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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕ
ΤΕΥΧΟΣ 1975 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1, 9 και 10
Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας  για το  Διεθνές Κέντρο Επιτά-
χυνσης Ψηφιακού Μετασχηματισμού της CISCO στη Θεσσαλονίκη 
- Την εκτίμηση ότι η επιλογή της Cisco να επενδύσει στη Θεσσαλο-
νίκη θα δικαιωθεί εξέφρασαν οι υπουργοί Ανάπτυξης, Αδ. Γεωρ-
γιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κ.Πιερρακάκης
Σελ 1 και 4
Γ. Τσακίρης: Μεγάλο μέρος των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης θα ενισχύσει την επιχειρηματικότητα   
Σελ 1 και 7
Στα τέλη του καλοκαιριού το σχέδιο για τις λιγνιτικές περιοχές
Σελ 1 και 3
Σε τρία χρόνια θα έχουν ανατεθεί όλα τα Τοπικά Πολεοδομικά 
Σχέδια της χώρας, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Δ. Οικονόμου
Σελ 5 
Οι βασικοί άξονες του ΥΠΕΝ για τη στήριξη του ποδηλάτου
Σελ 6
Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα που παράγει, η Ελλάδα που 
εξάγει» το σύνθημά μας  
Σελ 8
Κ. Χατζηδάκης από τον Σχινιά: Αναβαθμίζουμε τις προστατευόμε-
νες περιοχές που είναι ο φυσικός πλούτος της χώρας μας
Σελ 11 
ΕΣΠΑ: Σε λειτουργία η νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο – 
Διακοφτό – Αίγιο
Σελ 12 
Απάντηση για δημοσίευμα υπό τον τίτλο «ποιος μηχανικός έκανε 
την αντισεισμική μελέτη του Πύργου Αθηνών»
Σελ 13 
Η νέα δράση του ΕΣΠΑ-ΕΠΑνΕΚ: «Κέντρα Ικανοτήτων»
Σελ 14 
Προτάσεις του ΣΕΒ για αναμόρφωση του ΕΣΠΑ
Σελ 15
Ελληνική πρωτοβουλία για την ενημέρωση των κρατών - μελών 
της UNESCO για την Αγία Σοφία
Σελ 16 
Γ. Βρούτσης: Κρίσιμος και σημαντικός μήνας ο Ιούλιος για την υλο-
ποίηση της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης 4670/2020 
Σελ 17 
Ολοκληρώθηκε η 28η Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ, με παρεμβάσεις 
φορέων-μελών του συνδέσμου
Σελ 18 
Αναγκαία η ύπαρξη μας ισχυρής βιομηχανίας πλαστικών στην 
Ελλάδα, σύμφωνα με τον ΣΒΠΕ
Σελ 19 
Το ευρωπαϊκό βραβείο “Bacq and Alexander Award 2020” για τις 
ακτινοβολίες σε ερευνητή του «Δημόκριτου» 
Σελ 20 
Προς όφελος της αγοράς οι μικροχρηματοδοτήσεις εκτιμά το ΕΒΕΠ   
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:

Ως πολύ σημαντικό γεγονός για την εμβάθυνση των σχέσεων 
Ελλάδας- ΗΠΑ χαρακτήρισε την αμερικανική παρουσία στη 
Θεσσαλονίκη, μέσω του Διεθνούς Κέντρου Επιτάχυνσης Ψη-
φιακού Μετασχηματισμού της CISCO, o υπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, απευθύνοντας χαιρετι-
σμό κατά την τελετή υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας 
μεταξύ της εταιρείας, του δήμου και των υπουργείων Ανά-
πτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μάλιστα, προανήγ-
γειλε ανακοινώσεις για άλλη μία αμερικανική επένδυση στην 
Ελλάδα. «Έχουμε μεγάλη και πολύ στενή συνεργασία με τη 
στρατηγική μας σύμμαχο χώρα, τις ΗΠΑ. Ευχαριστούμε ιδι-
αίτερα τις ΗΠΑ για τη θερμή στήριξη της ελληνικής οικονομίας 
με πολλαπλές επενδύσεις. Έχουμε συζητήσεις με αμερικανικές 
εταιρείες επί καθημερινής βάσης σε όλους τους τομείς της ελ-
ληνικής οικονομίας και σύντομα θα έχουμε πολύ χαρμόσυνες 
ανακοινώσεις για άλλη μια επένδυση αμερικανική στην Ελλά-
δα. Η παρουσία των ΗΠΑ εδώ, μέσα από το κέντρο της Cisco, 

είναι πολύ σημαντικό γεγονός για την εμβάθυνση των μεταξύ 
μας σχέσεων. Η υψηλή τεχνολογία δεν παύει να αποτελεί ένα 
τμήμα στρατηγικών σχέσεων δύο χωρών», είπε.  Σε ένα προ-
νομιακό κλαμπ 15 έξυπνων πόλεων του πλανήτη εισέρχεται 
σήμερα η Θεσσαλονίκη, καθώς μπαίνει στην αφετηρία το Κέ-
ντρο Επιτάχυνσης Ψηφιακού Μετασχηματισμού της αμερικα-
νικής τεχνολογικής εταιρείας Cisco, όπως επισήμανε ο δήμαρ-
χος, Κωνσταντίνος Ζέρβας, κατά την τελετή υπογραφής του 
σχετικού μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του τεχνολογικού 
κολοσσού, του δήμου και των υπουργείων Ανάπτυξης και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Όπως 
είπε, κέντρα καινοτομίας όπως αυτό της Θεσσαλονίκης (σ.σ. 
που αναμένεται να εγκαινιαστεί τον Σεπτέμβριο), λειτουργούν 
σήμερα μόνο σε άλλες 14 πόλεις, μεταξύ των οποίων η Σιγκα-
πούρη, το Μιλάνο, η Βαρκελώνη, το Τορόντο, το Τόκιο, το 
Παρίσι, το Ντουμπάι και το Ρίο Ντε Τζανέιρο. 
Αναλυτικά στις σελ 9 και 10

Το μείζον πρόβλημα της έλλειψης ρευστότητας για τις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις ήταν το θέμα της τηλεδιάσκεψης του Επαγ-
γελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, την περασμένη Τετάρτη 24 
Ιουνίου 2020, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Κατά τη διάρκεια 
της τηλεδιάσκεψης ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης 

ανέφερε ότι έως σήμερα εντάχθηκαν 20.000 επιχειρήσεις στην 
επιδότηση επιτοκίου με συνολικά 300.000 εργαζόμενους. Το 
75% είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις, ως 10 εργαζόμενους και το 
υπόλοιπο μικρές και μεσαίες. Αναλυτικά στη σελ 4 

Σε τρία χρόνια θα έχουν ανατεθεί όλα τα Τοπικά Πολεοδομικά 
Σχέδια (ΤΠΣ) της χώρας, όπως προανήγγειλε ο υφυπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτρης Οικονόμου, στη ση-
μερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 
Ελλάδος (ΚΕΔΕ), όπου ανέλυσε διεξοδικά το πρόγραμμα των 
ΤΠΣ, τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα, όπως μεταδίδει το 

ΑΠΕ. Υπενθυμίζεται, ότι στόχος του προγράμματος, συνολικού 
ύψους 200 εκατ. ευρώ, που δεν προβλέπει καμία επιβάρυνση 
για τους δήμους, είναι να καλυφθεί μέσα στη δεκαετία το 100% 
των δημοτικών ενοτήτων της χώρας. 
Αναλυτικά στη σελ 3 

Στα τέλη του καλοκαιριού θα είναι έτοιμο και θα τεθεί σε δημό-
σια διαβούλευση το στρατηγικό σχέδιο (master plan) για την 
μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών, ανέφερε χθες το βράδυ 
ο πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής του σχεδίου δίκαιης 
αναπτυξιακής μετάβασης, Κωστής Μουσουρούλης μιλώντας 

σε διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε η ελληνική εταιρεία 
ενεργειακής οικονομίας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.»Θα είναι, τό-
νισε, ένα σχέδιο δυναμικό, ρεαλιστικό και ικανό να αξιοποιήσει 
τα τεράστια κονδύλια που θα δοθούν από την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού».. Αναλυτικά στη σελ 7

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ CISCO ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Την εκτίμηση ότι η επιλογή της Cisco να επενδύσει στη Θεσσαλονίκη θα δικαιωθεί εξέφρασαν 
οι υπουργοί Ανάπτυξης, Αδ. Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κ.Πιερρακάκης

Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ: ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ   

ΣΕ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ 
ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Ανακοίνωσε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Δ. Οικονόμου

ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
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Την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, στις 18.00, ο ΣΕΒ και η διαΝΕΟois 
διοργανώνουν ανοικτή διαδικτυακή συζήτηση με τίτλο: 
«Ποιο ΕΣΠΑ χρειάζονται οι επιχειρήσεις στην μετά COVID 
εποχή». 
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εκπρόσωποι επιχειρήσε-
ων, εμπειρογνώμονες αλλά και εκπρόσωποι της δημόσιας 
διοίκησης θα συζητήσουν για την πορεία υλοποίησης και τα 
προβλήματα του ΕΣΠΑ, τις προτεραιότητες του νέου ΕΣΠΑ 
2021-2027 και τις ανάγκες των επιχειρήσεων στην εποχή 
μετά την υγειονομική κρίση. 
Για περισσότερες πληροφορίες: info@dianeosis.org

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

Οι εργασίες του συνεδρίου θα διεξαχθούν στην πόλη της Θεσ-
σαλονίκης, από τις 9 ως τις 11 Οκτωβρίου 2020, στο Κέντρο 
Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Πληροφορίες: http://ethos-and-space.web.auth.gr/

Ημερίδα – ανοιχτή συζήτηση με θέμα: “Συλλογικότητες και 
διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς” διοργανώνει στην πόλη 
της Σπάρτης, την Τρίτη 30 Ιουνίου (17.00 έως 21.00), το σωμα-
τείο “Οι Φίλοι του Αμυκλαίου”, επιθυμώντας να συμβάλει στη 
δημιουργία και λειτουργία ενός αρχαιολογικού χώρου υψηλών 
προδιαγραφών στο λόφο της Αγίας Κυριακής Αμυκλών.
«Στόχος της συνάντησης, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθου-
σα εκδηλώσεων της Πνευματικής Εστίας, είναι –όπως αναφέ-

ρεται σε σχετική ανακοίνωση- να προσκαλέσει τους συλλόγους 
στήριξης αρχαιολογικών προγραμμάτων, φορείς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και του πολιτισμού, καθώς και την τοπική κοι-
νωνία σε έναν ανοικτό και γόνιμο διάλογο πάνω σε ζητήματα 
όπως η φροντίδα και προστασία των αρχαιολογικών χώρων, ο 
ρόλος του κοινού στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς 
και η επίδραση του οργανωμένου αρχαιολογικού χώρου στην 
καθημερινότητα του πολίτη. Απώτερος σκοπός, τέλος, είναι 

όλοι να εμβαθύνουν στις καλές πρακτικές ατομικής και συλλογι-
κής συμμετοχής στα αρχαιολογικά και πολιτιστικά τεκταινόμενα 
της περιοχής τους».
Επιπλέον, την Τρίτη, 30 Ιουνίου και την Τετάρτη, 1η Ιουλίου 
στον αρχαιολογικό χώρο του Αμυκλαίου θα πραγματοποιη-
θούν θεματικές ξεναγήσεις (ώρες διεξαγωγής 9.00 – 14.00).
Η είσοδος στην ημερίδα και τις ξεναγήσεις είναι ελεύθερη.

ΣΕβ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥζΗΤΗΣΗ

«ΔΙΑΠΛΟΚΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΗΘΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ» 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

10 - 12 Ιουλίου 2020

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

Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνι-
κών Επιστημών 

25 - 30 Σεπτεμβρίου 
2020

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

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

1 - 4 Νοεμβρίου 2020

8ο Διεθνές Συνέδριο Μικρο/Νανοεπιστη-
μών και Νανοτεχνολογίας Micro & Nano 
2020-Patras-Greece (8th International 
Conference on Micro/Nanosciences & 
Nanotechnologies)
ΠΑΤΡΑ

Υπό την αιγίδα της Επιστημονικής Εταιρί-
ας MICRO&NANO



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

Σε τρία χρόνια θα έχουν ανατεθεί όλα τα Τοπικά Πολεοδομικά 
Σχέδια (ΤΠΣ) της χώρας, όπως προανήγγειλε ο υφυπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτρης Οικονόμου, στη 
σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 
Ελλάδος (ΚΕΔΕ), όπου ανέλυσε διεξοδικά το πρόγραμμα των 
ΤΠΣ, τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα, όπως μεταδίδει το 
ΑΠΕ.  
Υπενθυμίζεται, ότι στόχος του προγράμματος, συνολικού 
ύψους 200 εκατ. ευρώ, που δεν προβλέπει καμία επιβάρυν-
ση για τους δήμους, είναι να καλυφθεί μέσα στη δεκαετία το 
100% των δημοτικών ενοτήτων της χώρας. 
Με τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια καθορίζονται οι χρήσεις 
γης και οι όροι δόμησης, περιοχές προς πολεοδόμηση για 
επεκτάσεις, καθώς και τα βασικά δίκτυα υποδομών, όπως 
το δημοτικό οδικό δίκτυο για όλες τις δημοτικές ενότητες της 
χώρας. Επίσης, γίνεται χωροθέτηση μεγάλων, δημόσιων και 
ιδιωτικών, επενδύσεων, ενώ θα υπάρχει τοπικό σχέδιο προ-
σαρμογής στην κλιματική αλλαγή, καθώς και τοπικό σχέδιο 
διαχείρισης καταστροφών και κινδύνων. Στην τελευταία 
μάλιστα περίπτωση, το σχέδιο δείχνει πού μπορεί να συγκε-
ντρωθεί ο πληθυσμός, πού υπάρχουν αποθήκες, πού βρίσκο-
νται δρόμοι διαφυγής ανάλογα με τον πιθανό κίνδυνο.
Σύμφωνα με τον κ. Οικονόμου, «μέχρι σήμερα υπάρχουν 
πολεοδομικά σχέδια μόλις για το 20% των δημοτικών ενο-

τήτων της χώρας, το μικρότερο ποσοστό της Ε.Ε., τα μισά εκ 
των οποίων είναι παρωχημένα και χρήζουν επικαιροποίησης. 
Ως αποτέλεσμα, δυσχεραίνεται η νόμιμη οικοδομική δραστη-
ριότητα, ενώ υποθάλπεται η αυθαίρετη δόμηση, παρεμπο-
δίζονται οι αναγκαίες επεκτάσεις πόλεων και οικισμών και 
ανακόπτονται οι προοπτικές βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξη 
που θα αναδεικνύουν τα στρατηγικά πλεονεκτήματα κάθε 
περιοχής». 
Η υλοποίηση του προγράμματος, εκτιμάται πως θα ξεκινήσει 
σταδιακά από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και θα εξελιχθεί σε 
φάσεις ανά εξάμηνο, κάθε μία εκ των οποίων περιλαμβάνει 
200 μελέτες, προκειμένου να καλυφθούν οι περίπου 1.135 
δημοτικές ενότητες της χώρας, ενώ μέσα σε διάστημα 3 ετών, 
θα έχουν ολοκληρωθεί οι αναθέσεις σε όλη την Ελλάδα. 
Όπως δήλωσε απ’ την πλευρά του ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και 
δήμαρχος Τρικκαίων, Δημήτρης Παπαστεργίου, «το νέο πρό-
γραμμα εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων είναι 
κομβικό για την ανάπτυξη της χώρας. Μέχρι τώρα υπήρχε 
ένα σαθρό υπόβαθρο, και πλέον, θα έχουμε την ευκαιρία να 
αποκτήσουμε ένα σύγχρονο εργαλείο για τη βιώσιμη ανάπτυ-
ξη κάθε δήμου ολόκληρης της Ελλάδας» είπε, εκφράζοντας 
την υποστήριξη της ΚΕΔΕ για την ολοκλήρωση του έργου.  
Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, οι καθοριστικοί παράγοντες για την 
επιτάχυνση της εκπόνησης των ΤΠΣ στα 2,5 χρόνια από την 

ανάθεση, ενώ μέχρι σήμερα χρειάζονταν 12-15 χρόνια, είναι 
δύο: Πρώτον, θα είναι έτοιμες τον Οκτώβριο συγκεκριμένες 
οδηγίες για τους μελετητές, σχετικά με όλα τα βασικά ζητήμα-
τα πολιτικής που θα έχουν να αντιμετωπίσουν τα ΤΠΣ, όπως 
για παράδειγμα τι γίνεται με την εκτός σχεδίου δόμηση, τις 
επεκτάσεις ή τις αναπλάσεις. Συνεπώς, θα περιορίζεται κατά 
πολύ το φάσμα των εναλλακτικών επιλογών που σήμερα 
καθυστερεί τη διαδικασία. Παράλληλα, η υποστήριξη της 
επίβλεψης για κάθε μελέτη, θα ανατίθεται σε εξωτερικό σύμ-
βουλο, ο οποίος θα συντονίζει ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς 
που απαιτείται, και θα οργανώνει τη διαβούλευση με όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς από την πρώτη ημέρα.
Όσον αφορά δε στον καθορισμό των δημοτικών οδικών 
δικτύων και την οριοθέτηση οικισμών, δεδομένου ότι 
υπάρχουν ανά την Ελλάδα ορισμένες περιπτώσεις όπου 
εντοπίζονται επείγοντα προβλήματα, θα είναι δυνατόν από 
τον Σεπτέμβριο να προχωρήσουν με αυτοτελείς μελέτες που 
θα ανατεθούν από το ΥΠΕΝ. Σύντομα μάλιστα, θα βγει πρό-
σκληση προς τους δήμους της χώρας για να εκδηλώσουν 
προτεραιότητες ως προς αυτά τα δύο ειδικά αντικείμενα, ενώ 
η πρόσκληση για την εκκίνηση του προγράμματος έχει ήδη 
σταλεί σε όλους τους δήμους της χώρας. 

«Η αίσθηση που δημιουργείται σε κάποιους υποψήφιους δα-
νειολήπτες ότι το δάνειό τους καθυστερεί στις υπηρεσίες της 
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα» υπογραμμίζεται σε διευκρινιστικό ενημε-
ρωτικό σημείωμα που εκδόθηκε χθες από την τράπεζα, όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σε σχέση με τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης ΤΕΠΙΧ ΙΙ με επιδό-
τηση επιτοκίου και τα δάνεια με εγγύηση από το Εγγυοδοτικό 
Ταμείο CoViD-19, «κατόπιν μιας σειράς ανακριβών και παρα-
πλανητικών δημοσιευμάτων από μερίδα του Τύπου», η Ελλη-
νική Αναπτυξιακή Τράπεζα διευκρινίζει τα εξής:
H διαδικασία χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα εξής βήματα:
βήμα 1ο : Αίτηση στο ΠΣΚΕ
* Η υποβολή αιτημάτων από τους ενδιαφερόμενους πολίτες 
στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, δεν συνεπάγεται αυτόματη 
έγκρισή τους.

* Τα στοιχεία ταυτότητας κάθε υποψήφιου δανειολήπτη δεν 
κοινοποιούνται από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, στην Ελλη-
νική Αναπτυξιακή Τράπεζα.
βήμα 2ο : Αίτηση δανείου προς την τράπεζα επιλο-
γής τους
* Αφού οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, πάρουν αριθμό πρωτο-
κόλλου από το ΠΣΚΕ, απευθύνονται στην τράπεζα με την 
οποία συνεργάζονται, για να διαπιστώσει την πιστοληπτική 
τους δυνατότητα.
βήμα 3ο : Έγκριση δαπάνης
* Η συνεργαζόμενη τράπεζα, εφόσον εγκρίνει, προωθεί το 
συγκεκριμένο αίτημα για χρηματοδότηση, στην Ελληνική 
Αναπτυξιακή Τράπεζα.
* Προφανώς η διαδικασία γίνεται με συνοπτικές διαδικασίες 
και ηλεκτρονικό τρόπο ώστε να διαπιστώνεται ανά πάσα στιγ-
μή η απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

βήμα 4ο : Έλεγχος προϋποθέσεων
* Ως συγχρηματοδότης - με πόρους που εξασφαλίζει από τα 
διαρθρωτικά ταμεία και το ΠΔΕ η Ελληνική Κυβέρνηση - η 
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα εξετάζει την επιλεξιμότητα 
του δανειολήπτη, με βάση τα συγκεκριμένα κριτήρια και τις 
προϋποθέσεις της προκήρυξης.
* Eπιστρέφει  τα εγκεκριμένα δάνεια στις τράπεζες οι οποίες τε-
λικά συμβασιοποιούν και εκταμιεύουν τα αναλογούντα ποσά 
στους πελάτες τους.
«Σε όλη αυτή τη διαδικασία, τηρείται απόλυτη σειρά προτε-
ραιότητας, η οποία πιστοποιείται από τους αριθμούς πρωτο-
κόλλησης των αιτήσεων στο πληροφορικό σύστημα. Κατόπιν 
των ανωτέρω, η αίσθηση που δημιουργείται σε κάποιους 
υποψήφιους δανειολήπτες ότι ‘το δάνειό τους καθυστερεί στις 
υπηρεσίες της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας’ δεν αντα-
ποκρίνεται στην πραγματικότητα» σημειώνει η τράπεζα στο 
σημείωμά της.

ΣΕ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Ανακοίνωσε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Δ. Οικονόμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕζΑ:
Σε σχέση με τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης ΤΕΠΙΧ ΙΙ με επιδότηση επιτοκίου και τα δάνεια με εγγύηση από το Εγγυοδοτικό Ταμείο 
CoViD-19, τηρείται απόλυτη σειρά προτεραιότητας
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Το μείζον πρόβλημα της έλλειψης ρευστότητας για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήταν το θέμα της τηλεδιάσκε-
ψης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, την 
περασμένη Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020, όπως αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ο υφυπουργός Ανά-
πτυξης Γιάννης Τσακίρης ανέφερε ότι έως σήμερα εντά-
χθηκαν 20.000 επιχειρήσεις στην επιδότηση επιτοκίου 
με συνολικά 300.000 εργαζόμενους. Το 75% είναι πολύ 
μικρές επιχειρήσεις, ως 10 εργαζόμενους και το υπόλοιπο 
μικρές και μεσαίες. Ο ίδιος σημείωσε, όπως αναφέρεται σε 
ανακοίνωση του επιμελητηρίου: «Δυστυχώς κάποιες επι-
χειρήσεις θα μείνουν απ’ έξω. Δυστυχώς κάποιοι άνθρω-
ποι θα χάσουν τις δουλειές τους. Κάνουμε τα πάντα ώστε 
αυτός ο αριθμός να είναι ο μικρότερος δυνατός». 
Όπως εξήγησε ο κ. Τσακίρης, ακόμα δεν έχουν έρθει χρή-
ματα από την Ε.Ε. με την κυβέρνηση να αναμένει τις εξελί-
ξεις για τη λειτουργία του Ταμείου Ανάκαμψης και εξέφρα-
σε την πεποίθηση ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων 
του Ταμείου θα κατευθυνθεί προς την αγορά και την 
επιχειρηματικότητα. Παράλληλα ανέφερε ότι υπάρχουν 
περιορισμοί για τα δάνεια από την Ε.Ε. με κυριότερο τον 
αποκλεισμό των προβληματικών επιχειρήσεων, θέση 
όμως που δεν βρίσκει σύμφωνη την ελληνική πλευρά. 
Σχετικά με τις μικροπιστώσεις έως 25.000, ο υφυπουργός 
τόνισε ότι απαγορεύονται οι εμπράγματες εξασφαλίσεις 
και ότι θα υπάρξει ρύθμιση του επιτοκίου ώστε να μην 
εκμεταλλεύεται κάποιος την ανάγκη του άλλου.

Η πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Αθηνά 
Χατζηπέτρου, υπογράμμισε ότι ως το τέλος του Αυγού-
στου θα έχουν εγκριθεί 9,2 δισ. ευρώ, ποσό που όπως είπε 
αποτελεί μια πολύ μεγάλη πιστωτική επέκταση.
Ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώ-
της Κουρμούσης τόνισε ότι σύντομα θα ψηφιστεί ο νέος 
Πτωχευτικός νόμος που περιλαμβάνει σειρά ρυθμίσεων 
για την 2η ευκαιρία σε όσους πτώχευσαν χωρίς δόλο 
αλλά και για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμέ-
νων επιχειρήσεων και νοικοκυριών.
Τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν αναμένονται 
πριν από το 2ο εξάμηνο του 2021, όπως υποστήριξε ο ευ-
ρωβουλευτής της ΝΔ Γιώργος Κύρτσος. Όπως είπε, είμα-
στε η χώρα που θα πληγωθεί στον μεγαλύτερο βαθμό από 
την κρίση, ενώ συμπλήρωσε ότι η πρόβλεψη της ΕΕ είναι 
για ύφεση 9,7%. «Αυτό που πρέπει να αντιληφθούμε είναι 
ότι οι κανόνες της ΕΕ έχουν αλλάξει και κινούνται πλέον 
στα πλαίσια της Πράσινης και Ψηφιακής μετάβασης. Ότι 
προτείνουμε στην ΕΕ πρέπει να είναι στα πλαίσια των ευ-
ρωπαϊκών αλλαγών αν θέλουμε να γίνει αποδεκτό», είπε 
μεταξύ άλλων ο κ. Κύρτσος.
Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο πρόεδρος του 
επιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου ανέδειξε -μετα-
ξύ άλλων- το πρόβλημα της αδυναμίας πρόσβασης του 
μεγαλύτερου ποσοστού των μικρών και μεσαίων επιχει-
ρήσεων στα χρηματοδοτικά εργαλεία και στον τραπεζικό 
δανεισμό και ζήτησε να ληφθούν οριζόντια μέτρα στή-
ριξης για όλους. Όπως διευκρίνισε ο κ. Χατζηθεοδοσίου 

είναι ελάχιστες οι επιχειρήσεις που στηρίχθηκαν οικονομι-
κά αυτό το κρίσιμο διάστημα και τόνισε ότι αν δεν εφαρ-
μοστούν πολιτικές στήριξης τους, τότε το αποτέλεσμα θα 
είναι η ραγδαία αύξηση των «λουκέτων» και η εκτίναξη 
της ανεργίας.
Στην τοποθέτηση του ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και μέλος 
της διοίκησης του επιμελητηρίου Γιώργος Καββαθάς 
τόνισε -μεταξύ άλλων- ότι με βάση έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ, 
ρευστότητα θα λάβει μόνο το 9% των επιχειρήσεων, όταν 
8 στις 10 επιχειρήσεις έχουν πρόβλημα.
Τη δυσκολία πρόσβασης σε προγράμματα χρηματοδότη-
σης σημείωσε και ο Οικονομικός Επόπτης του επιμελητη-
ρίου Παναγιώτης Παντελής, ενώ ο Β΄ αντιπρόεδρος Νίκος 
Κογιουμτσής τόνισε την σημασία των μικροπιστώσεων 
για την αγορά και ζήτησε τη μεταφορά πόρων σε δράσεις 
ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, όπως για παράδειγμα 
στη δράση του επιμελητηρίου για την Πλάκα- Μοναστη-
ράκι, δράση που μπορεί να γίνει μοντέλο και για πολλές 
άλλες τουριστικές περιοχές.
 Παρέμβαση κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης έκαναν 
το μέλος του ΔΣ του Ε.Ε.Α. και πρόεδρος της Επιτροπής 
Λογιστών Σπύρος Σταυρούλιας, η δικηγόρος και συνερ-
γάτης του επιμελητηρίου Σουζάνα Κλημεντίδη, και οι 
φοροτεχνικοί και ειδικοί συνεργάτες του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών Χριστίνα Μαννέ και Θράσος Μί-
αρης.

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αστικής παρέμβασης 
για την ανάπλαση και λειτουργική αναβάθμιση της περι-
οχής του Αγ. Διονυσίου στον Πειραιά, προϋπολογισμού 
15.000.000 ευρώ και προθεσμία εκτέλεσης 16 μηνών, 
ξεκινά άμεσα, μετά τη υπογραφή της σχετικής σύμβασης 
από τον περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη με την ανάδο-
χο εταιρεία, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Σκοπός του έργου είναι η διατήρηση και ανάδειξη του 
βιομηχανικού χαρακτήρα της περιοχής, με παράλληλη 
ανανέωση και αναμόρφωση των δομικών του στοιχείων, 
ενώ εκσυγχρονίζονται οι χρήσεις γης για την προσέλκυ-

ση νέων δραστηριοτήτων. Στο νεοδιαμορφωμένο φιλικό 
προς τους πεζούς και τους φίλους του ποδηλάτου περι-
βάλλον, προβλέπεται η αντιμετώπιση των κυκλοφορια-
κών δυσλειτουργιών και η οργάνωση της κυκλοφορίας 
των οχημάτων.
Ειδικότερα στο πρόγραμμα της αστικής ανάπλασης πε-
ριλαμβάνονται παρεμβάσεις όπως: Η οργάνωση ελεύ-
θερων χώρων και χώρων στάσης πεζών και οχημάτων. 
Η διαπλάτυνση πεζοδρομίων και η ανανέωση δομικών 
υλικών. Η δημιουργία ποδηλατοδρόμου. Η ανανέωση 
των στοιχείων φωτισμού και ο εμπλουτισμός του αστικού 

εξοπλισμού. Η ανακατασκευή οδοστρώματος, με ράμπες 
και αύξηση των φρεατίων υδροσυλλογής. Η ενίσχυση της 
φύτευσης και του συστήματος σήμανσης κ.α. 
Ο κ. Πατούλης σε δηλώσεις του για το έργο τόνισε πως 
στις προτεραιότητες της Περιφέρειας είναι η άμεση εκτέλε-
ση έργων αναπτυξιακού χαρακτήρα που θα συμβάλλουν 
στην ενίσχυση της υπεραξίας όλης της Αττικής. Σημείωσε 
ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχιστούν παρόμοιες 
«στοχευμένες παρεμβάσεις που θα συμβάλλουν στην ενί-
σχυση του επενδυτικού προφίλ της Αττικής και θα βελτιώ-
σουν την ποιότητα ζωής των πολιτών». 

Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ: ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 
ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ   

ΞΕΚΙΝΑ ΑΜΕΣΑ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Έργο προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ
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Τους βασικούς άξονες του ΥΠΕΝ για τη στήριξη του πο-
δηλάτου ως ασπίδα προστασίας του περιβάλλοντος και 
των πολιτών παρουσίασε ο γενικός γραμματέας Χωρι-
κού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος 
Μπακογιάννης, σε εσπερίδα που διοργανώθηκε από το 
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μετα-
φορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ) στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό 
την ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου στην πόλη 
στην πόλη, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
   Οι δύο βασικοί άξονες της πολιτικής του ΥΠΕΝ, σύμφω-
να με τον γενικό γραμματέα είναι η σχέση με τον ευρύ-
τερο ευρωπαϊκό στόχο της μετάβασης σε μία οικονομία 
μηδενικού άνθρακα, και τους ενδιάμεσους στόχους που 

έχουν τεθεί για το 2030, και η αναβάθμιση του αστικού 
περιβάλλοντος με την προώθηση της βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης. 
   Με αφορμή την πανδημία, «οι πόλεις του κόσμου φαί-
νεται να βρίσκονται μπροστά σε μία σημαντική ευκαιρία 
να αλλάξουν τη μέχρι σήμερα πορεία τους και να στρα-
φούν σε πιο υγιείς και φιλικές στο περιβάλλον λύσεις», 
ανέφερε ο κ. Μπακογιάννης.
   «Κατά τη διάρκεια τόσο του lockdown, όσο και στο διά-
στημα επαναφοράς, βλέπουμε αρκετές πόλεις να διευκο-
λύνουν με έκτακτα μέτρα τους κατοίκους να περπατούν 
και να ποδηλατούν, διατηρώντας ωστόσο τις αποστά-
σεις ασφαλείας. Οι πόλεις ενθαρρύνονται να λαμβάνουν 
πιλοτικά μέτρα για τον περιορισμό της επαναφοράς της 

κυκλοφοριακής συμφόρησης και τη διατήρηση χαμη-
λών ταχυτήτων», εξήγησε. 
   Και επισήμανε χαρακτηριστικά: «Ας μην αφήσουμε την 
ευκαιρία να χαθεί και ας έχουμε το πολιτικό σθένος να 
συνεργαστούμε όλοι μαζί για μια πραγματική αλλαγή 
στον χώρο των μετακινήσεων και στην διαμόρφωση 
του αστικού περιβάλλοντος». 
   Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης το κοινό ενημερώθη-
κε για το νέο app κοινόχρηστων ποδηλάτων, στο πλαί-
σιο του έργου iBikeShare με εταίρους έργου τις Brainbox 
A.E. και ΟΤΟ ΑΕ και συντονιστή το ΕΚΕΤΑ - ΙΜΕΤ, ενώ 
προωθήθηκε ο διάλογος με τους πολίτες και η στήριξη 
της «active» κινητικότητας -ποδήλατο, ηλεκτρικό πατίνι 
και πεζή μετακίνηση- στη μετά COVID-19 εποχή. 

Το ενδιαφέρον ξένων μέσων μαζικής ενημέρωσης 
προσελκύει ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας αλλά και 
συνολικά οι αλλαγές που γίνονται στην πόλη, αναφέρει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Η Νέα Αθήνα» είναι, ενδεικτικά, ο τίτλος 
της Γερμανικής εφημερίδας Badische Zeitung στο αφιέ-
ρωμα της στην Ελληνική πρωτεύουσα. Παράλληλα επι-
σημαίνεται η προσπάθεια του Κώστα Μπακογιάννη να 
κάνει πιο ανθρώπινη την πόλη υλοποιώντας ένα έργο 
που πολλοί μιλούσαν και σχεδίαζαν γι αυτό τις προη-
γούμενες δεκαετίες αλλά δεν το ολοκλήρωσαν.
Το διεθνές δίκτυο Al Jazeera σε εκτενή ανταπόκριση του 
από την Αθήνα αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Αθήνα φι-
λοδοξεί να γίνει μια πιο πράσινη πόλη με περισσότερο 
διαθέσιμο χώρο για τους πεζούς και τα ποδήλατα, μια 
εξέλιξη που μπορεί να ενισχύσει το τουριστικό ρεύμα 
προς την πόλη την επαύριο του κορωνοϊού. Επισημαί-
νει ότι η κεντρική ιδέα είναι η δημιουργία ενός Μεγάλου 
Περιπάτου και τονίζει ότι δημιουργούνται 7 χιλιόμετρα 
νέων πεζοδρόμων και 3 χιλιόμετρα νέων ποδηλατοδρό-
μων ενώ γράφει ότι οι επαγγελματίες εμφανίζονται θετι-
κοί στο έργο καθώς θα συμβάλει σε ένα πιο ήσυχο από 
ηχορύπανση και με λιγότερη ατμοσφαιρική μόλυνση, 

κέντρο. Αναφέρει επίσης ότι η σύλληψη της ιδέας αυ-
τής είχε γίνει πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 
και υλοποιήθηκε εν μέρει (π.χ. Διονυσίου Αρεοπαγίτου 
κάτω από την Ακρόπολη), ωστόσο δεν είχε ολοκληρω-
θεί ποτέ μέχρι σήμερα.
Η πανδημία αλλάζει την Αθήνα προς το καλύτερο, επιση-
μαίνουν, δύο γερμανικές εφημερίδες (Badische Zeitung 
και Rheinische post) οι οποίες αφού αναφέρονται στην 
νέα εικόνα της Ομόνοιας με το σιντριβάνι τονίζουν, 
μεταξύ άλλων, πως ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας 
Μπακογιάννης που ανέλαβε τον περασμένο Σεπτέμβριο, 
έχει πολλά πλάνα για την πόλη του. Η Ομόνοια έχει μια 
μεγάλη ιστορία, ήταν η καρδιά της ελληνικής μητρόπο-
λης. Αλλά στα προηγούμενα χρόνια οι Αθηναίοι και οι 
επισκέπτες απέφευγαν αυτόν τον παραμελημένο τόπο 
και τη γύρω περιοχή. Τώρα η Ομόνοια μπορεί να γίνει 
ένα ζωντανό σταυροδρόμι, ένα νέο κέντρο μιας πόλης 
που αλλάζει. Για καιρό η Ομόνοια ήταν κλεισμένη σαν 
εργοτάξιο και τώρα δείχνει τη λάμψη της. Στο κέντρο 
ξεπηδά ξανά ένα σιντριβάνι, όπως τη δεκαετία του ‘60. 
Με τη βοήθεια της τεχνολογίας οι πίδακες φτάνουν ψηλά 
και το βράδυ αλλάζει χρώματα με Led. Το φροντισμένο 

γρασίδι γύρω γύρω είναι μια όαση πρασίνου στην τσι-
μεντένια Αθήνα, ενώ η πλατεία έχει ντυθεί με υλικό που 
προστατεύει από τη ζέστη και την κάνει πιο υποφερτή το 
καλοκαίρι. Τώρα όλο και περισσότεροι Αθηναίοι κάνουν 
εκεί την απογευματινή τους βόλτα. Σε λίγο οι τουρίστες 
θα κατακλύσουν την πλατεία, της οποίας η αναδιαμόρ-
φωση είναι απλά η αρχή. Ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας 
Μπακογιάννης που ανέλαβε τον περασμένο Σεπτέμβριο, 
έχει πολλά πλάνα για την πόλη του. Μεγάλος περίπατος 
ονομάζεται το πρόγραμμα, με το οποίο ο Δήμαρχος θα 
μεταμορφώσει την πόλη. Το πλάνο είναι να ξαναδώσει 
στους κατοίκους την πόλη που είναι παραδομένη από το 
‘60 στα αυτοκίνητα. Πεζόδρομοι και ποδηλατόδρομοι 
μήκους 6,8 χμ θα δημιουργηθούν. 50.000 τμ θα αποδο-
θούν σε πεζούς και ποδηλάτες. Η πανδημία έδωσε στα 
πλάνα μεγαλύτερη ώθηση. Στο ίδιο άρθρο επισημαί-
νεται πως, η πόλη των 4 εκατομμυρίων κατοίκων έχει 
αναπτυχθεί χαοτικά τις περασμένες δεκαετίες. Είναι μια 
πολύπλευρη, ζωντανή μητρόπολη, που όμως δοκιμάζει 
τα νεύρα και τις δυνάμεις. Ο Κώστας Μπακογιάννης θέ-
λει να την κάνει πιο ανθρώπινη.

ΟΙ βΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΥΠΕΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΞΕΝΩΝ ΜΜΕ ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΝΕΑ ΑΘΗΝΑ»
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Στις μεταρρυθμίσεις και τις πρωτοβουλίες του προωθεί η 
κυβέρνηση για την ενίσχυση των εξαγωγών αναφέρθηκε 
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον χαιρετισμό 
του στην 45η Γενική Συνέλευση του ΣΕΒΕ, όπως αναφέρει 
το ΑΠΕ. 
«Όλα όσα έγιναν, γίνονται και θα γίνουν συνδέονται ευθέ-
ως με τα ζητούμενα και του δικού σας χώρου, των εξαγω-
γών. Φορολογικές ελαφρύνσεις, η εύκολη πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση και το ψηφιακό κράτος σας αφορούν, ως 
δυναμικό πυλώνα της εθνικής οικονομίας. Αυτές οι ανα-
πτυξιακές μεταρρυθμίσεις θα συνεχιστούν» είπε ο πρωθυ-
πουργός και επανέλαβε ότι σύντομα θα υπάρξει γενναία 
μείωση στην προκαταβολή φόρου και αυτές τις μέρες η 
βουλή συζητά νόμο που θα επιτρέπει μικροπιστώσεις, 
χωρίς εγγυήσεις, προς επιχειρηματίες και πολύ μικρές επι-
χειρήσεις που ζητούν γρήγορα μικρά κεφάλαια.
«Και ακολουθεί άλλο νομοσχέδιο το οποίο θα ρυθμίζει 
το ιδιωτικό χρέος, θα εξυγιαίνει προβληματικά εταιρικά 
σχήματα και θα προσφέρει μία «δεύτερη ευκαιρία» σε 
όποιον αναλαμβάνει το ρίσκο ενός σχεδίου, αλλά τελικά 
αποτυγχάνει να το υπηρετήσει» είπε ο πρωθυπουργός και 
πρόσθεσε ότι αναπτύσσονται και πρωτοβουλίες ειδικά για 
τις εξαγωγές. «Έμμεσες, όπως για την τόνωση του πρωτο-
γενούς τομέα, της μεταποίησης και των μεταφορών. Αλλά 
και άμεσες, όπως το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την 
Εξωστρέφεια με 85 δράσεις. Ο στόχος μας, σαφής: Η συμ-
μετοχή των εξαγωγών στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 
από 38% σήμερα, να φτάσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 
48% στο τέλος της τετραετίας. Το μερίδιο της βιομηχανι-
κής παραγωγής να φτάσει από το 9,5% που είναι σήμερα 
στο 12%. Και οι ξένες επενδύσεις να έχουν διπλασιαστεί 

μέχρι το 2023» υπογράμμισε.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στην κρίση του 
κορονοϊού σημείωσε ότι «η πανδημία αναδιέταξε τις προ-
τεραιότητες του κράτους. Όμως δίπλα στις πρωτοβουλίες 
για την υγεία, η οικονομία είχε και έχει τη δική της θέση. 
Γνωρίζετε τα σημαντικά μέτρα που πήραμε για να τη στη-
ρίξουμε: Ανεστάλησαν οι φορολογικές και ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Το κράτος κάλυψε το 
40% των ενοικίων. Ουσιαστικά ανέλαβε τη μισθοδοσία 
των εργαζομένων των επιχειρήσεων. Σχεδόν όλοι οι 
απασχολούμενοι διατήρησαν ένα σημαντικό τμήμα της 
αγοραστικής τους δύναμης, έστω και παραμένοντας εκτός 
χώρου δουλειάς».
«Παράλληλα, τονώνεται η ρευστότητα στην αγορά με 10 
δισεκατομμύρια ευρώ: Ο μηχανισμός της επιστρεπτέας 
προκαταβολής βρίσκεται, ήδη, στη δεύτερη φάση του. 
Στη διάθεση των επιχειρήσεων έχουν τεθεί, ακόμη, τα 
κεφάλαια του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, όπως και οι σημαντικοί πόροι του 
ειδικού ταμείου, που εγγυάται κατά 80% κάθε δάνειο» 
πρόσθεσε.
Επισήμανε ότι το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ήδη επιδο-
τεί μισθούς και εργοδοτικές εισφορές στις επιχειρήσεις που 
η πανδημία αναγκάζει να δρουν σε ιδιαίτερες συνθήκες. 
«Με στόχο διπλό: Να ξεπεράσουν την ξαφνική δοκιμασία 
και να συνεχίσουν να αναπτύσσονται. Αλλά και να μην χα-
θούν για πάντα θέσεις εργασίας. Ώστε οι δυνάμεις της πα-
ραγωγής να τεθούν γρήγορα στην υπηρεσία του εθνικού 
στόχου της ανάπτυξης από το 2021.Γιατί το περιβάλλον 
είναι πια διαφορετικό. Μην ξεχνάμε ότι πριν συμπληρωθεί 
ένας χρόνος νέας διακυβέρνησης ο φόρος των εταιρειών 
έχει μειωθεί από το 28% στο 24% και ο φόρος στα μερί-

σματα από το 10% στο 5%. Και ένας νέος αναπτυξιακός 
νόμος ενισχύει τις επενδύσεις, πολεμώντας τη γραφειο-
κρατία» είπε.
Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι το Enterprise 
Greece εκσυγχρονίστηκε και το καλοκαίρι, θα εγκαινιάσει 
ειδική πλατφόρμα ενημέρωσης αλλά και εκπαίδευσης 
εξαγωγέων και επενδυτών.
«Σκοπός, επίσης, είναι να αυξηθούν τα εξαγώγιμα αγαθά 
πέραν των πετρελαιοειδών, και οι υπηρεσίες πέραν του 
τουρισμού και της ναυτιλίας. Αυτό σημαίνει στροφή προς 
τομείς όπως το ποιοτικό κρασί, οι νέες τεχνολογίες, η δη-
μιουργική βιομηχανία» είπε και συμπλήρωσε «είναι απα-
ραίτητο, συνεπώς, να «χαρτογραφηθούν» οι χώρες-στό-
χοι και οι κλάδοι-στόχοι με ελληνικό ενδιαφέρον. Και να 
αξιοποιηθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο, το e-commerce, με 
τη βοήθεια της οικονομικής διπλωματίας και της έμπειρης 
Ολλανδικής κυβέρνησης, που μας παρέχει σημαντική τε-
χνική βοήθεια».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός υπογράμμισε «Το ξέρετε 
ότι είμαι σταθερά δίπλα σας. Το εμπόριο και οι εξαγωγές, 
άλλωστε, ιστορικά σηματοδοτούν το ελληνικό δαιμόνιο, 
την αντοχή και τη δημιουργικότητα. Θέλω, όμως, να είστε 
κι εσείς δίπλα μου στην προσπάθεια ανάταξης της χώρας. 
Γιατί η επιταγή του ριζικού της μετασχηματισμού παρα-
μένει επίκαιρη. Η Ελλάδα πρέπει να δει αλλαγές ανάλογες 
εκείνων των πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών. Με πολύ 
γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης, πλήρη απασχόληση, 
εθνική ευημερία και ατομική προκοπή».
«Ακριβώς αυτή την προοπτική δηλώνει το σύνθημά μας: 
«Η Ελλάδα που παράγει, η Ελλάδα που εξάγει»» είπε ο 
πρωθυπουργός.

Διορίστηκαν με διετή θητεία τα τακτικά μέλη της Εθνικής 
Αστρονομικής Επιτροπής, με απόφαση του υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστου Δήμα. Πρόεδρος της 
επιτροπής ανέλαβε –σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ-  ο διευ-
θυντής Ερευνών του Κέντρου Ερευνών Αστρονομίας και 
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών 
και διευθυντής του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυ-
σικής Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Σπυρίδων Βασιλάκος.
Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής είναι τα εξής:
- Εμμανουήλ Πλειώνης, διευθυντής και πρόεδρος του 

Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και καθηγητής του 
τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ.
- Δέσποινα Χατζηδημητρίου, καθηγήτρια του τμήματος 
Φυσικής στο ΕΚΠΑ.
- Νικόλαος Στεργιούλας, καθηγητής Θεωρητικής Αστρο-
φυσικής στο ΑΠΘ.
- Ιωσήφ Παπαδάκης, καθηγητής του τμήματος Φυσικής 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται με σειρά αναπλήρω-
σης οι ακόλουθοι: Ανδρέας Ζέζας, αναπληρωτής καθηγη-
τής Παρατηρησιακής Αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο 

Κρήτης. Βασιλική Παυλίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια 
Θεωρητικής Αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
Pablo Reig, διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Αστροφυσι-
κής του ΙΤΕ, Μανώλης Γεωργούλης, διευθυντής Ερευνών 
του Κέντρου Αστρονομίας και Εφαρμοσμένων Μαθηματι-
κών της Ακαδημίας Αθηνών, Άλκηστις Μπονάνου, κύρια 
ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Αστρονομίας Αστροφυσικής 
Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνι-
κού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΕΞΑΓΕΙ» ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΜΑΣ  

ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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Στα τέλη του καλοκαιριού θα είναι έτοιμο και θα τεθεί σε δημό-
σια διαβούλευση το στρατηγικό σχέδιο (master plan) για την 
μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών, ανέφερε χθες το βράδυ 
ο πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής του σχεδίου δίκαιης 
αναπτυξιακής μετάβασης, Κωστής Μουσουρούλης μιλώντας 
σε διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε η ελληνική εται-
ρεία ενεργειακής οικονομίας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
«Θα είναι, τόνισε, ένα σχέδιο δυναμικό, ρεαλιστικό και ικανό 
να αξιοποιήσει τα τεράστια κονδύλια που θα δοθούν από την 
επόμενη περίοδο προγραμματισμού». Επανέλαβε ότι τα κον-
δύλια που θα διατεθούν στην Κοζάνη, την Φλώρινα και την 
Μεγαλόπολη έχουν αυξηθεί σε 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ στα 
οποία προστίθενται πόροι οι οποίοι θα μοχλευθούν από το 
πρόγραμμα Invest EU καθώς και δάνεια από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων .
Ο κ. Μουσουρούλης υπογράμμισε πάντως την ανάγκη να 
επιταχυνθεί η προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων 
καθώς από τις αρχές του 2021 αρχίζει η επιλεξιμότητα των 
δαπανών ενώ τόνισε ότι τομείς της τοπικής οικονομίας όπως 
η μεταποίηση, ο τουρισμός και ο πρωτογενής τομέας που εί-

χαν ατροφήσει λόγω της παρουσίας της ΔΕΗ θα ενισχυθούν 
και θα αναπτυχθούν.
Στην ίδια εκδήλωση ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος 
της ΔΕΗ, Γιάννης Κοπανάκης τόνισε πως η επιχειρήση δεν 
φεύγει από τις περιοχές αυτές, αλλά αλλάζει ο τρόπος με τον 
οποίο δραστηριοποιείται εκεί. Η ΔΕΗ θα προχωρήσει σε απο-
κατάσταση των εδαφών ορυχείων και σταθμών παραγωγής, 
δραστηριότητα που θα εξασφαλίσει πολλές θέσεις εργασίας 
σε σύντομο χρονικό διάστημα ενώ στις εκτάσεις αυτές θα 
εγκατασταθούν τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα που έχει 
εξαγγείλει η επιχείρηση τόσο στην Δυτική Μακεδονία όσο 
και στη Μεγαλόπολη. Ο κ. Κοπανάκης επανέλαβε πως η ΔΕΗ 
υφίσταται η ζημιά της τάξης των 300 εκατομμυρίων ευρώ το 
χρόνο από την λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων ενώ στην 
ερώτηση γιατί αυτές δεν κλείνουν άμεσα ανέφερε πως λαμ-
βάνονται υπόψη η τηλεθέρμανση των πόλεων στις λιγνιτικές 
περιοχές, η εθελούσια έξοδος των εργαζομένων και η ανάγκη 
να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος ώστε να μην υπάρξει πρό-
βλημα στο ηλεκτρικό σύστημα. 
Ο αντιπρόεδρος της ΔΕΠΑ, Κων/νος Ανδριοσόπουλος σημεί-

ωσε ότι η θέρμανση θα καλυφθεί με τη συμβολή του φυσικού 
αερίου ενώ με τα κίνητρα για την εγκατάσταση παραγωγικών 
επενδύσεων που προβλέπονται στο νομοσχέδιο για την ηλε-
κτροκίνηση θα μπορέσουν να εγκατασταθούν βιομηχανικές 
μονάδες που θα έχουν και εξαγωγικό προσανατολισμό.
Ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Κασαπίδης 
χαρακτήρισε την απολιγνιτοποίηση ως την μεγαλύτερη πρό-
κληση για την περιοχή μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 
ενώ ζήτησε το σχέδιο της δίκαιης μετάβασης να τεθεί σε εφαρ-
μογή πριν την απώλεια των θέσεων εργασίας από την δρα-
στηριότητα της ΔΕΗ που είναι προδιαγεγραμμένη. Εκτίμησε, 
δε, ότι θα χαθούν 5.000 άμεσες και 15.000 έμμεσες θέσεις ερ-
γασίας που είναι εξαρτημένες από το λιγνίτη ο οποίος σήμερα 
δημιουργεί εισόδημα ύψους 1 δισ. ευρώ στην περιοχή. 
Ο αναπληρωτής καθηγητής του ΕΜΠ, Χάρης Δούκας ανέφερε 
ότι με την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την 
αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας θα υπάρχουν λιγότερες 
ενεργειακές ανάγκες που θα καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό 
από ιδιοπαραγωγή.

Τέσσερις οικονομικοί φορείς καλούνται σε διαδικασία δι-
απραγμάτευσης, για την ανάθεση της σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών υποβοήθησης της γενικής γραμματείας Έρευνας 
και Τεχνολογίας στην προετοιμασία, διενέργεια της διαδικα-
σίας ανάθεσης και σύναψη σύμβασης σύμπραξης (ΣΔΙΤ) για 
το έργο «Δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας στην Αθήνα -ΧΡΩ-
ΠΕΙ», ποσού 148.800 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Η διαδικασία διαπραγμάτευσης, αφορά στους εξής οικονομι-
κούς φορείς: 
- DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-

ΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. DBC
- EUROPEAN PROFILES ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με δ.τ. EUROPEAN PROFILES Α.Ε. ,
- NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. , και
- ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ 
(INNOLAD). 
Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα διενεργηθεί μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ/ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά. 
Στην απόφαση που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Έρευ-
νας και Τεχνολογίας Αθανάσιος Κυριαζής, και αναρτήθηκε 
στο Διαύγεια, αναφέρεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης 
της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, η Δευτέρα 6 
Ιουλίου 2020 και ώρα 22.00 και ως ημερομηνία και ώρα ηλε-
κτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η Τρίτη 7 Ιουλίου 
2020, και ώρα 11.00.

Αποδεκτή έκανε η Lufthansa την πρόταση οικονομικής βοή-
θειας της γερμανικής κυβέρνησης προκειμένου να ξεπεράσει 
τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσε η πανδημία του 
κορονοϊού. 
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της αεροπορικής εταιρίας 
συμφώνησε στη συμμετοχή του κράτους με ποσοστό 20% ως 
αντάλλαγμα για πακέτο στήριξης ύψους εννέα δισεκατομμυ-
ρίων ευρώ και πιστώσεις έως και τριών δισεκατομμυρίων. Η 
συμφωνία κατέστη εφικτή μετά την αλλαγή στάσης του μεγα-

λομετόχου της Lufthansa (15%) Χέρμαν Τίλε, ο οποίος, όπως 
είπε, προέταξε τελικά το συμφέρον των εργαζομένων. 
Η πρόταση του Βερολίνου είχε λάβει προηγουμένως και την 
έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εξέτασε τα θέ-
ματα ανταγωνισμού και επέβαλε στην γερμανική αεροπορική 
εταιρία να παραχωρήσει σε ανταγωνιστές της δικαιώματα 
προσγείωσης και απογείωσης (σλοτς) στα αεροδρόμια Φραν-
κφούρτης και Μονάχου.
Ακόμη πάντως και με την κρατική βοήθεια, η εταιρία έχει ήδη 

επισημάνει ότι μπορεί να χρειαστεί να περικόψει χιλιάδες θέ-
σεις εργασίας, καθώς η ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια ανα-
μένεται να παραμείνει χαμηλή για χρόνια. Σήμερα ωστόσο 
η διοίκηση κατέληξε σε συμφωνία και με το συνδικάτο των 
γερμανών συνοδών αέρος, για οικονομικές περικοπές ύψους 
500 εκατομμυρίων ευρώ έως το 2023, προκειμένου να απο-
φευχθούν περαιτέρω απολύσεις.

ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜβΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΔΙΤ ΓΙΑ ΤΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ -ΧΡΩΠΕΙ»

Η LUFTHANSA ΕΚΑΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥβΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ
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«Αναβαθμίζουμε με έργα τις προστατευόμενες περιοχές, 
που είναι ο φυσικός πλούτος της χώρας μας», δήλωσε ο 
υπουργός ΠΕΝ Κωστής Χατζηδάκης ύστερα από επίσκε-
ψη του στην περιοχή Natura, στο Εθνικό Πάρκο του Σχι-
νιά-Μαραθώνα, προαναγγέλλοντας, μάλιστα -σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- σημαντικές βελτιωτικές βελτιώσεις.
Όπως διαπιστώθηκε, η εικόνα στο Εθνικό Πάρκο του Σχι-
νιά - Μαραθώνα ήταν ανάμικτη, καθώς η παραθαλάσσια 
όαση πρασίνου της Αττικής σε ορισμένα σημεία εμφάνιζε 
εικόνα μη αρμόζουσα σε Natura, παρά τις προσπάθειες 
της διοίκησης του Φορέα Διαχείρισης λόγω των προβλη-
μάτων του μέχρι πρότινος θεσμικού πλαισίου.  

Ο υπουργός λοιπόν, αφού συνεχάρη τους υπαλλήλους και 
τον πρόεδρο του Φορέα Γιώργο Λυριτζή για τις προσωπι-
κές, καθημερινές τους προσπάθειες, εξήγησε το νέο θεσμι-
κό πλαίσιο και τις δυνατότητες του Οργανισμού Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) που 
θεσπίστηκε στον πρόσφατο περιβαλλοντικό νόμο, ώστε η 
εικόνα του Πάρκου να βελτιωθεί σημαντικά. 
 Συγκεκριμένα, ο κ. Χατζηδάκης δεσμεύθηκε ότι ο νέος 
Φορέας θα επιδιώξει να δημιουργηθεί ένας νέος περιφε-
ρειακός δρόμος που θα εξυπηρετεί τους κατοίκους του 
πλησιέστερου οικισμού (Δικαστικά), για να μη γίνεται 
χρήση του δρόμου που οδηγεί στη παραλία. 

Επίσης δεσμεύτηκε, να αξιοποιηθεί ο χώρος στάθμευσης 
του Κωπηλατοδρομίου από τους επισκέπτες της παραλίας, 
ώστε να μη φτάνουν έως εκεί με τα οχήματά τους, καθώς 
επίσης και να ενισχυθεί η συνεργασία με τη Πυροσβεστι-
κή, αλλά κυρίως να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με το σύ-
στημα πυρόσβεσης που είχε παραγγελθεί από την εποχή 
των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά δεν λειτουργεί.
Τέλος, ο κ. Χατζηδάκης δεσμεύτηκε για την αναβάθμιση 
των σχέσεων με το δήμο, με την περιφέρεια και την ΕΤΑΔ, 
η οποία έχει στην ευθύνη της το Κωπηλατοδρόμιο, καθώς 
είναι προς όφελος όλων η προστασία του Πάρκου και της 
βιοποικιλότητας.

Η Περιφέρεια Κρήτης θα στηρίξει ένα καινοτόμο πιλοτικό 
πρόγραμμα που θα υλοποιήσει το Ίδρυμα Τεχνολογίας 
και Έρευνας (ΙΤΕ) το οποίο –σύμφωνα με το ΑΠΕ- θα 
αποτυπώσει τις περιοχές που επλήγησαν από φυσικές 
καταστροφές, όπως οι πυρκαγιές σε δασικά και αγροτικά 
οικοσυστήματα, αλλά και τις πλημμύρες σε αγροτικές και 
περιαστικές περιοχές, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες. Το 
έργο θα υλοποιήσει το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης του 
Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ, και η 
σχετική συμφωνία-σύμβαση υπογράφηκε σήμερα από 
τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον 
πρόεδρο του ΙΤΕ Νεκτάριο Ταβερναράκη, παρουσία του 
αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκου Καλογερή, του εντεταλ-
μένου περιφερειακού συμβούλου Ζαχαρία Δοξαστάκη, 
του Δρ. Νεκτάριου Χρυσουλάκη, διευθυντή ερευνών, 
επικεφαλής του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης και Εφαρ-
μογών σε Αστικό και Φυσικό Περιβάλλον του ΙΤΕ και του 
Δημήτρη Πουρσανίδη ερευνητής στο εργαστήριο τηλε-
σκόπησης στο ΙΤΕ. 
   Ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ευχα-
ριστώντας τον πρόεδρο του ΙΤΕ για την πολυετή παραγω-
γική συνεργασία, επεσήμανε, ότι, η περιφέρεια Κρήτης 
συνεχίζει να «επενδύει» σε καινοτόμες δράσεις για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με στόχο την προ-
στασία του περιβάλλοντος και την βελτίωση ποιότητας 
ζωής των πολιτών. 

   Η δορυφορική τηλεπισκόπηση αποτελεί κύριο μέσο 
αποτύπωσης των πληγεισών από φωτιές περιοχών, 
καθώς έχει την δυνατότητα να παρέχει σε σχεδόν πραγ-
ματικό χρόνο, αξιόπιστη πληροφορία για την έκταση και 
ένταση της καταστροφής. Η πληροφορία αυτή σε συνδυ-
ασμό με συμπληρωματικά δεδομένα, όπως τα όρια των 
καλλιεργησίμων εκτάσεων, ο τύπος βλάστησης κ.α., είναι 
πολύτιμη για την εκτίμηση των επιπτώσεων, αλλά και την 
στοχευμένη αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών.
   Οι πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές στην περιφερειακή 
ενότητα Χανίων κατέκαψαν δασικές, αγροτικές και περια-
στικές εκτάσεις στις περιοχές των Βρυσών Δήμου Αποκο-
ρώνου και Κακοπέτρου δήμου Πλατανιά, προκαλώντας 
σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες και περιοχές με φυσική 
βλάστηση. Αντικείμενο του έργου αποτελεί η αποτύπωση 
της κατάστασης της βλάστησης και του τοπίου στις παρα-
πάνω περιοχές με την χρήση δορυφορικών καταγραφών 
πολύ υψηλής διακριτικής ικανότητας. Ποιο συγκεκριμένα, 
θα πραγματοποιηθεί αποτύπωση σε δυο στάδια: το πρώ-
το αφορά στο χρονικό διάστημα πριν τις πυρκαγιές για 
την δημιουργία δεδομένων αναφοράς, ενώ το δεύτερο 
αφορά στο χρονικό διάστημα μετά τις πυρκαγιές για την 
δημιουργία δεδομένων σχετικά με τις καμένες εκτάσεις. 
Η αποτύπωση στις δυο διαφορετικές χρονικές περιόδους 
θα επιτρέψει την σύγκριση, ώστε να μπορέσει αφενός να 
εκτιμηθεί η ακριβής έκταση των καμένων περιοχών και 

αφετέρου να εξαχθεί πληροφορία σχετικά με το τύπο των 
οικοσυστημάτων που επλήγησαν, με στόχο την υποστή-
ριξη της στοχευμένης αποκατάστασής τους.
   Το έργο αποτελεί πιλοτική εφαρμογή και αναμένεται να 
αναδείξει το δυναμικό της μεθοδολογικής προσέγγισης 
που θα χρησιμοποιηθεί στην αξιοποίηση δορυφορικών 
καταγραφών σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης, θέτοντας τις 
βάσεις για μελλοντική επιχειρησιακή εφαρμογή της στα 
πεδία της πολιτικής προστασίας και της διαχείρισης του 
φυσικού περιβάλλοντος.
   Ο πρόεδρος του ΙΤΕ Νεκτάριος Ταβερναράκης ευχαρί-
στησε τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη για την 
διαχρονική στήριξη-συνεργασία της Περιφέρειας στα 
Εκπαιδευτικά-Ερευνητικά Ιδρύματα του νησιού μας, 
ενώ από την πλευρά του ο Δρ. Νεκτάριος Χρυσουλάκης, 
διευθυντής ερευνών, και επικεφαλής του Εργαστηρίου 
Τηλεπισκόπησης και Εφαρμογών σε Αστικό και Φυσικό 
Περιβάλλον του ΙΤΕ ανέφερε, ότι, «η αποτύπωση των 
καμένων εκτάσεων από τις πρόσφατες πυρκαγιές στην 
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων με την χρήση της δορυφο-
ρικής τηλεπισκόπησης θα επιτρέψει τον υπολογισμό της 
έκτασης των καμένων περιοχών και την εξαγωγή πληρο-
φορίας σχετικά με τα οικοσυστήματα που επλήγησαν. Η 
πιλοτική αυτή εφαρμογή θέτει τις βάσεις για μελλοντική 
επιχειρησιακή εφαρμογή της στα πεδία της πολιτικής προ-
στασίας και της διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος».

Κ. ΧΑΤζΗΔΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΧΙΝΙΑ: ΑΝΑβΑΘΜΙζΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
Που είναι ο φυσικός πλούτος της χώρας μας

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΙΤΕ 
Για την αξιοποίηση δορυφορικών καταγραφών αποτύπωσης καμένων εκτάσεων στην Κρήτη
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Ως πολύ σημαντικό γεγονός για την εμβάθυνση των σχέσεων 
Ελλάδας- ΗΠΑ χαρακτήρισε την αμερικανική παρουσία στη 
Θεσσαλονίκη, μέσω του Διεθνούς Κέντρου Επιτάχυνσης Ψηφι-
ακού Μετασχηματισμού της CISCO, o υπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, απευθύνοντας χαιρετισμό 
κατά την τελετή υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας μετα-
ξύ της εταιρείας, του δήμου και των υπουργείων Ανάπτυξης και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μάλιστα, προανήγγειλε ανακοινώ-
σεις για άλλη μία αμερικανική επένδυση στην Ελλάδα.
«Έχουμε μεγάλη και πολύ στενή συνεργασία με τη στρατηγική 
μας σύμμαχο χώρα, τις ΗΠΑ. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τις ΗΠΑ 
για τη θερμή στήριξη της ελληνικής οικονομίας με πολλαπλές 
επενδύσεις. Έχουμε συζητήσεις με αμερικανικές εταιρείες επί 

καθημερινής βάσης σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονο-
μίας και σύντομα θα έχουμε πολύ χαρμόσυνες ανακοινώσεις για 
άλλη μια επένδυση αμερικανική στην Ελλάδα. Η παρουσία των 
ΗΠΑ εδώ, μέσα από το κέντρο της Cisco, είναι πολύ σημαντικό 
γεγονός για την εμβάθυνση των μεταξύ μας σχέσεων. Η υψηλή 
τεχνολογία δεν παύει να αποτελεί ένα τμήμα στρατηγικών σχέ-
σεων δύο χωρών», είπε. 
Χαρακτήρισε την απόφαση της Cisco να επενδύσει στη Θεσσα-
λονίκη ως εξαιρετικά χαρμόσυνο γεγονός, ενώ εξέφρασε τη 
βεβαιότητα ότι η πόλη θα βγάλει την εταιρεία ασπροπρόσωπη 
για την επιλογή της, καθώς τα αποτελέσματα θα είναι εξαιρετικά.
Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση ανέκαθεν πίστευε ότι η Θεσσαλονί-
κη, με τις προφανείς δυνατότητες που έχει, με τα πανεπιστήμια, 

τη γεωγραφική της θέση και την ιστορία της μπορεί πολύ εύκο-
λα να μεταμορφωθεί και για αυτό «φτάσαμε πολύ γρήγορα και 
με δική μας κινητροδότηση από το υπουργείο Ανάπτυξης στο 
ψηφιακό κέντρο της Pfizer», ενώ παράλληλα δρομολογήθηκαν 
οι εξελίξεις γύρω από το τεχνολογικό πάρκο 4ης γενιάς Thes 
INTEC και τη μετεγκατάσταση της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινο-
τομίας. 
«Το να έρχεται μια εταιρεία του μεγέθους, του κύρους και των 
δυνατοτήτων της Cisco στη Θεσσαλονίκη είναι μεγάλο γεγονός 
για την πόλη και δεν ξέρω πόσοι μπορούν να συνειδητοποιή-
σουν το μέγεθος του γεγονότος να είναι η Cisco εδώ», είπε ο κ. 
Γεωργιάδης και πρόσθεσε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός 
είναι πρώτα από όλα θέμα οικονομικής ανάπτυξης.

Την εκτίμηση ότι η Ελλάδα έχει τεράστιο δυναμικό, τεράστιες 
δυνατότητες και η νούμερο ένα αναγκαία συνθήκη, ώστε να 
τις απελευθερώσει, είναι «να σπάσει τα ταμπού», διατύπωσε, 
από την πλευρά του, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Κυριάκος Πιερρακάκης. 
«Μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν ταμπού μια πολυεθνική να 
κάθεται με τον δήμαρχο και υπουργούς και ένας μητροπολίτης 
να ανοίγει τη συζήτηση περί τεχνολογίας», σημείωσε, αναφε-
ρόμενος και στην ομιλία που πραγματοποίησε λίγο νωρίτερα ο 
μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, Βαρνάβας.
Πρόσθεσε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός ήταν η μεγάλη 
εκκρεμότητα του ελληνικού κράτους και μέσα από επενδύσεις 

όπως και η συγκεκριμένη δίδεται η δυνατότητα αυτή την εκκρε-
μότητα να την υπερβούμε.
«Υλοποιούμε στρατηγική, που στόχο έχει σε μια τετραετία να 
πετύχουμε (ψηφιακή) σύγκλιση με τον μέσο όρο της Ευρώ-
πης», σημείωσε και συμπλήρωσε ότι, πέραν των όσων έχουν 
ήδη γίνει, μέσα στο καλοκαίρι θα λυθεί το θέμα που προέκυψε 
με τις 13 γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται για τη 
ληξιαρχική πράξη θανάτου. «Χάνεις έναν άνθρωπο δικό σου 
και πρέπει να περιμένεις σε 13 ουρές», είπε χαρακτηριστικά, ενώ 
γνωστοποίησε ότι, παράλληλα, εντός του 2021, ένα τεράστιο 
κομμάτι του ιστού της χώρας θα καλύπτεται από 5G. Εξέφρασε 
την πεποίθηση ότι η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, σε επίπεδο ανά-

πτυξης οικοσυστήματος καινοτομίας, ό,τι πέτυχε το Ισραήλ, το 
οποίο διαθέτει το καλύτερο τέτοιο οικοσύστημα στον κόσμο, με 
την εξαίρεση της Silicon Valley στις ΗΠΑ.
«Μπορούμε να το πετύχουμε κι εμείς, αρκεί να υιοθετήσουμε 
τους σωστούς θεσμούς και να επενδύουμε σε ερευνητικά κέ-
ντρα», σημείωσε και πρόσθεσε: «δίνουμε την υπόσχεση ότι θα 
θα δικαιώσουμε τόσο αυτή την προσπάθεια, όσο και κάθε άλλη, 
που έρχεται να αξιοποιήσει στο δυναμικό της χώρας». Κατέληξε 
δε λέγοντας ότι «αυτή η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να φτιάξει 
τους σωστούς κανόνες του παιχνιδιού».

Σε ένα προνομιακό κλαμπ 15 έξυπνων πόλεων του πλανήτη 
εισέρχεται σήμερα η Θεσσαλονίκη, καθώς μπαίνει στην αφε-
τηρία το Κέντρο Επιτάχυνσης Ψηφιακού Μετασχηματισμού της 
αμερικανικής τεχνολογικής εταιρείας Cisco, όπως επισήμανε ο 
δήμαρχος, Κωνσταντίνος Ζέρβας, κατά την τελετή υπογραφής 
του σχετικού μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του τεχνολογικού 
κολοσσού, του δήμου και των υπουργείων Ανάπτυξης και Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως είπε, κέντρα καινοτομίας όπως αυτό της Θεσσαλονίκης 
(σ.σ. που αναμένεται να εγκαινιαστεί τον Σεπτέμβριο), λειτουρ-
γούν σήμερα μόνο σε άλλες 14 πόλεις, μεταξύ των οποίων η 
Σιγκαπούρη, το Μιλάνο, η Βαρκελώνη, το Τορόντο, το Τόκιο, το 
Παρίσι, το Ντουμπάι και το Ρίο Ντε Τζανέιρο.
Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε ακόμα στη “συμμαχία” 
-όπως τη χαρακτήρισε- του δήμου με την κυβέρνηση και τον 
παγκόσμιο τεχνολογικό κολοσσό και την ταχύτητα με την οποία 
προωθήθηκε η όλη διαδικασία για τη δημιουργία του κέντρου, 
το οποίο μπορεί να προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες για τον ψη-
φιακό μετασχηματισμό του κράτους.
Πρόσθεσε ότι στόχος είναι η Θεσσαλονίκη να αναδειχτεί σε έναν 
δεύτερο αναπτυξιακό και επιχειρηματικό πόλο της Ελλάδας, 

πέραν της Αττικής, όχι ανταγωνιστικά, αλλά παράλληλα, καθώς 
καμία χώρα δεν είναι “μονοπολική”. Όπως είπε, ο Δήμος Θεσ-
σαλονίκης, εισέρχεται σε σχέση συνεργασίας με τoν τεχνολογικό 
κολοσσό, που θα έχει αποτύπωμα και σε πολλές δραστηριότητες 
της πόλης, όπως η Ψηφιακή Πλατφόρμα, που παρουσιάζοντας 
στοιχεία σε τέσσερις γλώσσες, θα αναδείξει τα 55α «Δημήτρια» 
σε ένα πολιτιστικό e-festival.
Τον Σεπτέμβριο τα εγκαίνια
Απευθύνοντας χαιρετισμό στην εκδήλωση, η επικεφαλής του 
Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Μαρία Αντω-
νίου, σημείωσε ότι, σήμερα, με την υπογραφή του μνημονίου, 
ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο μιας διαδικασίας, που οδηγεί 
σε μια σπουδαία επένδυση, από την οποία θα ωφεληθεί όχι 
μόνο η πόλη, αλλά και η Βόρεια Ελλάδα συνολικά και τα Βαλκά-
νια. “Στόχος μας είναι μέσα στο καλοκαίρι να ολοκληρωθούν οι 
εργασίες και τον Σεπτέμβριο να είμαστε σε θέση να το εγκαινιά-
σουμε” γνωστοποίησε.
Γιατί η Θεσσαλονίκη δεν επιλέχθηκε τυχαία
Τη διαβεβαίωση ότι η Θεσσαλονίκη δεν επιλέχθηκε τυχαία 
για τη δημιουργία του Κέντρου, έδωσε από την πλευρά του ο 
κ.Αντώνης Τσιμπούκης, γενικός διευθυντής της Cisco για την 

Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, επισημαίνοντας ότι η πόλη 
ξεχωρίζει για τις τεχνολογικές της επιδόσεις.
Έκανε λόγο για άλματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό στην 
Ελλάδα τους τελευταίους μήνες, αναφερόμενος μεταξύ άλλων 
στην e-συνταγογράφηση, αλλά και στην τηλεκπαίδευση : “μέσα 
σε μια εβδομάδα καταφέραμε να εγγραφούν (στο σύστημα τη-
λεκπαίδευσης) 1,3 εκατ. μαθητές και 15000 καθηγητές” σημεί-
ωσε.
Γνωστοποίησε ότι η CISCO απασχολεί παγκοσμίως 80.000 
άτομα, έχει 60.000 συνεργάτες και πραγματοποιεί ετήσιο τζίρο 
55 δισ. ευρώ, ενώ στην Ελλάδα, όπου έχει παρουσία από τον 
Ιανουάριο του 1998, απασχολεί 160 άτομα και το δίκτυο συνερ-
γατών της αριθμεί περίπου διακόσιους.
Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και 
Σταυρουπόλεως κ.Βαρνάβας, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποί-
ησή του για το γεγονός ότι το νέο κέντρο καινοτομίας εδρεύει 
στα δυτικά της πόλης, λέγοντας: “η περιοχή πάντα αντλούσε την 
επάρκειά της και τη δύναμή της από τα δυτικά. Από τα δυτικά 
μπαίνουν σε αυτή την πόλη, δεν υπάρχει άλλος δρόμος”. 
Συνέχεια στη σελ 10 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ CISCO ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Την εκτίμηση ότι η επιλογή της Cisco να επενδύσει στη Θεσσαλονίκη θα δικαιωθεί εξέφρασαν οι υπουργοί Ανάπτυξης, Αδ. 
Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κ.Πιερρακάκης

Κ. Πιερρακάκης: «Να σπάσουμε τα ταμπού»

Σε ένα προνομιακό κλαμπ 15 έξυπνων πόλεων μπαίνει η Θεσσαλονίκη, με τη δημιουργία του Κέντρου Επιτάχυνσης Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού της Cisco
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Συνέχεια από τη σελ 9 
 
Λίγα λόγια για τα Κέντρα Καινοτομίας της Cisco
Τα Κέντρα Καινοτομίας της Cisco, με τη βοήθεια συνεργα-
τών, startups και του ακαδημαϊκού τομέα, αναλύουν και 
προτείνουν λύσεις για οποιονδήποτε τομέα της οικονο-
μικής και κοινωνικής ζωής. Επίσης, ειδικά το κέντρο της 
Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τοπικούς συνεργάτες, θα 
μπορεί να αναπτύξει λύσεις σε θέματα που απασχολούν 
τον ελληνικό Δημόσιο τομέα και τη Τοπική Αυτοδιοίκηση 

αλλά και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για αυτό το σκοπό, 
στόχος είναι να φιλοξενεί στο χώρο του νέες startup επι-
χειρήσεις και θα συνεργαστεί με τοπικά πανεπιστήμια και 
ερευνητικά ιδρύματα της περιοχής.
Η επένδυση της Cisco στο κέντρο εκτιμάται σε 12 εκατομ-
μύρια ευρώ στην επόμενη τετραετία και αφορά σε εξοπλι-
σμό, δημιουργία λύσεων και πιλοτικών εγκαταστάσεων, 
αμοιβές προσωπικού και άλλα. To Kέντρο ήδη έχει αρχίσει 
να εξοπλίζεται στο κτήριο των Παλαιών Σφαγείων, που 
παραχώρησε στην εταιρεία ο Δήμος Θεσσαλονίκης για μια 

τετραετία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Κέντρο θα ανα-
πτύσσει λύσεις για τις smart cities, την τηλεϊατρική, την 
τηλεκπαίδευση κτλ. Αρχικά θα εγκατασταθούν σε αυτό 
δύο startups, που θα παρουσιάσουν καινοτόμες λύσεις 
στην ηλεκτροκίνηση και στη χρήση της τεχνολογίας στον 
αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα.
Το “παρών” στην εκδήλωση έδωσαν μεταξύ άλλων ο 
υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης), Θεό-
δωρος Καράογλου και ο πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσα-
λονίκη, Γκρέγκορι Φλέγκερ.

Την πεποίθηση ότι “η πανδημία της Covid-19 απέδειξε 
ότι το να έχει μια χώρα εγχώρια παραγωγή είναι μεγάλο 
πλεονέκτημα, ανταγωνιστικό και πραγματικό”, εξέφρασε 
σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις 
Γεωργιάδης, κατά την επίσκεψή του στις νέες εγκαταστά-
σεις του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ). Αναφε-
ρόμενος ειδικά στη Θεσσαλονίκη, τόνισε ότι η κυβέρνηση 
την έχει αναδείξει σε πρώτη προτεραιότητα, λέγοντας χα-
ρακτηριστικά: “όλα είναι για τη Θεσσαλονίκη μας”. 
Αναλυτικότερα, ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε το μεγάλο 
βάρος που δίδει η ελληνική κυβέρνηση στη βιομηχανία, 
υπενθυμίζοντας ότι ήδη ιδρύθηκε το Εθνικό Συμβούλιο 
Βιομηχανίας, ενώ μεταφέρθηκαν 100 εκατ. ευρώ από το 
ΕΣΠΑ μόνο για τον τομέα. Επιπλέον, στο νέο πρόγραμμα 
(το επόμενο ΕΣΠΑ) σχεδιάζονται πολλές δράσεις για να 
περάσει η βιομηχανία στη νέα εποχή και να γίνει πιο σύγ-
χρονη.

“Ηρθε η ώρα για να κάνουμε τη μεγάλη συζήτηση, για το 
πώς θα αντιστρέψουμε την πορεία αποβιομηχάνισης που 
γνώρισε η Ελλάδα μετά το 1980, ώστε να ξαναγίνουμε 
υπολογίσιμη βιομηχανική δύναμη” σημείωσε, ενώ ερω-
τηθείς αν έχει να ανακοινώσει κάτι ειδικά για τη Θεσσαλο-
νίκη, απάντησε: “Τη Θεσσαλονίκη την έχουμε κάνει πρώ-
τη μας προτεραιότητα. Τα μισά πράγματα από αυτά που 
κάνουμε, είναι για τη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer ξεκίνησε, η 
Cisco ξεκίνησε σήμερα και σε λίγες εβδομάδες θα έρθουμε 
ξανά να δούμε την πρόοδο των εργασιών. Το Thess INTEC 
πέρασε με νόμο από τη Βουλή και ήδη προχωράμε στην 
κινητροδότηση. Χθες είχαμε δύο ώρες συνάντηση με τη 
διοίκηση της ΔΕΘ για την ανάπλαση του εκθεσιακού κέ-
ντρου. Όλα τα έργα που ανακοινώθηκαν προχωράνε, όλα 
είναι για τη Θεσσαλονίκη μας».
Στις νέες εγκαταστάσεις του ΣΒΕ, τον υπουργό υποδέχτη-
κε ο πρόεδρός του, Αθανάσιος Σαββάκης και τα μέλη της 

διοικητικής επιτροπής του φορέα, η οποία συνεδρίασε 
σήμερα εκτάκτως, παρουσία του κ.Γεωργιάδη. O κ.Σαβ-
βάκης υπογράμμισε την έμφαση που δίδει ο ΣΒΕ στην αύ-
ξηση της συμμετοχής της βιομηχανίας στο ΑΕΠ και στην 
αντιστροφή της τάσης της αποβιομηχάνισης στη χώρα, 
ενώ εξήγησε ότι για τη δημιουργία των νέων εγκαταστά-
σεων, σε κτήριο των Παλαιών Σφαγείων, χρησιμοποιή-
θηκαν 100% ελληνικά προϊόντα, επιχειρήσεων-μελών 
του. Οι νέες εγκαταστάσεις έχουν συνολικό εμβαδόν 870 
τετραγωνικών και το ύψος της επένδυσης για τη δημιουρ-
γία τους έφτασε το 1 εκατ. ευρώ. Ο χώρος μισθώθηκε για 
περίοδο άνω των 10 ετών από τον δήμο Θεσσαλονίκης. 
Ο κ.Γεωργιάδης ευχήθηκε “καλορίζικα” για τα νέα γρα-
φεία, ενώ πρόσθεσε πως το γεγονός ότι δεν χρησιμοποι-
ήθηκε καμία κρατική χρηματοδότηση για τη δημιουργία 
τους “αποτελεί από την αφετηρία δείγμα επιτυχίας”.

Εντάσσονται στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού και 
δικαιούχοι με παιδιά με αναπηρία.
Συνεχίζοντας την αύξηση των δράσεων για την ενίσχυ-
ση των συνανθρώπων μας με αναπηρία, το Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2020-2021, με 
πρωτοβουλία του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, και της Υφυπουργού Δό-
μνας Μιχαηλίδου και τη συνδρομή του Διοικητή του ΟΑΕΔ 
Σπύρου Πρωτοψάλτη αυξήθηκαν περαιτέρω οι δικαιού-

χοι του Προγράμματος με τη συμπερίληψη περισσότερων 
οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες. 
Έως σήμερα, γίνονταν δεκτά μόνο τα αιτήματα των δι-
καιούχων που δεν είχαν λάβει Επιταγή Κοινωνικού Του-
ρισμού κατά το αμέσως προηγούμενο πρόγραμμα, εκτός 
και εάν οι δικαιούχοι ήταν ΑμεΑ οπότε μπορούσαν να 
λαμβάνουν Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού σε συνεχόμε-
να προγράμματα. Στο νέο πρόγραμμα (2020-2021) μπο-
ρούν για πρώτη φορά να υποβάλλουν αίτηση δικαιούχοι, 
εφόσον στην αίτηση έχουν δηλώσει παιδί με αναπηρία σε 

ποσοστό 50% και άνω, ανεξαρτήτως αν έλαβαν συμμετο-
χή κατά την προηγούμενη περίοδο.
Υπενθυμίζεται, ότι το νέο πρόγραμμα προβλέπει τον τρι-
πλασιασμό του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ από 10 εκατ. 
ευρώ σε 30 εκατ. ευρώ, τον υπερδιπλασιασμό των ωφε-
λουμένων του προγράμματος από 140.000 σε 300.000, 
την αύξηση των διανυκτερεύσεων από 5 σε 6 βράδια και 
την επιδότηση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για τους δι-
καιούχους του προγράμματος δημιουργώντας έτσι ισχυ-
ρά κίνητρα για διακοπές στη νησιωτική Ελλάδα.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ CISCO ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

“ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΣ” ΕΠΙΣΗΜΑΝΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Κατά την επίσκεψή του στα νέα γραφεία του Συνδέσμου Βιομηχανιών

ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
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Τέθηκε σε λειτουργία η νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο - 
Διακοφτό - Αίγιο. Το έργο, με φορέα υλοποίησης την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. 
και συνολικό προϋπολογισμό 848 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει τρεις 
σιδηροδρομικούς σταθμούς (Ξυλόκαστρο, Ακράτα και Αίγιο) και 
έξι σιδηροδρομικές στάσεις (Διμηνιό, Λυκοποριά, Λυγιά, Πλάτα-
νος, Διακοφτό και Ελίκη), όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.  
Η νέα σιδηροδρομική γραμμή συγχρηματοδοτήθηκε από πό-
ρους του Ταμείου Συνοχής 2000-2006, καθώς και από πόρους 
του ΕΣΠΑ, και το συνολικό έργο περιλαμβάνει την επιδομή της 
δεύτερης γραμμής Κόρινθος - Κιάτο μήκους 22,3 χλμ., καθώς και 
την κατασκευή της νέας διπλής γραμμής Κιάτο - Διακοφτό - Αίγιο 

μήκους περίπου 70 χλμ., αλλά και των σιδηροδρομικών σταθμών 
και στάσεων, την εγκατάσταση σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης 
και τηλεπικοινωνιών και τα παράπλευρα έργα.  
Όπως αναφέρεται σε χθεσινή ανακοίνωση του υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, «με τη στενή συνεργασία του υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών κ. Καραμανλή και του υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Τσακίρη, καθώς και των αρμόδιων 
γενικών γραμματέων Μεταφορών, και Δημοσίων Επενδύσεων 
και ΕΣΠΑ, και με τη συμβολή όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσι-
ών και Οργανισμών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 
ανελήφθησαν όλες οι απαραίτητες δράσεις προκειμένου να επι-

ταχυνθεί η ολοκλήρωση του έργου και να αποτραπεί η απώλεια 
κοινοτικών πόρων ύψους 226.423.998 ευρώ».  
Υπενθυμίζεται ότι με τη λειτουργία της γραμμής συνδέεται σι-
δηροδρομικά ο νομός Αχαΐας με τις κυριότερες συγκοινωνιακές 
πύλες της πρωτεύουσας, δηλαδή τον κεντρικό Σιδηροδρομικό 
Σταθμό Αθηνών, το λιμάνι του Πειραιά, το αεροδρόμιο «Ελευθέ-
ριος Βενιζέλος» και το μετρό της Αθήνας.

Λήγει σήμερα, η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
ένταξη στον 2ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής που 
αποτελεί ευκαιρία για δεκάδες χιλιάδες ατομικές επιχειρήσεις για 
να λάβουν χρηματοδοτική ενίσχυση με ευνοϊκούς όρους, όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το υπουργείο Οικονομικών, με αφορμή 
ότι η σημερινή είναι η τελευταία μέρα της προθεσμίας, καλεί όσους 
αφορά το πρόγραμμα ευνοϊκής χρηματοδότησης να σπεύσουν 
να υποβάλλουν αίτηση για την ένταξή τους σε αυτό.
 Πρόκειται για ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, καθώς 
και όλες οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους οι οποίες δι-
αθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή, όπως μικρά καταστήματα 

λιανικής, περίπτερα, πωλητές λαϊκών αγορών, εκμεταλλευτές ταξί 
κ.λπ.. Όλοι αυτοί μπορούν να λάβουν χρηματοδοτική ενίσχυση 
από το Δημόσιο με ευνοϊκούς όρους.
Την ενίσχυση δικαιούνται ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, καταστήματα 
ψιλικών, ειδών ένδυσης και υπόδησης, ειδών δώρων, παντοπω-
λεία, περίπτερα, φαρμακεία, αρτοποιεία, ανθοπωλεία, ζαχαρο-
πλαστεία, κομμωτήρια, και άλλα κατάστημα λιανικής που διαθέ-
τουν ταμειακή μηχανή. Από το χρηματοδοτικό σχήμα μπορούν 
να επωφεληθούν επίσης πωλητές λαϊκών αγορών, εκμεταλλευτές 
ταξί, μικρές ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζομένους στους χώ-
ρους της εστίασης, του καφέ, της παροχής ποτών, σε καντίνες κ.ά.

Δυνατότητα ένταξης έχουν πλέον μικρές και πολύ μικρές επιχει-
ρήσεις ακόμα και αν ήταν προβληματικές κατά την 31η/12/2019. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μέχρι τις 12.00 σήμερα το με-
σημέρι οριστική αίτηση για ένταξη στον 2ο κύκλο της Επιστρεπτέ-
ας Προκαταβολής είχαν υποβάλει 123.637 επιχειρήσεις.
 Με δεδομένο ότι μόνο οι ατομικές επιχειρήσεις που είναι δυνητικά 
δικαιούχοι της χρηματοδοτικής ενίσχυσης ξεπερνούν τις 200.000, 
το υπουργείο Οικονομικών καλεί όσους δεν έχουν ήδη υποβάλει 
οριστική αίτηση να σπεύσουν να το κάνουν έως αύριο τα μεσά-
νυχτα.

Σε εκθεσιακό, συνεδριακό χώρο και σε κέντρο οπτικοακουστι-
κής κληρονομιάς, αναμένεται να μετατραπεί –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- το παλαιό δημοτικό νοσοκομείο της Πάτρας, που βρίσκε-
ται στην άνω πόλη, δίπλα από το κάστρο.
Μάλιστα, το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την υπο-
βολή πρότασης του έργου για την ένταξή του στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδος.
Στην τοποθέτησή του, ο σκηνοθέτης και πρώην γενικός διευθυ-
ντής του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Βασίλης Κοσμό-
πουλος, ανέφερε μεταξύ άλλων:
«Αυτό που σχεδιάζεται να γίνει στο παλαιό δημοτικό νοσοκομείο 

είναι ένα μεγάλο έργο για την περιοχή. Πρόκειται για μια μόνιμη 
δομή, που όμοιά της δεν υπάρχει στην Ελλάδα, ενώ είναι σπάνια 
και διεθνώς. Από την μία θα συλλέγει το οπτικοακουστικό υλικό 
της πόλης, το οποίο θα το διασώζει και θα το τεκμηριώνει. Θα 
έχει πρόσβαση ο κάθε πολίτης, στο σύνολο κάθε απεικόνισης 
και κινούμενης εικόνας, φωτογραφίας και ηχογράφησης, αλλά 
και ψηφιακής αποτύπωσης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Από την μία λοιπόν, θα υπάρχει μια δομή αρχείου και από την 
άλλη ένας μεγάλος πολυδύναμος εκθεσιακός χώρος, που ανα-
πτύσσεται περίπου σε 2.000 τετραγωνικά μέτρα».
Όπως πρόσθεσε ο Βασίλης Κοσμόπουλος, «ο δεύτερος σκοπός 

του κέντρου, θα είναι να συντονίσει το Πανεπιστήμιο της Πάτρας 
και κάθε είδους καινοτόμο κέντρο στην Ελλάδα και το εξωτερι-
κό, για την ανάπτυξη κάθε νέας τεχνολογίας στην αφήγηση, κάτι 
που είναι ιδιαίτερα θελκτικό στη νέα γενιά».
Σύμφωνα με τον Δήμο Πατρέων, «τον Μάιο του 2019, το 
δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση του υπουργείου 
Οικονομίας να ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσε-
ων η ανακατασκευή του παλαιού δημοτικού νοσοκομείου και 
η μετατροπή του σε εκθεσιακό, συνεδριακό χώρο και κέντρο 
οπτικοακουστικής κληρονομιάς, προϋπολογισμού μελέτης 
10.900.000 ευρώ.

Περισσότερα από 450.000 νοικοκυριά δεν θα πληρώσουν για 
τα τετραγωνικά που δεν είχαν δηλώσει στο Ε9, τα οποία υπερ-
βαίνουν τα 12,5 εκατ. τετραγωνικά μέτρα, με τη ρύθμιση του 
υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου, η οποία έλαβε 
παράταση έως 31 Αυγούστου. Παράλληλα οι δήμοι θα 
αυξήσουν τα έσοδά του καθώς τα αδήλωτα, μέχρι σήμερα τε-
τραγωνικά, θα φορολογούνται εφ εξής κανονικά από 1-1-2020.
Με την απόφαση αυτή σώθηκαν πολλοί από πρόστιμα και 
απαλλάχθηκαν από την ατομική ευθύνη ρυθμίζοντας οριστικά 
τη συγκεκριμένη εκκρεμότητα, σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος σε 
συνέντευξή του στον ΚΟΝΤΡΑ και στον Γιώργο Σιαδήμα, σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Από τη ρύθμιση κερδίζουν όλοι. Οι πολίτες, η κοινωνία, το 

κράτος, όλοι μας. Ο πολίτης αποκαθιστά τη σχέση του με το 
κράτος. Δημιουργεί μια σχέση εμπιστοσύνης, ειλικρινή, εξυ-
πηρετείται, γλυτώνει τα πρόστιμα. Και το κράτος κερδίζει πολύ 
σοβαρά έσοδα», επισήμανε ο υπουργός Εσωτερικών Ο κ. Θε-
οδωρικάκος κάλεσε όλους τους πολίτες που έχουν ακόμη εκ-
κρεμότητα να προχωρήσουν στις ηλεκτρονικές δηλώσεις των 
αδήλωτων τετραγωνικών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
της ΚΕΔΕ. Επίσης  όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο 
τους κάλεσε να κάνουν τις δηλώσεις μέσω των λογιστών τους, 
με δεδομένο ότι θα πάνε στους φοροτεχνικούς για να υποβάλ-
λουν φορολογικές δηλώσεις, οι οποίες πήραν παράταση έως το 
τέλος Ιουλίου. «Έχουν δύο μήνες καιρό. Ας το κάνουν όσο γίνε-
ται πιο γρήγορα γιατί εδώ ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία» 

Όσον αφορά αποθήκες και γκαράζ ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι 
αν χρειαστεί θα εκδοθεί επεξηγηματική εγκύκλιος.
Αναφερόμενος στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», τόνισε ότι  
ήδη «τρέχει» και δημιουργεί οφέλη για όλους τους Έλληνες κα-
θώς 77 έργα  ύψους 105 εκατ. € βρίσκονται σε εξέλιξη και σε 
αυτά έχουν δημιουργηθεί ήδη 1.100 θέσεις εργασίας.
Όπως είπε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος  
με το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», ύψους 2,5 δις, θα δη-
μιουργηθούν 40.000 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, σε 
5.000 έργα που θα γίνουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, και στον 
τελευταίο δήμο της χώρας. Οι προσκλήσεις για τα έργα αυτά θα 
ανακοινωθούν στις αρχές Ιουλίου.

ΕΣΠΑ: ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΝΕΑ ΔΙΠΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΙΑΤΟ - ΔΙΑΚΟΦΤΟ - ΑΙΓΙΟ
Επιταχύνθηκε η ολοκλήρωση του έργου, απετράπη η απώλεια κοινοτικών πόρων ύψους 226.423.998 ευρώ

ΛΗΓΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο 2ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑβΟΛΗΣ

ΠΑΤΡΑ: ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Το παλαιό δημοτικό νοσοκομείο

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΗΛΩΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
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Επιστολή- απάντηση σε  δημοσίευμα του καθημερινού 
Newsletter του ΤΕΕ της 25-2-2020 (τεύχος 1898, σελί-
δα 12), υπό τον τίτλο «ΠΟΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», (σ.σ. 
που κατέγραψε σχετικά δημοσιεύματα με αναφορά στην 
πηγή τους) εστάλη στο ΤΕΕ,  των κ.κ. Μαργαρίτας Οικο-
νόμου (χήρας του αείμνηστου καθηγητή της Στατικής και 
Αντισεισμικών Κατασκευών του Πανεπιστημίου Πατρών 
Αρίσταρχου Οικονόμου), Μαρκέλλας Αλβέρτη και Δημή-
τρη Δημόπουλου (τέκνων των αείμνηστων ιδρυτών της 
κατασκευαστικής εταιρίας «Αλβέρτης-Δημόπουλος ΑΕ»).
Στην επιστολή με τίτλο   «ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ :  «Scripta 
Manent»,  οι υπογράφοντες επιστολογράφοι σχετικά 
με  «πρόσφατες συνεντεύξεις και δημοσιεύματα στην 
τηλεόραση και σε ηλεκτρονικές εφημερίδες» (σ.σ. χωρίς 
συγκεκριμένη αναφορά σε αυτά) υποστηρίζουν ότι «πα-
ρουσιάζουν ψευδείς ισχυρισμούς περί της πατρότητας της 
δυναμικής αντισεισμικής μελέτης του Πύργου Αθηνών» 
και σημειώνουν τα ακόλουθα: «προς αποκατάσταση της 
αλήθειας, παρατίθενται τα εξής στοιχεία, που προκύπτουν 
από τα αρχεία του αείμνηστου καθηγητή της Στατικής και 
Αντισεισμικών Κατασκευών του Πανεπιστημίου Πατρών 
Αρίσταρχου Οικονόμου και της εταιρίας «Αλβέρτης-Δη-

μόπουλος», αποκλειστικού μελετητή του φέροντα οργα-
νισμού και ιδιοκτήτριας (τότε) - κατασκευάστριας εταιρίας 
του Πύργου Αθηνών αντίστοιχα:
1)  Το Μάιο του 1968 ο τότε επιμελητής ΕΜΠ  Α. Οικονό-
μου ορίζεται από την εταιρία «Αλβέρτης-Δημόπουλος» 
ως γενικός μελετητής  του φέροντα οργανισμού του Πύρ-
γου Αθηνών.
2)   Τον ίδιο μήνα ανατίθεται στον καθηγητή ΕΜΠ αείμνη-
στο Ευτύχιο Κοκκινόπουλο (και στους εκ των συνεργατών 
του τότε επιμελητές ΕΜΠ κ.κ. Π. Καρύδη και Π. Γκαβογιάν-
νη) η εκπόνηση της δυναμικής αντισεισμικής μελέτης του 
Πύργου Αθηνών.
3)   Την 27/12/1968 η εταιρεία «Αλβέρτης-Δημόπουλος» 
αναγγέλλει γραπτώς  στο γενικό μελετητή Αρίσταρχο 
Οικονόμου τη διακοπή της συνεργασίας της με τον καθη-
γητή Ε. Κοκκινόπουλο  (ύστερα από την παραλαβή μιας 
«ενδεικτικής προμελέτης») και του προτείνει να αναλάβει 
ο ίδιος την «εκπόνησιν νέας εξ αρχής, απολύτως ασχέτου 
προς την ανωτέρω ‘ενδεικτικήν προμελέτην’ μελέτης δυ-
ναμικού αντισεισμικού υπολογισμού».
4)      Την 23/1/1969, υπογράφεται από τις δυο πλευρές νέο 
ιδιωτικό συμφωνητικό όπου, η εταιρία «Αλβέρτης-Δημό-
πουλος» αναθέτει στον Αρίσταρχο Οικονόμου, πέραν της  

στατικής, και την εκπόνηση  της  δυναμικής αντισεισμικής 
μελέτης του Πύργου Αθηνών «κατ’ αποκλειστικότη-τα», 
η οποία  (στο εν λόγω συμφωνητικό) χαρακτηρίζεται ως 
«αυτόνομος όλως και ανεξάρτητος απολύτως πάσης οι-
ασδήποτε ετέρας προμελέτης ή τυχόν μελέτης».
Σημειωτέον ότι, το παραπάνω ιστορικό επιβεβαιώνεται 
από τον ίδιο τον ομότιμο σήμερα καθηγητή ΕΜΠ κ. Π. 
Καρύδη σε επιστολή του που δημοσιεύεται το 1973 στο 
περιοδικό του ΤΕΕ «Τεχνικά Χρονικά» όπου, αναφερόμε-
νος στον Πύργο Αθηνών, χαρακτηρίζει ο ίδιος «συνοπτι-
κήν δυναμικήν αντισεισμικήν προμελέτην» τη  μελέτη που 
εκπονήθηκε από τον καθηγητή Ε. Κοκκινόπουλο και τους 
συνεργάτες του στο ΕΜΠ.
Μπορεί ο μελετητής του Πύργου Αθηνών να έχει φύγει 
από την ζωή, η ύπαρξη  όμως πλήρους αρχείου για κάθε 
έργο του, οι μαρτυρίες συνεργατών του και πλήθος άλ-
λων στοιχείων καθιστούν κάθε προσπάθεια καπηλεύσεως 
του έργου του απολύτως αδύνατη και εκθέτουν ανεπα-
νόρθωτα όποιον το επιχειρεί». Υπογράφουν οι Μαργαρί-
τα Οικονόμου , Μαρκέλλα Αλβέρτη, Δημήτρης Δημόπου-
λος, ενώ η επιστολή διαβιβάστηκε στο ΤΕΕ εκ μέρους των 
συντακτών της,  από τον  Ευστάθιο Δ. Λιβιεράτος Διπλ. 
Πολίτικό Μηχανικό, Τακτικό Μέλος του TEE».

Στην εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος που θα δίνει 
την δυνατότητα του ελέγχου και της παρακολούθησης 
των δικτύων της σε πραγματικό χρόνο προχωρά –σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ- η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Απο-
χέτευσης Χανίων. Το έργο έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίη-
σης 21 μήνες καιπροϋπολογισμό 2,5 εκατομμύρια ευρώ, 
εκ των οποίων το 1,5 εξασφαλίσθηκε από ευρωπαϊκούς 
πόρους και το 1 εκατομμύριο ευρώ από ιδίους πόρους της 
ΔΕΥΑΧ.
Το σύστημα θα καλύψει όλες τις δημοτικές ενότητες Χα-
νίων, εκτός από την δημοτική ενότητα Κεραμειών στην 
οποία προβλέπεται η εγκατάστασή του σε δεύτερη φάση 
και θα εγκατασταθεί στον χώρο παρακολούθησης των δι-
κτύων της ΔΕΥΑΧ που βρίσκεται στην κεντρική δεξαμενή 
υδροδότησης της πόλης στην περιοχή Αγίου Ιωάννη.

Στο σημείο, βρέθηκε σήμερα ο δήμαρχος Χανίων Πανα-
γιώτης Σημανδηράκης συνοδευόμενος από την πρόεδρο 
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χρυ-
σούλα Χατζηδάκη και στελέχη της ΔΕΥΑΧ.
Όπως, μεταξύ άλλων, επεσήμανε ο δήμαρχος Χανίων, 
«στόχος της ΔΕΥΑΧ είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
της τεχνολογίας. Με το συγκεκριμένο σύστημα θα έχουμε 
την δυνατότητα για ψηφιακή παρακολούθηση των ροών 
του δικτύου. Είναι ένα έργο που αφορά ένα από τα πλέ-
ον ζωτικά κομμάτια υπηρεσιών προς τους πολίτες, την 
ύδρευση».
Σύμφωνα με τον δήμαρχο Χανίων θα υπάρξει διασύνδεση 
όλων των συστημάτων της ΔΕΥΑΧ για την συνεχή παρα-
κολούθησή τους.
Από την πλευρά της η πρόεδρος της ΔΕΥΑ Χανίων Χρυ-

σούλα Χατζηδάκη τόνισε ότι πρόκειται για ένα έργο που 
θα εκσυγχρονίσει τις υποδομές της επιχείρησης προς όφε-
λος των πολιτών και του περιβάλλοντος.
Όπως εξήγησε, «το νέο σύστημα θα δώσει τη δυνατότητα 
μέτρησης του παρεχόμενου και του διατιθέμενου νερού, 
θα υπάρχουν καλύτεροι ποιοτικοί έλεγχοι, έλεγχοι για πα-
ράνομες συνδέσεις, για υδρόμετρα που δεν λειτουργούν ή 
υπολειτουργούν και για τις διαρροές».
Η λειτουργία του συστήματος στηρίζεται στον έλεγχο από 
απόσταση, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα σε πραγματι-
κό χρόνο παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας 
του δικτύου ύδρευσης, καθώς και των ποσοτήτων νερού, 
ανέφερε από την πλευρά του ο τεχνικός διευθυντής της 
ΔΕΥΑΧ Κώστας Στεργιάννης. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ «ΠΟΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»

ΧΑΝΙΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
Αποκτά η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης   
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Η νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» αφορά σε 
δομές δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που δημιουργούνται για τη 
γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ειδι-
κευμένων υπηρεσιών καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας 
σε μία ή περισσότερες αλυσίδες αξίας.
Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση ολοκληρωμένων 
σχεδίων για τη δημιουργία και λειτουργία ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΚΑΝΟ-
ΤΗΤΩΝ, τα οποία διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή και 
τεχνογνωσία και έχουν ως βασικό σκοπό την υποστήριξη της 
καινοτομίας σε τομείς της Ελληνικής οικονομίας, μέσω της πα-
ροχής εξειδικευμένων/καινοτόμων υπηρεσιών/προϊόντων και 
της μεταφοράς τεχνολογίας σε επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ.
Στόχοι της Δράσης είναι:
• Η προώθηση της καινοτομίας στην εγχώρια επιχειρηματικό-
τητα, η από κοινού χρήση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, η 
ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, η δημιουργία 
δικτύων, η διάδοση πληροφοριών και η συνεργασία μεταξύ 
επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών/φορέων του Κέντρου 
Ικανοτήτων.
• Η ενθάρρυνση της μεταφοράς τεχνολογικών λύσεων και και-
νοτομιών σε διαδικασίες παραγωγής ή/και για την παραγωγή/
προσφορά προϊόντων/υπηρεσιών που προκύπτουν από την 
ανάπτυξη, υιοθέτηση και διάδοση νέων τεχνολογιών στις επι-
χειρήσεις, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους.
• Ο προσανατολισμός των επιχειρήσεων σε προϊόντα και υπη-
ρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, η αξιοποίηση συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων και η ανάπτυξη εξωστρεφούς επιχειρηματικό-
τητας.
• Η κατάρτιση επιχειρήσεων για την απόκτηση δεξιοτήτων 
στον κλάδο της βιομηχανίας (με έμφαση στη βιομηχανία 4.0) 
αναγκαίων για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών τόσο on-line 
ή στην αίθουσα όσο και σε πραγματικές/πιλοτικές συνθήκες 
παραγωγής. Συμβολή στον τεχνολογικό και ψηφιακό μετασχη-
ματισμό των επιχειρήσεων.
• Η υλοποίηση καινοτόμων έργων έρευνας και ανάπτυξης υπη-
ρεσιών/προϊόντων.
Προϋπολογισμός Δράσης
30.000.000 ευρώ

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι-
φερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από 
εθνικούς πόρους.
Δικαιούχοι της Δράσης
Α. Ως «Δικαιούχος Φορέας» χαρακτηρίζεται η  νομική οντότητα 
- ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ που θα δημιουργηθεί  και η οποία φέρει 
την ευθύνη έναντι της ΓΓΕΤ για την καλή εκτέλεση του έργου, 
που έχει αναλάβει.
Το ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ, που θα δημιουργηθεί, αποτελεί σύ-
μπραξη φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η οποία 
θα έχει ως μετόχους/εταίρους τουλάχιστον έναν (1) οργανισμό 
έρευνας και διάδοσης γνώσεων και πέντε (5) επιχειρήσεις. Επι-
πλέον ως μέτοχοι/εταίροι δύναται να συμμετέχουν μια (ή περισ-
σότερες) οντότητα/ες που ανήκουν σε λοιπούς φορείς.
Τα ανεξάρτητα μέρη τα οποία αποτελούν μετόχους/εταίρους 
στο υπό σύσταση ΚΕNΤΡO ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ και δύνανται να είναι 
οι παρακάτω φορείς:
• Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων
Κάθε οντότητα, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευ-
νητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευ-
νητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ανεξάρτητα από το νομικό 
καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρημα-
τοδότησης, η οποία ασκεί και οικονομικές δραστηριότητες.
• Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής) 
ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.
• Λοιποί φορείς
Ως λοιποί φορείς νοούνται τα λοιπά νομικά πρόσωπα ή νομι-
κές οντότητες του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, που δύνανται 
να ασκούν και οικονομική δραστηριότητα και τηρούν βιβλία 
σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική/λογιστική νομοθεσία 
που τους διέπει (όπως Σύνδεσμοι/Ενώσεις Επιχειρήσεων, Μη 
κερδοσκοπικοί οργανισμοί, Επιμελητήρια).
Το υπό ίδρυση Κέντρο Ικανοτήτων να λειτουργήσει αποκλειστι-
κά με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Ανώνυμη Εταιρία, 
Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρ-
ρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε. ή Συνεταιρισμοί, Νομικά πρόσωπα μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση
Από  1.000.000 ευρώ - 3.000.000 ευρώ
Επιδότηση από 25 – 80% ανάλογα με το είδος της επένδυσης 
και τη περιφέρεια στην οποία πραγματοποιείται η επένδυση.
Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας
1. Υλικά – Κατασκευές
2. Πολιτισμός, Τουρισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
3. Αγροδιατροφή
4. Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη
5. Υγεία & Φάρμακα
6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
7. Ενέργεια
8. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Επιλέξιμες Δαπάνες
Α. Ανάπτυξη και λειτουργία Κέντρου Ικανοτήτων  
Είναι επιλέξιμες οι επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα 
στοιχεία ενεργητικού, καθώς και οι λειτουργικές δαπάνες του 
Κέντρου Ικανοτήτων.
Β. Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης 
Διάρκεια υλοποίησης των έργων
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι δέκα οκτώ 
(18) μήνες με δυνατότητα 6μηνης παράτασης
Ηλεκτρονική Υποβολή
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσε-
ων χρηματοδότησης είναι η 29/09/2020 και ώρα 16:00.
Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω 
του Πληροφορικού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύ-
σεων (ΠΣΚΕ) (http://www.ependyseis.gr/mis ) με την ένδειξη 
«ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ», κάνοντας χρήση του τυποποιημένου 
στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης  
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στη: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΙΑΣ, Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας & Καινο-
τομίας, Τμήμα Σύνδεσης Έρευνας και Παραγωγής, Μεσογείων 
14-18, 115 10 ΑΘΗΝΑ
Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν 
το  Υπόδειγμα Ερωτήσεων της Πρόσκλησης και να το αποστέλ-
λουν προς την ηλεκτρονική διεύθυνση Kentr.I@gsrt.gr .

Δύο εξωλέμβιους κινητήρες για τις ανάγκες του πλωτού σκάφους 
του Λιμενικού 335, δώρησε ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος 
Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα (ΔΕΣΦΑ), σε ειδική εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε χθες, στον χώρο του Κεντρικού Λιμεναρχείου 
Ελευσίνας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. 
Εκ μέρους του ΔΕΣΦΑ στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο διευθύ-

νων σύμβουλος της εταιρείας κ. Nicola Battilana, ο διευθυντής 
Δραστηριοτήτων Λειτουργίας Νίκος Κατσής, ο διευθυντής Δρα-
στηριοτήτων Διαχείρισης Έργων Ιωάννης Χωματάς, ο διευθυντής 
Ανάπτυξης Ιωσήφ Φλωρεντίν, ο διευθυντής Θεσμικών Υποθέ-
σεων Σωτήριος Φώλιας και η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων κα 
Νατάσα Χατζηαντωνίου. 

Από πλευράς του λιμεναρχείου εκφράστηκε η ευχαριστία προς 
την εταιρεία ΔΕΣΦΑ για τη συνδρομή της στο έργο της Λιμενικής 
Αρχής, ενώ οι διοικούντες της ΔΕΣΦΑ ευχαρίστησαν το προσωπι-
κό του κεντρικού λιμεναρχείου Ελευσίνας για το έργο που επιτελεί 
στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Ελευσίνας, αλλά και 
του Θριασίου πεδίου γενικότερα. 

Η ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ-ΕΠΑΝΕΚ: «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»

ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΛΑβΗΣ ΕΞΩΛΕΜβΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ ΔΕΣΦΑ
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Προτάσεις για ριζική αναμόρφωση του ΕΣΠΑ προκειμένου να 
αυξηθεί το αναπτυξιακό αποτύπωμα των ευρωπαϊκών πόρων 
και ο βαθμός απορρόφησης των κονδυλίων παρουσίασε χθες 
–σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο ΣΕΒ.
   «Στην πράξη τα ΕΣΠΑ δεν έχουν βελτιώσει σημαντικά την 
ανταγωνιστικότητα των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσε-
ων», αναφέρει ο Σύνδεσμος. «Μετά από 40 χρόνια στην ενω-
μένη Ευρώπη, και 160 δισ. ευρώ σε διαρθρωτικά προγράμματα 
(περίπου ένα ΑΕΠ), οι ελληνικές ΜμΕ εξακολουθούν να έχουν το 
50% της παραγωγικότητας των αντίστοιχων της ΕΕ. Ακόμα και 
σε σύγκριση με κοντινές οικονομίες όπως της Πορτογαλίας, οι 
ελληνικές ΜμΕ δημιουργούν σήμερα 30% λιγότερη προστιθέ-
μενη αξία σε σχέση με το 2008 όταν στην Πορτογαλία δημιουρ-
γούν 18% περισσότερη. Επίσης, οι ελληνικές ΜμΕ έχουν εξαγω-
γές αξίας 20 δισ. ευρώ έναντι 33 δισ. ευρώ στην Πορτογαλία». 
   Ο ΣΕΒ υπογραμμίζει πως η ταχεία ανταπόκριση του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσα στην υγειονομική κρίση 
είχε ως αποτέλεσμα να αξιοποιηθούν πόροι από το ΕΣΠΑ ύψους 
5,76 δισ. ευρώ για τη στήριξη της ρευστότητας κυρίως των 
ΜμΕ. Ωστόσο η απορρόφηση, δηλαδή οι ευρωπαϊκοί πόροι που 
έχουν μπει στα ελληνικά ταμεία, ήταν στο 87% στις αρχές του 
2020 ενώ η εκτέλεση, δηλαδή οι πόροι που τελικά εκταμιεύο-

νται στην πραγματική οικονομία, είναι μόλις στο 35%, που είναι 
η 5η χειρότερη επίδοση στην ΕΕ. «Η διάθεση 5,7 δισ. ευρώ εν 
μέσω πανδημίας λειτούργησε τελικά σαν «από μηχανής» λύση 
στην ασθμαίνουσα εκτέλεση του ΕΣΠΑ, η οποία αναμένεται να 
καταλήξει κοντά στο 55%. Τα περίπου 7,8 δισ. ευρώ όμως που 
παραμένουν αδιάθετα σε μια χώρα που προσπαθεί να ανατάξει 
την οικονομία της μετά την δεκαετή οικονομική κρίση είναι μια 
ανεπίτρεπτη πολυτέλεια», αναφέρει ο Σύνδεσμος.
   Ειδικά για τις επιχειρήσεις (πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ) «η τακτική 
ενίσχυσης μικρών έργων μέχρι το 2019 (σε συνδυασμό με τη 
γραφειοκρατία) μείωσε το ενδιαφέρον των ΜμΕ για το τρέχον 
ΕΣΠΑ και επέδρασε καταλυτικά στη σημερινή εικόνα υλοποίη-
σης: έχουν απορροφηθεί σχεδόν 4.7δισ. ευρώαλλά έχουν εκτε-
λεστεί μόλις 1,3 δισ. ευρώ
   Σύμφωνα με τον ΣΕΒ στο νέο ΕΣΠΑ τα χρηματοδοτικά εργαλεία 
(που σήμερα βασίζονται στις επιλέξιμες δαπάνες) πρέπει να προ-
σαρμοστούν στα επιτυχημένα παραδείγματα άλλων χωρών της 
ΕΕ και συγκεκριμένα να διαμορφωθούν ως εξής: 
   • Περιορισμένες προκαταβολές. Οι επιχορηγήσεις σε «μετρητά» 
εστιάζουν στην ταμειακή διευκόλυνση έναρξης του έργου.
   • Ανακυκλούμενη χρηματοδότηση: 
   o Επιδοτούμενος δανεισμός. Η επιχείρηση λαμβάνει δάνειο, 

με την ενίσχυση να εξοφλεί μέρος του δανείου (κυρίως τους 
τόκους) εφόσον επιτυγχάνονται οι συμφωνημένοι στόχοι από-
δοσης. Το εργαλείο βρίσκει εφαρμογή σε κάθε είδος κρατικής 
ενίσχυσης.
   o Επιστρεπτέες προκαταβολές. Η επιχορήγηση αποδεσμεύεται 
σταδιακά εφόσον επιτυγχάνονται στόχοι απόδοσης, αλλιώς επι-
στρέφεται έντοκα.
   o Σταδιακή αποδέσμευση. Η επιχορήγηση αποδεσμεύεται 
σταδιακά εφόσον επιτυγχάνονται στόχοι απόδοσης. Μπορεί να 
λειτουργήσει μέσω καταπιστευτικών λογαριασμών (escrow).
   o Φορολογικές επιστροφές, εφόσον επιτυγχάνονται οι στόχοι 
απόδοσης.
   • Εγγυήσεις σε τράπεζες για δάνεια, καλύπτοντας τμήμα του 
κινδύνου της επένδυσης.
   • Factoring, ειδικά για επενδύσεις με εξωστρεφή χαρακτηρι-
στικά με επιδότηση τμήματος του επιτοκίου προεξόφλησης (π.χ. 
τμήμα από 1%-50%).
   • Χρηματοδότηση συν-επένδυσης για ωριμότερες επενδύσεις 
επέκτασης παραγωγής, κτλ.
   • Ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων μέσω των αντίστοιχων 
ΟΑΕΠ.

Ο τουρισμός θα είναι και στο μέλλον η οιονεί βαριά βιομη-
χανία της χώρας. Για τη Eurobank, η χρηματοδότησή του 
θα παραμείνει επιχειρηματική προτεραιότητα, επισήμανε ο 
διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Φωκίωνας Καραβίας, 
μιλώντας στην ετήσια γενική συνέλευση του ΣΕΤΕ, όπως 
μεταδίδει το ΑΠΕ. «Ήμασταν Τράπεζα του Τουρισμού στην 
οικονομική κρίση, όταν ο τουρισμός στήριζε την οικονομία. 
Είμαστε και σήμερα που έχει ανάγκη στήριξης. Οι ηλιόλουστες 
μέρες θα ξαναέρθουν και θα είμαστε και τότε μαζί», ανέφερε 
χαρακτηριστικά. 
«Οι άνθρωποι του ελληνικού τουρισμού κινητοποιήθηκαν 
από την πρώτη στιγμή προσπαθώντας να διαχειριστούν κάτι 
χωρίς προηγούμενο. Κατά γενική ομολογία, ο ΣΕΤΕ στάθηκε 
στο ύψος των περιστάσεων, πήρε πρωτοβουλίες εντός και 
εκτός Ελλάδος, ενημέρωσε την πολιτεία και διατύπωσε τα 
αιτήματα του κλάδου με αίσθημα ευθύνης, λαμβάνοντας 
υπόψη τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας. Όλοι συμφω-

νούμε ότι ο Γιάννης Ρέτσος ηγήθηκε αυτής της προσπάθειας 
με μεγάλη επιτυχία», ανέφερε ο κ. Καραβίας. 
Ο κ. Καραβίας αναφέρθηκε εκτενώς στις δράσεις της Eurobank 
για την στήριξη του Τουρισμού και ιδιαίτερα του ξενοδοχεια-
κού κλάδου, με στόχο την παροχή άμεσης ρευστότητας, χω-
ρίς καθυστέρηση με όλα τα απαραίτητα κεφάλαια κίνησης για 
όλους τους πελάτες μας.  
«Σχεδιάσαμε μέσα σε πολύ λίγο χρόνο ένα πλήρες, αναλυτικό 
και επεξεργασμένο σε βάθος σχέδιο στήριξης του κλάδου. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδιαίτερα ο ξενοδοχειακός τομέας 
δέχεται το βαρύτερο πλήγμα, το τουριστικό πακέτο που ενερ-
γοποιήσαμε είχε ειδική στόχευση για τη στήριξη των Ελλήνων 
ξενοδόχων», είπε μεταξύ άλλων. 
«Οι πελάτες μας ξέρουν ότι έχουν εξασφαλισμένη χρηματο-
δότηση και για τη σταδιακή επανεκκίνηση όσων το επιλέξουν 
φέτος αλλά και για ένα δυναμικό ξεκίνημα του χρόνου, το 
2021. Μπορούν έτσι να διαπραγματευτούν με τους συνερ-

γάτες τους, για παράδειγμα τους μεγάλους tour operators και 
να ξεκινήσουν τις κρατήσεις για το 2021 χωρίς να αμφιβάλ-
λουν εάν θα έχουν τα αναγκαία κεφάλαια για να ανοίξουν τα 
ξενοδοχεία τους με τις σωστές προϋποθέσεις. Ταυτόχρονα, 
δεν αναστείλαμε ούτε για μια στιγμή τη χρηματοδότηση επεν-
δύσεων για τις οποίες είχαμε δεσμευτεί στον ξενοδοχειακό 
κλάδο. Οι εγκεκριμένες δανειοδοτήσεις αυτής της μορφής 
στη Eurobank φτάνουν τα 300 εκατ. ευρώ και συνεχίζονται 
απρόσκοπτα. Εξασφαλίσαμε ειδική προνομιακή τιμολόγηση 
για τους πελάτες μας που θα θελήσουν να πιστοποιηθούν με 
το ειδικό πρόγραμμα Covid Shield, το πρώτο ειδικά για την 
εφαρμογή των μέτρων περιορισμού του κορονοϊού, σε συ-
νεργασία με τον κορυφαίο οργανισμό TUV Austria. Συνολικά, 
μιλάμε για μια δέσμη πρωτοβουλιών συνολικού ύψους 750 
εκατ. ευρώ που εκτιμούμε ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες - κι 
αν προκύψουν νέες θα είμαστε και πάλι εδώ για να τις αντιμε-
τωπίσουμε», ανέφερε ο Φωκίων Καραβίας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕβ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Φ. ΚΑΡΑβΙΑΣ: ΔΕΣΜΗ ΠΡΩΤΟβΟΥΛΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 750 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ 
Αν προκύψουν νέες ανάγκες θα είμαστε και πάλι εδώ για να τις αντιμετωπίσουμε



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

15

H υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώ-
νη αποστέλλει επιστολή της προς τις αντιπροσωπείες των 
κρατών - μελών της UNESCO προκειμένου να τις ενημε-
ρώσει για την επιχειρούμενη από την Τουρκική κυβέρνη-
ση αλλαγή του status της Αγίας Σοφίας, το οποίο αντιβαί-
νει στη συμφωνία του 1972 την οποία έχει υπογράψει και 
η Τουρκία.
“Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι σε καμία περίπτωση η Αγία 
Σοφία δεν πρέπει να απωλέσει τον οικουμενικό της χα-
ρακτήρα και να μετατραπεί σε μουσουλμανικό τέμενος”, 
επισημαίνει η κ. Λίνα Μενδώνη, σύμφωνα με το ΑΠΕ.  
Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση της Υπουργού Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού: 
“Με το διάταγμά του το 1934 ο Κεμάλ Ατατούρκ μετατρέ-

πει την Αγία Σοφία σε μουσείο. Με τον τρόπο αυτό το μνη-
μείο απαλλάσσεται από τους περιορισμούς που επιβάλλει 
η τέλεση θρησκευτικών λειτουργιών. Το μνημείο αποδί-
δεται στην ανθρωπότητα. Το 1985 η Αγία Σοφία -μαζί με 
άλλα μνημεία της Κωνσταντινουπόλεως- εντάσσεται στον 
Κατάλογο των Μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της UNESCO. Η αλλαγή του status ενός τέ-
τοιου μνημείου προϋποθέτει την απόφαση της Διακυβερ-
νητικής Επιτροπής της UNESCO. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. 
Η Τουρκία έχει υπογράψει την Σύμβαση της UNESCO του 
1972, άρα είναι υποχρεωμένη να τηρήσει την υπογραφή 
της. 
Αυτό το οποίο επιδιώκεται σήμερα από την τουρκική κυ-
βέρνηση και τον πρόεδρο Ερντογάν επαναφέρει και ανα-

ζωπυρώνει εθνικούς και θρησκευτικούς φανατισμούς. 
Επιδιώκεται η απομείωση της αξίας και της παγκόσμιας 
ακτινοβολίας του μνημείου. Ένα μνημείο οικουμενικής 
αξίας, όπως η Αγία Σοφία, εργαλειοποιείται για να εξυπη-
ρετήσει εσωτερικές πολιτικές σκοπιμότητες. Επιχειρείται η 
επιστροφή των συνθηκών του 15ου αιώνα στον 21ο. 
Δεδομένου ότι η Διακυβερνητική Σύσκεψη της UNESCO 
έχει αναβληθεί εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, και 
δεν έχει προσδιοριστεί νέος χρόνος σύγκλισής της, είμαστε 
υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε τις αντιπροσωπείες των 
κρατών-μελών της UNESCO ώστε να γίνει κατανοητό ότι 
σε καμία περίπτωση η Αγία Σοφία δεν πρέπει να απωλέσει 
τον οικουμενικό της χαρακτήρα και να μετατραπεί σε μου-
σουλμανικό τέμενος. Αυτό κάνουμε από σήμερα”. 

Η ΕΚΠΟΙΖΩ χαιρετίζει την ολοκλήρωση από τη Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας του Εργαλείου Σύγκρισης Τιμών, αναφέ-
ρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) στα 
πλαίσια της πιλοτικής διάθεσης του Εργαλείου Σύγκρισης 
Τιμών και συγκεκριμένα της διαδικτυακής εφαρμογής 
ειδικού σκοπού, υπό την αιγίδα της, απέστειλε επιστολή 
στην Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ), με 
σκοπό τις προτάσεις/παρεμβάσεις των κοινωνικών εταί-
ρων, ως προς την 1η έκδοση του Εργαλείου. Πεδίο εφαρ-
μογής του Εργαλείου Σύγκρισης Τιμών είναι τα τιμολόγια 
Μικρών Πελατών Χαμηλής Τάσης ηλεκτρικής ενέργειας 
(οι Οικιακοί πελάτες, καθώς και οι Επαγγελματικοί πελάτες 
με παροχές που δεν ξεπερνούν τα 25 kVA σε εγκατεστη-
μένη ισχύ) και τα οικιακά και εμπορικά τιμολόγια Τελικών 
Πελατών φυσικού αερίου. 
Σκοπός του εν λόγω εργαλείου είναι η διασφάλιση των κα-
νόνων διαφάνειας, η ενίσχυση της προστασίας των δικαι-
ωμάτων των καταναλωτών και η καλύτερη προσέγγιση 
των πραγματικών αναγκών τους.
Η ΕΚΠΟΙΖΩ, όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της: «κατόπιν 
καταγγελιών που έχει δεχθεί από καταναλωτές, οι οποίοι 
διαμαρτύρονται σχετικά με την παρουσίαση των τιμολο-
γίων προμήθειας, την αδυναμία κατανόησης της σχετικής 
μεθοδολογίας, την παραπλάνησή τους ως προς το πραγ-
ματικό κόστος που συνεπάγεται η από μέρους τους κατα-
νάλωση ενέργειας και τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν 
της σύγκρισης των προσφορών των προμηθευτών, θεω-

ρεί ότι, η λειτουργία ενός εργαλείου σύγκρισης τιμών υπό 
την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ΡΑΕ θεωρείται 
επιβεβλημένη, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελε-
σματική άσκηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και 
η προστασία τους από αθέμιτες πρακτικές. Οι ενεργειακές 
υπηρεσίες έχουν θεμελιώδη σημασία για τη διαφύλαξη 
της ευημερίας των καταναλωτών συμπεριλαμβανομένων 
και των ευάλωτων, καθ’ότι επιτρέπει στους καταναλω-
τές να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, ενώ 
παράλληλα συμβάλλει στην κοινωνική ένταξη, αλλά και 
στην ευημερία της Κοινωνίας εν γένει».
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι Έλληνες καταναλωτές, όπως 
αναφέρει η ΕΚΠΟΙΖΩ, να απολαύουν τα ίδια οφέλη των 
διαδικτυακών Εργαλείων Σύγκρισης Τιμών, όπως η πλει-
οψηφία των Ευρωπαίων καταναλωτών ήδη κάνει χρήση, 
μέσω των δικών τους Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέρ-
γειας, οι οποίες έχουν αναπτύξει τα δικά τους Εργαλεία 
Σύγκρισης Τιμών. 
Τα εν λόγω εργαλεία, υπό την εποπτεία και την αιγίδα των 
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, όπως υπο-
γραμμίζεται, διευκολύνουν την παροχή πληροφοριών 
στους καταναλωτές και συμβάλουν στην ανεξάρτητη εκτί-
μηση του κόστους της παροχής υπηρεσίας ως προς την 
επιλογή προμηθευτή. Επίσης, συντείνουν στην επίτευξη 
της διασφάλισης του υγιούς ανταγωνισμού στη λιανική 
αγορά και της υιοθέτησης ελκυστικών προϊόντων από 
τους προμηθευτές στα πλαίσια της διαφάνειας, προσβα-

σιμότητας, πληρότητας των πληροφοριών, όπως, επίσης, 
της απλότητας και σαφήνειας των χρεώσεων και προ-
σφορών, ώστε οι καταναλωτές να επιλέγουν τα καλύτερα 
πακέτα της αγοράς που ταιριάζουν στο προφίλ τους και να 
επωφελούνται στο έπακρο στις ενεργειακές τους ανάγκες.
Ειδικότερα, υπενθυμίζεται ότι ο καταναλωτής μέσω του 
Εργαλείου Σύγκρισης Τιμών της ΡΑΕ μπορεί:
1. Να αναζητήσει τα διαθέσιμα ενεργειακά προϊόντα και 
να ενημερωθεί για τα αναλυτικά χαρακτηριστικά τους.
2. Να ενημερωθεί για τις εταιρείες και τις προσφορές τους.
3. Να επιλέξει ευκολότερα τα ενεργειακά προϊόντα που 
αρμόζουν στις δικές του ανάγκες.
4. Να συγκρίνει τα διαθέσιμα ενεργειακά προϊόντα ως 
προς τα χαρακτηριστικά και το κόστος τους.
5. Να εξοικονομήσει χρόνο αναζήτησης της πληροφορίας 
και σύγκρισης προσφορών. 6. Να έχει άμεση πρόσβαση 
σε όλα τα δημοσιευμένα τιμολόγια όλων των προμηθευ-
τών ενέργειας.
7. Να ενημερωθεί για γενικές πληροφορίες και συμβουλές 
σχετικά με προσφορές και πρόσθετες παροχές, που εμπί-
πτουν στο σκοπό του Εργαλείου Σύγκρισης Τιμών.
8. Να πληροφορηθεί για τις εκπτώσεις των δικαιούχων 
του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) στο πλαίσιο 
προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών.
9. Να υπολογίσει το κόστος των ρυθμιζόμενων χρεώσεων 
που αποτελούν μέρος του συνολικού κόστους ενέργειας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟβΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ UNESCO 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Η ΕΚΠΟΙζΩ ΧΑΙΡΕΤΙζΕΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΙΜΩΝ   
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Κρίσιμο και σημαντικό μήνα για την ασφαλιστική μεταρ-
ρύθμιση 4670/2020 χαρακτήρισε τον Ιούλιο –σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας σε εκπομπή του 
τηλεοπτικού σταθμού OPEN. Όπως είπε, η ασφαλιστική 
μεταρρύθμιση, που ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο, είναι σε 
εξέλιξη υλοποίησης.
Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι, στις 9 
Ιουλίου, θα καταβληθούν τα αναδρομικά των επικουρι-
κών συντάξεων οκτώ μηνών σε περίπου 250.000 συντα-
ξιούχους, «κλείνοντας οριστικά την αντισυνταγματικότητα 
του νόμου Κατρούγκαλου-ΣΥΡΙΖΑ, που κληρονομήσαμε 
και την λήξαμε με το νόμο 4670/2020, σε συμμόρφωση με 
την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας». Τόνισε δε 
ότι, εντός του Ιουλίου, θα παρουσιαστεί η πλήρης εφαρ-
μογή και η υλοποίηση της ψηφιακής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ», 
η οποία αφορά το 40% των νέων συντάξεων δύο μεγά-
λων κατηγοριών: των συντάξεων της αιτίας θανάτου και 

του πρωτογενούς τομέα, ενώ, στο τέλος του Ιουλίου, για 
πρώτη φορά, θα πληρωθούν μαζί κύριες και επικουρικές 
συντάξεις σε διακριτούς λογαριασμούς.
Αναφερόμενος στο πλαίσιο προστασίας εργαζομένων 
στον τουρισμό, λόγω των αρνητικών συνεπειών του κο-
ρονοϊού, ο κ. Βρούτσης υπογράμμισε ότι οι εργαζόμενοι 
στον τουρισμό καλύπτονται απόλυτα από την 1η Ιουνίου 
έως τις 30 Σεπτεμβρίου και συμπλήρωσε ότι και, μετά τον 
Σεπτέμβριο, θα υπάρξει προστασία, καθώς θα λάβουν το 
επίδομα ανεργίας.
Μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι η πολι-
τεία οφείλει να προστατεύει κάθε οικογένεια και, προς την 
κατεύθυνση αυτή, διαμορφώθηκε ένα συνολικό προστα-
τευτικό πλαίσιο, «όπου κανείς δεν μένει απροστάτευτος». 
Όπως διευκρίνισε, «η χώρα μας, από το 2013, απέκτησε 
σύγχρονες δομές κοινωνικής προστασίας και διαθέτει, 
μεταξύ άλλων, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το επί-
δομα παιδιού, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων 

και το επίδομα ενοικίου».
Ερωτηθείς για τους ελέγχους στην αγορά εργασίας, ο κ. 
Βρούτσης απάντησε: «Το 2019 και, κυρίως, το δεύτερο 
εξάμηνο, διενεργήθηκαν οι περισσότεροι έλεγχοι στην 
αγορά εργασίας καθολικά στην επικράτεια, σε σχέση με 
τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, η αδήλωτη εργασία από 
το 42,3% μειώθηκε στο 5,11%, που καταδεικνύει ότι και 
το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας λειτουργεί αποδοτικά, 
όπως και το πρόστιμο των 10.500 ευρώ για την αδήλωτη 
εργασία, σε συνδυασμό με τη μείωση των ασφαλιστικών 
εισφορών».
Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας είπε ότι, για τα έξο-
δα κηδείας, από εδώ και στο εξής, θα λειτουργήσει μία 
ηλεκτρονική πλατφόρμα και θα καταβάλλονται κάθε 15 
ημέρες αυτόματα, ενώ τα ληξιπρόθεσμα του τομέα υγείας, 
ύψους έως 200 ευρώ, θα καταβληθούν όλα χωρίς έλεγχο.

Οι αυξημένες προκλήσεις με τις οποίες βρίσκονται αντιμέ-
τωποι οι οικονομικοί διευθυντές, στο νέο περιβάλλον που 
αναδύεται μετά την πανδημία του κορονοϊού, βρέθηκαν 
στο επίκεντρο Webcast (τηλεδιάσκεψης) που διοργάνω-
σαν η Endeavor και η EY Ελλάδος, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
   Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, στο νέο 
περιβάλλον που δημιουργούν οι επιπτώσεις της κρίσης 
του COVID-19, οι οικονομικοί διευθυντές των ελληνικών 
επιχειρήσεων, προβληματίζονται για τον βαθμό ετοιμό-
τητας των διαδικασιών προϋπολογισμού και προβλέ-
ψεων (forecasting) που έχουν στη διάθεσή τους. Σε ένα 
αβέβαιο και ρευστό περιβάλλον, καλούνται να προσδι-
ορίσουν τον αντίκτυπο της κρίσης στην επιχείρηση, να 
αντιμετωπίσουν ασφυκτικές πιέσεις στη ρευστότητα και 
να διαχειριστούν ανθρώπινο δυναμικό που λειτουργεί 
σε συνθήκες έντονης πίεσης. Στο πλαίσιο αυτό, το ενημε-
ρωτικό webcast που συνδιοργάνωσαν η Endeavor και η 
EY, είχε ως στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσεων στην 
αντιμετώπιση των νέων αυτών προκλήσεων. 
   O Χρήστος Βάρσος, Associate Partner, CFO Advisory 
Services της EY Ελλάδος, επικεντρώθηκε στις σημαντικές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικονομικές διευ-
θύνσεις σήμερα, όπως η εξασφάλιση ρευστότητας και η 
ποσοτικοποίηση των χρηματοοικονομικών επιπτώσεων 
του COVID-19. Ο ομιλητής εξήγησε ότι οι προκλήσεις 

αυτές, που καλούνται να διαχειριστούν οι οικονομικοί 
διευθυντές, δεν είναι μονοδιάστατες, αλλά αφορούν τρεις 
επάλληλες φάσεις: το σήμερα, το αύριο και το μετέπειτα 
(Now - Next - Beyond). 
   Πιο συγκεκριμένα, οι φάσεις αυτές αφορούν τη σταθε-
ροποίηση και εξασφάλιση ρευστότητας (σήμερα), την 
προσαρμογή, μέσω της μείωσης του κόστους, στη νέα 
πραγματικότητα που δημιουργεί η κρίση (αύριο), και την 
επανεκκίνηση, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα της επι-
χείρησης για το μέλλον, μέσω του μετασχηματισμού των 
χρηματοοικονομικών λειτουργιών της (μετέπειτα). Σύμ-
φωνα με τον κ. Βάρσο, αρωγός στον χρηματοοικονομικό 
μετασχηματισμό θα σταθούν οι αναδυόμενες τεχνολογίες, 
όπως το blockchain, η ρομποτική αυτοματοποίηση διαδι-
κασιών και τα analytics.
   Ο Κωνσταντίνος Μώρος, Director, Data & Analytics της 
EY Ελλάδος και Επικεφαλής Advisory Finance Analytics 
της ομάδας European Growth Platform (EGP) της EY για 
την περιοχή της Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA), αναφέρθηκε στην 
ανάγκη επανεξέτασης του επιπέδου ωριμότητας των δια-
δικασιών χρηματοοικονομικού προϋπολογισμού και προ-
βλέψεων, με στόχο την ενίσχυση της προβλεψιμότητας, 
της ευελιξίας και της αποδοτικότητάς τους, βάσει εναλλα-
κτικών προσεγγίσεων, όπως το «zero-based budgeting». 

Ο ομιλητής έκανε αναφορά στη διαδικασία ανάπτυξης 
ενός διασυνδεδεμένου μοντέλου χρηματοοικονομικού 
προγραμματισμού και προβλέψεων που θα εστιάζει στα 
αποτελέσματα (result-oriented), το οποίο, όπως υπο-
γράμμισε, μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη, όπως 
ενισχυμένες χρηματοοικονομικές υποδομές και βελτιω-
μένες επιχειρηματικές επιδόσεις. O κ. Μώρος παρουσίασε, 
επίσης, ενδεικτικά use cases από την εμπειρία της EY, στην 
υλοποίηση σχετικών έργων.
   Ο Κωνσταντίνος Μπάτσος, Director στο Τμήμα Χρηματο-
οικονομικών Συμβούλων και Υποστήριξης Συναλλαγών 
της EY Ελλάδος, αναφέρθηκε στα νέα δεδομένα που δη-
μιουργούνται από τις πιέσεις που ασκούνται στη ρευστό-
τητα, εξαιτίας του COVID-19, τονίζοντας τον νευραλγικό 
ρόλο που θα διαδραματίσει η τακτική παρακολούθηση και 
επικαιροποίηση της κατάστασης των βραχυπρόθεσμων 
ταμειακών διαθέσιμων, κατά τη διάρκεια των κρίσιμων 
μηνών που ακολουθούν. Ο κ. Μπάτσος ανέλυσε τις βασι-
κές αρχές της διαδικασίας πρόγνωσης βραχυπρόθεσμων 
ταμειακών διαθέσιμων και παρέθεσε τις τέσσερις άμεσες 
δράσεις στις οποίες θα πρέπει να προβούν οι επιχειρήσεις: 
εντοπισμός διαθέσιμου ταμειακού υπόλοιπου, πρόγνω-
ση της εξέλιξης των διαθεσίμων, ανάλυση σεναρίων και 
εφαρμογή μέτρων διαχείρισης ταμειακών διαθέσιμων. 

Γ. βΡΟΥΤΣΗΣ: ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΜΗΝΑΣ Ο ΙΟΥΛΙΟΣ 
Για την υλοποίηση της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης 4670/2020

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 
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Με παρεμβάσεις φορέων, εκπροσώπων και μελών του 
Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ολο-
κληρώθηκε η 28η ετήσια γενική συνέλευση του Συνδέ-
σμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, όπως ανα-
φέρει το ΑΠΕ. 
H κλειστή συνεδρίαση της συνέλευσης ξεκίνησε με χαιρε-
τισμό του διευθύνοντα συμβούλου του Διεθνούς Αερολι-
μένα Αθηνών, Γιάννη Παράσχη, ο οποίος σημείωσε ότι 1η 
Ιουλίου, σηματοδοτεί την έναρξη της δύσκολης πορείας 
ανάκαμψης αερομεταφορών και τουρισμού. Όπως είπε, 
σε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη πραγματικότητα, είναι 
πρωτίστως αναγκαία η μέριμνα για την επιβίωση των 
επιχειρήσεων και την απασχόληση. Με κοινωνική ευθύνη 
και δίκαιο επιμερισμό των βαρών της κρίσης, κράτος, επι-
χειρήσεις και εργαζόμενοι, πρέπει να προστατεύσουμε την 
εργασιακή ειρήνη και την κοινωνική συνοχή, με στόχο τη 
σταδιακή επαναφορά σε μια νέα κανονικότητα, ανάφερε.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της AEGEAN, Ευτύχιος 
Βασιλάκης, υπογράμμισε ότι η εταιρία συνεχίζει να παρα-
λαμβάνει αεροπλάνα παρά την κρίση και στηρίζει τις ανά-
γκες όσο το δυνατό περισσότερων περιοχών της χώρας, 

στη δύσκολη συγκυρία για να διασφαλιστεί ένα ισχυρό-
τερο προϊόν για το 2021 και το μέλλον. Στόχος όλων μας 
πρέπει να είναι η μελλοντική κεφαλαιοποίηση της θετικής 
εικόνας της χώρας. Χρέος μας η ανταπόκριση στις νέες 
ανάγκες επιβατών μας, η στήριξη του παραγωγικού μας 
πυρήνα και των εργαζομένων μας, για να μπορέσουμε, 
όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, να συμβάλουμε εκ νέου 
στην αναπτυξιακή δυναμική, ανάφερε μεταξύ άλλων.
Στο μεταξύ, ο διευθύνων σύμβουλος της Εurobank, Φω-
κίωνας Καραβίας, επεσήμανε ότι το 2020 είναι μια εξαιρε-
τικά δύσκολη χρονιά, όμως δεν είναι μια χαμένη χρονιά. 
«Η χώρα μας ξεχώρισε με θετικό τρόπο στη διαχείριση 
της υγειονομικής κρίσης. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός 
αξιοποίησε επικοινωνιακά την επιτυχία, βελτιώνοντας ση-
μαντικά το brandname της χώρας. Το κέρδος είναι μεγάλο 
και κεφαλοποιήσιμο για το σύνολο της οικονομίας, αλλά 
ιδιαίτερα για τον τουρισμό. Αυτή είναι η ευκαιρία μας να 
αυξήσουμε το μερίδιο αγοράς στην παγκόσμια τουριστική 
βιομηχανία. Ήμασταν τράπεζα του Τουρισμού όταν στή-
ριζε την οικονομία, είμαστε και σήμερα. Οι καλές μέρες θα 
ξαναέρθουν και θα είμαστε και τότε μαζί», ανέφερε ο κ. 

Καραβίας.
Επίσης, ο γενικός διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ, Ηλίας Κικίλιας, 
παρουσίασε τις δράσεις του Ινστιτούτου και επισήμανε 
ότι: «Η παρούσα συγκυρία αποτελεί και μια τεράστια ευ-
καιρία για τον επαναπροσδιορισμό της τουριστικής στρα-
τηγικής μας. Η βιωσιμότητα, η αξιοποίηση της ψηφιακής 
τεχνολογίας, οι δημόσιες υποδομές, η αποτελεσματική 
διαχείριση των προορισμών και η επένδυση στο ανθρώ-
πινο δυναμικό αποτελούν τις πρωταρχικές προϋποθέσεις 
για την εμβάθυνση και τον εμπλουτισμό του τουριστικού 
προϊόντος της χώρας μας. Αυτά είναι τα πεδία στα οποία 
θα επικεντρωθεί η δραστηριότητα του ΙΝΣΕΤΕ τα επόμε-
να χρόνια» εξήγησε. Οι δράσεις της Marketing Greece 
για το έτος 2019 παρουσιάστηκαν από την διευθύνουσα 
σύμβουλο της εταιρείας, Ιωάννα Δρέττα, η οποία τόνισε: 
«Ανάγκη όσο ποτέ για τον ελληνικό τουρισμό οι συνέρ-
γειες και οι συνεργασίες». Στο πλαίσιο της 28ης Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΤΕ, προηγήθηκε, την Τετάρτη, 
24 Ιουνίου 2020, συνάντηση εργασίας με τον πρόεδρο της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα και το προε-
δρείο του ΣΕΤΕ. 

Μείωση 0,4% σημείωσαν –όπως σημειώνει το ΑΠΕ- οι τι-
μές στα οικοδομικά υλικά τον Μάιο εφέτος, λόγω της μεγά-
λης πτώσης στην τιμή του πετρελαίου κίνησης.
Ειδικότερα, ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε: Ηλεκτρική ενέρ-
γεια (6,2%), Κουφώματα αλουμινίου (1,3%), Ενισχυτικά 
κονιαμάτων και έτοιμου σκυροδέματος (1,3%), Κιγκλιδώ-
ματα σιδερένια (1,3%), Διακόπτες (1,1%), Σωλήνες πλα-
στικούς, συνθετικούς, ινοτσιμέντου (0,9%), Κιγκλιδώματα 
αλουμινίου (0,9%), Μηχανισμούς γκαραζόπορτας (0,8%), 

Γρανίτες (0,8%), Μαρμαρόπλακες (0,8%), Υαλοπίνακες 
ασφαλείας (0,5%), Ανελκυστήρες (0,5%), Θερμαντικά σώ-
ματα (0,4%) και Έτοιμο σκυρόδεμα (0,2%). Στον αντίποδα, 
οι τιμές μειώθηκαν σε: Πετρέλαιο κίνησης- Diesel (23%), 
Σίδηρο οπλισμού (3,3%), Εξηλασμένη πολυστερίνη, πολυ-
στερόλη, πολυουρεθάνη (1,5%), Σωλήνες χαλκού (1,1%), 
Αγωγούς χάλκινους (1,1%), Παράθυρα ξύλινα (0,5%) και 
Πόρτες εσωτερικές (0,4%).
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλι-

κών κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών παρουσίασε 
μείωση 0,4% τον Μάιο 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο 
δείκτη του Μαΐου 2019, έναντι αύξησης 0,2% που σημειώ-
θηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2019 
με το 2018.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 0,3% 
τον Μάιο 2020 σε σύγκριση με τον δείκτη του Απριλίου 
2020, έναντι μείωσης 0,1% που σημειώθηκε κατά τη σύ-
γκριση των αντιστοίχων μηνών το 2019.

Διήμερη δράση καθαρισμού του Πάρκου Σχινιά πραγμα-
τοποιείται σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 και το Σάβ-
βατο 27 Ιουνίου 2020 με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη 
Αττικής.  Η σχετική ενέργεια υλοποιείται σε συνεργασία με 
το «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» του τηλεοπτικού σταθμού 
«ΣΚΑΙ» και εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων που έχει 
αναλάβει Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης για την προστασία 
του Πάρκου, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.  
Σημείο συνάντησης έχει οριστεί η είσοδος του Πάρκου Σχι-
νιά, 300 μέτρα μετά την πύλη του Ολυμπιακού Κωπηλατο-
δρομίου Σχινιά, ενώ η στάθμευση θα πραγματοποιείται στο 

parking του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου στο Σχινιά. 
Στον καθαρισμό που διενεργείται  με το συντονισμό της 
Περιφέρειας και του ΕΔΣΝΑ,  συμμετέχουν ο Σύνδεσμος 
Προστασίας και Ανάπλασης του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.), ο  
Δήμος Μαραθώνα, ο Ελληνικός  Οργανισμός Ανακύκλω-
σης (ΕΟΑΝ), ο φορέας διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά, 
η κυνηγετική ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδος, ο  Κυνηγετικός 
Σύλλογος Αμαρουσίου, ο Σύλλογος Ελληνικής Ιερακοτροφί-
ας, οι εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας της Περιφέ-
ρειας Αττικής  και η Ram Europe.  
Με αφορμή τη δράση, ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης επι-

σημαίνει: 
«Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και δράσεις που στόχο 
έχουν να διατηρήσουν καθαρό, όμορφο και ασφαλές το 
Πάρκο Σχινιά  το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο παράκτιο 
οικοσύστημα της Αττικής. Προσκαλούμε όλους τους πολίτες 
να στηρίξουν  τις δράσεις μας. Η κινητοποίησή μας κρίθηκε 
αναγκαία μετά από ευρεία σύσκεψη, την οποία συγκαλέσα-
με πρόσφατα στην Περιφέρεια Αττικής και τη διαπίστωση 
ότι οι συνθήκες που επικρατούν στο Πάρκο είναι ιδιαίτερα 
ανησυχητικές». 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η 28Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕΤΕ, ΜΕ ΠΑΡΕΜβΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΜΕΙΩΣΗ 0,4% ΣΗΜΕΙΩΣΑΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΝ ΜΑΙΟ ΕΦΕΤΟΣ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΕΛΣΤΑΤ   

ΔΙΗΜΕΡΗ ΔΡΑΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ
Στις 26 και 27 Ιουνίου στον Μαραθώνα, από την Περιφέρεια Αττικής
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Στην ανάγκη ύπαρξης μιας ισχυρής βιομηχανίας πλαστι-
κών στην Ελλάδα συμφώνησαν οι συμμετέχοντες στην 
ανοιχτή συζήτηση με θέμα: «Ο ρόλος της βιομηχανίας 
πλαστικών μετά την πανδημία: Οι Προκλήσεις και οι Προ-
οπτικές της» που πραγματοποιήθηκε χθες μέσω τηλεδιά-
σκεψης στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης του Συνδέ-
σμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος, όπως αναφέρει 
το ΑΠΕ.  
Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του ΣΒΠΕ, η βιώσιμη 
ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας, το επικείμενο νο-
μοσχέδιο για τα πλαστικά μιας χρήσης, το οποίο θα τεθεί 
σε διαβούλευση τις επόμενες εβδομάδες, οι ενέργειες, που 
απαιτούνται για τόνωση της ανακύκλωσης και φυσικά οι 
τρόποι, που η βιομηχανία θα μπορέσει να συμβάλει στην 
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας ήταν τα κύρια θέματα 
που αναλύθηκαν διεξοδικά στην ενδιαφέρουσα συζήτη-
ση. 
Τη συζήτηση άνοιξε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχα-
νιών Πλαστικών Ελλάδος, Βασίλειος Γούναρης τονίζοντας 
ότι, «η βιομηχανία θα πρέπει να αναλάβει έναν ηγετικό 
ρόλο στη μετάβαση προς το νέο μοντέλο, που επιθυμούμε, 
έτσι ώστε η Ελλάδα να εκμεταλλευτεί την συγκυρία και να 
μετατραπεί σε ένα σύγχρονο κράτος, με ευρεία παραγω-
γική βάση και αυτάρκεια στα βασικά προϊόντα. Ο Σύνδε-
σμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος είναι έτοιμος, έχει 
διαμορφώσει το όραμα του για βιώσιμη ανάπτυξη του 
κλάδου μας, το οποίο εκφράζει την κυκλική οικονομία και 
την ανάδειξη του πλαστικού ως πολύτιμου πόρου». Ο κ. 
Γούναρης συνέχισε αναφέροντας ότι, «Η βιομηχανία των 
πλαστικών είναι ένας κλάδος, που συνεισφέρει σημαντικά 
στην οικονομία της Ελλάδας, όπως πιστοποίησε πρόσφα-
τα μελέτη του ΙΟΒΕ και αποτελεί ισχυρή μου πεποίθηση 
ότι μπορεί να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στη βιώσιμη 
ανάπτυξη της χώρας μας. Επιδιώκουμε διαχρονικά τη συ-
νεργασία με τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Είχαμε πολύ καλή 
συνεργασία την τελευταία τριετία με την προηγούμενη 
κυβέρνηση και κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης 
είχαμε μια εποικοδομητική συνεργασία και με την τωρινή. 
Αυτή την περίοδο της κρίσης, αφουγκραστήκαμε τα αιτή-
ματα των μελών μας και παρεμβήκαμε στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων, με τρόπο πολύ αποφασιστικό». 

Από την πλευρά του ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, ‘Αδωνις - Σπυρίδων Γεωργιάδης δεσμεύτηκε στην 
τηλεδιάσκεψη για μια συνάντηση με τον πρόεδρο του 
ΣΒΠΕ, Βασίλειο Γούναρη όπου θα συζητηθούν ενδελεχώς 
οι προτάσεις της ελληνικής βιομηχανίας πλαστικών. Ο κ. 
Γεωργιάδης ανέφερε στην τοποθέτησή του: «Είμαι πολύ 
πρόθυμος να μου καταθέσετε προτάσεις εφαρμόσιμες, 
που ισχύουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν παραβιά-
ζουν ευρωπαϊκές οδηγίες και συμβάλλουν στην γενική 
αρχή της προστασίας του περιβάλλοντος. Τα πλαστικά 
είναι ένα πρόβλημα για το περιβάλλον, στο μέτρο, που 
δεν χρησιμοποιούνται σωστά. Πρέπει, όμως, να έχουμε 
μια ισχυρή βιομηχανία πλαστικών με σεβασμό στο πε-
ριβάλλον. Ακούω τη δική σας αντίθεση για τα τέλη, που 
μπήκαν στις πλαστικές σακούλες αλλά και την κριτική του 
κυρίου Φάμελλου. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συ-
γκεράσουμε την ισχυρή εγχώρια βιομηχανία πλαστικών 
με τον σεβασμό στο περιβάλλον. Δέχομαι την κριτική, 
που ασκείται για το πρόσφατο νομοσχέδιο του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που σας φέρνει σε 
δύσκολη θέση. Δεν είμαι ο καθ’ ύλην αρμόδιος υπουργός, 
όμως ως υπουργός Ανάπτυξης χρειάζεται να βρούμε έναν 
τρόπο συγκερασμού των αντικρουόμενων τάσεων για να 
δημιουργήσουμε μια ισχυρή παραγωγή στη βιομηχανία 
πλαστικών». 
Ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Κωνσταντίνος Αραβώσης ανακοίνωσε μέσω της τηλεδι-
άσκεψης ότι τις επόμενες εβδομάδες θα κατατεθεί το νο-
μοσχέδιο για τα πλαστικά μιας χρήσης, ενώ απάντησε και 
στις αναφορές ότι το υπουργείο χρησιμοποίησε το συγκε-
κριμένο νομοσχέδιο για να εξυπηρετήσει επικοινωνιακούς 
σκοπούς. «Η ενσωμάτωση της οδηγίας για τα πλαστικά 
μιας χρήσης κάθε άλλο παρά επικοινωνιακό σκοπό έχει. 
Έχει γίνει μια εκτεταμένη διαβούλευση για τα πλαστικά 
μιας χρήσης, στην οποία συμμετείχε και ο Σύνδεσμος 
Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος και καταλήξαμε σε 400 
προτάσεις, οι οποίες έχουν όλες ενσωματωθεί στο σχέδιο 
νόμου. Το νομοσχέδιο θα τεθεί σύντομα σε διαβούλευση 
και θα διαβάσετε όλες τις λεπτομέρειες του. Υπάρχουν 17 
υποχρεωτικά σημεία, τα οποία θα πρέπει να εναρμονι-

στούν με την οδηγία. Πέρα από αυτά θα υπάρξουν ακόμη 
16 μέτρα, τα οποία περιλαμβάνονται στις προτάσεις, που 
μας απέστειλαν οι φορείς και εφτά σχέδια δράσης τα οποία 
είναι επιπλέον της οδηγίας». 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΒΠΕ, ο κ. Αραβώσης 
ανέφερε συγκεκριμένα παραδείγματα που περιλαμβάνο-
νται στο νομοσχέδιο: 
- Παροχή κινήτρων στους παραγωγούς φιαλών για 
υπερ-επίτευξη του στόχου χρήσης ανακυκλωμένου υλι-
κού μέσω των εισφορών των συνολικών συστημάτων 
εναλλακτικής διαχείρισης και δημιουργία συστήματος 
επιστροφής εγγύησης τουλάχιστον για τις πλαστικές φι-
άλες ποτών.
- Υποχρέωση για διάθεση στα σημεία πώλησης επανα-
χρησιμοποιούμενων εναλλακτικών λύσεων για κυπελλά-
κια και περιέκτες τροφίμων.
- Υποχρέωση χρήσης επαναχρησιμοποιούμενων ειδών 
από δημόσιους φορείς στο πλαίσιο των πράσινων δημό-
σιων συμβάσεων. 
- Υποχρεωτική χρήση επαναχρησιμοποιούμενων ειδών 
κατά την επιτόπια κατανάλωση στις επιχειρήσεις εστία-
σης» αποκάλυψε ο κύριος Αραβώσης.  
Ο τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, 
Σωκράτης Φάμελλος, στην τοποθέτησή του ανέφερε ότι η 
κυβέρνηση χρησιμοποίησε τη βιομηχανία των πλαστικών 
για να παίξει επικοινωνιακά παιχνίδια. «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα 
χρησιμοποιούσε τη βιομηχανία πλαστικών σαν εξιλαστή-
ριο θύμα ή «μαύρο πρόβατο’’ για να παίξει επικοινωνιακά 
παιχνίδια. Θα κάναμε μια συζήτηση μαζί της για το νομο-
σχέδιο για τα πλαστικά μιας χρήσης. Ένα νομοσχέδιο, που 
κανείς δεν γνωρίζει. Είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε σε ένα 
κρίσιμο σημείο για την ελληνική οικονομία και την βιομη-
χανία. Αυτή την περίοδο, της πανδημίας αποκαλύφτηκαν 
και διαχρονικές αδυναμίες. Χρειαζόμαστε μια βιομηχανία 
που να είναι ισχυρή. Βιώσιμη βιομηχανία και βιώσιμες ερ-
γασίες με καλές αμοιβές. Χρειάζονται ξεκάθαροι κανόνες 
για να μπορεί να επενδύσει η βιομηχανία πλαστικών και 
να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Δεν μπορεί να γίνει 
με επικοινωνιακή πολιτική η ανάπτυξη της βιομηχανίας».

ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΥΠΑΡΞΗ ΜΑΣ ΙΣΧΥΡΗΣ βΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣβΠΕ
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Ο «Δημόκριτος» ανακοίνωσε ότι το ευρωπαϊκό βραβείο 
«Bacq and Alexander Award» για το 2020 απονεμήθηκε στον 
δρα Γαβριήλ Παντελιά, ομότιμο ερευνητή του Ινστιτούτου 
Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, 
Ενέργειας και Ασφάλειας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ. 
Το βραβείο θεσπίστηκε το 1996 από την Ευρωπαϊκή Εται-
ρεία Ερευνών Ακτινοβολιών (European Radiation Research 
Society - ERRS). Απονέμεται κάθε χρόνο σε έναν διαπρεπή 
Ευρωπαίο επιστήμονα, αναγνωρίζοντας τα ερευνητικά του 
επιτεύγματα στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης στις 
φυσικο-βιοχημικές, ραδιοβιολογικές και ιατρικές πτυχές της 

έρευνας σχετικά με τη δράση και τις βιολογικές επιπτώσεις 
των ακτινοβολιών. 
Ο δρ Γαβριήλ Παντελιάς συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβού-
λιο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας από τον 
Ιανουάριο του 2018. Έχει διατελέσει αντιπρόεδρος του «Δη-
μόκριτου» και διευθυντής του Ινστιτούτου Ραδιοϊσοτόπων & 
Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων, καθώς και του Ινστιτούτου 
Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, 
Ενέργειας & Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ) του «Δημόκριτου». Είναι 
κάτοχος πτυχίου Φυσικής του Πανεπιστήμιου Αθηνών(1974) 
με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (M.Sc.) στη Ραδιο-

βιολογία και Υγειοφυσική (1979), καθώς και διδακτορικό 
δίπλωμα (Ph.D.) στη Ραδιοβιολογία και Βιοφυσική (1984) 
από το Πανεπιστήμιο του Ρότσεστερ των ΗΠΑ. Εργάστηκε 
ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο πανεπιστήμιο της Κα-
λιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο και ως επίκουρος καθηγητής 
στο Πανεπιστήμιο Τόμας Τζέφερσον στη Φιλαδέλφεια. Είναι, 
μεταξύ άλλων, εμπειρογνώμονας του Διεθνούς Οργανισμού 
Ατομικής Ενέργειας.
Η τελετή βράβευσης του δρος Γ. Παντελιά θα λάβει χώρα 
στο ετήσιο συνέδριο της ERRS στο Λουντ της Σουηδίας τον 
Σεπτέμβριο.

Στη δωρεά δύο ιατρικών συσκευών στο Γενικό Νοσοκομείο 
Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος» που θα χρησιμοποιηθούν από το 
Τμήμα Αιμοδοσίας του νοσηλευτικού ιδρύματος προχώρησε 
χθες –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού 
και Ερευνητικού Προσωπικού (ΕΣΔΕΠ) του Πολυτεχνείου 
Κρήτης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πολυτεχνείου, η πρώτη συ-
σκευή είναι ένας ζυγός - ανακινητήρας ασκών αίματος, απα-
ραίτητος για τις αιμοληψίες ασκών αίματος. 
 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ανακοίνωση, «δεδομένου 
ότι είναι φορητός και επαναφορτιζόμενος θα είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμος στις αιμοδοσίες που πραγματοποιούνται εκτός 

νοσοκομείου στην προσπάθεια να εξασφαλιστεί επάρκεια 
αίματος για τους ασθενείς. Διασφαλίζει τη λήψη της σωστής 
ποσότητας αίματος από τον αιμοδότη, η οποία θα μπορεί να 
συντηρηθεί για 35 ή 42 ημέρες με το αντιπηκτικό-συντηρη-
τικό διάλυμα που περιέχει ο ασκός. Κατοχυρώνεται έτσι η 
ποιότητα του αίματος που περιέχει η κάθε φιάλη».
 Η δεύτερη συσκευή όπως αναφέρει η ανακοίνωση είναι ένας 
συγκολλητής ασκών αίματος, απαραίτητος προκειμένου να 
γίνεται τμηματικοποίηση του σωληνίσκου του ασκού ώστε 
κάθε φορά που χρειάζεται να γίνει κάποια εξέταση στη φιάλη 
(π.χ. διασταύρωση αίματος του αιμοδότη με του ασθενή) να 
εξασφαλίζεται το στείρο της φιάλης αφού έτσι αυτή δεν θα 

ανοίγεται.
 Οι δύο συσκευές παραδόθηκαν στον διοικητή του νοσοκομεί-
ου Γιώργο Μπέα, από τον πρόεδρο του Συλλόγου καθηγητή 
Γιώργο Καρυστινό και την γραμματέα του Συλλόγου, αναπλη-
ρώτρια Καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
Δέσποινα Διμέλλη. Παρόντες στην παράδοση του εξοπλισμού 
ήταν ο πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης Καθηγητής Βαγ-
γέλης Διαμαντόπουλος , ο αντιπρύτανης καθηγητής Μιχάλης 
Ζερβάκης, καθώς και η Μαρία Πετραντωνάκη, υπεύθυνη δη-
μοσίων σχέσεων επιτροπής δωρεών του Νοσοκομείου.

Αιφνιδιαστικούς επιτόπιους ελέγχους, στις εγκαταστάσεις 38 
επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων και ποτών, στο πλαίσιο 
αυτεπάγγελτης έρευνας, και σε συνέχεια σχετικής καταγγελί-
ας, πραγματοποίησαν προχθές, στελέχη της Επιτροπής Αντα-
γωνισμού με τη συνδρομή Περιφερειακών Ενοτήτων ανά την 
Ελλάδα.
 Σύμφωνα με ανακοίνωση της επιτροπής, οι έλεγχοι πραγμα-
τοποιήθηκαν στο πλαίσιο ελέγχου κάθε εκκρεμούς υπόθεσης 

της Επιτροπής Ανταγωνισμού όπου ερευνάται εάν οι υπάρ-
χουν αντί-ανταγωνιστικές πρακτικές που μπορεί να εμπί-
πτουν στις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3959/2011 
για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού, καθώς και 
των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
Οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι οι οποίοι ολοκληρώθηκαν, είναι ένα 
προκαταρκτικό βήμα στη διερεύνηση των υποθέσεων.

Η διεξαγωγή τέτοιων ελέγχων δεν προδικάζει ότι οι επιχει-
ρήσεις έχουν εμπλακεί σε αντί-ανταγωνιστική συμπεριφορά 
ούτε προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας, όπως υπογραμ-
μίζεται στην ανακοίνωση ενώ σημειώνεται ότι η Επιτροπή 
Ανταγωνισμού σέβεται πλήρως τα δικαιώματα άμυνας, ιδίως 
το δικαίωμα ακρόασης των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση 
αρνητικού αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία SAIGA επί 
της εταιρείας ΣΚΡΟΥΤΖ. Σύμφωνα με ανακοίνωση, η Επιτροπή 
Ανταγωνισμού σε ολομέλεια, ενέκρινε ομόφωνα, με την υπ’ 
αριθ. 714/2020 απόφασή της, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 
3959/2011, την από 08.05.2020  γνωστοποιηθείσα συγκέ-
ντρωση που αφορά στην απόκτηση αρνητικού αποκλειστι-
κού ελέγχου από την εταιρεία «SAIGA S.à.r.l.» επί της εταιρείας 

«ΣΚΡΟΥΤΖ Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Διαδικτύου» και το 
διακριτικό τίτλο ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε. (ΣΚΡΟΥΤΖ)».
 Με την ως άνω απόφασή της, σύμφωνα με το ΑΠΕ, η Επιτρο-
πή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση, η οποία 
αφορά την αγορά πλατφoρμών σύγκρισης τιμών, την αγορά 
διαδικτυακών αγορών (online marketplaces), την αγορά 
διαδικτυακής διαφήμισης και την αγορά πλατφορμών πα-
ραγγελιών έτοιμου φαγητού (online restaurant platforms), 

παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του 
άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες 
ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του 
ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ βΡΑβΕΙΟ “BACQ AND ALEXANDER AWARD 2020” ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΤΙΝΟβΟΛΙΕΣ 
Στον ερευνητή του «Δημόκριτου» Γαβριήλ Παντελιά

ΧΑΝΙΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η απόκτηση αρνητικού αποκλειστικού ελέγχου της ΣΚΡΟΥΤΖ από την SAIGA
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Με αφορμή την πρόσβαση σε μικροπιστώσεις, που 
μπορούν πλέον να έχουν οι μικρές επιχειρήσεις και οι 
ελεύθεροι επαγγελματίες, το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Πειραιώς, συμβουλεύει τους δανειολήπτες 
–όπως σημειώνει το ΑΠΕ- να είναι πολύ προσεκτικοί 
όταν προχωρούν σε οποιαδήποτε σύμβαση δανείου 
και συνιστά να εξετάζουν προσεκτικά τους όρους και να 
μετρούν τις δυνατότητες αποπληρωμής, ακόμα και ενός 
μικροδανείου έως 25.000 ευρώ. 
«Προσοχή λοιπόν, να μην επιτραπούν τοκογλυφικά επι-
τόκια, που θα υπερβαίνουν αυτά των τραπεζών, ούτε τα 
μικροδάνεια να χρησιμοποιηθούν όπως οι πιστωτικές 
κάρτες στο παρελθόν» όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση 
του επιμελητηρίου, με αφορμή τη συζήτηση του νομο-
σχεδίου για τις μικροχρηματοδοτήσεις, η συζήτηση του 
οποίου ξεκίνησε στην Βουλή.
Μετά από δύο απανωτές κρίσεις στην οικονομία, είναι 
αναγκαία η παροχή μεγαλύτερης ρευστότητας στην 
αγορά για τη στήριξη της υφιστάμενης, πολύ μικρής και 
μικρομεσαίας επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά και 
αυτή της «αναδυόμενης», όπως σημειώνεται.
Το νομοσχέδιο, με την δικλείδα ασφαλείας για συνεχείς 
ελέγχους από τη ΤτΕ που εισήλθε με σχετική τροπολο-
γία, δημιουργεί έναν ορίζοντα για τις μικρές και μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις αναγνωρίζοντας τα οικονομικά 
και κοινωνικά δεδομένα της χώρας, αναφέρεται στην 
ανακοίνωση του ΕΒΕΠ ενώ ο πρόεδρος του επιμελητη-
ρίου Βασίλης Κορκίδης, επισημαίνει: «Η μεγάλη ζήτηση 
ρευστότητας στην ελληνική αγορά, αποτυπώνεται στις 
πάνω από 280.000 αιτήσεις για χρηματοδότηση από 
τα τρία χρηματοδοτικά εργαλεία της πανδημίας και 
συγκεκριμένα για τα 2 δις Euro της α’ και β’ φάσης της 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής, τα άλλα 2 δις Euro του 
ΤΕΠΙΧ ΙΙ, καθώς και τα 7 δις ευρώ του Ταμείου Εγγυο-
δοσίας. Το σύνολο του ποσού που ζητούν οι ενήμερες 
επιχειρήσεις για να παραμείνουν βιώσιμες και συνεπείς, 
ξεπερνά τα 27 δις ευρώ, ενώ τα διαθέσιμα κεφάλαια και 
μάλιστα με τη μορφή εγγυήσεων, δεν ξεπερνούν στην 
καλύτερη περίπτωση τα 11 δις ευρώ. Έτσι δημιουργεί-
ται ένα τεράστιο κενό ρευστότητας περίπου 16 δις ευρώ, 
μεγάλο μέρος του οποίου καλούνται να καλύψουν οι 
τράπεζες και ένα άλλο μέρος οι φορολογικές και ασφα-
λιστικές ελαφρύνσεις. Η δυνατότητα των μικρο-πιστώ-
σεων χωρίς εγγυήσεις έρχεται λοιπόν να νομοθετηθεί 
την κατάλληλη στιγμή για να συμπληρώσει τις ανάγκες 
των μικρών ατομικών επιχειρήσεων, αλλά και φυσικών 
προσώπων».
Μείωση ενοικίων και επιστρεπτέα προκαταβολή τα βα-

σικά εργαλεία επιβίωσης των ΜμΕ 
Το μέτρο μείωσης των ενοικίων αλλά και η επιστρεπτέα 
προκαταβολή φαίνεται ότι είναι τα δύο βασικότερα μέ-
τρα που βοηθούν τις επιχειρήσεις μικρού μεγέθους να 
διαχειριστούν  τις επιπτώσεις της πανδημίας στην οικο-
νομία με βάση έρευνα του Ινστιτούτου Μικρομεσαίων 
(ΙΜΕ) της ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με την εταιρεία MARC. 
Σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ, αυτά τα δυο σημεία της έρευνας 
δείχνουν ότι η μικρή επιχειρηματικότητα για να ζήσει θέ-
λει στοχευμένες επιδοτήσεις κι όχι ΄δάνεια που ουιαστικά 
βυθίζουν την εύθραυστη παρουσία τους.
Όπως αναφέρεται:
Το 42,5% των επιχειρήσεων έκαναν χρήση του μέτρου 
της μείωσης του ενοικίου, έναντι του 24,8% που δεν 
προχώρησε σε σχετική αναπροσαρμογή, ενώ αξίζει να 
σημειωθεί ότι το 31,3% δήλωσε πως δεν έχει ενοίκιο.
Από τα επιμέρους στοιχεία της έρευνας σημειώνεται 
ότι τα υψηλότερα ποσοστά αξιοποίησης του εν λόγω 
μέτρου καταγράφηκαν στις υπηρεσίες (45,1%) και στο 
εμπόριο (44,3%). Στην μεταποίηση το ποσοστό ήταν 
σημαντικά χαμηλότερο (35,3%) που ωστόσο οφείλεται 
κυρίως στο εύρημα ότι στον κλάδο αυτό αποτυπώθηκε 
ένα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό επιχειρήσεων χωρίς 
ενοίκιο (38,5%) έναντι εκείνων των υπηρεσιών (32,1%) 
και του εμπορίου (26%).
Η ευρεία αξιοποίηση του μέτρου μείωσης των ενοικίων 
αποτελεί μια αναμενόμενη εξέλιξη καθώς τα μισθώμα-
τα αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο του κόστους των 
επιχειρήσεων. Δεδομένου ότι τα μέτρα που ελήφθησαν 
για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα εκείνων 
που ανέστειλαν την λειτουργία τους, δεν συμπεριελάμ-
βαναν σημαντικά στοιχεία των δαπανών τους που συ-
νέχιζαν να υφίστανται παρά το lockdown, ήταν επόμενο 
η πλειονότητα των επιχειρήσεων να κάνει χρήση του 
μέτρου. ‘Αλλωστε σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευ-
νας το 73% των επιχειρήσεων που ανέστειλαν πλήρως 
την λειτουργία τους και είχαν ενοίκιο προχώρησαν στην 
μείωση του. Θα πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι το 
συγκεκριμένο μέτρο είχε αρνητικές προεκτάσεις τόσο 
για τις επιχειρήσεις όσο και για τους εκμισθωτές. Από 
τη μια μεριά, οι επιχειρήσεις διατήρησαν ένα σημαντικό 
μέρος των υποχρεώσεων τους ακέραιο παρά το γεγονός 
πως ένας εξωγενής παράγοντας οδήγησε σε πάγωμα της 
οικονομικής δραστηριότητας, ενώ από την άλλη μεριά 
τα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί για την αναπλήρωση της 
απώλειας των εισοδημάτων των εκμισθωτών εξασφαλί-
ζονται εν μέρει μέσω μελλοντικών φοροελαφρύνσεων. 
Με αλλά λόγια οι επιχειρήσεις σε συνθήκες μειωμένων 

ή/και μηδενικών εσόδων χρησιμοποίησαν μέρος των 
αποθεματικών τους για την κάλυψη δαπανών που συ-
νέχισαν να είναι απαιτητές παρά το πάγωμα της οικονο-
μικής δραστηριότητας, μειώνοντας έτσι την ρευστότητα 
που ήταν απαραίτητη για την επαναλειτουργία και την 
βιωσιμότητα τους. 
Από τα μέτρα που ελήφθησαν και στόχευαν στην άμε-
ση ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, η 
επιστρεπτέα προκαταβολή αποτελεί το μέτρο που από 
τα στοιχεία της έρευνας φαίνεται πως είχε μεγαλύτερη 
απήχηση.
Συγκεκριμένα, με βάση τα ευρήματα της έρευνας 2 στις 
10 (20,1%) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις έκαναν 
χρήση της παροχής ρευστότητας μέσω της επιστρεπτέας 
προκαταβολής. Αντίθετα μόλις 1 στις 10 (9,6%) επιχει-
ρήσεις έκαναν χρήση των δανειοδοτήσεων που χορη-
γήθηκαν από τις τράπεζες με την εγγύηση του ελληνικού 
δημοσίου. Μάλιστα από τα επιμέρους στοιχεία προκύ-
πτει ότι το 40% των επιχειρήσεων που δανειοδοτήθηκαν 
μέσω τραπεζών εντάχθηκαν και στην επιστρεπτέα προ-
καταβολή. Συνεκτιμώντας - σύμφωνα με τις εξαμηνιαίες 
έρευνες οικονομικού κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ -  ότι 
διαχρονικά οι σχεδόν 9 στις 10 μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις δεν αναζητούν τραπεζική χρηματοδότηση, 
ενώ από τις λίγες επιχειρήσεις που απευθύνονται προς 
τις τράπεζες τελικά μόνο οι μισές χρηματοδοτούνται, 
φαίνεται πως το πρόβλημα ρευστότητας των επιχειρή-
σεων δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς. Με εξαίρεση τα 
800 ευρώ που δόθηκαν με την μορφή της αποζημίωσης 
ειδικού σκοπού προς τις επιχειρήσεις και τους ελεύθε-
ρους επαγγελματίες, η συντριπτική πλειοψηφία των 
επιχειρήσεων φαίνεται πως δεν έχει λάβει κάποια ένεση 
ρευστότητας ικανής να διασφαλίσει την ομαλή επανα-
λειτουργία και την βιωσιμότητας τους για το αμέσως 
επόμενο χρονικό διάστημα και να περιορίσει την ένταση 
της ύφεσης και των επιπτώσεων της στην οικονομία. 
Σε κάθε ωστόσο περίπτωση η σημαντικά μεγαλύτερη 
απήχηση που καταγράφεται για την επιστρεπτέα προ-
καταβολή έναντι της μέσω τραπεζών χρηματοδότησης 
αποκαλύπτει την ανάγκη διεύρυνσης των μέτρων που 
θα χορηγούν ρευστότητα προς τις επιχειρήσεις χωρίς 
την μεσολάβηση των τραπεζών, τουλάχιστον για όσο 
διάστημα θα διαρκέσει η κρίση, όπου η αβεβαιότητα κα-
θιστά τα τραπεζικά επιτόκια και την παροχή εγγυήσεων 
απαγορευτικές προϋποθέσεις για την πλειοψηφία των 
επιχειρήσεων.
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 ανοίγει πανιά, για να γίνει επιχείρηση
Εδώ η   δέα σου

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

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

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

Από την ιδέα στο prototype: 5 κατηγορίες

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

Παράκτιος 
και Θαλάσσιος 
Τουρισµός 
[Coastal and 
Maritime Tourism] 

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

Θαλάσσια
Επιτήρηση
[Maritime 
Surveillance]

4 52Θαλάσσια 
Yδατοκαλλιέργεια 
[Marine Aquaculture (MA)] 
και Αλιεία Μικρής 
Κλίµακας [Small Scale 
Fisheries (SSF)]
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ΠΩΣ ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ 
e-ΜΕΤΑβΙβΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ  1-3                                                     26/06/2020

Ταχύτερα και χωρίς την υποχρέωση μετάβασης στην 
εφορία θα μπορούν πλέον να διεκπεραιώνουν οι φορο-
λογούμενοι τις υποθέσεις τους που αφορούν μεταβιβάσεις 
ακινήτων, δωρεές, γονικές παροχές και κληρονομιές. Εντός 
των προσεχών ημερών τίθεται σε ισχύ από την Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μια νέα διαδικασία που 
προβλέπει την υποβολή των σχετικών φορολογικών δη-
λώσεων είτε μέσω ταχυδρομείου είτε μέσω e-mail και την 
εκκαθάρισή τους εντός τριών εργάσιμων ημερών. Η διαδι-
κασία αυτή θα είναι μεταβατική και θα ισχύσει μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Από την 1η Ιανουαρίου 
του επομένου έτους, η υποβολή όλων αυτών των δηλώ-
σεων θα γίνεται ηλεκτρονικά από τους συμβολαιογράφους, 
μέσω μιας νέας εφαρμογής που θα λειτουργεί στο σύστημα 
ΤΑXlSnet. 
Με απόφαση που υπέγραψε ήδη ο διοικητής της ΑΑΔΕ, 
Γιώργος Πιτσιλής, η οποία αναμένεται να τεθεί σύντομα σε 
ισχύ, προβλέπεται ότι: 
α) Οι κάθε είδους δηλώσεις φορολογίας μεταβιβάσεων 
ακινήτων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών, 
καθώς επίσης και οι αιτήσεις για πιστοποιητικά εξόφλησης 
του ΕΝΦΙΑ και για κάθε άλλου είδους πιστοποιητικά και βε-
βαιώσεις που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση υποθέσεων 
φορολογίας ακινήτων, θα είναι δυνατό να αποστέλλονται 
μέσω ταχυδρομείου (με τη διαδικασία των «συστημένων»), 
courier ή e-mail, καθώς και να κατατίθενται στο πρωτόκολ-
λο των αρμοδίων ΔΥΟ.
β) Για την υποβολή των αιτήσεων θα είναι δυνατόν να χρη-
σιμοποιείται η φόρμα της υπεύθυνης δήλωσης του gov.gr
γ) Σε κάθε περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής δήλωσης 
ή αίτησης θα αποστέλλεται αυτοματοποιημένο μήνυμα 
(auto-reply), το οποίο θα αποτελεί αποδεικτικό παραλαβής 
της δήλωσης ή αίτησης. Σε περίπτωση αποστολής μέσω τα-
χυδρομείου ή courier, αποδεικτικό παραλαβής θα αποτελεί 
το αντίστοιχο αποδεικτικό αποστολής από το ταχυδρομείο ή 
την εταιρεία courier.
δ) Εφόσον ο φάκελος της δήλωσης ή της αίτησης και των δι-
καιολογητικών που πρέπει να τη συνοδεύουν είναι πλήρης, 
η απαιτούμενη εκκαθάριση - επεξεργασία θα διεκπεραιώνε-
ται υποχρεωτικά εντός τριών εργάσιμων ημερών.
ε) Με την ολοκλήρωση της διεκπεραίωσης, ο πολίτης θα 

ενημερώνεται με μήνυμα στο ΤΑXlSnet, όπου θα αναρτάται 
και το επίσημο αντίγραφο της δήλωσης ή του πιστοποιητι-
κού που θα έχει ζητήσει.
στ) Δεν θα χρειάζεται καμία επίσκεψη στη ΔΟΥ για τη διεκπε-
ραίωση της δήλωσης ή της αίτησης.
ζ) Εντός 60 ημερών από τη διεκπεραίωση κάθε δήλωσης θα 
γίνεται επαλήθευση της ορθότητας του περιεχομένου με την 
κείμενη νομοθεσία. Εφόσον διαπιστώνονται σφάλματα, θα 
αποστέλλεται πρόσκληση υποβολής τροποποιητικής δήλω-
σης. Αν ο πολίτης δεν ανταποκριθεί εντός των προθεσμιών, 
θα εκδίδεται εντολή ελέγχου, ο οποίος και θα διενεργείται 
υποχρεωτικά.
Η παραπάνω διαδικασία θα ισχύσει έως το τέλος του τρέχο-
ντος έτους. Κανονικά, από την 1η Ιουλίου 2020 προβλεπό-
ταν να ισχύσει η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής όλων 
των δηλώσεων φορολογίας μεταβιβάσεων ακινήτων, 
δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών μέσω συμ-
βολαιογράφων, την οποία προβλέπουν τα άρθρα 47, 48 και 
49 του ν. 4646//2019. Η κυβέρνηση, ωστόσο, έκρινε σκό-
πιμη την αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων αυτών 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 επειδή προβλέπουν για τους 
συμβολαιογράφους πρόσθετες υποχρεώσεις που αφορούν 
την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων κι επειδή η πλήρης 
ενημέρωση των συγκεκριμένων λειτουργών για τη χρήση 
των απαραίτητων ηλεκτρονικών εφαρμογών δεν κατέστη 
δυνατή λόγω της πανδημίας του κορονοϊού
Ουσιαστικά, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής όλων 
των δηλώσεων φορολογίας μεταβιβάσεων ακινήτων, 
καθώς και των δηλώσεων φορολογίας δωρεών, γονικών 
παροχών και κληρονομιών, θα τεθεί σε ισχύ από την 1η 
Ιανουαρίου 2021. Βάσει αυτής της διαδικασίας, κάθε δή-
λωση των παραπάνω κατηγοριών θα συντάσσεται και θα 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο σύστημα TAXISnet από τον 
συμβολαιογράφο, ενώ η διασταύρωση, ο έλεγχος και η 
επαλήθευση των δηλούμενων στοιχείων θα γίνεται αυτό-
ματα από το σύστημα.
Σε κάθε περίπτωση, μετά τον ηλεκτρονικό έλεγχο που θα 
διενεργείται από το σύστημα στην υποβληθείσα δήλωση, 
θα βεβαιώνεται τυχόν προκύπτων φόρος και θα εκδίδεται η 
Ταυτότητα Οφειλής (Τ.Ο.) για την καταβολή του
Εφόσον πρόκειται για μεταβίβαση ακινήτου, ο υπόχρεος σε 
φόρο αγοραστής θα πρέπει να καταβάλλει τη φορολογική 
οφειλή εφάπαξ με τη χρήση της Τ.Ο.:
είτε μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας σε ηλεκτρονι-
κή εφαρμογή που υπάρχει στο σύστημα TAXISnet,  είτε σε 
οποιοδήποτε υποκατάστημα τράπεζας ή των ΕΛΤΑ, 
είτε μέσω e-banldng.

Η εξόφληση του τυχόν βεβαιωθέντος φόρου θα εξακο-
λουθεί να αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της 
μεταβίβασης.
Εφόσον πρόκειται για δωρεά, γονική παροχή ή κληρονομιά 
ακινήτου ή και άλλων περιουσιακών στοιχείων, τυχόν φό-
ρος που θα προκόψει θα μπορεί να εξοφλείται είτε εφάπαξ, 
είτε σε 12 διμηνιαίες δόσεις, κάθε μία από τις οποίες δεν μπο-
ρεί να είναι μικρότερη των 500 ευρώ, πλην της τελευταίας.
- Αναστολή τροποποιήσεων 
 Μαζί με τις διατάξεις που προβλέπουν την καθιέρωση ηλε-
κτρονικής διαδικασίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας 
κεφαλαίου μέσω συμβολαιογράφων, ανεστάλησαν και θα 
ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2021 και οι ακόλουθες 
ρυθμίσεις:
Αύξηση από έξι σε εννέα μήνες της προθεσμίας υποβολής 
αρχικών ή νέων δηλώσεων φόρου κληρονομιών, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο κληρονόμος απεβίωσε στην ημεδαπή
• Τροποποίηση της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων φο-
ρολογίας μεταβιβάσεων ακινήτων για περιοχές στις οποίες 
δεν ισχύει αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της φο-
ρολογητέας αξίας.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι εντός πέντε εργάσιμων 
ημερών από την υποβολή της δήλωσης, η αρμόδια φορο-
λογική αρχή θα ενεργεί προσωρινό προσδιορισμό της αγο-
ραίας αξίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, λαμβάνοντας 
υπ’ όψιν συγκριτικά στοιχεία, βιβλία τιμών ή άλλα τυχόν 
υπάρχοντα στοιχεία. Αν η δηλωθείσα αξία συμπίπτει με την 
προσωρινή, αυτή θα κρίνεται ειλικρινής. Αν δεν συμπίπτει, 
ο φορολογούμενος θα έχει το δικαίωμα να την αποδεχθεί 
μέσα σε δύο μήνες από τον προσδιορισμό της προσωρινής 
αξίας και να υποβάλει τροποποιητική δήλωση, η οποία θε-
ωρείται εμπρόθεσμη.

ΑΚΙΝΗΤΑ : ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙζΕΤΕ 
ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΗΛΩΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

 
in.gr

Νέα ευκαιρία για να αποκαλύψουν τα αδήλωτα τετρα-
γωνικά μέτρα των ακινήτων τους στους δήμους έχουν 
μέχρι τις 31 Αυγούστου χιλιάδες ιδιοκτήτες. Η δίμηνη 
παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των δηλώ-
σεων για τα ξεχασμένα τετραγωνικά δίνει το χρονικό 
περιθώριο στους ιδιοκτήτες ακινήτων να διορθώσουν 

Συνέχεια στη σελ. 24
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ελλείψεις και παραλείψεις στο Ε9 οι οποίες απαιτούνται 
πριν από τη δήλωση των πραγματικών τετραγωνικών 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ, να ρυθμίσουν 
και να νομιμοποιήσουν αυθαίρετες επιφάνειες αλλά 
και να επισκεφθούν τους δήμους για να υποβάλουν τις 
δηλώσεις των τετραγωνικών για τις περιπτώσεις των 
ακινήτων οι οποίες δεν καλύπτονται από την ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα. 
Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περισσότερες από 
510.000 δηλώσεις από τις οποίες έχουν αποκαλυφθεί 
πάνω από 12 εκατομμύρια κρυμμένα τετραγωνικά μέ-
τρα. Το ενδιαφέρον των ιδιοκτητών ακινήτων να υπα-
χθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση είναι μεγάλο, αφού όσοι 
εμφανίσουν την πραγματική επιφάνεια των ακινήτων 
τους απαλλάσσονται από αναδρομικές χρεώσεις δημο-
τικών φόρων και τελών και από πρόστιμα. 
Από τις δηλώσεις που υποβάλλονται στην πλατφόρμα 
και τους δήμους μεγάλος αριθμός αφορά κλειστούς 
ημιυπαίθριους χώρους οι οποίοι τακτοποιήθηκαν, 
αυθαίρετες κατασκευές που νομιμοποιήθηκαν, πάρ-
κινγκ και αποθήκες που δεν είχαν δηλωθεί ποτέ στον 
δήμο, οικόπεδα και κτίσματα εντός σχεδίου και εντός 
οικισμού αλλά και ο «αέρας» που οι περισσότεροι ιδι-
οκτήτες δεν γνώριζαν ότι θα έπρεπε να τον δηλώσουν 
στον δήμο. 
Τι να προσέξετε
Κατά τη συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης των 
ξεχασμένων τετραγωνικών οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα 
πρέπει να προσέξουν 10 σημεία-SOS: 
1. Διορθώσεις στο Ε9: Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μόλις 
επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα έχουν την 
ευκαιρία να διαπιστώσουν εάν η επιφάνεια για κάθε 
ακίνητο που έχουν στην κατοχή τους όπως αποτυ-
πώνεται στο έντυπο Ε9 είναι η ίδια με τα όσα έχουν 
δηλωθεί στον οικείο δήμο. Οσοι εντοπίσουν λάθη ή 
παραλείψεις στην επιφάνεια των ακινήτων που έχουν 
δηλωθεί στο Ε9 καλό είναι να διορθώσουν πρώτα τα 
στοιχεία στο Ε9 και μετά να γίνουν οι διορθώσεις στους 
δήμους. Η υποβολή διορθωτικών δηλώσεων στοιχεί-
ων ακινήτων (Ε9) είναι δυνατή μέσω της εφαρμογής 
«Ε9 Περιουσιολόγιο» που βρίσκεται στον λογαριασμό 
κάθε φορολογουμένου στο σύστημα Taxisnet (στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr). Μετά την ηλε-
κτρονική υποβολή διορθωτικής δήλωσης εκδίδεται 

νέο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ. 
2. Συνιδιοκτησία: Δεν χρειάζεται να δηλώσουν όλοι 
οι ιδιοκτήτες την πραγματική επιφάνεια του ακινήτου 
στο οποίο έχουν δικαιώματα (πλήρης κυριότητα, ψιλή 
κυριότητα ή επικαρπία). Αρκεί να δηλωθεί από έναν 
ιδιοκτήτη. 
3. Οικόπεδα εντός σχεδίου και εντός οικισμού: Δηλώ-
νονται στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ ή στον δήμο καθώς 
επιβαρύνονται με ΤΑΠ. 
4. Κτίσματα εκτός σχεδίου: Θα πρέπει να δηλωθεί η 
πραγματική τους επιφάνεια. 
5. Βοηθητικοί χώροι – πάρκινγκ: Οσοι ιδιοκτήτες κα-
τέχουν βοηθητικούς χώρους σε πολυκατοικίες, όπως 
υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες που ρευματοδοτούνται 
από κοινόχρηστα ρολόγια, έχουν πλέον τη δυνατότητα 
να δηλώσουν και τους χώρους αυτούς στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ ως ηλεκτροδοτούμενους. 
6. Πιλοτές: Δηλώνονται ως ανοιχτά πάρκινγκ, δηλαδή 
επιφάνεια του ακινήτου αν είναι ιδιωτικές, ενώ δεν δη-
λώνονται αν είναι κοινόχρηστοι χώροι. 
7. «Αέρας»: Ο αέρας που αναφέρεται στο συμβόλαιο 
μιας οριζόντιας σύστασης ως δικαίωμα υψούν δηλώ-
νεται ως μη ηλεκτροδοτούμενο. 
8. Λιγότερα τετραγωνικά: Αν τα τετραγωνικά μέτρα 
του Περιουσιολογίου (Ε9) είναι λιγότερα από αυτά που 
είναι δηλωμένα στον ΔΕΔΔΗΕ, η δήλωση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας. Η διαφορά 
θα εμφανίζεται αρνητική. Αν όμως τα τετραγωνικά 
μέτρα της δήλωσης είναι λιγότερα από το Περιουσιο-
λόγιο (Ε9), η δήλωση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί 
μέσω της πλατφόρμας. Θα πρέπει να απευθυνθείτε 
στον αρμόδιο δήμο. 
9. Μεταβολή επιφάνειας: Η δήλωση διόρθωσης δεν 
συνεπάγεται αυτόματη μεταβολή του εμβαδού του 
ακινήτου στο αρχείο του ΔΕΔΔΗΕ. Θα ακολουθήσει 
επεξεργασία της δήλωσης αλλά και προσαρμογή των 
δηλούμενων εμβαδών από την αρμόδια υπηρεσία του 
δήμου. 
10. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Για τα ηλεκτροδο-
τούμενα ακίνητα, κάθε δήλωση διόρθωσης των τετρα-
γωνικών μέτρων γίνεται ανά αριθμό παροχής. 

ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ 50% ΟΙ ΞΕΝΕΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ

 H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Ορατές είναι πλέον οι επιπτώσεις της πανδημίας στην αγορά 
ακινήτων, καθώς το πρώτο τετράμηνο του 2020 ολοκλη-
ρώθηκε με κάθετη πτώση των άμεσων ξένων επενδύσεων 
σε ακίνητα κατά 50% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό 
διάστημα. Το παραπάνω στοιχείο επισημάνθηκε χθες, στο 
πλαίσιο του συνεδρίου Prodexpo North, από τον Θεόδωρο 
Μητράκο, υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Σημειω-
τέον ότι το 2019 οι άμεσες ξένες επενδύσεις σε ακίνητα είχαν 
αυξηθεί κατά 28%, σε 1,5 δισ. ευρώ, αποτελώντας μάλιστα 
το 35% του συνόλου των ξένων επενδύσεων που εισέρρευ-
σαν στη χώρα.
«Σήμερα η ζήτηση από το εξωτερικό, στην οποία κυρίως 
στηρίχθηκε η ανάκαμψη της προηγούμενης διετίας στην 
αγορά, είναι ανύπαρκτη. Τα πρώτα στοιχεία που έχουμε 
συλλέξει δείχνουν ότι τόσο οι τιμές πώλησης όσο και τα 
ενοίκια δέχονται πιέσεις, κάτι που αναμένεται να ενταθεί 
κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του έτους», ανέ-
φερε ο κ. Μητράκος.
Όπως σημείωσε ο Αρις Καρυτινός, διευθύνων σύμβουλος 
της Prodea Ιnvestments, στην Ελλάδα, οι μεγάλοι επενδυτές 
διαπιστώνουν ότι πρέπει να κάνουν διορθωτικές κινήσεις 
στη σύνθεση των χαρτοφυλακίων τους. Ωστόσο, εκτιμά 
ότι τελικά οι επιπτώσεις στον τουρισμό, επομένως και στα 
ξενοδοχειακά ακίνητα, θα είναι προσωρινές και αρχής γε-
νομένης από το 2021 ο κλάδος θα βρεθεί στο 60%-70% 
του επιπέδου που βρισκόταν το 2019, προτού ανακάμψει 
πλήρως από το 2022 και μετά.
Με τη σειρά του ο Γιάννης Ξανθόπουλος, πρόεδρος του 
RICS Hellas, σημείωσε ότι σε κάποιες κατηγορίες ακινήτων 
οι αλλαγές που έφερε η πανδημία ενδεχομένως να έχουν 
πιο μόνιμο χαρακτήρα. «Για παράδειγμα, στην αγορά γρα-
φείων, η τηλεργαοία που επιβλήθηκε λόγω των συνθηκών 
θα οδηγήσει σε μείωση της ζήτησης για γραφεία, αν και 
υπάρχει αντίλογος επ’ αυτού, ότι δηλαδή θα εξακολουθήσει 
να υπάρχει ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων.
Πάντως, το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να οριστεί εκ νέου το 
τι σημαίνει ποιοτικό γραφείο», σημείωσε ο κ. Ξανθόπουλος.


