογα με τα συστήματα και 
τις παραδόσεις καθορισμού κατώτατου μισθού του κράτους 
μέλους, με πλήρη σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων και 
της συλλογικής αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων.
Το έγγραφο του δεύτερου σταδίου της διαβούλευσης καθορί-
ζει πιθανούς τρόπους για τη λήψη μέτρων από την ΕΕ προκει-

μένου να διασφαλιστεί ότι οι κατώτατοι μισθοί καθορίζονται 
σε κατάλληλα επίπεδα και προστατεύουν όλους τους εργαζο-
μένους. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις θα διαδραματίσουν 
καίριο ρόλο, όπως υπογραμμίζεται από τις απαντήσεις των 
κοινωνικών εταίρων στο πρώτο στάδιο της διαβούλευσης. 
Ως εκ τούτου, η πρωτοβουλία της ΕΕ θα έχει ως στόχο να 
διασφαλίσει ότι:
Εφαρμόζονται εύρυθμα λειτουργούσες συλλογικές διαπραγ-
ματεύσεις στον τομέα του καθορισμού των μισθών·
Τα εθνικά πλαίσια επιτρέπουν τον καθορισμό νόμιμων κατώ-
τατων μισθών και την τακτική επικαιροποίησή τους σύμφω-
να με σαφή και σταθερά κριτήρια·
Οι κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν ουσιαστικά στον καθο-
ρισμό του νόμιμου κατώτατου μισθού προς υποστήριξη της 
επάρκειας του κατώτατου μισθού·
Οι διακυμάνσεις του κατώτατου μισθού και οι εξαιρέσεις απ’ 
αυτόν καταργούνται ή περιορίζονται·
Τηρούνται αποτελεσματικά τα πλαίσια εθνικού κατώτατου 
μισθού και εφαρμόζονται μηχανισμοί παρακολούθησης.
Οι κοινωνικοί εταίροι καλούνται να απαντήσουν στις ερωτή-
σεις της διαβούλευσης έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2020. Μεταξύ 
άλλων καλούνται να επιλέξουν το καταλληλότερο είδος πρά-
ξης. Η Επιτροπή εξετάζει τόσο νομοθετικές όσο και μη νομοθε-
τικές πράξεις, δηλαδή μια οδηγία στον τομέα των συνθηκών 
εργασίας και μια σύσταση του Συμβουλίου.
Υπό το πρίσμα των τρεχουσών συνθηκών που σχετίζονται 
με την πανδημία του κορωνοϊού και για να δοθεί στους κοι-
νωνικούς εταίρους επαρκής χρόνος ώστε να υποβάλουν τις 
απαντήσεις τους, η προθεσμία αυτή είναι μακρύτερη απ’ ό,τι 
σε προηγούμενες διαβουλεύσεις.
Το επόμενο βήμα σ’ αυτό το δεύτερο στάδιο της διαβούλευ-
σης είναι είτε οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των κοινωνικών 
εταίρων με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας βάσει του άρθρου 
155 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ) είτε η υπο-
βολή πρότασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Τα μέλη του Σώματος των επιτρόπων προέβησαν στις ακό-
λουθες δηλώσεις:
Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για 
μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων, δήλωσε: 
«Καθώς εργαζόμαστε για την ανάκαμψη χωρίς αποκλεισμούς 
από την κρίση του κορωνοϊού, θέλουμε να διασφαλίσουμε 
ότι όλοι οι εργαζόμενοι στην ΕΕ προστατεύονται με δίκαιους 
κατώτατους μισθούς που τους επιτρέπουν αξιοπρεπή διαβί-
ωση οπουδήποτε και αν εργάζονται. Οι κοινωνικοί εταίροι δι-
αδραματίζουν καίριο ρόλο στη διαπραγμάτευση των μισθών 
σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, και θα πρέπει να συμμετέχουν 
στον καθορισμό κατώτατων μισθών, τόσο στις χώρες που 
βασίζονται αποκλειστικά σε συλλογικά συμφωνηθέντες κα-
τώτατους μισθούς όσο και στις χώρες με νόμιμο κατώτατο 
μισθό.»
Ο κ. Νικολά Σμιτ, Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων, ανέφερε: «Ένας στους έξι εργαζομένους στην 

ΕΕ κατατάσσεται ως χαμηλόμισθος και στην πλειονότητά τους 
πρόκειται για γυναίκες. Οι εργαζόμενοι αυτοί διατήρησαν ζω-
ντανές τις κοινωνίες και τις οικονομίες μας, όταν όλες οι άλλες 
δραστηριότητες χρειάστηκε να σταματήσουν. Παραδόξως, 
όμως, θα πληγούν περισσότερο απ’ όλους από την κρίση. 
Οι εργασίες για την ανάληψη πρωτοβουλίας σχετικά με τους 
κατώτατους μισθούς στην ΕΕ αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο 
της στρατηγικής μας για την ανάκαμψη. Όλοι δικαιούνται αξι-
οπρεπές βιοτικό επίπεδο».
Ιστορικό
Στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της, η Πρόεδρος κ. φον 
ντερ Λάιεν δεσμεύτηκε να παρουσιάσει νομική πράξη που θα 
διασφαλίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι στην Ένωση προστατεύ-
ονται με δίκαιους κατώτατους μισθούς που τους επιτρέπουν 
αξιοπρεπή διαβίωση οπουδήποτε και αν εργάζονται.
Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης με τίτλο «Μια ισχυρή κοινωνική 
Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις», η Επιτροπή ξεκίνησε στις 
14 Ιανουαρίου 2020 το πρώτο στάδιο της διαβούλευσης με 
τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης 
δίκαιων κατώτατων μισθών για όλους τους εργαζομένους. 
Το πρώτο στάδιο των διαβουλεύσεων έληξε στις 25 Φεβρου-
αρίου και η Επιτροπή έλαβε 23 απαντήσεις από ευρωπαίους 
κοινωνικούς εταίρους που εκπροσωπούν συνδικαλιστικές και 
εργοδοτικές οργανώσεις σε επίπεδο ΕΕ.
Η Επιτροπή, αφού εξέτασε τις απόψεις που εξέφρασαν οι κοι-
νωνικοί εταίροι στο πλαίσιο του πρώτου σταδίου της διαβού-
λευσης, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ανάγκη για 
ανάληψη δράσης από την ΕΕ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ξεκινά 
πλέον το δεύτερο στάδιο της διαβούλευσης με τους κοινωνι-
κούς εταίρους, σύμφωνα με το άρθρο 154 παράγραφος 3 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
Δεν θα υπάρξει ενιαίος κατώτατος μισθός για όλους. Κάθε 
δυνητική πρόταση θα αντικατοπτρίζει τις εθνικές παραδόσεις, 
είτε πρόκειται για συλλογικές συμβάσεις είτε για νομικές δια-
τάξεις. Ορισμένες χώρες εφαρμόζουν ήδη άρτια συστήματα. 
Η Επιτροπή επιθυμεί να διασφαλίσει ότι όλα τα συστήματα 
είναι κατάλληλα, παρέχουν επαρκή κάλυψη, περιλαμβάνουν 
διεξοδική διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και δια-
θέτουν κατάλληλο μηχανισμό επικαιροποίησης.
Η πρωτοβουλία αυτή θα στηρίξει την εφαρμογή της αρχής 6 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων σχετικά 
με τους μισθούς, η οποία αποτελεί κοινή ευθύνη των κρατών 
μελών, των κοινωνικών εταίρων και των θεσμικών οργά-
νων της ΕΕ. Η Επιτροπή ξεκίνησε ευρεία συζήτηση σχετικά 
με μελλοντικό σχέδιο δράσης για την πλήρη εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, το οποίο θα 
παρουσιαστεί στις αρχές του 2021. Η Επιτροπή καλεί όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις απόψεις τους έως τον 
Νοέμβριο του 2020. Δημιουργήθηκε ειδικός ιστότοπος με την 
ονομασία «Πείτε μας την άποψή σας σχετικά με την ενίσχυση 
της κοινωνικής Ευρώπης» για τη συλλογή παρατηρήσεων.

ΔΙΚΑΙΟΙ ΚΑΤΩΤΑΤΟΙ ΜΙΣΘΟΙ: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΞΕΚΙΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑβΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ
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Νομοθετική λύση δίνει το υπουργείο Ανάπτυξης στο θέμα 
των περιοδικών επιθεωρήσεων και εργασιών συντήρησης 
των ανελκυστήρων στις πολυκατοικίες και σε κτίρια όλων 
των κατηγοριών.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Α. Δεμερτζή στο ecopress στο 
σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης, με τίτλο «Διυπηρε-
σιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, διατάξεις για την ανάπτυξη, 
την έρευνα και την καινοτομία», το οποίο τέθηκε σε δημόσια 
διαβούλευση προβλέπεται ότι:
Συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Ενιαίο 
Μητρώο Ανελκυστήρων στο οποίο καταχωρούνται όλοι οι 
εγκατεστημένοι ανελκυστήρες, ανεξαρτήτως του έτους κατα-
σκευής ή εγκατάστασής τους με αίτηση του ιδιοκτήτη ή του 
διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο τρόπος 
συγκρότησης και τήρησης του εν λόγω Μητρώου.
Παράλληλα σταματά η επιβολή των «τσουχτερών» προστί-
μων τα οποία είναι 6.000 ευρώ στο συντηρητή και 1.500 
ευρώ στο διαχειριστή του κτιρίου για τις περιπτώσεις που 
έχουν παρέλθει οι προθεσμίες για τις περιοδικές επιθεωρήσεις, 
τις εργασίες συντήρησης η και αντικατάστασης του ανελ-
κυστήρα. Πρόστιμα  τα οποία αφορούν σε μεγάλο αριθμό 
υποθέσεων καθώς επιβάλλονται τα τελευταία χρόνια από τις 
αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη-
σης. Δεν προβλέπεται πάντως μέχρι τώρα κάποια ρύθμιση για 
τα πρόστιμα που ή έχουν επιβληθεί και φαίνεται ότι είναι θέμα 
προς διευθέτηση.
Τα πρόστιμα θα αρχίσουν να καταλογίζονται εκ νέου με βάση 
την νέα υπουργική, που θα εκδοθεί σε συνέχεια της ψήφισης 
της νομοθετικής ρύθμισης στη Βουλή για την ενεργοποίηση 
του νέου Ενιαίου Μητρώου Ανελκυστήρων, που συστήνεται 
στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.
Στο μεταξύ μέχρι τη δημιουργία του νέου Ενιαίου Μητρώου 
Ανελκυστήρων συνεχίζει να ισχύει η ρύθμιση σύμφωνα με 
την οποία στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων τηρείται αρχείο ανελκυστήρων, το οποίο 
αποτελείται από το μητρώο και τα προβλεπόμενα κατά περί-
πτωση δικαιολογητικά των εγκατεστημένων ανελκυστήρων
Παράλληλα με τη νέα νομοθετική ρύθμιση ο υπεύθυνος 
συντηρητής απαλλάσσεται ευθυνών για τη μη τήρηση, εκ 
μέρους του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή πολυκατοικίας των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται για τους ανελκυστήρες.
Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων και λοιπές ρυθμίσεις
Η νομοθετική ρύθμιση στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανά-
πτυξης, με τίτλο «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, 
διατάξεις για την ανάπτυξη, την έρευνα και την καινοτομία», 

προβλέπει ότι:
Στο άρθρο 11 του ν. 3982/2011 (Α΄143) προστίθεται παρ. 6 
ως εξής:
«6. Συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Ενιαίο 
Μητρώο Ανελκυστήρων στο οποίο καταχωρούνται όλοι οι 
εγκατεστημένοι ανελκυστήρες, ανεξαρτήτως του έτους κατα-
σκευής ή εγκατάστασής τους με αίτηση του ιδιοκτήτη ή του 
διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο τρόπος 
συγκρότησης και τήρησης του εν λόγω Μητρώου, ο χρόνος 
έναρξης της λειτουργίας του, ο τρόπος της δημοσιοποίησής 
του, ο τρόπος εισαγωγής των κατά περίπτωση προβλεπόμε-
νων δικαιολογητικών, η μεταφορά των στοιχείων από το μη-
τρώο του άρθρου 3 της υπ’ αρ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 
κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2604), ο χρόνος παύσης 
λειτουργίας του τελευταίου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό 
ζήτημα.
Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Μητρώου Ανελκυ-
στήρων, εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. οικ. 
Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 κοινής υπουργικής απόφασης, τα 
υφιστάμενη μητρώα της οποίας καταργούνται από τον χρό-
νο που θα οριστεί στην κοινή απόφαση του προηγούμενου 
εδαφίου.».
2. Ο υπεύθυνος συντηρητής του άρθρου 5 της υπ’ αρ. οικ. 
Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 κοινής υπουργικής απόφασης δεν 
ευθύνεται για τη μη τήρηση, εκ μέρους του ιδιοκτήτη ή του 
διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους, των διατάξεων 
των άρθρων 3, 8 και 10 της ως άνω απόφασης.
3. Η παρ. 3 του άρθρου 15 της υπ’ αρ. οικ. Φ.Α/9.2/
ΟΙΚ.28425/2008 κοινής υπουργικής απόφασης καταργείται.
Η ρύθμιση
Η ρύθμιση της ΚΥΑ, που αφορά στις προθεσμίες για την επι-
βολή των προστίμων (παρ. 3 του άρθρου 15 της υπ’ αρ. οικ. 
Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008) η οποία προβλέπεται ότι καταργεί-
ται έχει ως εξής:
«3. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας θα επιβάλλο-
νται ταυτόχρονα οι προβλεπόμενες από την παρούσα κοινή 
υπουργική απόφαση κυρώσεις σε όλους όσους συντηρούν 
ή/και έχουν την ευθύνη λειτουργίας μη νομίμων ανελκυστή-
ρων.
4. Οι έλεγχοι στα πλαίσια του παρόντος άρθρου θα πραγμα-
τοποιούνται αποκλειστικά σύμφωνα με τις τεχνικές προδια-
γραφές που ίσχυαν κατά την εποχή εγκατάστασης του ανελ-
κυστήρα. Ειδικότερα ισχύει:
α) Για τους ανελκυστήρες του εδαφίου (γ) της παραγράφου 
4 του άρθρου 4 που λειτουργούν σε Δημόσιους χώρους 

προβλέπεται η πλήρης ενσωμάτωση του προτύπου ΕΛΟΤ 
ΕΝ 81.80 εντός των προβλεπομένων χρονικών ορίων του 
εδαφίου (δ) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και 
ελέγχονται τα σημεία 1-18 του Παραρτήματος (ΙΙΙ) της υπ’ 
αριθμόν Οίκ. Φ.9.2/29362/1957/(ΦΕΚ 1797/Β/2005) κοινής 
υπουργικής απόφασης, όπως αυτό ισχύει.
β) Για τους ανελκυστήρες των εδαφίων (α) και (β) της παρα-
γράφου 4 του άρθρου 4, δύναται να εφαρμόζεται προαιρε-
τικά η παράγραφος 5.8.3. του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 81.80, και 
ελέγχονται τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του Παραρτήματος ΙΙΙ 
της υπ’ αριθμόν Οίκ. Φ.9.2/29362/1957/(ΦΕΚ 1797/Β/2005) 
κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτό ισχύει. Εάν δεν 
προβλέπεται διαφορετικά από τις τεχνικές προδιαγραφές που 
ίσχυαν κατά την εποχή εγκατάστασης του ανελκυστήρα, ο 
έλεγχος του σημείου (3) του Παραρτήματος αυτού αφορά 
προαιρετικό και όχι δεσμευτικό σημείο συμμόρφωσης.
γ) Εφόσον κατά την διάρκεια των προγραμματισμένων συ-
ντηρήσεων, λόγω εξάντλησης του κύκλου ζωής ή μετά από 
βλάβη, κρίνεται απαραίτητη η αντικατάσταση λειτουργικών 
μερών του ανελκυστήρα, τότε ο εξοπλισμός που θα χρησιμο-
ποιείται θα πρέπει να φέρει σήμανση CE και να ικανοποιούνται 
οι προϋποθέσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 81.80 για το τμήμα 
που αντικαθίσταται και συνεπώς ο περιοδικός έλεγχος θα 
συμπεριλαμβάνει συμπληρωματικά και την αντίστοιχη δέσμη 
δοκιμών που προβλέπεται για το λειτουργικό μέλος που αντι-
καθίσταται.
δ) Για την ανωτέρω περίπτωση (β) της παραγράφου 4 του 
παρόντος άρθρου, παρέχεται η προαιρετική δυνατότητα σε 
όποιον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή νόμιμο εκπρόσωπό τους το 
επιθυμεί να συμμορφωθεί μερικά ή πλήρως με τις προδια-
γραφές του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 81-80 όποτε το κρίνει απαραί-
τητο, και τότε ο περιοδικός έλεγχος διαμορφώνεται αναλογικά 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου στο τμήμα που 
αυτές έχουν υιοθετηθεί.
5. Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας για ανελκυστήρες 
εγκατεστημένους πριν την 30.6.2009, δύναται προαιρετικά 
να γίνει αντιστάθμιση της αέργου ισχύος της ηλεκτρικής 
εγκατάστασης. Η διάταξη αυτή καθίσταται υποχρεωτική για 
ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί ή θα εγκατασταθούν 
μετά την 1.7.2009.
6. Για ανελκυστήρες σε κτίρια ιδιαιτέρου αισθητικής ή αρχι-
τεκτονικής σημασίας, οι εφαρμογή της παρούσας υπόκειται 
στους περιορισμούς και υποδείξεις της αρμόδιας αρχαιολογι-
κής εφορίας νεότερων μνημείων».

ΣΕ ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ





 ανοίγει πανιά, για να γίνει επιχείρηση
Εδώ η   δέα σου

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

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

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

Από την ιδέα στο prototype: 5 κατηγορίες

 Πληροφορίες προς 
«ναυτιλοµένους»: hcmr.gr    prototype.tee.gr 
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Θαλάσσια 
Bιοτεχνολογία
[Marine 
Biotechnology]

Παράκτιος 
και Θαλάσσιος 
Τουρισµός 
[Coastal and 
Maritime Tourism] 

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

Θαλάσσια
Επιτήρηση
[Maritime 
Surveillance]

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

1
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ΕΡΧΟΝΤΑΙ FAST TRACK ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΑΝΑΧΩΜΑ 
ΣΤΗΝ ΥΦΕΣΗ 

 
protothema.gr

Νέα επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού του-
λάχιστον 4 δισ ευρώ αναμένεται να ενεργοποιηθούν το 
επόμενο χρονικό διάστημα εντασσόμενα στο καθεστώς των 
στρατηγικών επενδύσεων. Ένα καθεστώς που λειτουργώ-
ντας κεντρικά καταφέρνει να κάνει bypass στη γραφειοκρα-
τία και τους τοπικούς άρχοντες, προσφέρει ασφάλεια δικαί-
ου στον επενδυτή και επιταχύνει τις διαδικασίες φτάνοντας 
να εκδώσει τις πρώτες άδειες μόλις μέσα σε 16 ημέρες, όπως 
φάνηκε στις τελευταίες περιπτώσεις αδειοδότησης πάρκων 
ΑΠΕ. 
Από τα δεκάδες επενδυτικά σχέδια ύψους περίπου 4 δισ 
ευρώ που θα ενεργοποιηθούν το επόμενο διάστημα οκτώ 
αναμένεται να κλειδώσουν άμεσα ακολουθώντας την τυπι-
κή διαδικασία εγκρίσεων από το Enterprise Greece και τη 
Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων.
Ο συνολικός προϋπολογισμός τους φθάνει τα 750 εκατ. 
ευρώ. Τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν μέσα στο καλοκαίρι, 
όταν και αναμένεται να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση τους. 
Σύμφωνα με πληροφορίες στο πρώτο κύμα των νέων επεν-
δυτικών πρότζεκτ συμπεριλαμβάνονται δύο εργοστασιακές 
μονάδες σε Αττική και Βοιωτία, καθώς και έξι μεγάλα τουρι-
στικά έργα: ένα στην Κυλλήνη, ένα στην Αιτωλοακαρνανία, 
τρία στην Ίο και ένα στη Μύκονο. Τα νέα επενδυτικά πρότζε-
κτ που είναι ώριμα και αναμένεται να τρέξουν είναι: 
*Νέα μονάδα παραγωγής και Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυ-
ξης από την ELPEN Φαρμακευτική, συνολικού προϋπολογι-
σμού 50,7 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μία επένδυση που θα 
βοηθήσει την εταιρεία να βρεθεί πιο κοντά στο όραμα του 
ιδρυτή και προέδρου της Δημήτρη Πενταφράγκα να εξελι-
χθεί στο μεγαλύτερο κέντρο εφαρμοσμένης βιοϊατρικής στη 
ΝΑ Ευρώπη και να καταστεί υπολογίσιμος διεθνής παίκτης 
στον χώρο του φαρμάκου. Η νέα εργοστασιακή μονάδα 
στην Κερατέα αναμένεται να παράγει κυρίως στέρεα ιδιο-
σκευάσματα και σκευάσματα για αναπνευστικές παθήσεις. 
Τα περισσότερα θα είναι προς εξαγωγή. Το νέο Κέντρο 
Εφαρμοσμένης Βιοϊατρικής αναμένεται να ολοκληρωθεί 
προς τα τέλη του 2021 δημιουργώντας πάνω από 150 νέες 
άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας για ειστήμονες υψηλής 
εξειδίκευσης. 
*Νέο εργοστάσιο από γνωστή εγχώρια χαρτοβιομηχανία. 
Πρόκειται για επένδυση ύψους 50 εκατ. ευρώ. Το νέο ερ-
γοστάσιο, που θα είναι το τέταρτο της εταιρίας, θα δημιουρ-
γηθεί στη Βοιωτία αυξάνοντας σημαντικά την παραγωγική 

δυνατότητα της με σύγχρονο εξοπλισμό και ενισχύοντας 
την ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά.
*Τουριστική μονάδα στην Κυλλήνη. Πρόκειται για το πρό-
τζεκτ «Arcadia Cultural Resort and Spa», το οποίο θα καλύ-
ψει έκταση 1.000 στρεμμάτων συνολικού προϋπολογισμού 
240 εκατ. ευρώ! Το πολυτελές θέρετρο πέντε αστέρων πε-
ριλαμβάνει ξενοδοχειακές μονάδες, τουριστικές κατοικίες, 
spa, μαρίνα, παραθαλάσσιο θέατρο και θεματικές αθλητικές 
/ ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Την επένδυση δρομολο-
γεί ο διεθνούς φήμης τενόρος Γιάννης Οικονόμου με την 
υποστήριξη αμερικανικού fund. Με αυτή την επένδυση η 
περιοχή της Κυλλήνης πλέον θα ενισχύσει ακόμα περισσό-
τερο το τουριστικό προφίλ της, με δεδομένο ότι εκεί σήμερα 
λειτουργεί η Grecotel τα «Olympia Riviera» και «Mandola 
Rossa» και επίσης βρίσκεται το συγκρότημα «Robinson 
Club». Μάλιστα το «Arcadia Cultural Resort and Spa» βρί-
σκεται πολύ κοντά στην έκταση του τελευταίου. 
*Τρεις σύνθετες τουριστικές μονάδες στην Ίο συνολικού 
προϋπολογισμού 170 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για επενδύ-
σεις του γνωστού επιχειρηματία Άγγελου Μιχαλόπουλου. 
Ο πρώην χρηματιστής της Wall Street, που έχει καταφέρει 
να συγκεντρώσει σχεδόν το 30% της γης στο νησί, ετοιμάζει 
τρεις ξεχωριστές μονάδες σε διάφορα σημεία. Σε αυτές θα 
δημιουργηθούν ξενοδοχεία πέντε αστέρων καθώς και του-
ριστικές κατοικίες προς πώληση και μακροχρόνια μίσθωση. 
Παράλληλα προβλέπεται η δημιουργία δομών με δράσεις 
ενίσχυσης του περιηγητικού και πολιτιστικού τουρισμού. 
Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσονται η αξιοποίηση αγροτικής 
μονάδας, η ανάδειξη του παλιού ορυχείου του νησιού και 
η δημιουργία μονοπατιών. Επίσης αναμένεται να δημιουρ-
γηθεί συνεδριακό κέντρο αλλά και κέντρο ευεξίας και spa. 
Αξίζει να αναφερθεί, όμως, ότι παλαιότερα σχέδια του κ. 
Μιχαλόπουλου για νέες τουριστικές μονάδες στο νησί είχαν 
προκαλέσει αντιδράσεις και προσφυγές από μερίδα των 
κατοίκων. 
*Σύνθετο τουριστικό κατάλυμα στον Καλαφάτη Μυκόνου, 
προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, θα περιλαμβάνει δύο ξενοδοχειακές μονάδες πέντε 
αστέρων, συνολικής δυναμικότητας 450 κλινών, καθώς 
και 35 τουριστικές κατοικίες. Πρόκειται για μία μονάδα η 
οποία σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προορίζεται να 
μπει κάτω από τη διαχείριση γνωστής διεθνούς αλυσίδας 
ξενοδοχείων. Σημειωτέον ότι εδώ και μια τριετία ο όμιλος 
Accor έχει ανακοινώσει την πρόθεση του να εισέλθει στην 
αγορά της Μυκόνου, χωρίς όμως να συμβεί κάτι τέτοιο 
μέχρι τώρα. 
*Τουριστική μονάδα στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας. Πρόκειται 
για επένδυση εταιρείας ολλανδικών συμφερόντων, συνολι-
κού ύψους 110 εκατ. ευρώ, στα δυτικά παράλια της Αιτω-
λοακαρνανίας. Η επένδυση θα γίνει σε έκταση 160 στρεμμά-

των στην περιοχή Βαρκό Πογωνιάς της Δημοτικής Ενότητας 
Παλαίρου, κοντά στη δημοφιλή παραλία Βαθυαβάλι. Η 
τουριστική επένδυση αφορά συνδυασμό ενός πεντάστερου 
ξενοδοχείου δυναμικότητας 135 κλινών και 30 τουριστικών 
κατοικιών μαζί με χώρους ευεξίας κοκ. Η συγκεκριμένη 
επένδυση κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, με δεδομένο ότι 
αφορά περιοχή που δεν περιλαμβάνεται στους συνήθεις 
τουριστικούς προορισμούς στη χώρα και ως εκ τούτου 
μπορεί να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά προς όφελος της 
τοπικής οικονομίας. Σε αυτό κρίσιμο ρόλο παίζει η αναβάθ-
μιση του αεροδρομίου του Ακτίου, που έχει περάσει τα τε-
λευταία χρόνια στη Fraport και μέσω του οποίου υπάρχουν 
πλέον απευθείας συνδέσεις με ευρωπαϊκές χώρες. 
Επενδύσεις ΑΠΕ άνω των 3 δισ ευρώ 
Το κυρίως μενού όμως των νέων μεγάλων επενδύσεων 
αφορά τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Αυτές αναμένεται 
να δρομολογηθούν έως το Σεπτέμβριο. Ασφαλείς πληροφο-
ρίες αναφέρουν ότι ήδη έχουν κατατεθεί αιτήσεις για υπα-
γωγή στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων σχέδια 
συνολικού ύψους άνω των 3 δισ ευρώ, τα οποία αναμένε-
ται να αξιολογηθούν. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα 
μεγάλα πρότζεκτ αρκετών GW που δρομολογούν ισχυροί 
εγχώριοι αλλά και διεθνείς όμιλοι. Πληροφορίες από την 
αγορά αναφέρουν ότι ο προγραμματισμός των επενδύσεων 
στο κομμάτι των ΑΠΕ φθάνει τα 9 δισ ευρώ σε βάθος τριετί-
ας. Πρόκειται για ένα «green deal» για την οικονομία για το 
οποίο το τελευταίο διάστημα έχουν τοποθετηθεί δημοσίως 
δύο ισχυροί άνδρες του χώρου, ο επικεφαλής του ομίλου 
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργος Περιστέρης και ο επικεφαλής του Ομί-
λου Μυτιληναίος, Ευάγγελος Μυτιληναίος. 
Ήδη από πέρυσι το φθινόπωρο είχε διαφανεί μεγάλη κινη-
τικότητα στον χώρο, όταν εγκρίθηκαν οι πρώτες αιτήσεις 
υπαγωγής στο επικαιροποιημένο καθεστώς των στρατηγι-
κών επενδύσεων. Μεταξύ αυτών ήταν η επένδυση της Total 
Eren για την ανάπτυξη 16 σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ΑΠΕ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 177 
MW , στους νομούς Σερρών και Βοιωτίας, συνολικού ύψους 
172 εκατ. ευρώ, καθώς και η αντίστοιχη της Consortium 
Solar Power Systems S.A., συνολικού κόστους 214 εκατ. 
ευρώ, που αφορά την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθ-
μών, με συνολική δυναμικότητα ηλεκτρικής ισχύος 284 
MW, σε 12 περιοχές της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. 
Μέχρι στιγμής φέτος έχουν εγκριθεί άδειες εγκατάστασης 
για 17 πάρκα ΑΠΕ, που εντάσσονται στις στρατηγικές επεν-
δύσεις, συνολικής αξίας 80 εκατ. ευρώ και συνολικής ισχύος 
117 MW. Αφορούν κυρίως το μεγάλο πρότζεκτ της Spes 
Solaris – Soral Concept του ομίλου Παναγάκου.

Συνέχεια στη Σελ. 24
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Μήνας εξελίξεων θεωρείται ο Ιούνιος για τη σημα-
ντικότερη αστική ανάπλαση που προωθεί ο Δήμος 
Αθηναίων σε συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες 
πλευρές.
Ο λόγος ασφαλώς για την ενεργοποίηση του νόμου 
για τη Διπλή Ανάπλαση Βοτανικού – Λ. Αλεξάνδρας, 
μέσω του οποίου θα επιχειρηθεί η υλοποίηση παρεμ-
βάσεων ανάπλασης και επενδύσεων αξίας άνω των 
200 εκατ. ευρώ, επισκιάζοντας έτσι ακόμα και την 
πρόσφατη ανακοίνωση του Μεγάλου Περιπάτου.
Πριν από λίγες ημέρες, ο δήμαρχος Αθηναίων Κ. 

Μπακογιάννης δήλωσε ότι «εμείς αυτή τη στιγμή 
δουλεύουμε σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη 
Διπλή Ανάπλαση. Είμαστε σε επαφή και συνεργασία 
με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ελπίζουμε σύντομα να 
παρουσιάσουμε και να δημοσιοποιήσουμε το σχέδιό 
μας. Θα το είχαμε κάνει νωρίτερα, αλλά είχαμε κά-
ποια ζητήματα, όπως ο κορωνοϊός».
Εν τω μεταξύ, χθες, ήταν προγραμματισμένη συνέ-
ντευξη Τύπου του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποί-
ος είναι ο βασικός εταίρος από την οικογένεια του 
Παναθηναϊκού που προωθεί τη σχετική επένδυση 
στον Βοτανικό. Ωστόσο, η συνέντευξη αναβλήθηκε 
χωρίς να γνωστοποιηθεί ο λόγος, αν και αρκετοί 
εκτιμούν ότι αυτό έγινε για να δοθεί περισσότερος 
χρόνος, ώστε να οριστικοποιηθούν κάποιες λεπτο-
μέρειες για το σχέδιο PAO Alive, που προβλέπει τη 
στέγαση όλων των τμημάτων του Παναθηναϊκού 
στην περιοχή του Βοτανικού. Αυτή είναι και η ειδο-
ποιός διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο σχέδιο 
για τον Βοτανικό. Στόχος όλων των πλευρών είναι να 
μπορέσει να «χωρέσει» στη διαθέσιμη έκταση και ένα 
γήπεδο μπάσκετ για τον Παναθηναϊκό, πέραν του γη-
πέδου ποδοσφαίρου, που θεωρείται δεδομένο.
Ο νόμος για τη Διπλή Ανάπλαση δίνει συγκεκριμένα 
περιθώρια δόμησης, τα οποία, εφόσον γίνουν σεβα-
στά (με τις απαιτούμενες προσθαφαιρέσεις σε άλλα 
κτίρια), θα επιτρέψουν την έκδοση οικοδομικών 
αδειών, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος προσφυγών για 
«κορμοράνους» και άλλα συμπαθή εδώδιμα είδη, 
που ναυάγησαν το σχέδιο πριν από 11 χρόνια. Άλ-
λωστε, οι χρήσεις γης και ο συντελεστής δόμησης 
έχουν τη σφραγίδα του ΣτΕ μέσω του σχετικού προ-
εδρικού διατάγματος, κάτι που αποκλείει προσφυγές 
στο μέλλον. Γι’ αυτό και ο ίδιος ο κ. Γιαννακόπουλος 
έχει χαρακτηρίσει την επιλογή του Βοτανικού «μο-
νόδρομο» για την ανέγερση του νέου γηπέδου του 
Παναθηναϊκού.
Εφόσον ξεπεραστούν οι σχετικές δυσκολίες, πιθανώς 
με παραχωρήσεις τόσο από τον Δήμο Αθηναίων για 
το μέγεθος των κτιρίων που του αναλογούν όσο και 
σχετικά με τη χωρητικότητα του ποδοσφαιρικού γη-
πέδου, το οποίο προέβλεπε στο αρχικό του στάδιο 
50.000 θέσεις, εκτιμάται ότι θα δημιουργηθεί ο απαι-
τούμενος χώρος για την ανέγερση και του γηπέδου 
μπάσκετ.
Το συνολικό ύψος της επένδυσης υπολογίζεται ότι 
θα ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ, ενώ στο ποσό αυτό 

θα πρέπει να προστεθούν κι επιπλέον κονδύλια για 
την ανάπλαση και τον εξωραϊσμό της γύρω περιο-
χής του Βοτανικού. Αντιστοίχως, στη Λ. Αλεξάνδρας, 
στη θέση του υφιστάμενου γηπέδου προβλέπεται η 
ανάπτυξη ενός μητροπολιτικού πάρκου που θα δημι-
ουργήσει σύνδεση με τον Λυκαβηττό.
Εφόσον προκριθούν τα εν λόγω σχέδια, στο «κάδρο» 
θα εισέλθουν και οι Αμερικανοί επενδυτές της Ηines, 
η οποία επιδιώκει επί χρόνια την ολοκλήρωση της 
επένδυσης για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του 
ημιτελούς εμπορικού κέντρου στον Βοτανικό, έργο 
που ξεκίνησε η «Μπάμπης Βωβός - Διεθνής Τεχνική», 
η οποία έχει πλέον καταρρεύσει. Το εν λόγω κτίριο 
απαιτεί πρόσθετη επένδυση της τήξεως των 50-75 
εκατ. ευρώ για να ολοκληρωθεί.
Η Ηines έχει υπογράψει μνημόνιο συναντίληψης με 
την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς, στις οποί-
ες έχει περιέλθει το εν λόγω ακίνητο.
Σε περίπτωση, λοιπόν, που καταστεί εφικτή η ολο-
κλήρωση του εμπορικού, το εν λόγω MOU θα ενερ-
γοποιηθεί, εισάγοντας έναν ακόμα σημαντικό επεν-
δυτή στην ανάπλαση της περιοχής. Υπενθυμίζεται 
ότι, βάσει των όρων της Διπλής Ανάπλασης, για να 
εκδοθεί άδεια για το εμπορικό κέντρο θα πρέπει πρώ-
τα να έχει εκδοθεί άδεια κατεδάφισης του υφιστάμε-
νου γηπέδου της Λ. Αλεξάνδρας.

Ταχείες διαδικασίες
Οι συγκεκριμένες άδειες εκδόθηκαν μόλις σε 16 ημέρες από 
την κατάθεση των φακέλων από τους επενδυτές, χάρη στην 
κεντροποιημένη και ταχεία διαδδικασία που ακολουθείται 
πλέον στις στρατηγικές επενδύσεις, στο πλαίσιο της κεντρι-
κής πολιτικής επιλογής της κυβέρνησης και του υπουργείου 
Ανάπτυξης να καταστεί η Ελλάδα μία από τις πλέον φιλικές 
χώρες στις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα. 
Οι ταχύτατες διαδικασίες που κάνουν bypass κατ’ ουσίαν 
σε κάθε τοπικό άρχοντα – αιρετό και μη – και προσφέρουν 
διαφάνεια είναι ένας από τους λόγους που τους τελευταίους 
μήνες παρατηρείται στροφή των επίδοξων επενδυτών να 
ζητήσουν την υπαγωγή των σχεδίων τους στις στρατηγικές 
επενδύσεις. 
Κρίσιμο στοιχείο επίσης θεωρείται το γεγονός ότι η συ-
γκεκριμένη διαδικασία, αν και γενικά είναι απαιτητική και 
αυστηρή, προσφέρει ασφάλεια δικαίου στον επενδυτή. 
Κοινώς, η επένδυση δεν μπορεί να αμφισβητηθεί νομικά σε 
κανένα στάδιο, όπως έχουν δείξει έως σήμερα τα πρότζεκτ 
που εγκρίθηκαν. Τελευταίο χαρακτηριστικό παράδειγμα εί-
ναι η περίπτωση των Αράβων της AGC με το «The Mykonos 
Project» το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα απ’ το ΣτΕ. 
Οι κατά τόπους πολεοδομίες, δήμαρχοι, περιφερειάρχες 
κοκ πλέον δεν έχουν κάποιον κρίσιμο ρόλο και οι διαδικα-
σίες είναι ταχείες, φθάνοντας γρήγορα στο αποτέλεσμα που 
επιδιώκουν οι επιχειρηματίες. Παράλληλα δίνονται και ση-
μαντικά κίνητρα όπως πρόσθετε φοροαπαλλαγές αλλά και 
μεγαλύτεροι συντελεστές δόμησης σε σχέση με αυτούς που 
έχουν καθοριστεί στις περιοχές.


