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N E W S L E T T E R

ΤΕΕ
ΤΕΥΧΟΣ 1982 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 07 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1,15,16,17,18,19 και 20
Κ. Χατζηδάκης: Βάζουμε τέρμα στον παραλογισμό του κράτους και 
στην ταλαιπωρία των πολιτών από τους δασικούς χάρτες.  Η υπουρ-
γική απόφαση για τους δασικούς χάρτες σε εφαρμογή του νέου 
περιβαλλοντικού νόμου
Σελ 1, 6 και 7 
Υπεγράφη η σύμβαση για την αξιοποίηση του Πύργου, στο λιμάνι 
του Πειραιά - Αδώνις Γεωργιάδης:  αυτό το οποίο γίνεται εδώ σή-
μερα γράφει ιστορία  -Γ. Μώραλης: Τα αδύνατα μπορούν να γίνουν 
δυνατά, με σχέδιο, προγραμματισμό και θέληση
Σελ 3  και 4 
Παράδοση της επέκτασης του μετρό στη Νίκαια - Κυριάκος Μητσο-
τάκης: Δικαιώνουμε τις τέσσερις λέξεις που δηλώνουν πολλά: «το 
είπαμε, το κάναμε, προτιμούμε να μιλάνε τα έργα μας» - Κώστας 
Καραμανλής: 63.000 νέοι επιβάτες θα χρησιμοποιούν καθημερινά 
τους τρεις νέους σταθμούς του Μετρό 
Σελ 5 
Έναρξη λειτουργίας ΧΥΤΑ στη Σίφνο - Δρομολογείται ολοκληρωμέ-
νο πρόγραμμα ανακύκλωσης – Πλήρης αποκατάσταση ΧΑΔΑ
Σελ 8 
 Στις 9 Ιουλίου, τα αναδρομικά επικουρικών συντάξεων οκτώ μηνών 
- Αναμένεται η έκδοση της απόφασης του ΣτΕ
Σελ 9 
Εισαγωγή του εταιρικού ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο Χρηματιστή-
ριο Αθηνών 
Σελ 10 
ΥΠΑΑΤ: Προς τέλη Αυγούστου η ενεργοποίηση του Ταμείου Εγγυή-
σεων δήλωσε ο Κ. Σκρέκας σε διαδικτυακό σεμινάριο της Ευρωπαϊ-
κής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
Σελ 11 
Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο-Ο θετικός αντίκτυπος για την οι-
κονομία και τις επενδύσεις μετά την έξοδο της Ελλάδας από τη Λίστα 
301- Οι εξελίξεις στην προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας
Σελ 12 
Χανιά: Υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση για τη μελέτη αποκα-
τάστασης & ανάδειξης των Νεωρίων 
Σελ 13 
Συνάντηση του περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη με το δήμαρχο 
Πετρούπολης Σ. Βλάχο
Σελ 14 
Θεσσαλονίκη: Nanotexnology 2020, ένα επιστημονικό πολυγεγονός 
live και εικονικό, με ...100 κάμερες, πειραματική πλατφόρμα και 
ανοδική πορεία νανοπροϊόντων για την αντιμετώπιση κορωνοϊών
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:

«Βάζουμε τέρμα στον παραλογισμό και στην ταλαιπωρία των 
πολιτών από τους δασικούς χάρτες», δήλωσε –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζη-
δάκης, ύστερα από την υπογραφή της υπουργικής απόφασης 
για την αναμόρφωση και εκ νέου ανάρτηση των δασικών 
χαρτών, με την οποία τίθενται σε ισχύ οι νέες προβλέψεις του 
νέου περιβαλλοντικού νόμου.  Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο 
υπουργός, «βάζουμε τέρμα στο παραλογισμό του κράτους, που 
ενώ από την εποχή του Ελευθέριου Βενιζέλου ή του Κωνστα-
ντίνου Καραμανλή έχει παραχωρήσει, με επίσημες αποφάσεις, 
εκτάσεις στους αγρότες, θεωρώντας ότι δεν είναι δασικές, με 
τους δασικούς χάρτες, αμφισβήτησε τις ίδιες τις αποφάσεις του. 
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο, ότι 170.000 οικογένειες υπέβαλλαν 
αντιρρήσεις για τους δασικούς χάρτες στο ήμισυ της επικράτει-
ας», ανέφερε ο υπουργός, αντιρρήσεις οι οποίες πλέον παρα-
πέμπονται, με επιμέλεια της διοίκησης, ώστε να εξεταστούν ως 

εμπροθέσμως ασκηθείσες από τις αρμόδιες Επιτροπές Εξέτασης 
των δασικών χαρτών.  Όπως ξεκαθαρίζει ο κ. Χατζηδάκης, «με 
την υπουργική απόφαση τίθενται σαφείς κανόνες κατ’ εφαρμο-
γή του νέου νόμου ώστε να δοθούν απλές και δίκαιες λύσεις για 
το θέμα». Ειδικότερα, με την υπουργική απόφαση, μεταξύ των 
άλλων, καταγράφονται οι πράξεις της διοίκησης, με τις οποίες 
εκτάσεις απώλεσαν τον δασικό τους χαρακτήρα πριν το 1975 
και προβλέπονται οι διαδικασίες για την αναμόρφωση των δα-
σικών χαρτών, που αναρτήθηκαν πριν την εφαρμογή του νέου 
περιβαλλοντικού νόμου -συμπεριλαμβανομένων των μερικώς 
ή ολικώς κυρωθέντων. Έτσι, αποτυπώνονται και οριοθετούνται 
για πρώτη φορά οι εκτάσεις που απώλεσαν το δασικό τους χα-
ρακτήρα πριν το 1975, με νόμιμες πράξεις της διοίκησης και δια-
τηρούν σήμερα τη χρήση που τους αποδόθηκε, με αποτέλεσμα 
να μη θεωρούνται ότι διέπονται από τις διατάξεις της δασικής 
νομοθεσίας. Αναλυτικά στις σελ 15,16,17,18,19 και 20

«Πρόκειται για μια ιστορική ημέρα για τον Πειραιά και για το μεγα-
λύτερο λιμάνι της χώρας. Τα αδύνατα μπορούν να γίνουν δυνατά, 
με σχέδιο, προγραμματισμό και θέληση», δήλωσε ο δήμαρχος 
Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, στο δημοτικό θέατρο Πειραιά, όπου 
υπεγράφη η σύμβαση για την αξιοποίηση του Πύργου, μεταξύ 
της δημοτικής Αρχής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρό-
τησης και Ανάπτυξης (EBRD), της εταιρείας Dimand-Prodea 
Investments και της Αlpha bank που χρηματοδοτεί το έργο, με 
την παρουσία των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι 
Γεωργιάδη και Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου, αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σημειώνεται ότι το ύψος της επένδυσης ανέρχεται στα 50 εκατ. 
ευρώ, ενώ το οικονομικό αντάλλαγμα για τον Δήμο Πειραιά θα 
ανέρχεται στο 1.010.000 ευρώ με αναπροσαρμογή 2% ετησίως.
Η επένδυση, που αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα τις επόμενες 
εβδομάδες και να ολοκληρωθεί περίπου σε 2,5 χρόνια, προβλέπει 
μικτές χρήσεις γραφείων, καταστημάτων, χώρους ενημέρωσης 
και ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος του Πειραιά, πολυχώρο 

πολιτιστικών λειτουργιών, με χώρο εστίασης, γραφεία και εστια-
τόριο. 
Το «πράσινο φως» στον Δήμο Πειραιά να υπογράψει τη σύμβαση 
αξιοποίησής του με τον ανάδοχο, έδωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
αφού ολοκληρώθηκε ο απαιτούμενος προ συμβατικός έλεγχος.
Ο Δήμος Πειραιά σχεδίασε και προχώρησε σε διεθνή διαγωνισμό 
για την αξιοποίησή του, που προέβλεπε την παραχώρησή του για 
99 έτη, τη διαχείριση και εκμετάλλευσή του από επενδυτές. 
Ο δήμαρχος Πειραιά, στη σημερινή του ομιλία τόνισε, ότι πρόκειται 
για ένα κτίριο, το δεύτερο υψηλότερο στη χώρα και που παρέμενε 
αναξιοποίητο εδώ και 45 χρόνια από την κατασκευή του.
«Η εγκατάλειψη οδήγησε στην εικόνα ενός φαντάσματος στο κέ-
ντρο του Πειραιά. Στόχος μας ήταν αυτό το εμβληματικό κτίριο να 
ξαναπάρει ζωή και να αποτελέσει κόμβο επιχειρηματικότητας για 
την πόλη» τόνισε ο κ. Μώραλης.  Είπε ότι «κάποιοι μας αμφισβή-
τησαν, ωστόσο τους διαψεύσαμε». 
Αναλυτικά στις σελ 6 και 7 

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: βΑΖΟΥΜΕ ΤΕΡΜΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ  
Η υπουργική απόφαση για τους δασικούς χάρτες σε εφαρμογή του νέου 
περιβαλλοντικού νόμου

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜβΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ, 
ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αδώνις Γεωργιάδης:  αυτό το οποίο γίνεται εδώ σήμερα γράφει ιστορία
Γ. Μώραλης: Τα αδύνατα μπορούν να γίνουν δυνατά, με σχέδιο, προγραμματισμό και θέληση
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Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, για 55η συνεχή χρονιά διοργανώνει 
-από τις 13 έως και τις 17 Ιουλίου 2020- το θερινό σχολείο, το 
οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς και μια μεγάλη προσφορά 
του κέντρου στους προπτυχιακούς φοιτητές και πτυχιούχους 
θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης.
«Φέτος τo Θερινό Σχολείο είναι διαφορετικό, σημειώνεται σε 
ανακοίνωση. Όλες οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν διαδι-
κτυακά και οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να πα-
ρακολουθήσουν εξέχοντες επιστήμονες από τον προσωπικό 
τους υπολογιστή μέσα από μία ασφαλή σύνδεση.
Κάθε ημέρα έχει σχεδιαστεί προσεκτικά και θα περιέχει θεμα-
τικές ομιλίες από διακεκριμένους επιστήμονες πολλοί εκ των 
οποίων θα συμμετέχουν επίσης και σε διάφορα “Στρογγυλά 
Τραπέζια” που θα πραγματεύονται σημαντικά επίκαιρα θέ-
ματα στις θεματικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται 
ο Δημόκριτος:.
1. Επιστήμες Υγείας
2. Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες και Εφαρμογές
3. Ενέργεια –Περιβάλλον – Ασφάλεια
4. Νανοτεχνολογία και Σύγχρονα Υλικά
5. Υψηλές Ενέργειες, Πυρηνική Φυσική, Πυρηνική Τεχνολο-
γία και Εφαρμογές στο Περιβάλλον, στην Υγεία, στα Υλικά και 
στην Πολιτιστική Κληρονομιά
Επίσης, δεν θα λείπουν οι εικονικές επισκέψεις στις εργαστηρι-
ακές εγκαταστάσεις του κέντρου όπου οι φοιτητές θα έχουν τη 
δυνατότητα να παρακολουθήσουν διάφορες επιδείξεις ερευ-
νητικών οργάνων και να γνωρίσουν υποδομές στις οποίες 
δεν επιτρέπεται κανονικά η είσοδος».
Πληροφορίες: Σ. Καλοκαιρινού 
(skalokerinou@admin.demokritos.gr).

Διαδικτυακή συζήτηση διοργανώνουν -την Τετάρτη 8 
Ιουλίου στις 19:00- η διαΝΕΟσις, το Επιμελητήριο Αχαΐας, 
το Επιμελητήριο Ηλείας και το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρ-
νανίας σχετικά με την επανεκκίνηση της ελληνικής οικο-
νομίας και την καλύτερη αξιοποίηση των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων της Δυτικής Ελλάδας.
Στη συζήτηση με τίτλο «Οικονομική Ανάπτυξη στη Δυτική 
Ελλάδα στη Μετά - COVID Εποχή» θα συμμετέχουν εκπρό-
σωποι της κυβέρνησης και του επιστημονικού κόσμου. Η 
συζήτηση θα αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες: α) 
Ο τουρισμός και οι εναλλακτικές μορφές του στην περιοχή 

β) Ο αγροδιατροφικός τομέας και η προοπτική του γ) Η 
χρηματοδοτική ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και οι 
δυνατότητες που προσφέρει το ΕΣΠΑ.
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν τη 
συζήτηση από τη σελίδα της διαΝΕΟσις στο youtube και 
στο facebook, από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου 
Αχαΐας και από τη σελίδα του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο 
facebook, από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Ηλείας 
και από τη σελίδα του Επιμελητηρίου Ηλείας στο facebook 
και από τη σελίδα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας 
στο facebook.

Το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστη-
μών  διοργανώνει το 6ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο  
με θέμα «Επικοινωνία, πληροφόρηση, ενημέρωση και 
εκπαίδευση στην ύστερη νεωτερικότητα», το οποίο θα 

πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου , στο Πο-
λιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Ηρακλείου, στο 
Ηράκλειο Κρήτης.

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΕΚΕΦΕ 
“ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 
ΣΤΗ ΜΕΤΑ COVID ΕΠΟΧΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

25 - 30 Σεπτεμβρίου 
2020

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

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

9 - 11 Οκτωβρίου 2020

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

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ, 
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ, Σχολή 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΠ

18 - 22 Οκτωβρίου 
2020

9th IUPAC International Conference on 
Green Chemistry (ICGC-9)
ΑΘΗΝΑ

Ένωση Ελλήνων Χημικών, σε συνεργασία 
με την ICGCSD της IUPAC και το Ελληνικό 
Δίκτυο Πράσινης Χημείας
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Από σήμερα παραδίδονται στο επιβατικό κοινό οι σταθ-
μοί «Αγία Βαρβάρα», «Κορυδαλλός» και «Νίκαια» στην 
επέκταση της Γραμμής 3 του Μετρό, «Χαϊδάρι – Πει-
ραιάς», όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υποδομών και 
Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, κατά την ειδική 
τελετή στο σταθμό της Νίκαιας, με κεντρικό ομιλητή τον 
πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως μεταδίδει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Υπογράμμισε δε ότι η χαρά του είναι ακόμη μεγαλύτερη 
καθώς οι νέοι σταθμοί είναι σε τρεις περιοχές επιβαρυ-
μένες και τόνισε: «Ξέρετε ότι αυτή είναι η πρώτη μας 
προτεραιότητα: η προσπάθεια να κάνουμε καλύτερη την 
καθημερινότητα του πολίτη».
Το παρών στην ειδική τελετή έδωσαν επίσης ο Υφυπουρ-
γός Μεταφορών, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Γενικός 
Γραμματέας Υποδομών, κ. Γιώργος Καραγιάννης, ο Γε-
νικός Γραμματέας Μεταφορών, κ. Νίκος Σταθόπουλος, 
ο πρόεδρος του ΟΑΣΑ, κ. Ιωάννης Γκόλιας, ο διευθύνων 
σύμβουλος του ΟΑΣΑ, κ. Νικόλαος Αθανασόπουλος, ο 
πρόεδρος της ΣΤΑΣΥ, κ. Χαράλαμπος Δαμάσκος, ο διευ-
θύνων σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ, κ. Νικόλαος Χαιρέτας, ο 
πρόεδρος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, κ. Νίκος Ταχιάος, ο δι-
ευθύνων σύμβουλος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ κ. Νίκος Κου-
ρέτας και το διοικητικό συμβούλιο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ., 
οι Δήμαρχοι Αγίας Βαρβάρας κ. Λάμπρος Μίχος, Κορυ-
δαλλού κ. Νίκος Χουρσαλάς και Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη 
Ρέντη κ. Γιώργος Ιωακειμίδης, οι Υπουργοί Εσωτερικών κ. 
Παναγιώτης Θεοδωρικάκος και Ανάπτυξης & Επενδύσεων 
κ. Άδωνις – Σπυρίδων Γεωργιάδης, καθώς και βουλευτές 
όλων των πολιτικών κομμάτων. 
«Οι τρεις πρώτοι σταθμοί της γραμμής 3 προς Πειραιά 
είναι πια γεγονός. Σε άλλες εποχές θα λέγαμε πως επιτέ-

λους εδώ το τρένο θα σφυρίξει τρεις φορές, στη Νίκαια, 
την Αγία Βαρβάρα και τον Κορυδαλλό. Εγώ θα προτιμή-
σω να μιλήσω για τρία σημαντικά βήματα προόδου και 
εκσυγχρονισμού, για τα οποία είχαμε δεσμευθεί και τα 
οποία σήμερα γίνονται πραγματικότητα. Καθώς αύριο 
συμπληρώνεται ένας χρόνος αυτής της κυβέρνησης στην 
εξουσία δικαιώνουμε τις τέσσερις λέξεις που πιστεύω ότι 
δηλώνουν πολλά: «το είπαμε, το κάναμε, προτιμούμε να 
μιλάνε τα έργα μας» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης κατά την παράδοση των νέων σταθμών του 
Μετρό «Αγία Βαρβάρα», «Κορυδαλλός», «Νίκαια».
 Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η συγκεκριμένη φάση 
επέκτασης αυτού του σύγχρονου ΜΜΜ προχώρησε παρά 
τις σημαντικές τεχνικές δυσκολίες και ολοκληρώθηκε 
όπως σχεδιάστηκε. 
 «Και ολοκληρώθηκε μέσα στα χρονοδιαγράμματα παρά 
τη μεγάλη αναστάτωση που προκάλεσε η πανδημία. Κάτι 
το οποίο ισχύει και για τις εργασίες που συνεχίζονται 
στους τρεις υπόλοιπους σταθμούς στα Μανιάτικα, στο 
Δημοτικό Θέατρο και στον Πειραιά. 
Στο ίδιο αυτό διάστημα οι τρεις σταθμοί τους οποίους 
εγκαινιάζουμε σήμερα και οι οποίοι θα δοθούν στην κυ-
κλοφορία από αύριο το πρωί στις 05:30 διασυνδέθηκαν 
με το σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Ήταν κάτι το 
οποίο, για κάποιο ακατανόητο λόγο, δεν είχε καν προ-
βλεφθεί. Ένα σύστημα το οποίο έμενε συνολικά ανενεργό 
μέχρι το Σεπτέμβριο του 2019» σημείωσε. 
«Τέτοιες ημέρες το 2022 το μετρό θα συναντά τις γραμμές 
του ηλεκτρικού στον Πειραιά, θα τερματίζει στην καρδιά 
της πόλης» πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 
Αναφερόμενος στην οικονομική σημασία του έργου ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης είπε ότι το δηλώνουν οι χιλιάδες νέες 
θέσεις απασχόλησης που δημιουργεί -2.000 άνθρωποι 
εργάστηκαν και εργάζονται σε αυτό το σημαντικό εργοτά-
ξιο- αλλά και η τόνωση του εμπορίου και η διευκόλυνση 
της όλης αναπτυξιακής δραστηριότητας. Τη σημαντική 
οικολογική του διάσταση, υπογράφουν όχι μόνο η όμορ-
φη, καλαίσθητη, βιοκλιματική κατασκευή κυρίως όμως το 
γεγονός ότι η λειτουργία νέων σταθμών του Μετρό υπο-
καθιστά την κυκλοφορία δεκάδων χιλιάδων, κατά κανόνα 
ρυπογόνων αυτοκινήτων. 
 «Όσο για το κοινωνικό του αποτύπωμα αυτό δεν εξα-

ντλείται μόνο στην πιο εύκολη και γρήγορα μετακίνηση 
του πολίτη, αλλά και στη βελτίωση της καθημερινότητας 
συνολικά. Όταν και όσο μειώνονται οι φυσικές αποστά-
σεις τόσο μειώνονται και οι κοινωνικές. Προσωπική μου 
πεποίθηση ήταν πάντα ότι στη λεωφόρο της ανάπτυξης, 
όπως την χαράσσει αυτή η κυβέρνηση, θέση πρέπει να 
έχουν όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες» πρόσθεσε ο 
πρωθυπουργός. 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι 63.000 συμπολί-
τες μας θα κάνουν χρήση αυτών των σταθμών και ίσως 
εκπλαγούμε ευχάριστα και τα νούμερα αυτά είναι μεγα-
λύτερα. 
 «Από τους δρόμους της Δυτικής Αττικής θα αφαιρεθούν 
πάνω από 10.000 οχήματα και βέβαια όταν ολοκληρωθεί 
πλήρως η γραμμή 3 και φτάσει στον Πειραιά εκτιμούμε 
ότι κοντά στους 140.000 επιβάτες θα κάνουν καθημερινά 
χρήση αυτών των σταθμών» είπε. 
 «Οι περιφερειακοί δήμοι του Πειραιά ξανακερδίζουν τη 
θέση τους όχι μόνο στον συγκοινωνιακό χάρτη αλλά και 
στην ίδια τη ζωή της πόλης. Οι κάτοικοι τους σε ένα τέταρ-
το από τη Νίκαια θα μπορούν να είναι στο Σύνταγμα, σε 
50 λεπτά στο αεροδρόμιο» προσέθεσε ο πρωθυπουργός. 
 «Η αλήθεια είναι ότι μεγάλο αυτό έργο άργησε» είπε ο 
πρωθυπουργός και συμπλήρωσε «Το έργο του Μετρό 
ξεκίνησε το 1992 με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο 
Μητσοτάκη. Χρειάστηκαν 20 χρόνια για να υπογραφεί η 
σύμβαση της γραμμής 3, το 2012». 
Σημείωσε ότι όλες οι κυβερνήσεις συνέβαλαν στο να μπο-
ρέσει να ολοκληρωθεί το έργο υπογραμμίζοντας ότι το 
μετρό έπρεπε να είχε έρθει ειδικά στη Δυτική Αθήνα νωρί-
τερα. «Από το 2007 ως απλός βουλευτής Β Αθηνών υπήρ-
ξα υπέρμαχος και αγωνίστηκα για την επιθετική επέκταση 
του Μετρό προς τη Δυτική Αττική και τον Πειραιά» είπε. 
 Επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι τρεις 
νέοι σταθμοί «εντάσσονται σε ένα γενικότερο σχέδιο ανά-
πλασης της Δυτικής Αττικής και του Πειραιά, με αιχμή τη 
μεταφορά των φυλακών του Κορυδαλλού και τη μετα-
τροπή τους σε πνεύμονα πρασίνου και σε ένα κύτταρο 
πολιτισμού. Αλλά και με τη δημιουργία ενός δεύτερου 
μητροπολιτικού πάρκου στο χώρο των λιπασμάτων». 
«Φιλοδοξία μου είναι να φιλοξενεί και ένα διεθνές κέντρο 
καινοτομίας» είπε. 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ
- Κυριάκος Μητσοτάκης: Δικαιώνουμε τις τέσσερις λέξεις που δηλώνουν πολλά: «το είπαμε, το κάναμε, προτιμούμε να μιλάνε τα έργα μας»
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«Από αύριο το πρωί, οι πολίτες της Αγίας Βαρβάρας, του Κο-
ρυδαλλού και της Νίκαιας, θα μπορούν και αυτοί να χρησιμο-
ποιούν το Μετρό. Όπως φυσικά και όλοι οι υπόλοιποι πολίτες 
και επισκέπτες της πόλης μας, θα μπορούν να χρησιμοποιούν 
το Μετρό για να επισκεφτούν αυτές τις περιοχές», επισήμανε 
–σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο κ. Καραμανλής στην τελετή παράδο-
σης της επέκτασης του Μετρό στη Νίκαια. 
 Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ανέφερε ορισμένα 
στοιχεία για να γίνει κατανοητό καλύτερα τι σημαίνουν στην 
πράξη αυτοί οι τρεις νέοι σταθμοί: «Υπολογίζεται ότι θα χρη-
σιμοποιούν το Μετρό 63.000 νέοι επιβάτες ημερησίως. Θα 
κυκλοφορούν στους δρόμους 11.000 λιγότερα Ι.Χ. αυτοκίνη-
τα ημερησίως. Και τέλος, θα μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα κατά 60 τόνους ημερησίως». 
 Σημείωσε δε ότι: «Έτσι, σήμερα, πάνω από τους μισούς κατοί-
κους της Αττικής, συγκεκριμένα 2,6 εκατομμύρια, έχουν άμε-
ση πρόσβαση στα μέσα σταθερής τροχιάς. Κι αυτό δείχνει ότι 
πλέον το δίκτυο των μέσων σταθερής τροχιάς και ιδίως του 
Μετρό, καλύπτει όλο και πιο ικανοποιητικά τον νομό Αττικής».
 Όπως δήλωσε ο κ. Καραμανλής «επόμενος στόχος είναι να 
είμαστε συνεπείς και με το δεύτερο σκέλος της δέσμευσής 
μας: Δηλαδή να είναι έτοιμοι το 2022 και οι άλλοι 3 σταθμοί, 
τους οποίους παραλάβαμε με πολύ σοβαρές καθυστερήσεις, 
Μανιάτικα, Δημοτικό Θέατρο και Πειραιάς. Ώστε έτσι να 
ολοκληρωθεί το μεγάλο έργο της επέκτασης της Γραμμής 3 
του Μετρό, ‘‘Χαϊδάρι – Πειραιάς’’, το οποίο αποτελείται από 
σήραγγα μήκους πάνω από 7,5 χλμ., έξι νέους σταθμούς και 
επτά ενδιάμεσα φρέατα εξαερισμού. Συνεχίζουμε να δουλεύ-
ουμε μεθοδικά και σοβαρά, χωρίς μεγάλα λόγια. Όταν αυτό το 
έργο ολοκληρωθεί, συνέχισε, πέραν της αυτονόητης ανάσας 
που θα δώσει στην καθημερινότητα των πολιτών, θα έχει και 
μεγάλο αναπτυξιακό πρόσημο. Η σύνδεση που θα προκύ-
ψει, μεταξύ του Λιμανιού του Πειραιά και του Αεροδρομίου 
‘‘Ελευθέριος Βενιζέλος’’, μέσω της Γραμμής 3 του Μετρό, θα 
προσδώσει ιδιαίτερα αναπτυξιακά οφέλη τόσο στην ευρύτε-
ρη περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά, όσο και στην Εθνική 
Οικονομία γενικότερα». 
 Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ευχαρίστησε όλους 
όσοι εργάστηκαν για να γίνουν αυτοί οι τρεις σταθμοί πραγ-
ματικότητα, ιδίως τη διοίκηση και τους εργαζόμενους της 
Αττικό Μετρό, τον πρόεδρο κ. Ταχιάο, τον διευθύνοντα σύμ-
βουλο κ. Κουρέτα και τους συνεργάτες τους. «Συνολικά για 

την επέκταση της Γραμμής 3 δούλεψαν και δουλεύουν πάνω 
από 2000 άνθρωποι και όλοι αξίζουν ένα μπράβο!» τόνισε.
 Υπενθύμισε ότι τον τελευταίο χρόνο το υπουργείο χρειάστηκε 
να ξεπεράσει μία σειρά από προβλήματα. Το σημαντικότερο 
από αυτά, ήταν η διασύνδεση των σταθμών με το κεντρικό 
σύστημα του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. «Πρόβλημα το οποίο 
παραλάβαμε άλυτο. Και για να το πω απλά, ήταν ορατός ο 
κίνδυνος να ολοκληρωθεί η κατασκευή των σταθμών και 
να μην μπορούν να λειτουργήσουν επειδή δεν θα μπορούσε 
ο κόσμος να επικυρώσει το εισιτήριό του. Τέτοιες παράλογες 
καταστάσεις είχαμε να αντιμετωπίσουμε… Ωστόσο ξεπερά-
σαμε και αυτό το εμπόδιο», ανέφερε.
 Ο κ. Καραμανλής κλείνοντας απευθύνθηκε στον κ. Μητσοτά-
κη και τον κάλεσε στο βήμα λέγοντας: «Εσείς κύριε Πρόεδρε 
σήμερα εγκαινιάζετε ολόκληρο έργο, όταν άλλοι εγκαινίαζαν 
μουσαμάδες. Υπάρχουν οι πολιτικοί των εξαγγελιών και των 
εφέ, υπάρχουν και οι πολιτικοί των έργων και των χειρο-
πιαστών αποτελεσμάτων. Η δική σας κυβέρνηση απαντά με 
έργα». 
 
Γιάννης Κεφαλογιάννης: Γρήγορες και φθηνές με-
τακινήσεις προς πάσα κατεύθυνση 
 Σε δηλώσεις του μετά την εκδήλωση ο κ. Κεφαλογιάννης τό-
νισε: «Από την Τρίτη 7 Ιουλίου το συγκοινωνιακό δίκτυο της 
πρωτεύουσας αποκτά τρεις νέους σταθμούς Μετρό σε μία πυ-
κνοκατοικημένη περιοχή με υψηλή κυκλοφορία οχημάτων. 
Η λειτουργία των σταθμών ‘‘Αγία Βαρβάρα’’, ‘‘Κορυδαλλός’’ 
και ‘‘Νίκαια’’ προσφέρει στους κατοίκους μια εξαιρετική επι-
λογή για γρήγορες και φθηνές μετακινήσεις προς πάσα κα-
τεύθυνση. Η διαδρομή Νίκαια – Σύνταγμα θα καλύπτεται σε 
14 λεπτά, ενώ οι τρεις νέοι σταθμοί θα συνδέονται και με τον 
Πειραιά με την προσαρμογή των υφιστάμενων λεωφορεια-
κών γραμμών, αλλά και με τη δημιουργία μιας νέας απευθεί-
ας γραμμής. Ενισχύουμε τις υποδομές των Μέσων Μαζικής 
Μεταφοράς». 
 
Γιώργος Καραγιάννης: Τρεις ιδιαίτερα επιβαρυμέ-
νες περιοχές του λεκανοπεδίου θα αλλάξουν σύ-
ντομα πρόσωπο
 Στο χαιρετισμό του ο κ. Καραγιάννης υπενθύμισε ότι: «Σχεδόν 
έναν χρόνο από σήμερα, όταν η κυβέρνηση αυτή ξεκινούσε 
την προσπάθειά της, δεσμευόταν στους πολίτες ότι θα λέει 

λίγα, αλλά θα πράττει όσο περισσότερα γίνεται». Απευθυνό-
μενος στον κ. Μητσοτάκη είπε: «Κύριε Πρόεδρε, μας ζητήσατε 
να δουλεύουμε εντατικά, με πρόγραμμα και χρονοδιαγράμ-
ματα που θα τηρούνται απαρέγκλιτα». Απευθυνόμενος στον 
κ. Καραμανλή συνέχισε: «Κύριε Υπουργέ, χαράξατε την πο-
λιτική στον τομέα των Υποδομών και δεσμευτήκατε στους 
πολίτες του Πειραιά ότι μέσα στο καλοκαίρι του 2020 θα είναι 
έτοιμοι οι τρεις πρώτοι σταθμοί αυτής της επέκτασης» και 
πρόσθεσε: «Σήμερα, όλοι μας εδώ βλέπουμε τα αποτελέσμα-
τα της πολιτικής σας. Παραδίδουμε στους πολίτες της Αγίας 
Βαρβάρας, του Κορυδαλλού, της Νίκαιας και της ευρύτερης 
περιοχής, τρεις υπερσύγχρονους σταθμούς». 
 
Όπως σημείωσε ο κ. Καραγιάννης, τρεις πυκνοκατοικημένες 
περιοχές του Λεκανοπεδίου, συνδέονται με ταχύτητα και 
ασφάλεια με το κέντρο της Αθήνας, με το Αεροδρόμιο, με τον 
Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό, με όλους τους σημαντικούς 
συγκοινωνιακούς κόμβους της Αττικής. «Τρεις ιδιαίτερα επι-
βαρυμένες περιοχές του λεκανοπεδίου θα αλλάξουν σύντομα 
πρόσωπο», τόνισε.
 Ο γενικός γραμματέας Υποδομών επισήμανε επιπλέον ότι: 
«Αυτός ο τελευταίος ένας χρόνος του έργου, δεν ήταν χωρίς 
εμπόδια. Είχαμε να ξεπεράσουμε σημαντικές δυσκολίες, τόσο 
στο κατασκευαστικό κομμάτι όσο και στο κομμάτι της διασύν-
δεσης με το κεντρικό σύστημα του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. 
Αυτό που έχει σημασία για τους πολίτες, όμως, είναι ότι τα 
καταφέραμε. Και συνεχίζουμε την εντατική προσπάθεια για 
να παραδώσουμε και τους επόμενους τρεις σταθμούς της 
επέκτασης προς Πειραιά το 2022, πάντα εντός του χρονοδι-
αγράμματός μας». 
 
Νίκος Σταθόπουλος: Νίκαια- Σύνταγμα σε 14 λεπτά 
 Ο κ. Σταθόπουλος από την πλευρά του σε δήλωση του εξέ-
φρασε την ικανοποίηση του καθώς το πρώτο δρομολόγιο 
από το σταθμό Νίκαια θα ξεκινήσει, αύριο, Τρίτη 7 Ιουλίου, 
στις 05.30 το πρωί και θα διανύσει την απόσταση μέχρι το 
Σύνταγμα σε 14 λεπτά και μέχρι το Αεροδρόμιο σε 55 λεπτά. 
Επισήμανε επίσης ότι ανασχεδιάστηκαν παράλληλα οι λε-
ωφορειακές γραμμές στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων 
Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, 
Κορυδαλλού, Αγίας Βαρβάρας, Περάματος και Πειραιά, ώστε 
να είναι διαλειτουργικές με το Μετρό.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ
Κώστας Καραμανλής: 63.000 νέοι επιβάτες θα χρησιμοποιούν καθημερινά τους τρεις νέους σταθμούς του Μετρό 
Προτεραιότητα μας η καθημερινότητα των πολιτών
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Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Σε λειτουργία τέθηκε 
σήμερα, 6 Ιουλίου 2020, ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμ-
μάτων (ΧΥΤΑ) στο νησί της Σίφνου, στη θέση «Βορεινή». 
Μετά από στενή συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης 
Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με 
τον Δήμο της Σίφνου και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου, δρομολογείται παράλληλα η αποκατάσταση του 
Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) καθώς και η 
ολοκληρωμένη εφαρμογή  προγράμματος ανακύκλωσης.
Να υπογραμμισθεί ότι για τη Σίφνο, η χώρα μας πλήρωνε πρό-
στιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ύπαρξη ΧΑΔΑ και με τη 

σημερινή έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΑ, η ανεξέλεγκτη χωματερή 
καταργείται όπως και το αντίστοιχο κοινοτικό πρόστιμο. 
Ο σχεδιασμός για το νησί προβλέπει παράλληλα και την την 
απόκτηση Πράσινου Σημείου, χώρους διαλογής απορριμμάτων, 
μεταφόρτωσης,  όπως και εφαρμογή προγράμματος κομποστο-
ποίησης. Ο κ. Γραφάκος δήλωσε σχετικά: 
«Για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη γενική 
γραμματεία συντονισμού διαχείρισης αποβλήτων, τα νησιά του 
Αιγαίου βρίσκονται στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας. 
Η έναρξη λειτουργίας του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμ-
μάτων στη Σίφνο είναι πολύ σημαντική διότι παύει η λειτουργία 
του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)!

 Όπως συνηθίζουμε να λέμε στο Υπουργείο, «τα πρόστιμα της 
ντροπής» στην Κομισιόν για τους ΧΑΔΑ οφείλουμε να τα εκμηδενί-
σουμε και αυτό πράττουμε με καθημερινές μας ενέργειες, έχοντας 
ως στρατηγικό ορόσημο τα τέλη του 2022 για την οριστική τους 
εξάλειψη.»
Η δήμαρχος Σίφνου, Μαρία Ναδάλη δήλωσε: 
«Έγινε ένα μεγάλο βήμα για το νησί μας. Βέβαια, τόσο για την απο-
κατάσταση του ΧΑΔΑ όσο και για μια ολοκληρωμένη διαχείριση 
των απορριμμάτων στη Σίφνο υπάρχουν ακόμη πολλές ενέργειες 
που πρέπει να γίνουν. Ωστόσο, οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαρι-
στώ για το καθημερινό, συνεχές ενδιαφέρον του κ. Γραφάκου που 
πραγματικά  έδειχνε κάθε μέρα». 

Σημαντική διεθνής διάκριση για τον πρόεδρο του Ιδρύματος 
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), καθηγητή της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, Νεκτάριο Ταβερναράκη, ο οποίος 
εκλέχθηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (European Institute of 
Innovation & Technology-EIT) και έτσι θα συμμετέχει στη χάραξη 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καινοτομία. Ο Νεκτάριος Τα-
βερναράκης, όπως σημειώνει το ΑΠΕ, είναι ο πρώτος και ο μονα-
δικός Έλληνας που εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του EIT.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του EIT αποτελείται από εννέα μέλη, ακα-
δημαϊκούς, ερευνητές και ανθρώπους του επιχειρηματικού κό-
σμου, που χαίρουν διεθνούς αναγνώρισης για την εμπειρία τους 
στους τομείς της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Τα μέλη διορίζο-
νται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), έπειτα από ανταγωνιστική 
διαδικασία αξιολόγησης των επιστημονικών και διοικητικών επι-
τευγμάτων των υποψηφίων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας έχει ως 

στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας στην Ευρώπη. Βασική προ-
τεραιότητα του είναι η διασύνδεση και η συνεργασία των επιχει-
ρήσεων, των ακαδημαϊκών και των ερευνητικών ιδρυμάτων 
(«Τρίγωνο της Γνώσης») για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος 
που ευνοεί την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Ήδη το 
EIT έχει δημιουργήσει οκτώ «Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας» 
(Knowledge and Innovation Communities - KICs), κάθε μια από 
τις οποίες εστιάζει στην εξεύρεση λύσεων σε μια συγκεκριμένη πα-
γκόσμια πρόκληση: την κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη ενέργεια, 
τις ψηφιακές τεχνολογίες, την υγιή διαβίωση και ενεργό γήρανση, 
τις πρώτες ύλες, τα τρόφιμα για το μέλλον, τις έξυπνες, οικολογικές 
αστικές μεταφορές και την ευρωπαϊκή μεταποιητική βιομηχανία.
Το ΕΙΤ παρέχει τη δυνατότητα σε φορείς καινοτομίας και σε επιχει-
ρηματίες να μετατρέψουν τις καλύτερες ιδέες τους σε προϊόντα, 
υπηρεσίες, θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Δημιουργεί εκπαιδευ-
τικά προγράμματα που συνδυάζουν τεχνικές και επιχειρηματικές 
δεξιότητες, παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες δημιουργίας επι-
χειρήσεων και επιχειρηματικής επιτάχυνσης και ερευνητικά προ-

γράμματα που βασίζονται στην καινοτομία, φέρνοντας νέες ιδέες 
και λύσεις στην αγορά. Μέχρι σήμερα έχει δημιουργήσει περισσό-
τερους από 50 κόμβους καινοτομίας στην Ευρώπη, έχει υποστη-
ρίξει περισσότερες από 2.000 νεοφυείς επιχειρήσεις, έχει συμβάλει 
στη δημιουργία άνω των 13.000 νέων θέσεων εργασίας και άνω 
των 900 νέων προϊόντων και υπηρεσιών, συγκεντρώνοντας 1,5 
δισ. ευρώ σε εξωτερικά κεφάλαια.
Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου και διευθυντής της Κεντρικής Διεύθυνσης του Ιδρύματος 
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Είναι επίσης τακτικός καθηγητής 
Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πα-
νεπιστήμιου Κρήτης, διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών στη ΒιοΠληροφορική της Ιατρικής Σχολής και 
διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και 
Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, όπου ηγείται του Εργαστηρίου Νευρογε-
νετικής και Γήρανσης. 

Εταιρείες που αντιπροσωπεύουν το 69% του συνολικού κύκλου 
εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων επλήγησαν άμεσα από 
την πανδημία του Covid 19, ως αποτέλεσμα του περιορισμού 
ή και της διακοπής της λειτουργίας, όπως προκύπτει από τα συ-
μπεράσματα μελέτης που εκπόνησε η Grant Thornton, αναφέρει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Σημειώνεται ότι η εν λόγω μελέτη της Grant Thornton εξετάζει τις 
αναμενόμενες επιπτώσεις των οικονομικών συνθηκών, όπως δι-
αμορφώθηκαν λόγω της υγειονομικής κρίσης εστιάζοντας σε κρί-
σιμα μεγέθη και παρουσιάζοντας τις εμπεριστατωμένες εκτιμήσεις 
της εταιρείας αναφορικά με την επίδραση στο Ακαθάριστο Εθνικό 
Προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας και στη ρευστότητα των επιχειρήσεων το 
2020 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Σύμφωνα με τη μελέτη, επιχειρήσεις που παράγουν κύκλο ερ-
γασιών ποσού 32,9 δισ. ευρώ (11% επί του συνολικού κύκλου 
εργασιών) και απασχολούν περίπου 1,1 εκατ. εργαζομένους 
(25% επί του συνόλου) διέκοψαν τη δραστηριότητά τους λόγω 
της πανδημίας.

Από την αρχική εκτίμηση των στοιχείων εκτιμάται, ότι το Ακαθά-
ριστό Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) αναμένεται να σημειώσει μείωση της 
τάξεως του 8,5% το 2020. Η επίδραση της πανδημίας σε κλάδους 
υψηλής προστιθέμενης αξίας για την οικονομία, που σχετίζονται 
με τον τουρισμό, όπως οι μεταφορές, τα καταλύματα και η εστίαση 
είναι εκείνες που συντελούν στη μείωση του ΑΕΠ της χώρας. Χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί, το ότι ο κρίσιμος κλάδος του 
τουρισμού αναμένεται να συρρικνωθεί το 2020 κατά 52%.
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε ανάλυση δείγματος 17.000 επιχει-
ρήσεων που αντιπροσωπεύουν κύκλο εργασιών άνω του 50% 
των οικονομικών μονάδων της χώρας, στη βάση του κοστολο-
γικού τους προφίλ (σταθερά vs μεταβλητά έξοδα) αλλά και της 
εποχικότητας της δραστηριότητάς τους, τα οποία καθορίζουν και 
το βαθμό επίδρασης της διακοπής/μείωσης/αύξησης της δρα-
στηριότητάς τους λόγω της πανδημίας. 
Ως αποτέλεσμα εκτιμήθηκε ότι για τις επιχειρήσεις αυτές, αναμέ-
νεται μείωση στον κύκλο εργασιών τους το 2020 κατά 12,4% και 
παράλληλα μείωση της λειτουργικής τους κερδοφορίας (EBITDA) 

κατά 39%. Συνακόλουθα, εκτιμάται ότι η ρευστότητα τους το 
2020 θα μειωθεί κατά 5,6 δισ. ευρώ, λόγω του περιορισμού της 
λειτουργίας τους και της οικονομικής επίπτωσης της πανδημίας 
στην δραστηριότητας τους.
Η Grant Thornton, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή της, ήταν 
παρούσα καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής των μέτρων περι-
ορισμού και συνεχίζει να δηλώνει «παρών» και σήμερα μένοντας 
στο πλευρό των επιχειρήσεων και επενδύοντας στην πεποίθηση, 
ότι η διαχείριση του σήμερα και η προετοιμασία του αύριο απο-
τελούν τον ορθολογικό μονόδρομο των υγιών επιχειρήσεων. 
Συμπερασματικά, η μελέτη της επίδρασης του Covid-19 στις ελλη-
νικές επιχειρήσεις και την ελληνική οικονομία αποτελεί το επιστέ-
γασμα των αναλύσεων της εταιρείας και ταυτόχρονα οδηγό για το 
ελληνικό επιχειρείν στο στρατηγικό σχεδιασμό και υλοποίηση του 
πλάνου της επόμενης μέρας.

ΈΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ
Δρομολογείται ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης – Πλήρης αποκατάσταση ΧΑΔΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΤΕ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΑβΕΡΝΑΡΑΚΗΣ, ΕΚΛΕΧΘΗΚΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑϊΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ 
GraNt thOrNtON   
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«Πρόκειται για μια ιστορική ημέρα για τον Πειραιά και για 
το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Τα αδύνατα μπορούν να 
γίνουν δυνατά, με σχέδιο, προγραμματισμό και θέληση», 
δήλωσε ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, στο δη-
μοτικό θέατρο Πειραιά, όπου υπεγράφη η σύμβαση για 
την αξιοποίηση του Πύργου, μεταξύ της δημοτικής Αρχής, 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυ-
ξης (EBRD), της εταιρείας Dimand-Prodea Investments 
και της Αlpha bank που χρηματοδοτεί το έργο, με την 
παρουσία των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Άδωνι Γεωργιάδη και Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου, 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Σημειώνεται ότι το ύψος της επένδυσης ανέρχεται στα 50 
εκατ. ευρώ, ενώ το οικονομικό αντάλλαγμα για τον Δήμο 
Πειραιά θα ανέρχεται στο 1.010.000 ευρώ με αναπροσαρ-
μογή 2% ετησίως.
   Η επένδυση, που αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα τις επό-
μενες εβδομάδες και να ολοκληρωθεί περίπου σε 2,5 χρό-
νια, προβλέπει μικτές χρήσεις γραφείων, καταστημάτων, 
χώρους ενημέρωσης και ανάδειξης του τουριστικού προ-
ϊόντος του Πειραιά, πολυχώρο πολιτιστικών λειτουργιών, 
με χώρο εστίασης, γραφεία και εστιατόριο. 
   Το «πράσινο φως» στον Δήμο Πειραιά να υπογράψει τη 
σύμβαση αξιοποίησής του με τον ανάδοχο, έδωσε το Ελε-
γκτικό Συνέδριο, αφού ολοκληρώθηκε ο απαιτούμενος 
προ συμβατικός έλεγχος.
Ο Δήμος Πειραιά σχεδίασε και προχώρησε σε διεθνή δια-
γωνισμό για την αξιοποίησή του, που προέβλεπε την πα-
ραχώρησή του για 99 έτη, τη διαχείριση και εκμετάλλευσή 
του από επενδυτές. 
   Ο δήμαρχος Πειραιά, στη σημερινή του ομιλία τόνισε, ότι 
πρόκειται για ένα κτίριο, το δεύτερο υψηλότερο στη χώρα 
και που παρέμενε αναξιοποίητο εδώ και 45 χρόνια από 
την κατασκευή του.
   «Η εγκατάλειψη οδήγησε στην εικόνα ενός φαντάσματος 
στο κέντρο του Πειραιά. Στόχος μας ήταν αυτό το εμβλη-
ματικό κτίριο να ξαναπάρει ζωή και να αποτελέσει κόμβο 
επιχειρηματικότητας για την πόλη» τόνισε ο κ. Μώραλης. 
   Είπε ότι «κάποιοι μας αμφισβήτησαν, ωστόσο τους δι-
αψεύσαμε».
   Χαρακτήρισε άρτια τη διαδικασία που ακολουθήθηκε 
έως σήμερα, για τη σημερινή υπογραφή της συμφωνίας, 
που οδήγησε στην ανάδειξη αναδόχου χωρίς ενστάσεις, 
αλλά και την έγκρισή του από το Ελεγκτικό Συνέδριο, χω-
ρίς καμία παρατήρηση.
   Τόνισε ότι η επένδυση θα προχωρήσει άμεσα, τις επόμε-
νες εβδομάδες και όταν θα ολοκληρωθεί θα αναβαθμίσει 

την πόλη, την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων και των επισκεπτών. 
   Είπε επίσης, ότι το έργο θα δώσει νέα δυναμική και προ-
στιθέμενη αξία στην πόλη με νέες θέσεις εργασίας.
   Ο κ. Μώραλης δήλωσε εξάλλου, ότι ο Δήμος Πειραιά, 
πέρα από την αξιοποίηση του Πύργου προχωρά στην 
ανάπτυξη του Μικρολίμανου και η περιοχή αλλάζει όψη 
με παρεμβάσεις, ενώ συνεχίζεται και η αστική ανάπλαση 
στον Αγ. Διονύσιο. 
   Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωρ-
γιάδης, είπε ότι πρόκειται για ένα κτίριο που έχει την ίδια 
ηλικία με τον ίδιο, αφού ανεγέρθη το 1972.
   «Είναι εντυπωσιακό ότι στη χώρα μας για να γίνουν αυ-
τονόητα πράγματα χρειάστηκε να περάσουν τόσο χρόνια» 
είπε ο υπουργός και ευχαρίστησε τους εμπλεκόμενους της 
συμφωνίας για τη συνεργασία που είχε μαζί τους, που 
ήταν υποδειγματική, όπως είπε.
   Ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει 
συμβάλει αποφασιστικά προκειμένου η Ελλάδα να μπορέ-
σει να ξεφύγει από την κρίση, ενώ ευχαρίστησε, εκ μέρους 
του πρωθυπουργού, τη δημοτική αρχή και το δημοτικό 
συμβούλιο Πειραιά. 
   Τόνισε ότι είναι σημαντικό ότι σε τέτοια σχέδια υπάρχει 
πολιτική σύμπνοια, γιατί όταν δεν υπάρχει σε αυτά εμφα-
νίζονται πολλά εμπόδια. 
   Υπογράμμισε ακόμα, ότι η διαδικασία που ακολουθήθη-
κε προκειμένου να προχωρήσει η αξιοποίηση του έργου 
έγινε σε χρόνους ρεκόρ για το ελληνικό δημόσιο και το 
σπουδαιότερο, είπε, ότι «δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση, 
ένσταση και η παραμικρή αμφισβήτηση».
   «Αυτό δείχνει ότι η δουλειά που έκαναν οι υπηρεσίες του 
Δήμου Πειραιά έγινε όπως έπρεπε, ώστε να μην υπάρξει 
κανένα περιθώριο προκειμένου κάποιος να αμφισβητήσει 
τις προθέσεις, τον τρόπο κατασκευής και της ανάθεσης 
αυτού του σπουδαίου έργου» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυ-
ξης και ευχήθηκε να το απολαύσει ο Πειραιώτης, αλλά και 
κάθε πολίτης ξεχωριστά.
   «Ο Πειραιάς αλλάζει και στην Ελλάδα του αύριο υπάρ-
χει ο Πειραιάς του αύριο» δήλωσε από την πλευρά του ο 
υπουργός Εσωτερικών, Παναγιώτης Θεοδωρικάκος. 
   «Σήμερα πιστεύω ότι είναι μία ιστορική ημέρα και για 
την Ελλάδα και για τον Πειραιά. Το μεγαλύτερο λιμάνι της 
χώρας, με τη μεγαλύτερη στρατηγική σημασία στη Μεσό-
γειο θάλασσα, κάνει ένα άλμα μισού αιώνα και ανοίγει μία 
τελείως διαφορετική προοπτική, όχι μόνο σε αυτόν τον 
οικιστικό ιστό της πόλης του Πειραιά, αλλά σε ολόκληρη 
την περιφέρεια της Αττικής και σηματοδοτεί την Ελλάδα 

του αύριο» τόνισε ο υπουργός.
   Για το θέμα της αξιοποίησης του Πύργου του Πειραιά, ο 
κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι θα πρέπει να δοθούν θερμά 
συγχαρητήρια στον δήμαρχο και σε όλες τις δημοτικές 
παρατάξεις που συνέβαλαν σε αυτή την υπόθεση, αλλά 
και σε όλους τους Πειραιώτες.
   Είπε επίσης, ότι αποτελούν φωτεινό παράδειγμα, ότι 
οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μπορούν 
να δώσουν άλλη ισχύ στην αυτοδιοίκηση και να κάνουν 
πράξεις, στόχους και οράματα δεκαετιών.
   Σε αυτό το σημείο τόνισε, ότι αυτό που θα συμβεί το 
απόγευμα στη Νίκαια, στον Κορυδαλλό και στην Αγ. Βαρ-
βάρα, με τους νέους σταθμούς του μετρό και αργότερα 
και στον Πειραιά, είναι εξίσου σπουδαίο, καθώς ενώνει 
την επένδυση του λιμανιού.
   O επικεφαλής της Dimand, Δημήτρης Ανδριόπουλος, 
είπε ότι αυτό το project υλοποιείται αφού η Ευρωπαϊ-
κή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), η 
Dimand-Prodea Investments και η Alpha bank, επιβεβαί-
ωναν τη θέλησή τους να συνεχιστεί το έργο. Ευχαρίστησε 
τον δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο, αλλά και τους 
διοικητικούς υπαλλήλους του δήμου, καθώς, όπως είπε, 
χωρίς την υποστήριξή τους δεν θα είχαμε φθάσει ως εδώ. 
   «Ειλικρίνεια, διαφάνεια και το όραμα» είναι αυτό που 
οδήγησε στη σημερινή υπογραφή, τόνισε ο κ. Ανδριόπου-
λος. 
   Πρόσθεσε επίσης, ότι η στρατηγική της εταιρείας Dimand 
είναι οι αστικές αναπλάσεις και αυτό που την ενδιαφέρει, 
είναι τα έργα που αναλαμβάνει να δημιουργούν πολλα-
πλάσια οφέλη στην περιοχή, στην πόλη και στην οικονο-
μία.
   Σημειώνεται ότι ο Πύργος του Πειραιά είναι το δεύτε-
ρο υψηλότερο κτίριο στην Ελλάδα, μετά τον Πύργο των 
Αθηνών.
    Έχει ύψος 84μέτρα και αποτελείται από 22 ορόφους. 
   Αν και δεσπόζει στο λιμάνι εδώ και45 χρόνια, ποτέ δεν 
αξιοποιήθηκε για διάφορους λόγους. 
   Η ανέγερσή του άρχισε το 1972 επί δημαρχίας Α. Σκυλί-
τση και φέρει την υπογραφή των αρχιτεκτόνων Ι. Βικέλα, 
Γ. Μολφέση και Α. Λοΐζου. Η ανέγερση ολοκληρώθηκε το 
1975, ενώ το 1983 πήρε την εξωτερική του μορφή. Για 
πολλά χρόνια παρέμεινε ένα «κουφάρι» που δεν λειτούρ-
γησε ποτέ, εκτός από το ισόγειο και τους δύο πρώτους 
ορόφους οι οποίοι στέγασαν περιστασιακά ένα σχολείο, 
ένα υπερκατάστημα, τα γραφεία του Εθνικού και διάφο-
ρες δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες. 

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜβΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Γ. Μώραλης: Τα αδύνατα μπορούν να γίνουν δυνατά, με σχέδιο, προγραμματισμό και θέληση
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O Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις 
Γεωργιάδης παρέστη στην εκδήλωση υπογραφής της 
σύμβασης αξιοποίησης του Πύργου Πειραιά. Σύμφω-
να με σχετική ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του 
υπουργείου στην ομιλία του ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε:
«Ήταν, αν θυμάμαι καλά, κύριε Ανδριόπουλε, τέλη Σε-
πτεμβρίου - αρχές Οκτωβρίου όταν είχαμε συναντηθεί 
για πρώτη φορά στο γραφείο μου με τη νέα μου τότε 
ιδιότητα και μου είχατε παρουσιάσει το σχέδιο για τον 
λεγόμενο Πύργο του Πειραιά, για ένα κτίριο το οποίο, 
ενώ νόμιζα ότι ήταν λίγο νεότερο, είδα ότι έχει ακρι-
βώς την ίδια ηλικία με εμένα, γιατί εγώ είμαι γεννη-
θείς το 1972, άρα, λοιπόν, εφόσον τα πρώτα θεμέλια 
μπήκαν το 1972 είναι ακριβώς η ηλικία του Αδώνιδος 
Γεωργιάδου και προφανώς μερικών άλλων. 
Και είναι εντυπωσιακό ότι χρειάζεται στην χώρα μας 
για να γίνουν αυτονόητα πράγματα, να περάσουν 
τόσα χρόνια. 
Πριν είχα σκοπό και εγώ να συνδυάσω την έναρξη των 
έργων στο Ελληνικό με τον Πύργο στον Πειραιά, και 
όπως το σκεφτόμουν να το πω, έλεγα θα με περάσουν 
για υπερβολικό. Χαίρομαι πάρα πολύ, κύριε Ανδριό-
πουλε, που συμπίπτει το όραμά μας γιατί πράγματι 
εδώ δεν μιλάμε μόνο για τον Πύργο του Πειραιά, εδώ 
μιλάμε για κάτι πολύ ευρύτερο, το οποίο, όμως, κύριε 
Δήμαρχε, σηματοδοτεί η ανάπλαση του Πύργου του 
Πειραιά. 
Για την ακρίβεια, χωρίς την ανάπλαση του Πειραιά δεν 
θα μπορούσε να γίνει, δεν λέω μόνο τον Πύργο, λέω 
όλα αυτά που γίνονται. 
Αλλά ας φτάσουμε στο προκείμενο. Καταρχάς θέλω να 
ευχαριστήσω ιδιαίτερα την EBRD. Η συνεργασία μας με 
την EBRD όλο αυτό το διάστημα είναι υποδειγματική. Η 
EBRD, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα έχει συμβάλλει καθορι-
στικά στο να μπορέσει η Ελλάδα να ξεφύγει από την 
κρίση με έργα επιλεγμένα πολύ μεγάλης πολλαπλασια-
στικής αξίας και έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα. 
Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό, δεν ξεχνάμε 
την ουσιαστική σας συμβολή για να αλλάξουμε την 
Ελλάδα. 
Θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα και εκ μέρους του κυρί-

ου Πρωθυπουργού, που πολύ θα ήθελε να είναι εδώ 
σήμερα αλλά δεν μπορούσε, τον κύριο Δήμαρχο Πει-
ραιώς όχι μόνο για το όραμα, γιατί προφανώς η ιδέα 
του να αξιοποιηθεί επιτέλους ο Πύργος του Πειραιά 
είναι επαινετέα, σίγουρα και πολλοί θα την είχαν στο 
παρελθόν, από παιδάκι θυμάμαι να συζητάμε όλοι, 
Τάκη, όταν παίρναμε τα πλοία για να φύγουμε για τις 
διακοπές μας, όταν κατεβαίναμε στον Πειραιά για να 
κάνουμε μία δουλειά και κοιτάζαμε αυτό το κουφάρι 
και αναρωτιόμαστε: «γιατί μένει αυτό το κουφάρι εδώ 
αναξιοποίητο;» 
Και πηγαίναμε ξανά και ξανά και ξανά, εμείς μεγαλώ-
ναμε, το κουφάρι κατέρρεε και τίποτα δεν γινόταν. 
Άρα το όραμα αυτό καθ’ αυτό να αξιοποιηθεί ο Πύργος 
του Πειραιώς είναι από μόνο του επαινετό. 
Όμως, στην προκειμένη περίπτωση εξαιρετικά επαι-
νετέα είναι η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε, 
ολοκληρώθηκε σε χρόνους ρεκόρ για το ελληνικό δη-
μόσιο, και το κυριότερο ολοκληρώθηκε χωρίς καμία 
γραφειοκρατική καθυστέρηση. Δεν υπήρξε πουθενά η 
παραμικρή ένσταση, η παραμικρή αμφισβήτηση του 
σχεδίου. Αυτό είναι όντως σχετικά σπάνιο. 
Και αυτό δείχνει ότι η δουλειά που έκαναν οι υπηρεσίες 
του Δήμου Πειραιώς ήταν όπως έπρεπε να είναι ώστε 
να μην αφήσουν κανένα περιθώριο σε κανένα να αμ-
φισβητήσει τις προθέσεις, τον τρόπο κατασκευής και 
τον τρόπο ανάθεσης αυτού του σπουδαίου έργου. 
Οφείλω να κάνω μία ειδική αναφορά, όμως, και στην 
εταιρεία Dimand, την οποία την έχω συναντήσει σε 
πολλά διαφορετικά έργα και το διάστημα που είμαι 
Υπουργός και πριν. 
Κύριε Ανδριόπουλε, είμαι εξαιρετικά ευτυχής που έχετε 
αναλάβει εσείς να ολοκληρώσετε αυτό το έργο. Όλες οι 
δουλειές που έχω παρακολουθήσει στην Dimand όλο 
αυτό το διάστημα είναι η μία καλύτερη από την άλλη. 
Είναι υπόδειγμα επαγγελματισμού και υπόδειγμα ορά-
ματος. 
Αυτό με πείθει ότι και η ανάπλαση του Πύργου του Πει-
ραιώς θα είναι των ιδίων επιπέδων επαγγελματισμού 
και θα γίνει ένα έργο το οποίο δεν θα γίνει απλώς για 
να το εγκαινιάσουμε αλλά θα γίνει ένα έργο για να μεί-

νει και να το απολαύσει και ο λαός του Πειραιώς αλλά 
θα έλεγα και της Ελλάδος γενικότερα. 
Και όπως λέγαμε με τον κύριο Πρωθυπουργό την 
Παρασκευή στο Ελληνικό ότι μετά από 20 χρόνια ξε-
κινήσαμε επιτέλους ένα έργο για να αξιοποιήσουμε 
ένα απίθανο άλλο οικόπεδο, για φαντάσου, Δήμαρχε, 
δίπλα στη θάλασσα ένα οικόπεδο 20 χρόνια που έμενε 
χαβούζα γιατί δεν παίρναμε την απόφαση να ξεκινή-
σουμε να βάλουμε μπρος. 
Με τον ίδιο τρόπο, ιδίας σημασίας σύμβολο είναι ο 
Πύργος του Πειραιώς, γιατί είναι η βιτρίνα του Πει-
ραιώς, είναι αυτό που βλέπει κάποιος όταν έρχεται και 
αυτό που βλέπει κάποιος όταν φεύγει. Και άρα ήταν 
αδύνατον να πείσεις ότι η χώρα σοβαρεύει και αλλάζει 
όταν στο κέντρο του πρώτου λιμανιού, όχι της Ελλά-
δος, αλλά ενός από τα πρώτα λιμάνια στον πλανήτη, 
έμενε στο κέντρο του αυτό το κουφάρι. 
Άρα, αυτό το οποίο γίνεται εδώ σήμερα γράφει ιστο-
ρία, είμαι εξαιρετικά ευτυχής που η σύμβαση υπογρά-
φεται επί δικής μου θητείας και επί της Κυβερνήσεώς 
μας, θα είμαστε όλοι παρόντες για να το εγκαινιάσουμε 
σε 2,5 χρόνια. 
Και ιδιαίτερα να εξάρω εκ μέρους της Κυβερνήσεως το 
γεγονός ότι η κρίση της πανδημίας δεν εμπόδισε την 
ολοκλήρωση αυτού του σχεδίου. 
Θέλω, κλείνοντας, να κάνω και μία ειδική αναφορά σε 
όλο το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιώς το οποίο γνω-
ρίζω ότι υποστήριξε, κύριε Βλαχάκο, το σχέδιο αυτό. 
Είναι σημαντικό ότι σε τέτοια σχέδια υπάρχει πολιτική 
σύμπνοια, κύριε Δήμαρχε, διότι όταν δεν υπάρχει πο-
λιτική σύμπνοια εμφανίζονται πολλά εμπόδια. 
Το ότι εδώ υπάρχει πολιτική σύμπνοια σημαίνει ότι 
μπορείτε και εσείς να κάνετε τη δουλειά σας γρηγορό-
τερα και η Demand να κάνει τη δουλειά της καλύτερα 
και η EBRD να δώσει τα χρήματα ευκολότερα και η 
Alpha Bank να στηρίξει το έργο με μεγαλύτερη ευχέ-
ρεια. 
Όλα αυτά συγκλίνουν, λοιπόν, στο να έχουμε εδώ στον 
Πειραιά μία επιτυχία, μία επιτυχία όχι μόνο του Πειραι-
ώς αλλά μία επιτυχία της χώρας».

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜβΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ, ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αδώνις Γεωργιάδης:  αυτό το οποίο γίνεται εδώ σήμερα γράφει ιστορία
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Με απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση και σε 
εφαρμογή της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης ν. 4670/2020, θα 
καταβληθούν, αυτήν την εβδομάδα, τα αναδρομικά επικουρι-
κών συντάξεων οκτώ μηνών, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 9 Ιουλίου καταβάλλονται τα ανα-
δρομικά των επικουρικών για το χρονικό διάστημα από τον 
Οκτώβριο του 2019 έως τον Μάιο του 2020 σε 235.233 δικαι-
ούχους. Υπενθυμίζεται ότι, στις 2 Ιουνίου, με απόφαση κ. Βρού-
τση, καταβλήθηκε η επικουρική σύνταξη αυξημένη κατά μέσο 
όρο κατά 75,47 ευρώ (καθαρό ποσό προ φόρου). Σύμφωνα με 
το υπουργείο Εργασίας, δικαιούχοι των αναδρομικών είναι οι 
συνταξιούχοι που το άθροισμα της κύριας και της επικουρικής 

σύνταξής τους υπερέβαινε τα 1.300 ευρώ και υπέστησαν περι-
κοπές το 2016, με το νόμο 4387/2016 («νόμο Κατρούγκαλου»). 
Παράλληλα, την Τετάρτη 22 Ιουλίου θα γίνει η καταβολή ανα-
δρομικών για το Λογαριασμό Επικούρησης Προσωπικού της 
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΛΕΠΕΤΕ) και για τον Ειδικό Λογα-
ριασμό Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλά-
δος-Πρώην Προσωπικού Εθνικής Ακινήτων ΑΕ (ΕΛΕΠΕΤΕ-Π.Π. 
ΕΘΝΑΚ). Ειδικότερα, τα αναδρομικά, που θα καταβληθούν στις 
22 Ιουλίου, αφορούν τη χρονική περίοδο Μαρτίου-Δεκεμβρίου 
2018 για τους συνταξιούχους του ΛΕΠΕΤΕ και την περίοδο Αυ-
γούστου-Δεκεμβρίου 2018 για τον ΕΛΕΠΕΤΕ-Π.Π. ΕΘΝΑΚ.
Την ίδια στιγμή, αναμένεται η έκδοση της απόφασης του 

Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), μετά την πιλοτική δίκη για 
τα αναδρομικά των συνταξιούχων, συνεπεία μνημονιακών 
περικοπών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΣτΕ φαίνεται να 
προκρίνει την καταβολή αναδρομικών για την περίοδο από 
τον Ιούνιο του 2015 έως την έναρξη ισχύος του ασφαλιστικού 
νόμου 4387/2016. 
Από την πλευρά του, ο υπουργός Εργασίας έχει δεσμευτεί 
επανειλημμένως ότι η κυβέρνηση θα σεβαστεί απολύτως τις 
δικαστικές αποφάσεις και η όποια καταβολή θα γίνει βάσει της 
δημοσιονομικής δυνατότητας της χώρας και της οικονομικής 
αντοχής της οικονομίας.

ΣΤΙΣ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ, ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΟΚΤΩ ΜΗΝΩΝ 
Αναμένεται η έκδοση της απόφασης του ΣτΕ

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει η καταβολή των 
ποσών στις περίπου 100.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες που 
συμμετείχαν στον δεύτερο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβο-
λής, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Όλοι οι δικαιούχοι έχουν προθεσμία έως τις 15 Ιουλίου να δώσουν 
μέσω της σελίδας «Mybusiness support» την οριστική έγκρισή 
τους για το ποσό που τους αναλογεί προκειμένου να αρχίσουν οι 
πληρωμές. Σημειώνεται ότι στη δεύτερη φάση της επιστρεπτέας 
προκαταβολής προβλέπεται να διατεθεί στους δικαιούχους 1,06 
δισ. ευρώ. Όπως προκύπτει από την υπουργική απόφαση που 
υπογράφουν οι Χρήστος Σταϊκούρας και Άδωνις Γεωργιάδης, το 
ύψους του ελάχιστου δανείου διαμορφώνεται σε:
- 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανέναν ερ-
γαζόμενο και δεν διέθεταν ταμειακή μηχανή κατά την 1η Ιουνίου.
- 4.000 ευρώ αν απασχολούσαν 1-5 εργαζόμενους.
- 8.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 6-20 εργαζόμενους.
- 15.000 ευρώ για επιχειρήσεις με 21-50 εργαζόμενους.
- 30.000 ευρώ για πάνω από 50 με σχέση εξαρτημένης

Για όσους και στην πρώτη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής 
αφαιρείται το ποσό που ήδη έλαβαν σ’ αυτήν. Σε κάθε περίπτωση, 
ωστόσο, η ελάχιστη ενίσχυση δεν μπορεί να είναι για κανέναν 
κάτω από 2.000 ευρώ.
Μεταξύ άλλων σύμφωνα με την απόφαση:
1. Το ποσό της ενίσχυσης επιβαρύνεται με επιτόκιο 0,94% ετησίως
2. Για το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχε-
ται άτοκη περίοδος χάριτος κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρη-
ση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οποιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου 
ή τόκων.
3. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το ποσό της λη-
φθείσας ενίσχυσης αρχίζει να επιστρέφεται (από 1/2022 δηλαδή) 
40 ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ αυτών 
καταβλητέας την τελευταία ημέρα του μήνα. Με άλλα λόγια η εξό-
φληση θα εκτείνεται έως τα μέσα του 2025.
4. Το ποσό της ενίσχυσης εμφανίζεται με τις τυχόν λοιπές οφειλές 
της επιχείρησης, στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ www.aade.
gr στην επιλογή «myTAXISNet/ ο λογαριασμός μου/Προσωπο-

ποιημένη πληροφόρηση/ Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης και 
Πληρωμή».
5. Παρέχεται δυνατότητα:
α) επιστροφής μόνο ποσοστού 70% της ενίσχυσης, εφόσον ο 
κύκλος εργασιών της επιχείρησης, ένα έτος μετά τη λήψη της 
ενίσχυσης, είναι μειωμένος κατά 70% ή παραπάνω σε σχέση με 
το ύψος του κύκλου εργασιών αναφοράς ή των ακαθάριστων 
εσόδων αναφοράς,
β) επιστροφής μόνο ποσοστού 60% της ενίσχυσης, για τις επιχει-
ρήσεις που απασχολούσαν την 1η Ιουνίου 2020 περισσότερους 
από 20 εργαζόμενους, εφόσον διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον 
αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν κατά την 1η Ιου-
νίου 2020.
6. Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει έως την 31η Οκτω-
βρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε 
κατά την 1η Ιουνίου 2020.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς χαιρετίζει 
–σύμφωνα με το ΑΠΕ- την υπογραφή της συμφωνίας για την 
αξιοποίηση του Πύργου από τον δήμο Πειραιά. 
Σε ανακοίνωση του επιμελητηρίου αναφέρεται ότι ο εμβληματι-
κός, αλλά εγκαταλελειμμένος, Πύργος του Πειραιά είναι το δεύτε-
ρο υψηλότερο κτίριο στην Ελλάδα, μετά τον Πύργο των Αθηνών. 
Έχει ύψος 84 μέτρα και αποτελείται από 22 ορόφους. Αν και δε-
σπόζει στο λιμάνι εδώ και 45 χρόνια, ποτέ δεν αξιοποιήθηκε για 
διάφορους λόγους. Η ανέγερσή του άρχισε το 1972 επί δημαρχίας 
Α. Σκυλίτση και φέρει την υπογραφή των αρχιτεκτόνων Ι. Βικέλα, 
Γ. Μολφέση και Α. Λοϊζου. Η ανέγερση ολοκληρώθηκε το 1975, 
ενώ το 1983 πήρε την εξωτερική του μορφή. Για πολλά χρόνια 
παρέμεινε ένα «κουφάρι» που δεν λειτούργησε ποτέ, εκτός από 
το ισόγειο και τους δύο πρώτους ορόφους οι οποίοι στέγασαν 
περιστασιακά ένα σχολείο, ένα υπερκατάστημα, τα γραφεία του 
Εθνικού και διάφορες δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες. 
Όπως σημειώνεται, ο Πύργος του Πειραιά αποτελεί μέχρι σήμερα 
το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο του Δήμου Πειραιά, που 

σχεδίασε προσεκτικά και προχώρησε σοβαρά στις διαδικασίες 
αξιοποίησής του. Οι όροι του Διεθνή Διαγωνισμού, σύμφωνα με 
την κατακύρωση, που εγκρίθηκε από το ΣτΕ, προβλέπουν την 
παραχώρησή του για 99 έτη, τη διαχείριση και εκμετάλλευσή 
του από τον αναδόχο, με ετήσιο οικονομικό αντάλλαγμα για τον 
Δήμο 1.010.000 ευρώ και με αναπροσαρμογή 2% ετησίως. Το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι 33 μήνες για τη 
ριζική ανακαίνιση και διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων 
και του άμεσου περιβάλλοντος χώρου, την αναβάθμιση όψεων 
με προστατευτικό κέλυφος, κατακόρυφες ζώνες πρασίνου και 
σύγχρονο σύστημα φωτισμού για την ανάδειξή του σε τοπόσημο 
της πόλης. Η αξιοποίηση του Πύργου προβλέπει μικτές χρήσεις 
και η πρόθεση των επενδυτών είναι να διαμορφωθεί το κτίριο 
για καταστήματα, γραφεία, χώρους εστίασης και έναν Πολυχώρο 
Πολιτιστικών λειτουργιών για την ανάδειξη του θαλάσσιου τουρι-
στικού και ναυτιλιακού προϊόντος, που χαρακτηρίζει την πόλη και 
το μεγάλο λιμάνι του Πειραιά.
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε: «Ο «κοιμισμέ-

νος γίγαντας», όπως αποκαλούμε τον Πύργο οι Πειραιώτες, ήρθε 
η ώρα να ξυπνήσει και να γίνει ένα υπερσύγχρονο κτίριο, ιδιαίτε-
ρης αρχιτεκτονικής που θα ξεχωρίζει στη πόλη. Η αξιοποίησή του 
είναι πολύ σημαντική γιατί, αφενός δημιουργεί προστιθέμενη αξία 
στην τοπική κοινωνία με επιπλέον θέσεις εργασίας και, αφετέρου, 
στην οικονομία με την προσέλκυση επιχειρήσεων. Το νέο εμβλη-
ματικό κτίριο θα αναβαθμίσει όλη την περιοχή και, παράλληλα, 
ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία της «Ιπποδαμείου Αγοράς» 
και τη μετεγκατάσταση της πέριξ του Πύργου, παλαιάς αγοράς 
τροφίμων. Όπως χιλιάδες δημότες του Πειραιά, μπορώ να πω 
στην κυριολεξία πως «ήμουν νιος και γέρασα», αλλά είμαι χαρού-
μενος που, πρώτα ο Θεός, θα αξιωθώ επιτέλους να δω τον Πύργο 
«φάντασμα», να μεταμορφώνεται σε ένα πραγματικό στολίδι για 
την πόλη. Καλή αρχή στις εργασίες και συγχαρητήρια σε όλους 
τους συντελεστές για την εξαιρετική δουλειά».

ΞΕΚΙΝΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ Η ΚΑΤΑβΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΟΥ β’ ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ «ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ 
ΠΡΟΚΑΤΑβΟΛΗΣ»   

ΤΟ ΕβΕΠ ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ   
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To Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε χθες την εταιρεία ΓΕΚ 
ΤΕΡΝΑ με αφορμή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην 
Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών του εταιρι-
κού της ομολόγου, της πρώτης μετά την έναρξη της πανδημίας 
Covid -19 έκδοσης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. 
   Συνολικά αντλήθηκαν 500.000.000 ευρώ με επιτόκιο 2,75%. 
Το παραδοσιακό καμπανάκι έναρξης της συνεδρίασης χτύπη-
σαν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ 
ΤΕΡΝΑ Γιώργος Περιστέρης και η γενική διευθύντρια Χρημα-
τοοικονομικών Υπηρεσιών του ομίλου Πηνελόπη Λαζαρίδου. 
   Ο διευθύνων σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Σω-
κράτης Λαζαρίδης, χαρακτήρισε τη χθεσινή ημέρα εορταστική 
καθώς «μετά το lockdown βρισκόμαστε όλοι ξανά, με αφορμή 
μία επιτυχημένη εισαγωγή και μάλιστα την μεγαλύτερη έκδοση 
που έχει πραγματοποιηθεί έως σήμερα στην εγχώρια αγορά 

ομολόγων»
   Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡ-
ΝΑ Γιώργος Περιστέρης ανέφερε: «Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τις 
αρμόδιες αρχές του Χρηματιστηρίου και της Κεφαλαιαγοράς για 
την άριστη συνεργασία, τους συμβούλους κι αναδόχους μας για 
την πολύτιμη υποστήριξη που μας προσέφεραν, όλους τους ερ-
γαζόμενους του Ομίλου μας που επί πενήντα χρόνια εργάζονται 
σκληρά για να φτάσει ο Όμιλος εδώ που έχει φτάσει σήμερα, 
τα στελέχη μας που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για την 
επιτυχία της έκδοσης και φυσικά και πάνω από όλα τους χιλιά-
δες επενδυτές, ιδιώτες και θεσμικούς, που για μία ακόμη φορά 
έδειξαν στην πράξη πόσο πολύ μας εμπιστεύονται». 
   Ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών Γιώργος Χαντζη-
νικολάου σημείωσε πως «η εν λόγω έκδοση είναι ενδεικτική 
για τον σημαντικό ρόλο που η ελληνική κεφαλαιαγορά και το 

Χρηματιστήριο ειδικότερα πρόκειται να διαδραματίσουν στην 
χρηματοδότηση των επιχειρήσεων συμβάλλοντας δραστικά 
στην ταχεία ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, σε αυτή την 
μετά τον κορωνοϊό περίοδο».
   Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγο-
ράς Βασιλική Λαζαράκου τόνισε ότι οι ελληνικές εταιρείες μπο-
ρούν και σ΄αυτή τη δύσκολη συγκυρία να αντλήσουν κεφάλαια. 
Προσέθεσε ότι «η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από την πλευρά της 
επικροτεί τέτοιες προσπάθειες» ενώ προανήγγειλε την έναρξη 
κύκλου συναντήσεων με όλες τις εισηγμένες εταιρείες προκει-
μένου να αντιμετωπισθούν από κοινού τα θέματα που απασχο-
λούν τις εταιρείες και το Χρηματιστήριο να αποτελέσει για όλες 
πηγή χρηματοδότησης.

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
(EBRD) ανακοίνωσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ότι επένδυσε 57,5 
εκατ. ευρώ στην επιτυχή ομολογιακή έκδοση, ύψους 500 
εκατ. ευρώ, της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, εντείνοντας τις προσπάθειές της 
για να βοηθήσει τον ελληνικό ιδιωτικό τομέα να αντιμετωπίσει 
τις προκλήσεις από την κρίση του κορωνοϊού. 
   Όπως αναφέρει η EBRD, τα έσοδα από την εγγραφή της στην 
ομολογιακή έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για να αναχρημα-
τοδοτήσουν διασφαλισμένα βραχυπρόθεσμα δάνεια με μεγα-
λύτερες προθεσμίες λήξεων και χαμηλότερο χρηματοδοτικό 
κόστος, επιτρέποντας τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής 
διάρθρωσης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η επένδυση εντάσσεται στο 
πλαίσιο των ελληνικών εταιρικών ομολόγων της EBRD, «το 
οποίο έχει αναπτυχθεί για να επεκτείνει τη στήριξή της στην 
εγχώρια αγορά εταιρικών ομολόγων και να ενισχύσει τη μα-
κροπρόθεσμη βιωσιμότητά της», σημειώνει η ανακοίνωση. 
   Η επικεφαλής της EBRD για την Ελλάδα και την Κύπρο, 
Andreea Moraru, δήλωσε: «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι 

που επενδύουμε στην έκδοση- ορόσημο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην 
ελληνική κεφαλαιαγορά. Η συναλλαγή στέλνει ένα ισχυρό 
μήνυμα ότι τα ομόλογα αποτελούν μία βιώσιμη πηγή χρη-
ματοδότησης για τον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα. Η EBRD 
παραμένει ενεργή στη στήριξη ομολογιακών εκδόσεων στη 
χώρα. Μέσω του ειδικού πλαισίου μας έχουμε επενδύσει έως 
τώρα σχεδόν 200 εκατ. ευρώ σε εγχώριες και διεθνείς εκδό-
σεις ομολόγων και έχουμε μοχλεύσει επιτυχώς πάνω από 2,1 
δισ. ευρώ εισηγμένων ομολόγων. Ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι 
ήδη μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ανανεώσιμης ενέργειας 
στη χώρα και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα τον βοηθήσου-
με να γίνει βασικός παίκτης σε αυτή τη μετάβαση». 
   Η γενική διευθύντρια χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της 
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Πηνελόπη Λαζαρίδου, δήλωσε: «Θέλουμε να ευ-
χαριστήσουμε ειλικρινά την EBRD για την εμπιστοσύνη που 
έχει δείξει στον όμιλο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, για ακόμη μία φορά. 
Η συμμετοχή της σε τρεις ομολογιακές εκδόσεις του Ομίλου 
στηρίζει σημαντικά την αναπτυξιακή στρατηγική μας. Θα 

συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να ξεπεράσουμε 
τις προσδοκίες των επενδυτών, των εργαζομένων και των 
εταίρων. Είμαστε στρατηγικά τοποθετημένοι στους τομείς 
των παραχωρήσεων, της ενέργειας και των υποδομών και 
αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να αποτελούμε αναπόσπα-
στο κομμάτι της εθνικής προσπάθειας για την επανέναρξη της 
ελληνικής οικονομίας». 
   Το 2019, η EBRD επένδυσε 18 εκατ. ευρώ στην έκδοση 
7ετούς πράσινου ομολόγου, ύψους 150 εκατ. ευρώ, της 
ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, που ανήκει στον όμιλο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Το 
2018, συμμετείχε με 15 εκατ. ευρώ στην ομολογιακή έκδοση, 
ύψους 120 εκατ. ευρώ, της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. 
   Η EBRD άρχισε να επενδύει στην Ελλάδα σε προσωρινή 
βάση το 2015 για να στηρίξει την οικονομική ανάκαμψη της 
χώρας. Έως σήμερα, έχει επενδύσει πάνω από 3,5 δισ. ευρώ 
σε περισσότερα από 60 σχέδια στον επιχειρηματικό, χρηματο-
πιστωτικό, ενεργειακό καθώς και στον τομέα υποδομών της 
ελληνικής οικονομίας. 

Με σκοπό την ένταξη στα χρηματοδοτικά εργαλεία και των 
υπόλοιπων μικρών επιχειρήσεων που είτε δεν πρόλαβαν ή 
δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε  «πηγή χρη-
ματοδότησης», ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών κατέθεσε επι-
στολή στα υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, ζητώντας την έκδοση νέου Προγράμματος ΤΕΠΙΧ και 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής 3.
Στη επιστολή, μεταξύ άλλων αναφέρεται –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- ότι: 
«Τα αυστηρά τραπεζικά κριτήρια και η αναντιστοιχία ζήτησης 

και προσφοράς που παρατηρήθηκε στα έως τώρα εξαγγελ-
θέντα χρηματοδοτικά εργαλεία, δεν έχουν επιτρέψει, ακόμα, 
σε πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να φτάσουν στην 
πηγή της χρηματοδότησης».
Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει να συγκεντρωθούν 
από όλους τους φορείς του Δημοσίου και να διατεθούν τα 
λιμνάζοντα εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια, υπό τη μορφή 
ενός νέου, βελτιωμένου προγράμματος ΤΕΠΙΧ, «που σημει-
ωτέων είχε τεράστια ζήτηση και δεν ικανοποίησε τις συνο-
λικές ανάγκες της αγοράς, αλλά πολύ περισσότερο μέσω της 

Επιστρεπτέας Προκαταβολής 3, όπου η εμπειρία έδειξε ότι ο 
τύπος αυτής της χρηματοδότησης λειτούργησε καλύτερα 
από όλες τις άλλες, για τις μικρές επιχειρήσεις». Ειδικά για την 
Επιστρεπτέα Προκαταβολής 3, προτείνεται η πριμοδότηση 
μέσω αυτού του προγράμματος, όσων επιχειρήσεων δεν 
έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, ώστε να επιτευχθεί 
η σωτήρια των πολύ μικρών υγιών μονάδων που δίνουν την 
καθημερινή μάχη για την επιβίωση τους, αλλά στερούνται 
εργαλείων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Η ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕ 57,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ 
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

ΤΑ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Ζητάει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών
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Η ανθεκτικότητα που έδειξε ο πρωτογενής τομέας στη διάρ-
κεια της πανδημίας του κορωνοϊού καθώς και για τα βήματα 
που πρέπει να γίνουν για την αντιμετώπιση των προκλήσεων 
που αντιμετωπίζει ο κλάδος, μίλησαν οι συμμετέχοντες του δι-
αδικτυακού σεμιναρίου που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργα-
λεία για τον γεωργικό τομέα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 Κατά τη διάρκεια της ομιλία του ο υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Σκρέκας υπογράμμισε ότι 
η ενεργοποίηση του Ταμείου Εγγυήσεων αναμένεται να γίνει 
έως τα τέλη Αυγούστου.
 Όπως σημείωσε ο αρχικός προγραμματισμός για ενεργοποί-
ηση αυτού του χρηματοδοτικού εργαλείου για τον πρωτογε-
νή τομέα ήταν να γίνει τον Ιούλιο, ωστόσο η πανδημία του 
κορωνοϊού που έπληξε όλο τον πλανήτη, καθυστέρησε την 
όλη διαδικασία. 
 Παράλληλα ο αρμόδιος υπουργός μίλησε για την ανάγκη 
χρηματοδότησης του πρωτογενούς τομέα σημειώνοντας πως 
«η κυβέρνησή μας έχει αναπτύξει μέχρι τώρα παραγωγική 
συνεργασία με την ΕΤΕπ». Μεταξύ άλλων «πρωταρχικός στό-
χος είναι να παραμείνουν οι νέοι στα χωράφια καθώς η μέση 

ηλικία των ανθρώπων που απασχολούνται στο πρωτογενή 
τομέα ολοένα και αυξάνει». «Στην Ελλάδα» είπε ο κ. Σκρέκας 
«πάνω από το 30% αυτών που εργάζονται στη γεωργία είναι 
άνω των 64 ετών ενώ μόλις το 5% κάτω των 35 ετών καθώς 
δεν πιστεύουν ότι μπορούν να έχουν ένα βιώσιμο εισόδημα». 
 Ο κ. Σκρέκας έθεσε επίσης το ερώτημα «Πώς μπορούμε να 
αυξήσουμε τη συνεισφορά του πρωτογενούς τομέα στο 
Εθνικό Ακαθάριστο Προϊόν» αλλά και «πώς μπορούμε να 
δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας την επόμενη δεκαετία, 
ενώ την ίδια στιγμή να παράγουμε νέα, καλύτερης ποιότητας 
προϊόντα, σε μεγαλύτερες ποσότητες για να επιτευχθούν οι 
στόχοι της Ευρώπης για το 2030;». 
 Για να απαντήσεις πως «για να επιτευχθούν όλοι οι παραπά-
νω στόχοι χρειάζεται χρηματοδότηση».
Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπε-
ζας Επενδύσεων, Αντριου Μακντάουελ κατά την ομιλία του 
υπογράμμισε πως «η γεωργία και η βιοοικονομία βρίσκονται 
στις πρώτες προτεραιότητες της ΕΤΕπ».
 Πρόσθεσε πως κατά τα προηγούμενα χρόνια έγιναν μεγάλες 
προσπάθειες προκειμένου να δημιουργηθούν νέα χρηματο-
δοτικά εργαλεία. «Τα τελευταία πέντε χρόνια η Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων «έριξε» στην ευρωπαϊκή αγορά περί 
τα 23 δισ. ευρώ» δήλωσε και συμπλήρωσε πως «η γεωργία 
απορρόφησε το 6% το 2013» ενώ την τελευταία τετραετία το 
ποσοστό αυτό ανέρχεται πλέον σε 9%. 
Αναφερόμενος στους νέους γεωργούς ο αντιπρόεδρος της 
ΕΤΕπ υπογράμμισε πως «χρειάζονται στήριξη» καθώς και οι 
επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις που όπως είπε μεταξύ άλλων θα 
αναπτύξουν νέες ποικιλίες σπόρων οι οποίες «θα έχουν ως 
παράδειγμα μεγαλύτερη αντοχή στην κλιματική αλλαγή, αυ-
ξάνοντας παράλληλα και την παραγωγικότητά τους».  
Μιλώντας για την πανδημία του κορωνοϊού ο κ. Μακντά-
ουελ ανέφερε πως «παρουσιάστηκαν μεγάλες προκλήσεις 
και πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για 
να δημιουργηθούν νέες πρωτοβουλίες». «Για παράδειγμα» 
σημείωσε «το πρόγραμμα της ΕΤΕπ για τη γεωργία και τη βιο-
οικονομία συνήθως εστιάζει μόνο στις επενδύσεις αλλά λόγω 
των νέων περιστάσεων, τα κριτήρια προσωρινά γίνονται πιο 
ευέλικτα προκειμένου να δοθεί ρευστότητα στις επιχειρήσεις 
που επλήγησαν από την πανδημία». 

Στον αρχαιολογικό χώρο του ναού του Ολυμπίου Διός θα 
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου, και ώρα 20:15, η κε-
ντρική εκδήλωση της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
   Με αφορμή την ανάληψη από τη χώρα μας της Προεδρίας 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Κατερίνα Σακελλαροπούλου θα απευθύνει ομιλία.
   Η εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί παρουσία του πρω-
θυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, θα ξεκινήσει με χαιρετισμό 
του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών, Μιλτιάδη Βαρβι-
τσιώτη, υπό την ιδιότητα του προέδρου της Επιτροπής των 
Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

   Σύμφωνα με ανακοίνωση του κ. Βαρβιτσιώτη, η εκδήλω-
ση εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος των ποικίλων 
πολιτιστικών δράσεων της εξάμηνης ελληνικής προεδρίας 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, που θα λάβουν χώρα σε Ελ-
λάδα και εξωτερικό. Οι εκδηλώσεις αυτές, όπως επισημαίνεται 
στην ίδια ανακοίνωση, έχουν ως στόχο να αναδείξουν την 
πολιτιστική διάσταση της ελληνικής Προεδρίας, η οποία έχει 
ως κεντρικό θέμα την προστασία των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας την εποχή 
της πανδημίας.
   Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του αναπληρωτή υπουρ-
γού Εξωτερικών, ο χώρος αυτός επελέγη γιατί συμβολίζει το 

διαχρονικό ιερό τόπο της πανανθρώπινης κοινωνίας και την 
πάλη για τη διαφύλαξη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και 
της προστασίας των ανθρώπινων ελευθεριών, ακόμα και σε 
εποχές περιβαλλοντικών και υγειονομικών προκλήσεων -από 
το λοιμό των Αθηνών μέχρι την πανδημία COVID19 σήμερα.
   Το μουσικό μέρος της εκδήλωσης περιλαμβάνει πρόγραμμα 
κλασσικής μουσικής με διακεκριμένους Έλληνες ερμηνευτές.
   Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 και μέσω 
livestream από την επίσημη ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της 
Ευρώπης
https://coegreekchairmanship2020.gov.gr/

Το Σάββατο, 11 Ιουλίου, θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με το 
ΑΠΕ η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμ-
μα επιδοτούμενων διακοπών «Τουρισμός για Όλους» του 
υπουργείου Τουρισμού, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Από 
την Πέμπτη, 9 έως και το Σάββατο, 11 Ιουλίου, θα γίνονται 
δεκτές, ανεξαρτήτως του λήγοντος ψηφίου στον ΑΦΜ, όλες 
οι αιτήσεις των δικαιούχων.
Μέχρι στιγμής οι δικαιούχοι που έχουν υποβάλει τη σχετική 
αίτηση έχουν ξεπεράσει τους 300.000, ενώ οι ωφελούμενοι 
από το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» συνολικά υπολο-
γίζονται σε 1 εκατομμύριο άτομα έως τώρα. Το ενδιαφέρον 
για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ξεπέρασε κάθε προσδοκία, 

γι’ αυτό και η ηγεσία του υπουργείου Τουρισμού έκρινε ως 
επιβεβλημένη την παράταση της προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων.
Σήμερα, Δευτέρα, 6 Ιουλίου, μπορούν να υποβάλουν αίτηση 
οι δικαιούχοι των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 4 ή 5. Αύριο, Τρίτη 7 
Ιουλίου, μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους οι δικαιού-
χοι με 6 ή 7 ως τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου, 
οι αιτήσεις ανοίγουν για τους δικαιούχους με ΑΦΜ σε 8 ή 9.
Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές ημερομηνίες 
αιτήσεων σχετικά με το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» 
του Υπουργείου Τουρισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επισκέπτονται την ιστοσελίδα tourism4all.gov.gr.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα «Τουρισμός Για Όλους», 
προϋπολογισμού 30 εκατομμυρίων ευρώ, δημιουργήθηκε 
από το Υπουργείο Τουρισμού για να ενισχύσει τους δικαιού-
χους ώστε να απολαύσουν διακοπές στην Ελλάδα από τον 
Ιούλιο ως και το τέλος του έτους αλλά και για να επιτευχθεί η 
τόνωση του εσωτερικού τουρισμού.
Μέσω του «Τουρισμός Για Όλους» επιδοτείται η διαμονή σε 
καταλύματα όλων των κατηγοριών ανά την επικράτεια, τα 
οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως πάροχοι, προσφέρο-
ντας ειδικές τιμές.

yΠaat: ΠΡΟΣ ΤΕΛΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
Δήλωσε ο Κ. Σκρέκας σε διαδικτυακό σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

ΣΤΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ 
ΣΥΜβΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»: ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΙΣ 300.000 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
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Με ιδιαίτερη επιτυχία το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επι-
μελητήριο διοργάνωσε ψηφιακή συζήτηση με θέμα: Ο θετικός 
αντίκτυπος για την οικονομία και τις επενδύσεις μετά την έξο-
δο της Ελλάδας από τη Λίστα 301- Οι εξελίξεις στην προστασία 
της διανοητικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο των ψηφιακών εκδη-
λώσεων AmChamGR Digital Talks & Events, την Παρασκευή 
3 Ιουλίου 2020, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Κατά τη διάρκεια της ψηφιακής εκδήλωσης αναλύθηκαν: 
η σημασία της εξόδου της Ελλάδας από την Λίστα 301, ο 
αντίκτυπος στην οικονομική διπλωματία, οι διαρθρωτικές 
αλλαγές για την προστασία των σημάτων, η σημασία του 
αδειοδοτημένου λογισμικού στον κυβερνοχώρο αλλά και 
οι αναμενόμενες νομοθετικές παρεμβάσεις στον τομέα της 
διαδικτυακής πειρατείας και των πνευματικών δικαιωμάτων 
καθώς και η σημασία της συνεργασίας δημόσιου-ιδιωτικού 
τομέα.
Στη συζήτηση συμμετείχαν: ο κ. Νικόλαος Μπακατσέλος, 
Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελη-
τηρίου, ο κ. Γιάννης Μαστροκώστας, Εταιρικές Υποθέσεις 
– Διευθυντής ΝΑ Ευρώπης Καταπολέμησης Παράνομου 
Εμπορίου, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, Πρόεδρος Επιτροπής Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, ο κ. 
Γρηγόρης Δημητριάδης, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικο-
νομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας, Υπουργείο Εξωτερικών, 
ο κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης, Γενικός Γραμματέας Εμπο-
ρίου και Προστασίας Καταναλωτή, Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, ο κ. Νίκος Πρεντουλής, ΠΡΕΝΤΟΥΛΗΣ-ΓΕ-
ΡΑΚΙΝΗ Δικηγορική Εταιρεία, Μέλος Επιτροπής Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, ο 
κ. Τάσος Συκάκης, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων, ΠΑ-
ΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, ο κ. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός 
Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοί-
κησης, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Βασίλης 
Παπακώστας, Αστυνομικός Διευθυντής, Διεύθυνση Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Ελληνική Αστυνομία, ο κ. Αντώ-
νης Οικονόμου, Government Industry Lead, Greece, Cyprus, 
Malta Microsoft Hellas, Μέλος Επιτροπής Διανοητικής Ιδιο-
κτησίας, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, ο κ. 
Νικόλας Γιατρωμανωλάκης, Γενικός Γραμματέας, Σύγχρονου 
Πολιτισμού, Υπουργείο Πολιτισμού, η κα. Ειρήνη Σουγανί-
δου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Feelgood Entertainment 
S.A./ ΕΠΟΕ/ΕΔΙΚΤΕ και η κα. Έλλη Φιλιπποπούλου Δικηγόρος, 
LL.M./Σύμβουλος Ρυθμιστικών Υποθέσεων, Ειδικευμένη σε 
θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Ευρωπαϊκού Δικαίου 
Ανταγωνισμού.
Ο κ. Ν. Μπακατσέλος στην εισαγωγική του τοποθέτηση, έδω-
σε τα συγχαρητήρια του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού 
Επιμελητηρίου, στην ελληνική κυβέρνηση για τις επιτυχίες 

και τις αποφασιστικές ενέργειές της, οι οποίες σε συνεργασία 
με την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, οδήγησαν τη χώρα 
στην έξοδο από τη λίστα 301 του Υπουργείου Εμπορίου των 
ΗΠΑ, στην οποία βρισκόταν από το 2008. Ειδικότερα επεσή-
μανε: “Η σημασία αυτής της επιτυχίας έχει μεγαλύτερη αξία 
όταν αναλογιστούμε ότι ολοκληρώθηκε στη δύσκολη περίο-
δο του Covid-19 και είναι ένας ακόμα πυλώνας επιτυχίας της 
Ελλάδος.”
O κ. Γ. Μαστροκώστας υπογράμμισε: “Η σημαντική επιτυχία 
της εξόδου από τη λίστα 301 αποκαθιστά σταδιακά την εικόνα 
της χώρας μας σε διεθνές επίπεδο. Ωστόσο, η έξοδος από τη 
λίστα 301 δεν είναι μια ευκαιριακή κατάκτηση για τη χώρα, 
αλλά η αρχή ενός αγώνα που θα εξασφαλίσει στην Ελλάδα 
χαμένα έσοδα, αλλά και αξιοπιστία προς τους επενδυτικούς 
εταίρους. Η συνεργασία είναι το κλειδί της επιτυχίας. H κα-
ταπολέμηση του παράνομου εμπορίου και της πειρατείας 
δεν είναι απλώς μέρος ενός νέου αναπτυξιακού αφηγήματος. 
Συνδέεται άμεσα με την κοινωνική συνοχή και ευημερία, αλλά 
και με τον μεγάλο στόχο που έχει θέσει η χώρα: να αποτελεί 
η Ελλάδα έναν φιλόξενο, αξιόπιστο και ασφαλή επενδυτικό 
προορισμό.”
O κ. Γ. Δημητριάδης σημείωσε: “Η διαγραφή της Ελλάδας από 
τον κατάλογο 301 των ΗΠΑ επιβεβαιώνει με τον πλέον σαφή 
τρόπο τη βούληση της ελληνικής Κυβέρνησης να αφήσει 
πίσω βαρίδια του παρελθόντος και να προχωρήσει με αποφα-
σιστικό τρόπο στον εκσυγχρονισμό του ελληνικού δημόσιου 
τομέα και ιδιαίτερα των τεχνολογικών του υποδομών.”
O κ. Π. Σταμπουλίδης στάθηκε με τη σειρά του στην ύπαρξη 
μιας εθνικής στρατηγικής για τον τρόπο προσέλκυσης επεν-
δύσεων, με τη διαμόρφωση του πλαισίου προστασίας αυτών, 
καθώς επίσης και στη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού το-
μέα. Τόνισε συγκεκριμένα: “Για εμάς, αποτελεί αναπτυξιακό 
μέσο η αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου και η προστα-
σία των σημάτων, είτε της πνευματικής, είτε της βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας.”
O κ. Ν. Πρεντούλης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η καταπο-
λέμηση του παραεμπορίου είναι ένα πεδίο στο οποίο είναι 
πολύ κρίσιμη η ανάπτυξη της συνεργασίας δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα. Αυτή τη συνεργασία την επιβάλλει και η ίδια 
η νομοθεσία για το παραεμπόριο. Ο κ. Τ. Συκάκης με τη σειρά 
του τοποθετήθηκε συγκεκριμένα: “Η καινοτομία στα νέα κα-
πνικά προϊόντα έχει φέρει νέα εμπορικά σήματα που έρχονται 
να προστεθούν πλάι σε παλιά και πολύ γνωστά σήματα. Η 
τεχνολογία, τα παλιά και τα νέα σήματα είναι ο πλούτος της 
εταιρείας μας και είναι αυτονόητο ότι κάνουμε ότι πρέπει για 
να τα προστατέψουμε.”
O κ. Δ. Αναγνωστόπουλος επεσήμανε: “Για πρώτη φορά ως 
πολιτεία προσπαθήσαμε να καταγράψουμε τις ανάγκες του 

Δημοσίου τομέα σε λογισμικό αυτοματισμού γραφείου και 
σε λειτουργικά συστήματα. Σε λίγο χρονικό διάστημα μπο-
ρέσαμε με επιμονή και προσπάθεια, ως Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων, να συλλέξουμε τις απαιτήσεις 
που έχουν οι φορείς του Δημοσίου σε διάφορες κατηγορίες 
λογισμικού και καταλήξαμε σε άδειες λογισμικού, οι οποίες 
απαιτούνται για τα επόμενα 3 χρόνια.” Τόνισε τη σημασία 
συνεργασίας με όλους του φορείς του δημόσιου και του ιδι-
ωτικού τομέα.
Ο κ. Β. Παπακώστας σημείωσε ότι αυτό που αντιμετωπίζουμε 
περισσότερο είναι ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων και 
λιγότερο υποθέσεις παράνομου λογισμικού. Ειδικότερα, ως 
υπηρεσία αναπτύσσουμε μια σειρά από καινοτόμες δράσεις 
οι οποίες ενημερώνουν για όλα τα ζητήματα ασφάλειας, 
cyberalert.gr, καθώς επίσης τα mobile apps feelsafe και 
cyberkid, ενώ ο κ. Α. Οικονόμου επεσήμανε ότι όσον αφορά 
στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και το λογι-
σμικό, η Ελλάδα πραγματοποίησε πολλά σημαντικά βήματα 
τα τελευταία χρόνια και αυτό το γεγονός οδήγησε στην έξοδό 
της από τη λίστα 301. Ειδικότερα τόνισε: “Ως Microsoft, θε-
ωρούμε ότι η προμήθεια λογισμικού από τα νόμιμα κανάλια 
είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για τον ψηφιακό μετασχημα-
τισμό της χώρας. αλλά και των οργανισμών.”
Από την πλευρά του ο κ. Ν. Γιατρομανωλάκης υπογράμμισε 
ότι: «Ως Υπουργείο Πολιτισμού αντιλαμβανόμαστε το ζήτημα 
των πνευματικών δικαιωμάτων και της πειρατείας ως βασική 
προϋπόθεση, προκειμένου να αναδειχθεί ο κλάδος του πολιτι-
σμού και της δημιουργίας. Η επίλυση διάφορων εργασιακών 
ζητημάτων, τα οποία αναδείχθηκαν την περίοδο του κορω-
νοϊού, μαζί με τη διαρκή ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη διαρκή 
εκπαίδευση των εργαζομένων του κλάδου είναι τα τρία ζητή-
ματα τα οποία θα επιτρέψουν να υπάρχει επαρκής υποδομή, 
πάνω στα οποία μπορούμε να χτίσουμε όλο το αναπτυξιακό 
μοντέλο του σύγχρονου πολιτισμού και της δημιουργίας».
Η κα Ε. Σουγανίδου σημείωσε ότι σε αντίθεση με την παγκό-
σμια τάση, στην Ελλάδα τα έσοδα από τον κινηματογράφο και 
το Home Entertainment παρουσίασαν τα τελευταία χρόνια 
σημαντική πτώση, γεγονός που οφείλεται στην ανεξέλεγκτη 
πειρατεία, η οποία στέρησε από τους νόμιμους δικαιούχους 
και από το κράτος εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, ενώ η 
κα Ε. Φιλιπποπούλου αναφερόμενη στις προϋποθέσεις για 
να προχωρήσουν επενδύσεις τόσο διεθνείς όσο και εγχώριες 
στον τομέα των οπτικοακουστικών τις προσδιόρισε τόσο σε 
σχέση με τα οικονομικά κίνητρα που πρέπει να δοθούν όσο 
και σε σχέση με την προστασία κατά της πειρατείας και ένα 
ευνοϊκό και σταθερό περιβάλλον για προστασία των δικαιω-
μάτων των παραγωγών. 

ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ-Ο ΘΕΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
Μετά την έξοδο της Ελλάδας από τη Λίστα 301- Οι εξελίξεις στην προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας
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 Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Χανίων τονίζει τα εξής: 
«Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5/7/2020, κατά τη 
διάρκεια λιτής τελετής, που διοργανώθηκε από τον 
Δήμο Χανίων στο Ενετικό Λιμάνι, η υπογραφή της 
Προγραμματικής Σύμβασης, με τίτλο: «Ερευνητικές 
εργασίες για την ιστορική και τεχνολογική τεκμηρίωση 
της μελέτης ωρίμανσης των έργων αποκατάστασης – 
απόδοσης χρήσεων – ανάδειξης των Νεωρίων στα 
Χανιά». Την Προγραμματική Σύμβαση συνυπέγραψαν 
η υπουργός Πολιτισμού & Αθλητισμού, Λίνα Μενδώ-
νη, ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, 
ο δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης και ο 
πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Ευάγγελος Δια-
μαντόπουλος.
Κατά την τοποθέτησή της η υπουργός Πολιτισμού & 
Αθλητισμού τόνισε χαρακτηριστικά: “Για όλα τα πράγ-
ματα έρχεται το περίφημο momentum, στο οποίο οι 
δυνάμεις του καλού συγκλίνουν, έτσι ώστε να δημι-
ουργήσουν ένα ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα. Ίσως 
μια τέτοια στιγμή, είναι και αυτή, που είμαστε εδώ 
σήμερα αλλά μια τέτοια στιγμή ήταν και αυτή, που 
δημιούργησε τις προϋποθέσεις να είμαστε εδώ σήμερα 
και αυτό συνέβη περίπου ένα χρόνο πριν. Δεν είναι τυ-
χαίο ότι από τα πρώτα μελήματα του Πρωθυπουργού 
ήταν η έγνοια του για την πόλη του”. Η κα. Μενδώνη 
χαρακτήρισε πολύ σημαντική τη στιγμή, που το επι-
στημονικό δυναμικό της πόλης, δια του Πολυτεχνείου, 
οι δύο βαθμοί Αυτοδιοίκησης, η Περιφέρεια και η δη-
μοτική αρχή, και το υπουργείο Πολιτισμού, ως η κρα-
τική υπηρεσία, που έχει την εντολή να προστατεύει και 
να αξιοποιεί αυτό το πολιτιστικό απόθεμα, είναι εδώ, 
“προκειμένου να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να 
αποδώσουν αυτό το συγκρότημα των εμβληματικών 
κτηρίων -που πολλοί υποσχέθηκαν ότι θα το κάνουν 
αλλά δεν το έκαναν- όχι μόνο στην τοπική κοινωνία 
αλλά στη χώρα. Διότι αυτό το έργο, όπως και τα Χα-
νιά, εκφεύγουν της τοπικής εμβέλειας”, επεσήμανε η 
υπουργός Πολιτισμού.
“Από τη στιγμή που τα Νεώρια αποκατασταθούν και 
αποδοθούν οι σωστές χρήσεις σε αυτά μπορεί να 
αποτελέσουν έναν τεράστιο αναπτυξιακό πόρο, πα-
ράλληλα με την πολιτιστική δυναμική για τον τόπο. 

Μπορούν να συνδυάσουν πάρα πολλές χρήσεις, που 
ακόμα σήμερα κανείς από εμάς δεν τις έχει στο μυαλό 
του, γι’ αυτό και είναι πολύ σημαντική η μελέτη και η 
προσέγγιση, την οποία θα κάνουν οι ειδικοί επιστήμο-
νες του Πολυτεχνείου Κρήτης...Μπορούν να δημιουρ-
γήσουν πραγματικά μια κυψέλη ή πολλές κυψέλες, ένα 
συγκρότημα μοναδικής αναπτυξιακής δύναμης και 
δυνατότητας για τον τόπο”, πρόσθεσε η κα. Μενδώνη, 
ζητώντας τη σύντμηση του χρόνου υλοποίησης της 
Προγραμματικής Σύμβασης.
Από την πλευρά του ο δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης 
Σημανδηράκης, υπογράμμισε ότι τα Χανιά έχουν ένα 
ορόσημο στο κομμάτι της αρχιτεκτονικής και της πο-
λιτιστικής κληρονομιάς, τα Νεώρια. “Τα Νεώρια, που 
για αιώνες ήταν το σημείο οικονομικής αλλά και πολι-
τισμικής επαφής των Χανίων, της Κρήτης με τον υπό-
λοιπο κόσμο, αυτό το μνημείο, το εμβληματικό σημείο 
των Χανίων για δεκαετίες, παρέμενε πίσω και κάτω 
από το ύψος, το οποίο του άρμοζε. Και για δεκαετίες 
όλη η κοινωνία των Χανίων το προέτασσε ως ένα από 
τα σημαντικότερα έργα, τα οποία μένει να γίνουν για 
να μπορέσουμε ξανά να είμαστε υπερήφανοι για την 
πολιτισμική μας κληρονομιά αλλά και για να βρούμε 
έναν χώρο για τη σύγχρονη πολιτισμική δημιουργία”, 
τόνισε ο δήμαρχος Χανίων και πρόσθεσε “αυτή, λοι-
πόν, η επιθυμία γενεών, ανθρώπων, που ζουν εδώ 
και ανθρώπων, που έρχονται και παρατηρούν αυτό το 
μνημείο σε μια κατάσταση ερημοποίησης, ήρθε ο και-
ρός να το φέρουμε εκεί που του πρέπει. Και αυτό που 
του πρέπει είναι να γίνει η πρώτη ανακατασκευή και 
κυρίως να βρούμε την ιδανική τελική χρήση, η οποία 
θα επανατοποθετεί τα Χανιά στον μεσογειακό χάρτη 
και όχι μόνο της πολιτισμικής δημιουργίας. Να μπορέ-
σουμε να δημιουργήσουμε τον φυσικό χώρο, που θα 
φιλοξενεί και θα υποδέχεται ανθρώπους απ’ όλη την 
Ευρώπη και από όλο τον κόσμο για να μπορέσουν να 
εκφραστούν και να προκαλέσουν μια κινητικότητα, η 
οποία λείπει από τον τόπο μας”.
Ο κ. Σημανδηράκης εξέφρασε τη μεγάλη συγκίνηση 
και την αισιοδοξία του για “το πρώτο και καθοριστικό 
βήμα”, όπως το χαρακτήρισε, το οποίο έχει να κάνει 
με τη συνέργεια όλων των προοδευτικών, παραγωγι-

κών και ουσιαστικών δυνάμεων του τόπου. Μάλιστα, 
όπως γνωστοποίησε ο δήμαρχος Χανίων προχωρούν 
και οι διαδικασίες για την αντικατάσταση του συνόλου 
του πλακόστρωτου στο Ενετικό Λιμάνι, έργο, ύψους 8 
εκατ. ευρώ.
Ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, τό-
νισε κατά την τοποθέτησή του ότι η Περιφέρεια Κρήτης 
έχει συνάψει δεκαεπτά Προγραμματικές Συμβάσεις με 
το υπουργείο Πολιτισμού για μνημεία του νησιού, το-
νίζοντας ότι το μείζον ζήτημα είναι η ωρίμανση των 
μελετών για να ακολουθήσει η ένταξη των έργων σε 
χρηματοδοτικά εργαλεία. Ο κ. Αρναουτάκης δεσμεύ-
τηκε επίσης ότι η Περιφέρεια Κρήτης θα χρηματοδο-
τήσει το έργο αντικατάστασης του πλακόστρωτου στο 
Ενετικό Λιμάνι.
Στην προσπάθεια σύντμησης του χρόνου υλοποίησης 
της Προγραμματικής Σύμβασης αναφέρθηκε από την 
πλευρά του ο πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Ευ-
άγγελος Διαμαντόπουλος, κάνοντας λόγο μεταξύ άλ-
λων και για τον ρόλο του Πολυτεχνείου Κρήτης στην 
πορεία υλοποίησης έργων σε τοπικό και υπερτοπικό 
επίπεδο.“Θα ξεκινήσουμε πάρα πολύ γρήγορα, υπάρ-
χει αυτή η δυνατότητα από μέρους μας, θέλω να ευχα-
ριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στο να μπορέσει να 
ξεκινήσει αυτό το έργο”, τόνισε ο κ. Διαμαντόπουλος.
Ο δήμαρχος Χανίων έπειτα από την υπογραφή της 
Προγραμματικής Σύμβασης προσέφερε συμβολικά 
δώρα, με θέμα τα Νεώρια και την Παλιά Πόλη των Χα-
νίων, στην υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού, στον 
περιφερειάρχη Κρήτης και στον πρύτανη του Πολυ-
τεχνείου Κρήτης. Ακολούθησε σύντομη ξενάγηση στο 
εσωτερικό των Νεωρίων.
Σημειώνεται ότι στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μετα-
ξύ άλλων, ο υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
βουλευτής Χανίων, Βασίλης Διγαλάκης, η υφυπουρ-
γός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχα-
ηλίδου, η βουλευτής Χανίων, Ντόρα Μπακογιάννη, ο 
βουλευτής Χανίων, Μανούσος Βολουδάκης, ο αντιπε-
ριφερειάρχης Χανίων, Νίκος Καλογερής, ο θεματικός 
αντιπεριφερειάρχης, Αντώνης Παπαδεράκης, αντιδή-
μαρχοι, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι.

ΧΑΝΙΑ: ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜβΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ &
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΡΙΩΝ
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Ζητήματα που αφορούν στην υλοποίηση αναπτυξιακών 
έργων υποδομών, τη διαχείριση απορριμμάτων και τον 
πολιτισμό βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που 
είχε χθες ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης με το 
δήμαρχο Πετρούπολης Σ. Βλάχο, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο διευθυντής Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Α. Καλογερόπουλος και ο αντι-
δήμαρχος Θ. Σκαλιστήρας. Ο δήμαρχος αναφέρθηκε στο 
καλό κλίμα συνεργασίας που υπάρχει με την Περιφέρεια 
Αττικής και προσωπικά τον περιφερειάρχη κ. Πατούλη και 
επισήμανε ότι είναι ανάγκη να εξασφαλιστούν τα απαιτού-
μενα κονδύλια για την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων 
και δράσεων. 
Μεταξύ άλλων έγινε ενημέρωση σχετικά με τα υποβληθέ-
ντα έργα του Δήμου προς ένταξη στο Τεχνικό Πρόγραμμα 
της Περιφέρειας Αττικής (αναπλάσεις, κατασκευές οδών 
και κατασκευή ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημ-

μυρικών έργων αποφυγής επιπτώσεων πλημυρών), 
συζήτησαν για την προγραμματική σύμβαση κατασκευ-
ής του έργου «Εφαρμογή αποκατάστασης - Αξιοποίησης 
παλαιού καμινιού και ανάπλασης περιβάλλοντος χώρου, 
καθώς και ζητήματα που αφορούν στην ανακύκλωση και 
τα αντισταθμιστικά. Ιδιαίτερα για το θέμα της διαχείρισης 
των απορριμμάτων ο Δήμαρχος ζήτησε να ενημερωθεί 
για το πρόγραμμα της Περιφέρειας και τα σχέδια της. 
Ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης ξεκαθάρισε για 
άλλη μια φορά ότι η Περιφέρεια δε σχεδιάζει σε καμία 
περίπτωση να χρησιμοποιήσει το λατομείο Μουσαμά ως 
χωματερή, επανέλαβε ότι η χωματερή στη Φυλή θα έχει 
ολοκληρώσει τον κύκλο της μέχρι το 2025 και ζήτησε από 
τον αρμόδιο αντιπεριφέρειαρχη Β. Κόκκαλη να συνεργα-
στεί στενά με τον Δήμο Πετρούπολης σε ζητήματα που 
αφορούν προγράμματα ανακύκλωσης και της βιώσιμης 
ανάπτυξης. 

Αναφερόμενος ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης στις χρημα-
τοδοτήσεις αναπτυξιακών έργων και υποδομών δήλωσε: 
«Περιφέρεια Αττικής και Αυτοδιοίκηση Πρώτου Βαθμού 
συνεργαζόμαστε στενά με στόχο τη βελτίωση της ποιό-
τητας ζωής των πολιτών μας. Στο πλαίσιο αυτό βάζουμε 
προτεραιότητες και υλοποιούμε σημαντικά έργα υπο-
δομών που σχετίζονται πρωτίστως με την ασφάλεια της 
ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Επιπλέον συνεργα-
ζόμαστε στενά για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμ-
ματος ανακύκλωσης 2020 που στόχο έχει τη δραστική 
μείωση των όγκων των απορριμμάτων που καταλήγουν 
στο ΧΥΤΑ». 
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν, σε επόμενο βήμα, οι τεχνι-
κές υπηρεσίες δήμου και περιφέρειας να έχουν στενή συ-
νεργασία ώστε τάχιστα, μετά και την κατάθεση των ανα-
γκαίων στοιχείων από πλευράς δήμου, να προχωρήσουν 
όλες οι διαδικασίες χρηματοδότησης. 

Οι μακρο-οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, η επαγγελ-
ματική εξέλιξη και η κλιματική αλλαγή περιλαμβάνονται 
στα κυρίαρχα θέματα που απασχολούν τους νέους σύμ-
φωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Deloitte «2020 
Deloitte Global Millennial Survey» που διεξάχθηκε σε 
παγκόσμιο επίπεδο για 9η συνεχή χρονιά, όπως αναφέρει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 Μέσα στην πρωτόγνωρη υγειονομική και οικονομική κρί-
ση που ξέσπασε λόγω της πανδημίας, οι millennials και οι 
Gen Zs δηλώνουν έτοιμοι να δημιουργήσουν και πάλι τις 
προϋποθέσεις για ένα καλύτερο αύριο, όπως αποκαλύπτει 
η έρευνα.
Επίσης, η έρευνα κατέδειξε ότι παρά τις ανησυχίες που 
προκάλεσε η πανδημία στη νέα γενιά - επαγγελματικά και 
προσωπικά, εκείνη εξακολουθεί να παραμένει ανθεκτική 
στις δυσκολίες και να οραματίζεται μια θετική αλλαγή, σε 
ολόκληρο τον κόσμο. 
Η έρευνα αποτελείται από δύο μέρη: το πρώτο κύμα 
«έτρεξε» σε 43 χώρες, από τον Νοέμβριο του 2019 έως τον 
Ιανουάριο του 2020, με τη συμμετοχή 18.426 millennials, 
ενώ το δεύτερο κύμα έτρεξε εν μέσω πανδημίας, από τον 
Απρίλιο μέχρι τον Μάιο του 2020, σε 9.102 άτομα από 
13 χώρες. Οι περισσότερες ερωτήσεις που τέθηκαν στο 
πρώτο κύμα, απαντήθηκαν εκ νέου στο δεύτερο, για να 
διαπιστωθεί ο αντίκτυπος της πανδημίας στον τρόπο που 
βλέπει το μέλλον η νέα γενιά. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας διαμόρφωσαν μία περίπλο-
κη εικόνα η οποία ωστόσο μοιάζει να είναι ελπιδοφόρα. 
Συγκεκριμένα, τα κυρίαρχα θέματα που απασχόλησαν 
τους millennials και τους Gen Zs με την εμφάνιση της παν-
δημίας αφορούν τη διαχείριση του άγχους και της ψυχικής 
υγείας, τις οικονομικές επιπτώσεις, το περιβάλλον και την 
κλιματική αλλαγή, την καριέρα τους και την εμπιστοσύνη 
στις επιχειρήσεις. 
Όπως πρκύπτει από την έρευνα, το 48% της Gen Z και το 
44% των millennials δήλωσαν ότι έχουν αρκετό στρες 
τον περισσότερο καιρό. Ωστόσο, τα επίπεδα του άγχους 
μειώθηκαν και για τις δύο γενιές κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας, λόγω του λιγότερου έντονου ρυθμού ζωής και της 
ευέλικτης εργασίας.
Πριν την εμφάνιση της COVID-19, οι νέοι θεωρούσαν ότι 
είναι πολύ αργά για να προλάβουμε την κλιματική αλλαγή. 
Αντιθέτως, μετά το παγκόσμιο lockdown, όπου οι ρύποι 
CO2 και τα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας μειώθηκαν ως 
απόρροια της μειωμένης ανθρώπινης δραστηριότητας, οι 
ελπίδες για το περιβάλλον επανεμφανίστηκαν. Χαρακτη-
ριστικό είναι ότι το 80% πιστεύει ότι οι κυβερνήσεις και οι 
οργανισμοί πρέπει να κάνουν πολλά περισσότερα για την 
προστασία του περιβάλλοντος.
Η πανδημία αύξησε τον βαθμό ενσυναίσθησης σε ατομικό 
επίπεδο, ενώ τα ¾ των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι εν-
διαφέρονται περισσότερο από πριν για τον συνάνθρωπό 

τους, αλλά και για δράσεις κοινωνικής συνεισφοράς. 
Τόσο οι millennials όσο και η Gen Z προτίμησαν να στη-
ρίξουν οικονομικά με τις αγορές τους τις μικρότερες και 
τοπικές επιχειρήσεις εν μέσω πανδημίας. Ωστόσο, εξέ-
φρασαν την άποψη ότι δεν διστάζουν να απορρίψουν μία 
εταιρεία που είναι αντίθετη με τις δικές τους αξίες.
Η πλειονότητα των ερωτηθέντων είδαν με θετική ματιά 
τον τρόπο αντιμετώπισης της κρίσης από πλευράς των 
κυβερνήσεων και των επιχειρήσεων, χωρίς ωστόσο να τις 
εμπιστεύονται απόλυτα.
Περισσότεροι από το 50% των millennials και σχεδόν οι 
μισοί εκπρόσωποι της Gen Z εξοικονομούν χρήματα, κα-
θώς ανησυχούν σε πολύ μεγάλο βαθμό για την πορεία της 
οικονομίας και τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης. 
Tέλος, οι νέοι επιλέγουν να εργαστούν σε εταιρείες με 
ουσιαστικό όραμα που φροντίζουν για τους ανθρώπους 
τους και πρεσβεύουν τις αξίες της διαφορετικότητας και 
της συμπερίληψης, της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης 
των δεξιοτήτων. Είναι εντυπωσιακό ότι για πρώτη φορά 
στα 4 τελευταία χρόνια που διεξάγεται η έρευνα, αυξήθηκε 
από 21% σε 35% το ποσοστό των millennials που θέλουν 
να επενδύσουν σε μία εταιρεία και να παραμείνουν σε 
αυτή μακροπρόθεσμα, όπως για παράδειγμα για ένα δι-
άστημα 5 χρόνων.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Γ. Πατούλης: «Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών κοινός στόχος Περιφέρειας Αττικής και Αυτοδιοίκησης Πρώτου Βαθμού»

ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ DELOIttE   
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Για να μπορούν ο Αμερικανός πανεπιστημιακός ή ο Νοτιο-
κορεάτης ερευνητής να παρακολουθήσουν ζωντανά, αλλά 
και εικονικά, το επιστημονικό πολυγεγονός «Nanotexnology 
2020», που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στη Θεσσαλο-
νίκη, οι διοργανωτές του χρειάστηκε να αναζητήσουν στην 
αγορά και να βρουν -ταυτόχρονα διαθέσιμες- περίπου 100 
κάμερες υψηλής ανάλυσης, ένα διόλου εύκολο εγχείρημα. 
Χρειάστηκε επίσης να χρησιμοποιήσουν το βέλτιστο διαθέ-
σιμο λογισμικό, το οποίο αναπτύχθηκε περαιτέρω, ώστε να 
μπορέσει να στηρίξει τον διπλό χαρακτήρα της διοργάνωσης 
-live και virtual. Επίσης, να σχεδιάσουν έξυπνα την τοποθέτη-
ση των καμερών μέσα στον χώρο και να τις συνδέσουν με την 
πειραματική πλατφόρμα «alfaview», που έχουν δημιουργή-
σει Έλληνες επιστήμονες στη Γερμανία…
Κι όλα αυτά, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, προκειμένου στην εποχή 
του social distancing λόγω Covid-19, περισσότεροι από 500 
άνθρωποι από διάφορες χώρες του πλανήτη να μπορούν 
να συνδεθούν ταυτόχρονα με τη Θεσσαλονίκη και να δουν 
live τι συμβαίνει και τι εκτίθεται στους χώρους του ιστορικού 
κτηρίου του ξενοδοχείου «Porto Palace», όπου πραγματο-
ποιούνται ταυτόχρονα έξι διαφορετικά γεγονότα στο πλαίσιο 
της Nanotexhnology 2020: το 13ο διεθνές συνέδριο για τα 
εύκαμπτα οργανικά ηλεκτρονικά ISFOE (6-9 Ιουλίου), το 17ο 
διεθνές συνέδριο για τη νανοτεχνολογία και τις νανοεπιστήμες 
(7-10 Ιουλίου), η 10η διεθνής έκθεση νανοτεχνολογίας-να-
νοεπιστημών (6-10 Ιουλίου), το 3ο διεθνές συνέδριο για την 
τρισδιάστατη εκτύπωση και την τρισδιάστατη βιοεκτύπωση 
(8-9 Ιουλίου), το 14ο θερινό σχολείο για τις νανοεπιστήμες, 
τις νανοτεχνολογίες, τα οργανικά ηλεκτρονικά και τη νανο-
ϊατρική (4-11 Ιουλίου) και το Επιχειρηματικό Φόρουμ (7-9 
Ιουλίου).
Μια διαδικασία με τεχνικές δυσκολίες και «plan B»
«Σε μια εποχή κατά την οποία περίπου το 10% των παγκόσμι-
ων ερευνητικών κεφαλαίων και της ανθρώπινης προσπάθειας 
έχουν μετακινηθεί στην έρευνα για την αντιμετώπιση του κο-
ρωνοϊού και που το 100% των συνεδρίων και εκθέσεων που 
ήταν προγραμματισμένα για το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 
ακυρώθηκαν λόγω της πανδημίας, χρειάστηκε να σκεφτούμε 
πολύ τι θα κάνουμε με τη Nanotexnology. Ο νέος κορωνοϊός 
άλλαξε στη ζωή μας πράγματα, που δεν μπορούσαμε καν να 
τα φανταστούμε τον Δεκέμβριο του 2019. Ετσι, χρειάστηκε να 
σκεφτούμε αν η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί γενικά, αν 
θα γίνει εικονικά κτλ. Γύρω στα μέσα του Απριλίου αποφα-
σίσαμε να την κάνουμε live (ζωντανά) και virtual (εικονικά). 
Είναι το πρώτο live και virtual πολυγεγονός στον κόσμο και 
για τη διοργάνωσή του χρειάστηκε να αγγίξουμε τεχνολογικά 
τα όριά μας» σημειώνει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής 
του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας του ΑΠΘ, Στέργιος Λογο-
θετίδης, καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ.

 Εξηγεί πως για να συνδεθούν οι εκατοντάδες ομιλητές -από το 
προηγούμενο και μέχρι το επόμενο Σάββατο είναι προγραμ-
ματισμένες 400 παρουσιάσεις- και οι εκατοντάδες εγγεγραμ-
μένοι επισκέπτες, χρειάστηκε να ξεπεραστούν πολλά τεχνικά 
προβλήματα, αλλά να καταρτιστεί και «σχέδιο Β», για την 
περίπτωση που κάτι δεν θα πήγαινε καλά -π.χ., λόγω υπερ-
φόρτωσης του δικτύου- όπως και έγινε: οι καταιγίδες που 
ξέσπασαν χτες στη Βόρεια Ελλάδα είχαν ως αποτέλεσμα να 
«πέσει» για 15 λεπτά η σύνδεση με το πολύ γρήγορο Ιντερνετ, 
σε μια στιγμή που μεταδίδονταν live και virtual οι εργασίες 
δύο εκ των διεθνών συνεδρίων του Nanotexnology 2020, 
καθώς και τα αποτελέσματα ερευνητικών προγραμμάτων 
νανοτεχνολογίας, με περίπου 40 ερευνητές από 10 χώρες 
να παρακολουθούν τη συνεδρία. Χρειάστηκε, όπως λέει ο 
κ.Λογοθετίδης, να χρησιμοποιηθούν τα εφεδρικά δίκτυα, που 
είχαν προβλεφθεί σε περίπτωση προβλήματος.
Χάρη σε όλη αυτή την κινητοποίηση, ένας καθηγητής στο Σι-
κάγο μπορεί να δει live τι συμβαίνει ανά πάσα στιγμή στους 
χώρους της Nanotexnology και λίγο αργότερα να κάνει ο ίδιος 
την ομιλία του και να δεχθεί ερωτήσεις όχι εκ του σύνεγγυς, 
αλλά από την πατρίδα του, όπως συνέβη σήμερα στην περί-
πτωση του Τόμας Γουέμπστερ, καθηγητή του αμερικανικού 
Northwestern University, που μίλησε ως κεντρικός ομιλητής 
πάνω στα θέματα του κορωνοϊού στο ευάριθμο κοινό μίας εκ 
των αιθουσών, αλλά ταυτόχρονα στο ευρύτερο κοινό όσων 
παρακολουθούσαν ψηφιακά, από τις οθόνες τους.
Τι παρουσιάζεται στην Expo
 Τι μπορούν όμως να δουν οι επισκέπτες (με φυσική ή εικονική 
παρουσία) της Nanotexnology 2020; Κατά τον κ.Λογοθετίδη, 
η φετινή EXPO (10η διεθνής έκθεση νανοτεχνολογίας-νανο-
επιστημών), που θα διαρκέσει ώς τις 10 Ιουλίου, είναι μεγα-
λύτερη από ποτέ σε εκθέματα και προϊόντα νανοτεχνολογίας: 
μεταξύ άλλων, παρουσιάζονται σε αυτή εύκαμπτα φωτοβολ-
ταϊκά, τα οποία τοποθετημένα στην οροφή ενός πρότυπου 
ηλεκτρικού αυτοκινήτου, μπορούν να παρέχουν δωρεάν 
ενέργεια για την ψύξη της καμπίνας των επιβατών όσο αυτό 
σταθμεύει.
Επίσης, μια έξυπνη στάση λεωφορείου, που συλλέγει ενέργεια 
από τον ήλιο κι ούσα εξοπλισμένη με θύρες USB, επιτρέπει 
στους επιβάτες να φορτίζουν τα κινητά τους όσο περιμένουν, 
ενεργειακοί υαλοπίνακες (εκτυπωμένα φωτοβολταϊκά σε 
τζάμια, π.χ., κτηρίων, που προσφέρουν ενέργεια αλλά και 
σκίαση), καθώς και προϊόντα με στόχο την αντιμετώπιση του 
νέου κορωνοϊού, όπως προστατευτικές μάσκες κι ασπίδες με 
νανοφίλτρα, αντισηπτικά τζελ και σπρέι με νανοσωματίδια, 
αλλά και προϊόντα καλλυντικών βασισμένα στην νανοτεχνο-
λογία κ.ά. 
Επίσης, στο πλαίσιο της Nanotexnology 2020 θα πραγ-
ματοποιηθεί ειδικό ψηφιακό συνέδριο για τη νανοϊατρική 

(Nanomedicine), στο οποίο ειδικοί επιστήμονες από όλο τον 
κόσμο θα αναλύσουν τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα 
γύρω από την πανδημία.
Περί ερευνητικής δραστηριότητας και ευρεσιτε-
χνιών
«Γεγονότα όπως το Nanotexnology πιστεύω ότι είναι πολύ 
σημαντικά, καθώς σε μια περίοδο που η πανδημία απέδειξε ότι 
η ελληνική οικονομία δεν μπορεί να βασίζεται μονοδιάστατα 
στον τουρισμό, είναι αναγκαία η ανάδειξη του ελληνικού αν-
θρώπινου κεφαλαίου και των δραστηριοτήτων από τις οποίες 
μπορούν να προέλθουν νέα προϊόντα και καινοτομικές λύσεις, 
και βεβαίως έσοδα για την ελληνική οικονομία» σημειώνει ο 
καθηγητής, ενώ ερωτηθείς αν στη διάρκεια της πανδημίας 
υπήρξε άνθιση της ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας 
και της κατοχύρωσης σχετικών ευρεσιτεχνιών, απαντά: «δυ-
στυχώς και σε αυτή την κρίση συνέβη ό,τι συνήθως συμβαί-
νει στην Ελλάδα. Δηλαδή, υπήρξε ερευνητική δραστηριότητα, 
αλλά μεμονωμένα, ανελήφθησαν πρωτοβουλίες κυρίως 
ατομικές, από μικρές εταιρείες και οργανισμούς, από μικρές 
πλατφόρμες, αλλά δεν έγινε κάτι συντονισμένα ώστε να αξι-
οποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα».
Υπενθυμίζεται πως όπως πρόσφατα δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 
καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ, στο διάστημα Ια-
νουαρίου- αρχών Μαρτίου 2020, με την πανδημία σε εξέλιξη, 
υποβλήθηκαν παγκοσμίως 477 αιτήσεις κατοχύρωσης ευρε-
σιτεχνίας για προϊόντα νανοτεχνολογίας και βιοτεχνολογίας, 
που σχετίζονται με την αντιμετώπιση κορωνοϊών, έναντι 469 
στο σύνολο του 2019 και μόλις 13 το 2003. Οι κορωνοϊοί άρ-
χισαν να τραβούν το ενδιαφέρον της ανθρωπότητας μετά το 
χτύπημα του SARS, αρχικά στην Ασία, το 2002-2004. Εκτοτε, 
οι ευρεσιτεχνίες για την αντιμετώπιση κορωνοϊών διέγραψαν 
ανοδική -αλλά σχετικά σταθερή- πορεία στα χρόνια που ακο-
λούθησαν, πριν αρχίσουν να διαγράφουν ξανά έντονα αυξη-
τική τροχιά το 2017-2019. Με αυτόν τον ρυθμό, παρατηρεί, 
παρότι μόλις το 5,2% των συνολικών αιτήσεων (9.217) που 
κατατέθηκαν σε 24 διαφορετικά γραφεία ευρεσιτεχνιών ανά 
την υφήλιο μέχρι σήμερα, αφορά τη νανοτεχνολογία, ο ρυθ-
μός ανάπτυξης αναμένεται να είναι εκθετικός τους επόμενους 
μήνες και χρόνια.
Η συνολική αγορά της νανοτεχνολογίας σήμερα παγκοσμίως 
αποτιμάται ως μέγεθος γύρω στα 5 τρισεκατομμύρια ευρώ. 
Στο συνολικό αυτό μέγεθος, η νανοϊατρική αντιστοιχεί, με 
βάση στοιχεία του τέλους του 2019, στα 600-700 δισ. ευρώ. 
Το μέγεθος αυτό αναμένεται να αυξηθεί αισθητά στα επόμενα 
χρόνια, έπειτα και από τις ανάγκες που ανέδειξε η πανδημία, 
αλλά και μετά τα κονδύλια που έχουν ήδη «πέσει» στην αγορά 
για την ανάπτυξη λύσεων νανοτεχνολογίας.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: NaNOtEXNOLOGy 2020, ΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΟΛΥΓΕΓΟΝΟΣ LIVE ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΟ
Με ...100 κάμερες, πειραματική πλατφόρμα και ανοδική πορεία νανοπροϊόντων για την αντιμετώπιση κορωνοϊών
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«Βάζουμε τέρμα στον παραλογισμό και στην ταλαιπωρία των 
πολιτών από τους δασικούς χάρτες», δήλωσε –σύμφωνα με 
το ΑΠΕ- ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής 
Χατζηδάκης, ύστερα από την υπογραφή της υπουργικής από-
φασης για την αναμόρφωση και εκ νέου ανάρτηση των δασι-
κών χαρτών, με την οποία τίθενται σε ισχύ οι νέες προβλέψεις 
του νέου περιβαλλοντικού νόμου. 
Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός, «βάζουμε τέρ-
μα στο παραλογισμό του κράτους, που ενώ από την εποχή 
του Ελευθέριου Βενιζέλου ή του Κωνσταντίνου Καραμανλή 
έχει παραχωρήσει, με επίσημες αποφάσεις, εκτάσεις στους 
αγρότες, θεωρώντας ότι δεν είναι δασικές, με τους δασικούς 
χάρτες, αμφισβήτησε τις ίδιες τις αποφάσεις του. Δεν είναι άλ-
λωστε τυχαίο, ότι 170.000 οικογένειες υπέβαλλαν αντιρρήσεις 
για τους δασικούς χάρτες στο ήμισυ της επικράτειας», ανέφερε 
ο υπουργός, αντιρρήσεις οι οποίες πλέον παραπέμπονται, με 
επιμέλεια της διοίκησης, ώστε να εξεταστούν ως εμπροθέ-

σμως ασκηθείσες από τις αρμόδιες Επιτροπές Εξέτασης των 
δασικών χαρτών. 
Όπως ξεκαθαρίζει ο κ. Χατζηδάκης, «με την υπουργική από-
φαση τίθενται σαφείς κανόνες κατ’ εφαρμογή του νέου νόμου 
ώστε να δοθούν απλές και δίκαιες λύσεις για το θέμα». 
Ειδικότερα, με την υπουργική απόφαση, μεταξύ των άλλων, 
καταγράφονται οι πράξεις της διοίκησης, με τις οποίες εκτάσεις 
απώλεσαν τον δασικό τους χαρακτήρα πριν το 1975 και προ-
βλέπονται οι διαδικασίες για την αναμόρφωση των δασικών 
χαρτών, που αναρτήθηκαν πριν την εφαρμογή του νέου περι-
βαλλοντικού νόμου -συμπεριλαμβανομένων των μερικώς ή 
ολικώς κυρωθέντων. Έτσι, αποτυπώνονται και οριοθετούνται 
για πρώτη φορά οι εκτάσεις που απώλεσαν το δασικό τους χα-
ρακτήρα πριν το 1975, με νόμιμες πράξεις της διοίκησης και 
διατηρούν σήμερα τη χρήση που τους αποδόθηκε, με αποτέ-
λεσμα να μη θεωρούνται ότι διέπονται από τις διατάξεις της 
δασικής νομοθεσίας. 

Μάλιστα, οι ίδιες διαδικασίες αφορούν και τους δασικούς χάρ-
τες οι οποίοι ήταν υπό ανάρτηση και τώρα αναμορφώνονται 
και μέσα στο επόμενο δίμηνο (30/9) θα αναρτηθούν. Ενώ, 
προβλέπονται επίσης οι διαδικασίες για τη γρήγορη εξέταση 
των πρόδηλων σφαλμάτων και των αντιρρήσεων. 
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις για διόρθωση των πρόδηλων 
σφαλμάτων, επί των αναρτώμενων δασικών χαρτών, υπο-
βάλλονται εφεξής αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στον διαδικτυα-
κό τόπο του Ελληνικού Κτηματολογίου μέσα σε 105 μέρες από 
την πρόσκληση που αναρτάται. 
Τέλος, όπως έκανε γνωστό το ΥΠΕΝ, κατά των εκ νέου αναρ-
τηθέντων χαρτών δύνανται να υποβάλλουν αντιρρήσεις 
-σε προθεσμία 105 ημερών - όσοι πολίτες δεν είχαν ασκήσει 
αντίρρηση, ενώ όσοι έχουν ασκήσει, δύνανται να υποβάλ-
λουν πρόσθετους ισχυρισμούς που αφορούν στη σύννομη 
αλλαγή χρήσης, σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις του 
άρθρου 48 του ν. 4685/2020.

Ξεκαθαρίζει το τοπίο με τους δασικούς χάρτες, ύστερα από από-
φαση του υπουργού ΠΕΝ Κωστή Χατζηδάκη, σύμφωνα με την 
οποία –όπως σημειώνει το ΑΠΕ- καταγράφονται οι Διοικητικές 
Πράξεις, που ενσωματώνονται πλέον στους νέους δασικούς 
χάρτες. Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, οι πράξεις αυτές γίνονται βασικό 
και αναπόσπαστο στοιχείο των δασικών χαρτών για τη σωστή 
απεικόνιση του χαρακτήρα των εκτάσεων. 
«Βάζουμε τέρμα στο παραλογισμό του κράτους, που ενώ από 
την εποχή του Ελευθέριου Βενιζέλου ή του Κωνσταντίνου Κα-
ραμανλή έχει παραχωρήσει με επίσημες αποφάσεις εκτάσεις 
στους αγρότες, θεωρώντας ότι δεν είναι δασικές, με τους δασι-
κούς χάρτες, αμφισβήτησε τις ίδιες της αποφάσεις του», δήλωσε 
χαρακτηριστικά ο ΥΠΕΝ, καθώς, περί τις 170.000 οικογένειες 
υπέβαλλαν αντιρρήσεις για τους δασικούς χάρτες στο ήμισυ της 
επικράτειας. 
 Με την υπουργική απόφαση, αποτυπώνονται και οριοθετού-
νται για πρώτη φορά οι εκτάσεις που απώλεσαν το δασικό τους 
χαρακτήρα πριν το 1975, με νόμιμες πράξεις της διοίκησης και 
διατηρούν σήμερα τη χρήση που τους αποδόθηκε, με απο-
τέλεσμα να μη θεωρούνται ότι διέπονται από τις διατάξεις της 
δασικής νομοθεσίας.
Ειδικότερα, οι εν λόγω διοικητικές πράξεις, μεταξύ άλλων, είναι 
οι εξής: 
Αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων για το σύνολο 
των εκτάσεων που επελήφθησαν, οι οποίες απέδωσαν γεωργι-
κή, κτηνοτροφική ή μικτή -γεωργοκτηνοτροφική- χρήση. 
Παραχωρητήρια αγροτικών κλήρων εκδοθέντα κατ’ εφαρμογή 
της αγροτικής νομοθεσίας. 
Αποφάσεις κύρωσης διανομών και αναδασμών για το σύνολο 
των εκτάσεων που αναφέρονται στα σχετικά κτηματολογικά 
διαγράμματα, οι οποίες φέρουν διακριτό αριθμό τεμαχίου και 
τους αποδόθηκε χρήση γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή χρή-
ση. 
Αποφάσεις υπουργού γεωργίας ή νομάρχη, δια των οποίων 

δόθηκαν άδειες για κατάτμηση - αγοραπωλησία αγροτικών 
εκτάσεων με γεωργική ή κτηνοτροφική ή μικτή χρήση. 
Αποφάσεις υπουργού Γεωργίας περί παραχώρησης γαιών σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα. 
Άδειες υπουργού Γεωργίας προς σύναψη συμφωνιών εκούσιας 
μεταβίβασης καλλιεργήσιμων εκτάσεων προς ακτήμονες καλ-
λιεργητές ή κύρωσης των ήδη συναφθεισών, σύμφωνα με τον 
Αγροτικό Κώδικα. 
 Αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων περί παραχώρησης 
αγροτικών δημοσίων κτημάτων (Ιμλιακίων), μπασταινουχικών 
κτημάτων, εξαγορασθεισών εμφυτεύσεων και εμφυτευτικών 
γαιών Κρήτης. 
Αποφάσεις διάθεσης εξαγορασθέντων από το Δημόσιο κτημά-
των, δυνάμει ειδικών νόμων. 
Ειδικά Αγροτικά Μητρώα -Αμπελουργικό και Ελαιουργικό μη-
τρώο- στα οποία περιλαμβάνονται εκτάσεις οι οποίες καταλαμ-
βάνονται από νόμιμες πράξεις της Διοίκησης. 
Διοικητικές πράξεις που αναφέρονται σε απαλλοτριώσεις και 
μεταβιβάσεις εκτάσεων με σκοπό τη βιομηχανική ή τουριστική 
ανάπτυξη ή άδειες εγκατάστασης παραγωγικών βιομηχανικών 
μονάδων ή τουριστικών μονάδων και σχετικές άδειες λειτουρ-
γίας τους, ανεξαρτήτως του οργάνου από το οποίο εκδόθηκαν. 
Επίσης, πράξεις της Διοίκησης -αποφάσεις Νομάρχη, Προεδρι-
κά Διατάγματα- καθορισμού ορίων οικισμών, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 21.11/1.12.1979 (Δ΄ 
693), 2.3/13.3.1981 (Δ  ́138) ή 24.4/3.5.1985 (Δ  ́181). 
Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, οι δασικοί χάρτες αναμορφώνονται, 
σε όποιο στάδιο της διαδικασίας κύρωσης κι αν βρίσκονται, 
προκειμένου να συμπεριλάβουν τις προβλεπόμενες διοικητικές 
πράξεις. 
Όπως ξεκαθαρίζεται, στο πλαίσιο αυτό, οι δασικοί χάρτες που 
αναρτήθηκαν πριν την ισχύ του νέου περιβαλλοντικού νόμου, 
αφού αναμορφωθούν και διορθωθούν, θα αναρτηθούν εκ 
νέου στο σύνολο τους.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις για διόρθωση των πρόδηλων σφαλ-
μάτων, επί των αναρτώμενων δασικών χαρτών, υποβάλλονται 
εφεξής αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στον διαδικτυακό τόπο του 
Ελληνικού Κτηματολογίου μέσα σε 105 μέρες από την πρό-
σκληση που αναρτάται. 
Επίσης, σε συμμόρφωση με την πρόσφατη νομολογία του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, οι δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις διόρ-
θωσης προδήλων σφαλμάτων που είχαν υποβληθεί και απορ-
ριφθεί παραπέμπονται, ώστε να εξεταστούν ως εμπροθέσμως 
ασκηθείσες αντιρρήσεις από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσε-
ων (ΕΠΕΑ) των δασικών χαρτών. 
Έτσι, οι θιγόμενοι πολίτες ανακτούν το δικαίωμα να προβάλουν 
και να εξεταστούν οι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί τους. 
 Η διαδικασία αυτή θα ακολουθείται και στις νέες αιτήσεις διόρ-
θωσης προδήλων οι οποίες πλέον δεν θα απορρίπτονται, αλλά 
θα παραπέμπονται να εξεταστούν ως αντιρρήσεις. 
 Προβλέπεται ότι, κατά των εκ νέου αναρτηθέντων χαρτών δύ-
νανται να υποβάλλουν αντιρρήσεις - σε προθεσμία 105 ημερών 
- όσοι πολίτες δεν είχαν ασκήσει αντίρρηση ενώ, όσοι έχουν 
ασκήσει, δύνανται να υποβάλλουν πρόσθετους ισχυρισμούς 
που αφορούν στη σύννομη αλλαγή χρήσης, σύμφωνα με τις 
ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4685/2020.
 Σημειώνεται τέλος, ότι για τη συλλογή των σχετικών διοικητι-
κών πράξεων μεριμνά η γενική διεύθυνση Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας. Στο πλαίσιο αυτό, θα συγκεντρωθούν από υπουργεία και 
λοιπούς φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, το ψηφιακό αρχείο δεδομένων της ΑΓΡΟΓΗ 
Α.Ε., δια του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών 
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε) 
και άλλα διαθέσιμα γεωχωρικά δεδομένα απεικόνισης διοικη-
τικών πράξεων που οφείλονται να απεικονίζονται στους νέους 
δασικούς χάρτες.

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: βΑΖΟΥΜΕ ΤΕΡΜΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

ΠΟΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ
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Θέμα: Καθορισμός των διοικητικών πράξεων, των λοιπών 
πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών και της 
διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτι-
ση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48 του ν. 4685/2020 
(Α 92) 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 48 
του ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομο-
θεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 
2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (A 92), όπως ισχύουν.
2.Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 
3889/2010 (Α 182), όπως ισχύει.
3.Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνω-
ση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (A 
133), όπως ισχύει.
4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ-
το του π.δ. 63/2005 (A 98).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνη-
σης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ-
γών» (A 121).
6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμ-
ματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών 
Τομέων Υπουργείων» (A 123).
7. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας» (A 160). 
8. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (A 112) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά-
ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις».
9. Τη σχετική εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και 
Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Απαρίθμηση διοικητικών πράξεων της περίπτω-
σης ζ της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν. 

998/1979, όπως ισχύει.
Σε εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 10 του άρθρου 
48 του ν. 4685/2020, διοικητικές πράξεις που λαμβάνονται 
υπόψη για την εφαρμογή της διάταξης της περίπτωσης ζ της 
παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 είναι, ιδίως, οι 
ακόλουθες:
1.Eγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια πόλης, πράξεις εφαρμογής, 
εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες,
2.Aποφάσεις χαρακτηρισμού οικισμού ως προϋφισταμένου 
του έτους 1923, πράξεις της Διοίκησης περί χαρακτηρισμού 
οικισμού ως προϋφισταμένου του έτους 1923, αποφάσεις 
χαρακτηρισμού οικισμού μέχρι 2.000 κατοίκων, ιδίως σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων της 
21.11/1.12.1979 (Δ 693), της 2.3/13.3.1981 (Δ 138) ή της 
24.4/3.5.1985 (Δ 181).
3.Προεδρικά διατάγματα του άρθρου 14 του ν. 947/1979 (A 
169).
4.Πράξεις οριοθέτησης καθώς και πράξεις πολεοδόμησης 
- ρυμοτόμησης και τα διαγράμματα αυτών, των Οργανω-
μένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών 
Δραστηριοτήτων (ήτοι Βιομηχανικών Περιοχών, που οργα-
νώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4458/1965 (Α` 33), 
όπως τροποποιήθηκε με το ν. 742/1977 (Α` 319), ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, 
ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεων και άλλων μορφών Βιομηχανικών και 
Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ), που οργανώθηκαν σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν. 2545/1997 (Α` 254) καθώς και 
Επιχειρηματικών Πάρκων της παραγράφου 1 εδάφια α`, β`, 
γ`, δ`, ε` του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (Α` 143). 
5.Ισχύουσεςάδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, οικοδο-
μικές άδειες ή άλλες άδειες ή διοικητικές πράξεις που καλύ-
πτονται από το τεκμήριο νομιμότητας για βιομηχανικές ή 
βιοτεχνικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται σε ζώνες 
οικιστικού ελέγχου του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α` 33), 
συνοδευόμενες από  βεβαιώσεις ή άλλα έγγραφα πληροφο-
ριακού χαρακτήρα του αρμοδίου Δασάρχη ή του Διευθυντή 
Δασών, ότι τα ακίνητα των ως άνω εγκαταστάσεων δεν εμπί-
πτουν σε δάσος ή δασική έκταση.

Άρθρο 2
Απαρίθμηση διοικητικών πράξεων της παραγρά-
φου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει
Α. Σε εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 10 του άρθρου 
48 του ν. 4685/2020, διοικητικές πράξεις που λαμβάνονται 
υπόψη για την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 7 του 
άρθρου 3 του ν. 998/1979 είναι, ιδίως, οι ακόλουθες:

1. Αποφάσεις των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων για το σύ-
νολο των εκτάσεων που επελήφθησαν (παραχωρηθέντα 
κληροτεμάχια, εξαιρεθείσες υπέρ ιδιοκτητών εκτάσεις, ιδιο-
κτησίες που εξαιρέθηκαν στο σύνολό τους υπέρ ιδιοκτητών, 
καθώς και διαθέσιμες και κοινόχρηστες εκτάσεις), οι οποίες 
απέδωσαν αγροτική, γεωργική, κτηνοτροφική ή μικτή (γε-
ωργοκτηνοτροφική) χρήση.
2. Παραχωρητήρια αγροτικών κλήρων εκδοθέντα κατ’ εφαρ-
μογή της αγροτικής νομοθεσίας.
3. Αποφάσεις κύρωσης διανομών και αναδασμών για το 
σύνολο των εκτάσεων που αναφέρονται στα σχετικά κτημα-
τολογικά διαγράμματα, οι οποίες φέρουν διακριτό αριθμό τε-
μαχίου και τους αποδόθηκε χρήση γεωργική, κτηνοτροφικήή 
μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) χρήση.
4. Αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας ή Νομάρχη, εκδοθεί-
σες κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 του από 3.9.1924 νομοθε-
τικού διατάγματος που κυρώθηκε με το άρθρο Μόνο του ν. 
3250/1924 (Α 324), με τις οποίες χορηγήθηκαν άδειες για κα-
τάτμηση - αγοραπωλησία αγροτικών εκτάσεων με αγροτική, 
γεωργική ή κτηνοτροφική ή μικτή (γεωργοκτηνοτροφική) 
χρήση.
5. Αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας περί παραχώρησης 
γαιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα.
6. Άδειες του Υπουργού Γεωργίας για σύναψη συμφωνιών 
εκούσιας μεταβίβασης καλλιεργήσιμων εκτάσεων προς 
ακτήμονες καλλιεργητές ή κύρωσης των ήδη συναφθεισών 
σύμφωνα με τον Αγροτικό Κώδικα.
7. Aποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων περί παραχώ-
ρησης αγροτικών δημοσίων κτημάτων (Ιμλιακίων), μπα-
σταινουχικών κτημάτων, εξαγορασθεισών εμφυτεύσεων και 
εμφυτευτικών γαιών Κρήτης.
8. Αποφάσεις διάθεσης εξαγορασθέντων από το Δημόσιο κτη-
μάτων δυνάμει ειδικών νόμων.
9. Ειδικά Αγροτικά Μητρώα (Αμπελουργικό και Ελαιουργικό 
μητρώο), στα οποία περιλαμβάνονται εκτάσεις, οι οποίες κα-
ταλαμβάνονται από πράξεις της Διοίκησης, με παραπομπή σε 
αυτές.
10. Διοικητικές πράξεις που αναφέρονται σε απαλλοτριώσεις 
και μεταβιβάσεις εκτάσεων με σκοπό την βιομηχανική ή 
τουριστική ανάπτυξη ή άδειες εγκατάστασης παραγωγικών 
βιομηχανικών μονάδων ή τουριστικών μονάδων και σχετικές 
άδειες λειτουργίας τους, ανεξαρτήτως του οργάνου από το 
οποίο εκδόθηκαν. 
Συνέχεια στη σελ. 17

Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
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Συνέχεια από τη σελ. 16

Β. Για τη λήψη υπόψη - σε εφαρμογή της παραγράφου 
10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 – των διοικητικών 
πράξεων του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 7 του 
άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει (οικοδομικές 
άδειες προ του 1975), προσκομίζονται από τους ενδιαφε-
ρόμενους στην αρμόδια Δασική Υπηρεσία, εντός προθε-
σμίας τριάντα (30) ημερών από την, έκδοση της σχετικής 
πρόσκλησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της 
παρούσας τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία:
1.Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.
2.Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη 
δήλωση αρμόδιου μηχανικού ότι το υπόψη κτίσμα ή τμή-
μα αυτού έχει κατασκευαστεί κατ’ εφαρμογή άδειας που 
δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί.
3.Αποτύπωση της αναγκαίας επιφάνειας για την εφαρμο-
γή της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας από ιδιώτη μη-
χανικό σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα στο προ-
βολικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87, με επιπρόσθετη βεβαίωση για 
τα όρια αρτιότητας που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης 
της εν λόγω οικοδομικής άδειας, βάσει του θεωρημένου 
τοπογραφικού διαγράμματος που τη συνοδεύει.
H προσκόμιση των ανωτέρω στοιχείων δεν απαιτείται, αν 
έχουν ήδη συνυποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο αντιρ-
ρήσεις του κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη, με τις 
οποίες σκοπείται η εξαίρεση από το δασικό χάρτη της 
υπόψη έκτασης για τον ανωτέρω λόγο (ήτοι ως απολύτως 
αναγκαίας για την εφαρμογή οικοδομικής άδειας προ του 
1975, που δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί).
Γ. Για τη λήψη υπόψη - σε εφαρμογή της παραγράφου 
10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 – των διοικητικών 
πράξεων του πέμπτου εδαφίου της παρ 7. του άρθρου 3 
του ν. 998/1979, όπως ισχύει (οικοδομικές άδειες εκδο-
θείσες πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4030/2011), προ-
σκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους στην αρμόδια 
Δασική Υπηρεσία, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών 
από τηνέκδοση της σχετικής πρόσκλησης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 6 της παρούσας, τα ακόλουθα απο-
δεικτικά στοιχεία:
1.Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.
2.Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη 
δήλωση αρμόδιου μηχανικού ότι η υπόψη άδεια δεν έχει 
ανακληθεί ή ακυρωθεί ακόμα και αν δεν έχει υλοποιηθεί.
3.Βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης ή υπεύθυνη 
δήλωση αρμόδιου μηχανικού για τα όρια αρτιότητας που 

ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της εν λόγω οικοδομικής 
άδειας, βάσει τουθεωρημένου τοπογραφικού διαγράμμα-
τος που τη συνοδεύει.
4.Αποτύπωση της αναγκαίας επιφάνειας για την εφαρ-
μογή της συγκεκριμένης οικοδομικής άδειας από ιδιώτη 
μηχανικό σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα στο 
προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
H προσκόμιση των ανωτέρω στοιχείων δεν απαιτείται, αν 
έχουν ήδη συνυποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο αντιρ-
ρήσεις του κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη, με τις 
οποίες σκοπείται η εξαίρεση από το δασικό χάρτη της 
υπόψη έκτασης για τον ανωτέρω λόγο (ήτοι ως απολύτως 
αναγκαίας για την εφαρμογή οικοδομικής άδειας προ της 
έναρξης ισχύος του ν. 4030/2011, που δεν έχει ανακληθεί 
ή ακυρωθεί, ακόμα και αν δεν έχει υλοποιηθεί). 

Άρθρο 3
Στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για 
τη διακρίβωση της πλήρωσης των προϋποθέ-
σεων της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 
998/1979, όπως ισχύει
Για τη διαπίστωση της απώλειας του δασικού χαρακτήρα 
της έκτασης πριν τις 11.6.1975 λαμβάνεται υπόψη κατ’ 
αρχήν η ημερομηνία έκδοσης της μνημονευόμενης διοι-
κητικής πράξης, καθώς και ταστοιχεία της παραγράφου 
10 του άρθρου 48 ν. 4685/2020 (Α 92) και, επιπροσθέ-
τως, οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο στοιχείο διαθέτει η 
υπηρεσία. 
Το σύνολο της έκτασης εντός των εξωτερικών οριογραμ-
μών της διοικητικής πράξης λαμβάνει χαρακτηρισμό πα-
λαιότερης κατάστασης, ο οποίος συμπληρώνεται από τα 
στοιχεία που προκύπτουν από την φωτοερμηνεία των αε-
ροφωτογραφιών πρόσφατης λήψης αλλά και τη διαχρονι-
κή εξέταση αεροφωτογραφιών, σύμφωνα με τους όρους 
που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 158576/1579/12-7-
2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας (Β 2373).
Στη συνέχεια εξετάζεται η διατήρηση της αποδοθείσας 
χρήσης ως κατωτέρω: 
Η διαπίστωση της διατήρησης της χρήσης, η οποία απο-
δόθηκε στην έκταση με τις ανωτέρω πράξεις της διοίκη-
σης, βασίζεται στην εξέταση υπαγωγής των εκτάσεων στις 
εξής τρεις διακριτές κατηγορίες:
1) Αυτές που φέρουνστο δασικό χάρτη  χαρακτηρισμό ΔΑ. 
Προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ως Α σήμερα νοείται η γε-
ωργική χρήση, θα ελέγχεται κατ’ αρχήν το χαρτογραφικό 

υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεξαρτήτως εάν οι εκτάσεις 
ενεργοποιούν ή όχι δικαιώματα ενίσχυσης και θα τίθεται 
πρωτεύων χαρακτηρισμός ΑΑ με ειδική δευτερεύουσα 
πληροφορία στον  δασικό χάρτη ότι καταλαμβάνονται 
από πράξεις τις διοίκησης.
2) Αυτές που φέρουν στο δασικό χάρτη χαρακτηρισμό ΧΧ. 
Ο χαρακτηρισμός παραμένει χωρίς εξέταση της χρήσης 
τους, με ειδική δευτερεύουσα πληροφορία στον  δασικό 
χάρτη ότι καταλαμβάνονται από πράξεις τις διοίκησης.  
3) Αυτές που φέρουν στο δασικό χάρτη χαρακτηρισμό ΔΔ. 
Προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι εκτάσεις χρησιμοποι-
ούνται σήμερα για κτηνοτροφικό σκοπό (βόσκηση), θα 
ελέγχεται κατ’ αρχήν η Εθνική Γεωγραφική/Πληροφορι-
ακή Βάση Δεδομένων (ΕΓΠΒΔ) με την ονομασία «Βοσκή-
σιμες Γαίες της Ελλάδας» του ν. 3651/2015 (Α 164) και, 
στην περίπτωση που η Βάση Δεδομένων δεν είναι πλήρης 
ή επαρκής (με την έννοια της μη συμπερίληψης των ιδι-
ωτικών εκτάσεων), θα ελέγχονται έτερα χαρτογραφικά 
δεδομένα που χρησιμοποιούνται, όπως: τα χαρτογραφικά 
δεδομένα της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστα-
σίας Δασών Υ.Π.ΕΝ., το Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτε-
μαχίων (LPIS – GIS) του ΟΠΕΚΕΠΕ ή άλλες πηγές συμβα-
τές με το Σύστημα αυτό και τα γεωχωρικά δεδομένα που 
προκύπτουν από τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης και, 
ιδίως για τις ιδιωτικές εκτάσεις, οι ετήσιες δηλώσεις ενί-
σχυσης για τις εν λόγω εκτάσεις και η συμπερίληψή τους 
στο Ολοκληρωμένο Σύστημα (Ο.Σ.) του ΟΠΕΚΕΠΕ, οποτε-
δήποτε από το έτος 2009 έως σήμερα.Για το διάστημα από 
την έκδοση της παρούσας και μέχρι την ολοκλήρωση της 
συμπλήρωσης της Εθνικής Γεωγραφικής Πληροφοριακής 
Βάσης Δεδομένων (ΕΓΠΒΔ), με την ονομασία «Βοσκήσι-
μες Γαίες της Ελλάδας», και προκειμένου να διαπιστωθεί 
αν οι εκτάσεις χρησιμοποιούνται σήμερα για κτηνοτροφι-
κό σκοπό (βόσκηση), θα χρησιμοποιούνται τα διαθέσιμα 
χαρτογραφικά δεδομένα, ήτοι το Σύστημα Αναγνώρισης 
Αγροτεμαχίων (LPIS-GIS) καθώς και το Ολοκληρωμένο 
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), προκειμένου 
για τις ιδιωτικές εκτάσεις, οποτεδήποτε από το έτος 2009 
έως σήμερα.
Στις ανωτέρω εκτάσεις ο χαρακτηρισμός παραμένει με 
ειδική δευτερεύουσα πληροφορία στο  δασικό χάρτη ότι 
καταλαμβάνονται από πράξεις τις διοίκησης και ασκού-
νται ελεύθερα δικαιώματα βόσκησης από τους ιδιοκτήτες 
τους ή μισθωτές.
Συνέχεια στη σελ. 18

Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
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Συνέχεια από τη σελ. 17

Άρθρο 4
Απεικόνιση διοικητικών πράξεων της περίπτωσης 
ζ των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 3 του ν. 
998/1979, όπως ισχύει, στους δασικούς χάρτες
Α. Διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ της παραγράφου 6 
του άρθρου 3 του ν. 998/1979.
1. Στις περιπτώσεις εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών ή 
ρυμοτομικών σχεδίων, δεν καταρτίζεται «Ιστορικός Ορθο-
φωτοχάρτης 1945 (1960)» ούτε «Δασικός Χάρτης», ως υπα-
γόμενες στην παράγραφο 2α’ του άρθρου 23, ν. 3889/2010 
(A 182). Τα πολύγωνα των περιοχών αυτών, λαμβάνουν 
ως πρωτεύοντα χαρακτηρισμό τον κωδικό «ΣΠ» (πεδίο 
KATHGORDX του δασικού χάρτη) και εξαιρούνται περαιτέρω 
της κατάρτισης του δασικού χάρτη.
2. Στις λοιπές περιπτώσεις της περίπτωσης ζ της παραγράφου 
6 (άρθρο 1 της παρούσης) του άρθρου 3 του ν. 998/1979, 
τα πολύγωνα λαμβάνουν πρωτεύοντα χαρακτηρισμό «ΣΒ» 
και απεικονίζονται με κίτρινο περίγραμμα και κίτρινη δια-
γράμμιση στο δασικό χάρτη. Τυχόν εκδοθείσες διοικητικές 
πράξεις εντός των περιοχών, που προβλέπονται κατά την 
κατάρτιση του δασικού χάρτη, περιλαμβάνονται στα πεδία 
KATHGORAL1, KATHGORAL2 και LANDTYPE.
Β. Διοικητικές πράξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 7 
του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Παράγραφος Α του άρθρου 
2 της παρούσης)
Λαμβάνονται υπόψη και υλοποιούνται επί των ενιαίων χαρ-
τογραφικών υποβάθρων του φορέα «Ελληνικό Κτηματολό-
γιο» τα όρια των διαγραμμάτων των διοικητικών πράξεων 
των ως άνω περιπτώσεων. 
1. Για την απεικόνιση των εκτάσεων των περιπτώσεων 1 έως 
3 της παραγράφου Α του άρθρου 2 της παρούσης, τηρουμέ-
νων των σχετικών προϋποθέσεων:
Διαχωρίζονται οι εκτάσεις όπου το έτος της διοικητικής πρά-
ξης είναι μικρότερο ή ίσο του έτους 1975 (YEAR<=1975).
Το εξωτερικό όριο των ανωτέρω εκτάσεων προσαρμόζεται 
στα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα του φορέα «Ελληνικό 
Κτηματολόγιο» και λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να μην τέ-
μνουν φυσικά όρια (ρέματα, λίμνες, ακτογραμμή, κ.λπ.) και 
όρια αγροτεμαχίων. Γενικά, κατά την τεχνική εφαρμογή της 
διοικητικής πράξης, εκτελείται φωτοερμηνευτική προσαρ-

μογή των ορίων επί του «Ιστορικού Ορθοφωτοχάρτη 1945 
(60)», λαμβάνοντας υπόψη φυσικά όρια (ρέματα κλπ), τε-
χνικά χαρακτηριστικά εδάφους (δρόμοι, αρδευτικά κανάλια 
κλπ) και λοιπά στοιχεία χρήσεων γης (διαμορφωμένοι αγροί, 
βοσκότοποι, χερσολίβαδα, χέρσοι αγροί) που ανάγονται στη 
συγκεκριμένη χρονολογία.
Από τις ανωτέρω εκτάσεις, εντοπίζονται τα πολύγωνα που 
καταγράφηκαν ως χέρσα, χερσολίβαδα, αγροί, οικόπεδα, 
βοσκότοποι, αμπέλια, κήποι, Εκκλησίες, νεκροταφεία, πλα-
τείες, σχολεία, χώροι ύδρευσης, γήπεδα, αλώνια, λάκκοι, 
αυλές, μωρεόκηποι, χέρσα πρανή, γεωτρήσεις, τεμένη, 
συνοικισμοί, φυτώρια-φυτείες, κτίρια, αγροτικά ιατρεία, τά-
φροι, αναχώματα, αυλαγοειδή, ιχθυοτροφεία, αλυκές, έργα 
του Δημοσίου, φυλάκια, ηρώα ή δενδρώνες (PARCELTYPE 
= 1-χέρσο, 2-χερσολίβαδο, 3-αγρός, 4-οικόπεδο, 6-βοσκό-
τοπος, 11-αμπέλι, 12-κήπος, 15-Εκκλησία, 16-νεκροταφείο, 
17-πλατεία, 18-σχολείο, 20-χώρος ύδρευσης, 21-γήπεδο, 
22- αλώνι, 23-λάκκος, 24-αυλή, 27-μωρεόκηπος, 28-χέρσο 
πρανές, 29-γεώτρηση, 32-τέμενος, 33-συνοικισμός, 34-φυ-
τώριο/φυτεία, 35-κτίριο, 38-αγροτικό ιατρείο, 39-τάφρος-α-
νάχωμα-αυλακοειδές, 41-ιχθυοτροφείο, 42-αλυκή, 45-έργο 
Δημοσίου, 46-φυλάκιο, 47-ηρώο και 48-δενδρώνας). 
Εκτάσεις εντός αυτών ενοποιούνται: απαλείφονται επικαλύ-
ψεις, κενά, οδοί μεταξύ εκτάσεων και επιλύονται τοπολογικά 
σφάλματα.
Στις ανωτέρω εκτάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται όλα ανε-
ξαιρέτως τα πολύγωνα με STATUSD=96, ο χαρακτηρισμός 
της παλαιότερης κατάστασης στο «Δασικό Χάρτη», αποδίδε-
ται ως ανωτέρω κατ` άρθρο 3 και λαμβάνουν ειδικό κωδικό 
ως εξής: Για μεν τα κληροτεμάχια: «Landtype 20: «Εντός ορί-
ων εποικισμού. Κληροτεμάχια», για τα υπόλοιπα πολύγωνα 
που βρίσκονται εντός εποικισμού «Landtype 1: «Εντός ορίων 
εποικισμού» και για τις υπόλοιπες εκτάσεις της Απαλλοτρίω-
σης , έχουσες STATUSD=96, ήτοι εξαιρεθείσες υπέρ ιδιοκτη-
τών εκτάσεις και ιδιοκτησίες: «Landtype 28: «Εκτάσεις που 
απώλεσαν το δασικό τους χαρακτήρα βάσει πράξεων της 
Διοίκησης με τεκμήριο νομιμότητας». Πραγματοποιείται φω-
τοερμηνεία των αεροφωτογραφιών πρόσφατης λήψης αλλά 
και διαχρονική εξέταση αεροφωτογραφιών, επίγειος έλεγχος, 
όπου απαιτείται, και απόδοση των ορίων και χαρακτηρισμών 
της παρούσας κατάστασης στο «Δασικό Χάρτη». 
Τυχόν εκδοθείσες διοικητικές πράξεις εντός των περιοχών που 

προβλέπονται κατά την κατάρτιση του δασικού χάρτη, περι-
λαμβάνονται στα πεδία KATHGORAL1, KATHGORAL2.
Για την απεικόνιση στο δασικό χάρτη εκτάσεων περιλαμβα-
νόμενων σε διανομές και αναδασμούς που καταλήφθηκαν 
από τις διατάξεις του ν. 4061/2012, ισχύουν οι διατάξεις της 
παραγράφου 3.7.3 της 158576/1579/04.07.2017 απόφασης 
του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου υπο-
λογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών για τις εργασίες κατάρ-
τισης δασικών χαρτών» (Β 2373).
2. Για την απεικόνιση των εκτάσεων των περιπτώσεων 4 έως 
10 της παραγράφου Α του άρθρου 2 της παρούσης, τηρουμέ-
νων των σχετικών προϋποθέσεων:
Στις περιπτώσεις των ανωτέρω εκτάσεων ο χαρακτηρισμός 
της παλαιότερης κατάστασης στο «Δασικό Χάρτη», αποδί-
δεται ως ανωτέρω κατ` άρθρο 3 και λαμβάνουν ειδικό κω-
δικό «Landtype28: «Εκτάσεις που απώλεσαν το δασικό τους 
χαρακτήρα βάσει πράξεων της Διοίκησης με τεκμήριο νομι-
μότητας». Πραγματοποιείται φωτοερμηνεία των αεροφω-
τογραφιών πρόσφατης λήψης αλλά και διαχρονική εξέταση 
αεροφωτογραφιών και επίγειος έλεγχος, όπου απαιτείται, και 
απόδοση των ορίων και χαρακτηρισμών της παρούσας κατά-
στασης στο «Δασικό Χάρτη». 
Τυχόν εκδοθείσες διοικητικές πράξεις εντός των περιοχών, 
που προβλέπονται κατά την κατάρτιση του δασικού χάρτη, 
περιλαμβάνονται στα πεδία KATHGORAL1, KATHGORAL2.
Γ. Οικοδομικές άδειες της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 
998/1979 (παράγραφοι Β και Γ του άρθρου 2 της παρούσας):
Με την προσκόμιση των κατά τις παραγράφους Β και Γ του 
άρθρου 2 της παρούσας, στοιχείων, τα πολύγωνα εντός της 
αναγκαίας επιφάνειας για την εφαρμογή της οικοδομικής 
άδειας, λαμβάνουν πρωτεύοντα χαρακτηρισμό ΑΑ και λαμ-
βάνουν ειδικό κωδικό Landtype28: «Εκτάσεις που απώλεσαν 
το δασικό τους χαρακτήρα βάσει πράξεων της διοίκησης με 
τεκμήριο νομιμότητας».
Τυχόν εκδοθείσες διοικητικές πράξεις εντός των περιοχών, 
που προβλέπονται κατά την κατάρτιση του δασικού χάρτη, 
περιλαμβάνονται στα πεδία KATHGORAL1, KATHGORAL2.

Συνέχεια στη σελ. 19

Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
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Συνέχεια από τη σελ. 18

Οι γεωχωρικές βάσεις δεδομένων του φορέα «Ελληνικό 
Κτηματολόγιο» επί των οποίων θα απεικονίζεται το σύνολο 
των γεωχωρικών ορίων των ανωτέρω διοικητικών πράξε-
ων, καθώς οι αλφαριθμητικές τους πληροφορίες (χαρακτη-
ρισμοί) θα συνδέονται σε πραγματικό χρόνο (Synchronοus) 
με τη γεωχωρική βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε 
να μεταφέρεται το σύνολο των δεδομένων αυτών και να 
λαμβάνονται υπόψη τόσο στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Δι-
αχείρισης και Ελέγχου, όσο και στο Σύστημα Αναγνώρισης 
Αγροτεμαχίων.
Λαμβάνονται υπόψη και υλοποιούνται επί των ενιαίων χαρ-
τογραφικών υποβάθρων του φορέα «Ελληνικό Κτηματολό-
γιο» τα εξωτερικά όρια των διαγραμμάτων των διοικητικών 
πράξεων των ως άνω περιπτώσεων. 

Άρθρο 5
Συλλογή διοικητικών πράξεων που πρέπει να πε-
ριλαμβάνονται στους δασικούς χάρτες και ιεράρ-
χησή τους
Με μέριμνα της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών 
της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συλλέγονται 
από Υπουργεία και λοιπούς φορείς της Κεντρικής Κυβέρ-
νησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης το ψηφιακό αρχείο 
δεδομένων της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε., το οποίο περιήλθε στον Ορ-
γανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε) σύμφω-
να με τη διάταξη της περίπτωσης γγ’ της υποπαραγράφου 
β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3895/2010 (A 
206), όπως ισχύει και λοιπά γεωχωρικά δεδομένα απεικό-
νισης διοικητικών πράξεων, που διαθέτουν και πρέπει να 
απεικονίζονται στους δασικούς χάρτες.
Τα ανωτέρω δεδομένα διατίθενται περαιτέρω στις Διευθύν-
σεις Δασών, προκειμένου να απεικονισθούν στους δασικούς 
χάρτες, εφόσον αποτελούν ψηφιοποιημένες απεικονίσεις 
διοικητικών πράξεων, με σαφή και διακριτή αναφορά στα 
στοιχεία της πράξης και στο έτος έκδοσης τους και είναι σε 
διανυσματική μορφή, γεωαναφερμένες σε ΕΓΣΑ ’87.
Σε περίπτωση αμφιβολιών ως προς τη θέση, τα διαθέσιμα 
ψηφιακά αρχεία, ιεραρχούνται ως κάτωθι:
1.Στοιχεία από ψηφιακά αρχεία φορέων που εξέδωσαν τις 
πράξεις,

2.Το ψηφιακό αρχείο δεδομένων της ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.,
3.Θέση επί των ενιαίων χαρτογραφικών υποβάθρων «Ελ-
ληνικού Κτηματολογίου»,
4.Στοιχεία «Ελληνικού Κτηματολογίου»,
5.Στοιχεία που προσκομίζονται από πολίτες,
6.Μητρώα που περιλαμβάνουν τις διοικητικές πράξεις.
Σε περίπτωση αμφιβολιών, εφόσον τα διαθέσιμα ψηφιακά 
αρχεία των γεωχωρικών απεικονίσεων των διοικητικών 
πράξεων φορέων, υπηρεσιών και του Κτηματολογίου 
παρουσιάζουν αποκλίσεις ως προς τη θέση και τα όρια, οι 
Διευθύνσεις Δασών οφείλουν αρμοδίως να συνεκτιμήσουν 
τα δεδομένα και την υφιστάμενη κατάσταση κατά περίπτω-
ση, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του 
άρθρου 48.

Άρθρο 6
Πρόσκληση για προσκόμιση ατομικών διοικητι-
κών πράξεων.
Με μέριμνα της Διεύθυνσης Δασών εκδίδεται ανακοίνω-
ση-πρόσκληση, για την προσκόμιση από τους ενδιαφερό-
μενους των στοιχείων που αφορούν σε ατομικές διοικητικές 
πράξεις της περίπτωσης ζ της παραγράφου 6 και της παρα-
γράφου 7 του άρθρου 3 ν. 998/1979, που εξειδικεύονται 
στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας, εντός δεκαπέντε (15) ημε-
ρών, από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
Προκειμένου να δοθεί η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη δη-
μοσιότητα, η πρόσκληση αναρτάται σε εμφανή θέση στην 
οικεία Διεύθυνση Δασών και στο οικείο Δασαρχείο. Επίσης, 
αποστέλλεται από τη Διεύθυνση Δασών στους οικείους 
πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α., με μέριμνα των οποίων δημοσι-
οποιείται στους χώρους των γραφείων τους. Επιπλέον, 
εκδίδεται δελτίο τύπου από τον Συντονιστή της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης, το οποίο αποστέλλεται κατ’ ελάχιστον 
στα ΜΜΕ της περιφερειακής ενότητας και στη Δημόσια 
Τηλεόραση. Ομοίως, με μέριμνα και δαπάνες της αρμόδιας 
Διεύθυνσης Δασών, εφόσον υπάρχουν πιστώσεις, η ανα-
κοίνωση-πρόσκληση μπορεί να δημοσιεύεται σε τοπικές 
εφημερίδες της οικείας περιφερειακής ενότητας και της πε-
ριφέρειας. Επιπροσθέτως, αναρτάται στις ιστοσελίδες του 
Υ.Π.ΕΝ., της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του ν.π.δ.δ. 
«Ελληνικό Κτηματολόγιο».
Κατά την ανάρτηση του δασικού χάρτη υπάρχει ειδική ανα-
φορά στη σχετική πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων, 
στην, επιπλέον, κατάθεση των στοιχείων που αναφέρονται 

άρθρα 1 και 2 της παρούσας, ως πρόδηλα σφάλματα. 
Άρθρο 7
Αναμόρφωση και τροποποίηση δασικών χαρτών
Οι δασικοί χάρτες αναμορφώνονται σε εφαρμογή της πα-
ραγράφου 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020, σε όποιο 
στάδιο αυτοί βρίσκονται, προκειμένου να συμπεριλάβουν 
τις διοικητικές πράξεις των άρθρων 1 και 2.
Οι δασικοί χάρτες που αναρτήθηκαν πριν την ισχύ του ν. 
4685/2020, συμπεριλαμβανομένων των μερικώς ή ολικώς 
κυρωθέντων, μετά την κατά τα ανωτέρω αναμόρφωση 
και τροποποίηση, αναρτώνται εκ νέου στο σύνολό τους, 
συμπεριλαμβανομένων και των μη αναμορφωθέντων 
τμημάτων τους Προκειμένου για την εκ νέου ανάρτησή 
τους, ο δασικός χάρτης προς ανάρτηση επανακωδικοποιεί-
ται, λαμβάνοντας νέο Δασικό Κωδικό Αριθμό, σε συνέχεια 
αυτού που αφορούσε η προηγηθείσα ανάρτηση. Τα πεδία 
που προσδιορίζουν τη γεωμετρία των πολυγώνων της νέας 
ανάρτησης (εμβαδόν, περίμετρος, τετμημένη κεντροειδούς 
και τεταγμένηκεντροειδούς), ενημερώνονται με βάση τη 
νέα γεωμετρία τους, όπως έχει προκύψει μετά την επεξερ-
γασία τους. 
Αντιρρήσεις, η εξέταση των οποίων εκκρεμεί, για εκτάσεις, 
οι οποίες, μετά την κατά τα ανωτέρω αναμόρφωση των δα-
σικών χαρτών, δεν περιλαμβάνονται πλέον στους δασικούς 
χάρτες ως δασικές εν γένει εκτάσεις, δεν εξετάζονται από τις 
ΕΠ.Ε.Α., κατόπιν ενημέρωσης του ενδιαφερόμενου από τις 
οικείες Διευθύνσεις Δασών.
Κατά τα λοιπά, για την εξέταση των  λοιπών εκκρεμών 
αντιρρήσεων, θα λαμβάνονται υπόψη  οι λόγοι που επικα-
λείται ο ενδιαφερόμενος και  αφορούν στη σύννομη αλλαγή 
χρήσης με βάση πράξεις τις διοίκησης κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 48 του νόμου  4685/2020 (Α` 92).  Νέοι ισχυ-
ρισμοί που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος με το ανωτέρω 
περιεχόμενο δύνανται να προβάλλονται εγγράφως στην 
οικεία διεύθυνση δασών τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες 
πριν από την  ορισθείσα ημερομηνία εξέτασης των αντιρρή-
σεων.  Η οικεία Διεύθυνση Δασών δύναται να υποβάλει επί 
των ανωτέρω ισχυρισμών συμπληρωματική εισήγηση προ 
πέντε (5) ημερών πριν την ορισθείσα ημερομηνία εξέτασης 
των αντιρρήσεων, προκειμένου να λάβει γνώση αυτής ο 
ενδιαφερόμενος.

Συνέχεια στη σελ. 20

Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

20

Συνέχεια από τη σελ. 19

Άρθρο 8
Διαχείριση προδήλων σφαλμάτων
Αιτήσεις προδήλων σφαλμάτων, επί αναρτώμενων δασι-
κών χαρτών υποβάλλονται στο εξής, αποκλειστικά ηλε-
κτρονικά στον ειδικό δικτυακό τόπο της παραγράφου 11 
του άρθρου 13 ν. 3889/2010, μέχρι την ημερομηνία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 15 ν. 3889/2010.
Η εξέταση των αιτημάτων ολοκληρώνεται εντός της 
προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 
3889/2010.
Εάν τα προβαλλόμενα σ’ αυτές σφάλματα δεν εμπί-
πτουν στην περιοριστική απαρίθμηση της υπ’ αρ. 
153394/919/2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος (Β’ 1366), η αρμόδια Διεύθυνση Δα-
σών διαβιβάζει τη σχετική αίτηση προς την αρμόδια Επι-
τροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) προκειμένου να 
εξετασθεί ως υποβληθείσα αντίρρηση, κοινοποιώντας το 
σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο προς τον ενδιαφερόμενο 
και παρέχοντας προθεσμία τριάντα (30) ημερών για την 
καταβολή του σχετικού παραβόλου, στις περιπτώσεις που 
αυτό προβλέπεται. Εάν καταβληθεί το παράβολο εντός 
της ως άνω προθεσμίας ή εάν, βάσει της φύσεως του προ-
βαλλομένου σφάλματος, δεν απαιτείται η καταβολή πα-
ραβόλου, το αίτημα για διόρθωση προδήλου σφάλματος 
λογίζεται ως υποβληθείσα αντίρρηση και επέρχονται όλες 
οι σχετικές συνέπειες αναδρομικά από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης.

Άρθρο 9
Διαχείριση απορριφθέντων προδήλων σφαλμά-
των επί ήδη αναρτηθέντων δασικών χαρτών
Για τις αιτήσεις προδήλων σφαλμάτων που είχαν υπο-
βληθεί κατά ήδη αναρτημένων δασικών χαρτών, εντός 
της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 15 ν. 
3889/2010 και είχαν απορριφθεί, ρητά ή σιωπηρά, προ-
κειμένου να διαβιβαστούν στις ΕΠ.Ε.Α. για εξέτασή τους 
ως αντιρρήσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 
15 και 16 ν. 3889/2010, ιδίως ως προς την υποχρέωση 
καταβολής του ειδικού τέλους, στις περιπτώσεις που απαι-
τείται, καθώς και την αναγραφή των γεωγραφικών συ-
ντεταγμένων της περικλειόμενης έκτασης, εφόσον αυτές 
δεν είχαν προσκομισθεί κατά την υποβολή του αιτήματος 
διόρθωσης προδήλου σφάλματος.
Στον ειδικό δικτυακό τόπο της παραγράφου 11 του άρ-
θρου 13 ν. 3889/2010, δημιουργείται ειδική λειτουργι-

κότητα αυτεπάγγελτης μετατροπής αιτήσεως προδήλου 
σφάλματος σε αντίρρηση και δίνεται η δυνατότητα κατα-
βολής του ειδικού τέλους της παραγράφου 1 του άρθρου 
15 ν. 3889/2010, όπου απαιτείται.
Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την καταβολή του ειδικού 
τέλους, αποστέλλονται από τον ενδιαφερόμενο στην αρ-
μόδια Διεύθυνση Δασών, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, 
εντός της προθεσμίας του άρθρου 11 της παρούσας.
Όσον αφορά εκτάσεις για τις οποίες είχαν υποβληθεί αι-
τήματα προδήλου σφάλματος που κατά τα ανωτέρω, με-
τατρέπονται αυτεπαγγέλτως και αυτοδικαίως σε αντιρρή-
σεις, εκδίδεται απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Δασών, 
περί μερικής ανάκλησης της απόφασης κύρωσης, ως προς 
τα τμήματα αυτά, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 10
Κύρωση ανά τοπική ή δημοτική κοινότητα κατά 
άρθρο 19 του ν. 3889/2010
Με βάση τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. επί των ασκηθεισών 
αντιρρήσεων, καθώς και με λοιπά στοιχεία που εξαιρέ-
θηκαν της μερικής κύρωσης, ο δασικός χάρτης, συμπλη-
ρώνεται και διορθώνεται ως προς το χαρακτηρισμό των 
περιοχών και κυρώνεται ολικά, ανά τοπική ή δημοτική 
κοινότητα.
Στο επεξεργασμένο ψηφιακό αρχείο του δασικού χάρτη, 
προστίθεται πεδίο Δασικού Κωδικού Αριθμού Κύρωσης 
(DKAK). Το πεδίο Δασικός Κωδικός Αριθμός Μερικής Κύ-
ρωσης (DKAMK), απαλείφεται.
Ο «Δασικός Κωδικός Αριθμός Κύρωσης» (DKAK) είναι ένας 
δεκαψήφιος κωδικός αριθμός που προσδιορίζει μοναδικά 
οποιοδήποτε πολύγωνο κάλυψης τού ολικώς κυρωμένου 
δασικού χάρτη στον Ελληνικό χώρο και στον οποίο:
Τα δύο πρώτα ψηφία προσδιορίζουν τον Νομό στον οποίο 
βρίσκεται το πολύγωνο (βλ. Τεύχος «Κωδικοί Αριθμοί Νο-
μών και ΟΤΑ της Χώρας», έκδοση ΟΚΧΕ 1997) 
Τα τρία επόμενα ψηφία προσδιορίζουν τον Δήμο ή την 
Κοινότητα (βλ. Τεύχος «Κωδικοί Αριθμοί Νομών και ΟΤΑ 
της Χώρας», έκδοση ΟΚΧΕ 1997)
Τα πέντε τελευταία ψηφία αποτελούν τον αύξοντα αριθμό 
του πολυγώνου, εντός του ΟΤΑ.
Τα πεδία που προσδιορίζουν τη γεωμετρία των πο-
λυγώνων της ολικής κύρωσης (εμβαδόν, περίμετρος, 
τετμημένη κεντροειδούς και τεταγμένηκεντροειδούς), 
ενημερώνονται με βάση τη νέα γεωμετρία τους, όπως έχει 
προκύψει μετά την επεξεργασία τους.

Στον κυρωμένο δασικό χάρτη αποτυπώνονται:
α) με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα 
τμήματα τα οποία αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις 
των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, 
όπως ισχύει.
Επί των ανωτέρω εκτάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις 
της δασικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των προβλε-
πομένων στην παράγραφο 5 του ως άνω του άρθρου 3, 
ως προς τις χορτολιβαδικές και τις πετρώδεις και βρα-
χώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων Α και β΄ της ως άνω 
παραγράφου.
β) με κίτρινο περίγραμμα και κίτρινη διαγράμμιση, τα 
τμήματα τα οποία αποτελούν τις λοιπές εκτάσεις, οι οποίες 
δεν διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Στην απόφαση της ολικής κύρωσης υπάρχει ρητή αναφο-
ρά στη σχετική απόφαση θεώρησης, της παραγράφου 3 
του άρθρου 19 ν. 3889/2010, η οποία αποτελεί και τη θε-
σμική εγκυροποίηση της βάσης γεωχωρικών δεδομένων 
τού προς κύρωση δασικού χάρτη.
Η απόφαση της ολικής κύρωσης συνοδεύεται από ψηφια-
κό αρχείο (.pdf) τού θεωρημένου προς κύρωση δασικού 
χάρτη, που προκύπτει, με βάση τα παραπάνω, από τα θε-
ματικά στοιχεία της βάσης δεδομένων του, και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΚΕ-
ΦΑΛΑΙΟ 6 «ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ 
ΧΑΡΤΩΝ» του τεύχους «Θέματα ανάρτησης έως την 
κύρωση των δασικών χαρτών», που συνοδεύει την 
146776/2459/21.10.2016 Απόφαση Υ.Π.ΕΝ. (Β 3532), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Παράταση της προθεσμίας της παραγράφου 10 
του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α 92)
Με την παρούσα απόφαση παρατείνεται η προθεσμία της 
παραγράφου 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α΄92) 
έως τις 30.09.2020.
Για κάθε ζήτημα μη ρυθμιζόμενο με την παρούσα  εξακο-
λουθεί να ισχύει η αριθ. 158576/1579/12-7-2017 απόφα-
ση Αν. Υπ. Π.ΕΝ. (Β 2373).
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την ημερομηνία δημο-
σίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κάθε διάταξη που αντίκειται σε αυτές που ρυθμίζονται με 
την παρούσα καταργείται. Η απόφαση αυτή να δημοσιευ-
θεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 3 Ιουλίου 
2020.
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 ανοίγει πανιά, για να γίνει επιχείρηση
Εδώ η   δέα σου

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

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

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

Από την ιδέα στο prototype: 5 κατηγορίες

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

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

Θαλάσσια 
Bιοτεχνολογία
[Marine 
Biotechnology]

Παράκτιος 
και Θαλάσσιος 
Τουρισµός 
[Coastal and 
Maritime Tourism] 

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

Θαλάσσια
Επιτήρηση
[Maritime 
Surveillance]

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

1
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α  ́ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣ 
ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ  1-21-23                                              07/07/2020

Στις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς παραπέμπεται σή-
μερα το θέμα του νέου πτωχευτικού νόμου για ιδιώτες και 
επιχειρήσεις, που θα ισχύσει από τις αρχές του επόμενου 
έτους, καθώς και το πρόγραμμα «γέφυρα» για την προ-
στασία της πρώτης κατοικίας, που θα καλύψει για εννιά 
μήνες τους τόκους των στεγαστικών δανείων για όσα νοι-
κοκυριά πλήττονται από την κρίση. Το πρόγραμμα «γέ-
φυρα» θα υποκαταστήσει την προστασία που παρέχεται 
σήμερα για συγκεκριμένες κατηγορίες οφειλετών στεγα-
στικών δανείων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που 
λειτουργεί στην ειδική γραμματεία ιδιωτικού χρέους και η 
οποία θα πάψει να ισχύει στα τέλη Ιουλίου.
Οι συζητήσεις με τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών γίνονται 
υπό το βάρος της ασυμφωνίας που υπάρχει για το κατά 
πόσον η επιδότηση της δόσης του στεγαστικού δανείου θα 
καλύψει όλα τα νοικοκυριά που πλήττονται από την κρί-
ση, όπως προτείνει η ελληνική πλευρά, ή θα καλύψει πιο 
ευάλωτες κατηγορίες, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων 
για την αξία της προστατευόμενης πρώτης κατοικίας και 
το ύψος της οφειλής, όπως προτείνουν οι θεσμοί. Με βάση 
την πρόταση του υπουργείου Οικονομικών, η επιδότηση 
θα είναι οριζόντια, ανεξαρτήτως δηλαδή αξίας προστα-
τευόμενης κατοικίας, και θα καλύψει 330.000 νοικοκυριά. 
Θα κλιμακώνεται ωστόσο ανάλογα με την κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται κάθε δάνειο, επιβραβεύοντας με 
το ανώτατο ποσοστό επιδότησης, που θα φτάνει το 90% 
της δόσης, όσους ήταν συνεπείς στην αποπληρωμή του 
δανείου τους έως ότου ξεσπάσει η πανδημική κρίση. Η 
επιδότηση θα ισχύσει για εννιά μήνες και θα βαίνει μειού-
μενη ανά 3μηνο. Θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Αύγουστο 
με την προσδοκία ότι σταδιακά, εντός του επόμενου εν-
νεαμήνου, η οικονομία θα επανέλθει στην κανονικότητα 
και οι επιπτώσεις της κρίσης θα εκτονωθούν πλήρως στο 
τέλος του 9μήνου.
Ο πτωχευτικός νόμος 
Σε ό,τι αφορά τον νέο πτωχευτικό νόμο, «αγκάθια» στη 
διαπραγμάτευση μεταξύ θεσμών και υπουργείου Οικο-
νομικών παραμένει το θέμα του φορέα που θα αγοράζει 
την πρώτη κατοικία των οφειλετών που πτωχεύουν και το 
κατά πόσον αυτός θα είναι δημόσιος ή ιδιωτικός. Το θέμα 
έχει αναλάβει να μελετήσει η PWC και θα παραπεμφθεί 
πιθανότατα στις συζητήσεις με τους επικεφαλής των θε-

σμών, ενώ στη σημερινή συνάντηση αναμένεται να συζη-
τηθούν τεχνικά αλλά κρίσιμα σημεία του νόμου, όπως το 
ύψος της πρώτης κατοικίας που θα προστατεύεται.
  Με βάση το προσχέδιο του πτωχευτικού, η αξία της 
προστατευόμενης πρώτης κατοικίας ορίζεται σε 200.000 
ευρώ εάν πρόκειται για άγαμο οφειλέτη και προσαυξάνε-
ται κατά 40.000 ευρώ όταν ο οφειλέτης είναι έγγαμο ς και 
κατά 20.000 ευρώ για κάθε παιδί μέχρι τρία. Οι τράπεζες 
θεωρούν ότι πρόκειται για «υπερβολικά γενναιόδωρο» 
όριο και αντιπροτείνουν όριο κάτω των 100.000 ευρώ 
(πριν από την προσαύξηση με βάση τα προστατευόμενα 
μέλη), επισημαίνοντας ότι το 90% των δανείων καλύπτει 
αξία κατοικίας μικρότερη των 200.000 ευρώ.
«Αγκάθι» αποτελεί επίσης η δυνατότητα ενός φυσικού 
προσώπου να ρυθμίσει τα χρέη του εξωδικαστικά μέσω 
ειδικής πλατφόρμας που θα δημιουργηθεί. Το σχέδιο του 
νέου πτωχευτικού κώδικα δίνει αυτή τη δυνατότητα τόσο 
για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα, όμως η 
πρόβλεψη αυτή βρίσκει αντίθετες τις τράπεζες, οι οποίες 
θεωρούν ότι μπορεί να λειτουργήσει καταχρηστικά από 
στρατηγικούς κακοπληρωτές προκειμένου να κερδίζουν 
χρόνο πριν από την πτώχευση.

Συνέχεια στη σελ. 24
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Με την 7η μεταμνημονιακή αξιολόγηση να έχει μόλις 
ξεκινήσει σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων, στο πλαί-
σιο της ενισχυμένης εποπτείας, η Κομισιόν ανακοι-
νώνει σήμερα τις καλοκαιρινές της προβλέψεις για τις 
οικονομίες των κρατών-μελών και επομένως και για 
την Ελλάδα.
Υπενθυμίζεται ότι στις ανοιξιάτικες προβλέψεις που 
είχαν ανακοινωθεί τον Μάιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
είχε εκτιμήσει ότι φέτος στην Ελλάδα η ύφεση θα κυ-
μανθεί στο 9,7%, που ήταν το υψηλότερο ποσοστό 
από κάθε άλλη χώρα-μέλος, και κατά μέσο όρο στην 
Ευρωζώνη θα διαμορφωθεί στο 7,7%. Ως βασικές αι-
τίες για τη συγκεκριμένη τότε εκτίμηση ήταν η μεγά-
λη εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από τον του-
ρισμό (του οποίου τα έσοδα κατά 70% αντιστοιχούν 
στους καλοκαιρινούς μήνες), αλλά και η ύπαρξη πολ-
λών μικρών επιχειρήσεων. Αντίθετα, για το 2021 η 

Κομισιόν προέβλεπε ότι  η ανάκαμψη στην Ελλάδα θα 
είναι η ισχυρότερη σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη, 
φτάνοντας στο 7,9%, καλύπτοντας σημαντικό μέρος 
των απωλειών της φετινής χρονιάς. Υπενθυμίζεται 
ότι η ελληνική κυβέρνηση έως τώρα δεν έχει αλλάξει 
τις αρχικές της εκτιμήσεις, ότι δηλαδή η ύφεση φέτος 
μπορεί να φτάσει στα επίπεδα του 8% (7,9% σύμφω-
να με το δυσμενές σενάριο που περιλαμβάνεται στο 
Πρόγραμμα Σταθερότητας που κατατέθηκε στην Κο-
μισιόν τον Μάιο).
Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαπραγμάτευση με τους 
θεσμούς, αρχικά σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων, 
ώστε την άλλη εβδομάδα τη σκυτάλη να πάρουν οι 
επικεφαλής των θεσμών για την 7η μεταμνημονιακή 
αξιολόγηση και με στόχο τη δημοσιοποίηση της έκθε-
σης τον Σεπτέμβριο. Στο επίκεντρο βρίσκονται ο νέος 
πτωχευτικός κώδικας, ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή 
το 2021, οι ιδιωτικοποιήσεις και η περαιτέρω μείωση 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς 
ιδιώτες. Παράλληλα, στο τραπέζι των συζητήσεων 
αναμένεται να βρεθούν και ζητήματα όπως οι ηλε-
κτρονικοί πλειστηριασμοί ακινήτων και οι μεταρρυθ-
μίσεις στον τομέα της ενέργειας.
Την Πέμπτη 9 του μηνός συνεδριάζει το Eurogroup, 
μέσω τηλεδιάσκεψης, όπου μεταξύ άλλων θα συ-
ζητηθούν οι προβλέψεις της Κομισιόν. Ωστόσο, τα 
βλέμματα στρέφονται στην επιλογή του νέου προέ-
δρου του Eurogroup. Τρεις υπουργοί Οικονομικών 
διεκδικούν τη συγκεκριμένη θέση : η Ισπανίδα Νά-
ντια Καλβίνο, ο Λουξεμβουργιανός Πιερ Γκραμένια 
και ο Ιρλανδός Πασκάλ Ντόναχιου.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΤΕ: ΔΥΟ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ 
ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

 ΤΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ  1-21-23                                            07/07/2020

Αντίστροφα έχει αρχίσει να μετρά ο χρόνος - όπως όλα 
δείχνουν - για την ημέρα που θα ανακοινωθεί και επι-
σήμως η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της 
Επικρατείας με βάση την οποία θα ξεκαθαριστεί ορι-
στικά και αμετάκλητα το τοπίο γύρω από τις αξιώσεις 
χιλιάδων συνταξιούχων για τα αναδρομικά που διεκ-
δικούν διά της δικαστικής οδού. Το κρίσιμο ερώτημα 
είναι αν η πολυαναμενόμενη απόφαση θα καταλαμβά-
νει το σύνολο των συνταξιούχων ή αν μετά τη δημοσι-
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οποίησή της τελικά θα... έχουν λαμβάνειν μόνο όσοι εξ 
αυτών έχουν καταθέσει προσφυγές, υπό την αναγκαία 
προϋπόθεση βέβαια ότι οι αξιώσεις τους παραμένουν 
ακόμη «ζωντανές» και δεν έχουν παραγραφεί.
ΤΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ. Σύμφωνα με νομικούς δύο είναι 
τα ενδεχόμενα: 
1ο ενδεχόμενο: Το Συμβούλιο της Επικράτειας να 
καταλήξει στην άποψη ότι τα αναδρομικά οφείλονται 
σε όλους ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους, ασχέτως 
εάν έχουν ασκήσει ένδικο βοήθημα ή όχι.
2ο ενδεχόμενο: Η απόφαση των ανώτατων δικα-
στών να καταλαμβάνει μόνο όσους συνταξιούχους 
προσέφυγαν στα δικαστήρια μέχρι και την ημέρα της 
δημοσίευσής της. Σε αυτή την περίπτωση η «καυτή 
πατάτα», σύμφωνα με νομικούς, περνά στην Πολιτεία, 
καθώς για να ικανοποιηθούν οι αξιώσεις όλων ανεξαι-
ρέτως των συνταξιούχων απαιτείται μία μόνο και μόνο 
λύση, που δεν είναι άλλη από νομοθετική ρύθμιση.
ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος συνταξι-
ούχων που έχουν προσφύγει Λουκάς Αποστολίδης, ο 
οποίος τους εκπροσώπησε στη διάρκεια της συζήτησης 
ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ, εκφράζει τη «νομική 
βεβαιότητα ότι θετικό αποτέλεσμα θα υπάρξει μόνο 
για την περίοδο Ιουνίου 2015 - Μαΐου 2016, δηλαδή 
για ένα 11μηνο». Για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα 
μάλιστα, που αφορά τα έτη 2016-2018, προαναγγέλλει 
ότι θα ασκηθούν προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστή-
ριο (ΕΔΔΑ). «Τα νομικά αποτελέσματα αυτής της από-
φασης θα εκτείνονται σε όλους όσοι έχουν καταθέσει 
αγωγές και δεν έχουν παραγράφει οι αξιώσεις τους. Η 
κυβέρνηση όμως έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τα 
αποτελέσματα και σε όλους τους δικαιούχους, περί τα 
2 εκατομμύρια», συμπληρώνει ο κ. Αποστολίδης.
Από την πλευρά της η δικηγόρος Μαρία Τσίπρα επιση-
μαίνει ότι «το σοβαρότερο θέμα, το οποίο καλείται να 
κρίνει το Ανώτατο Δικαστήριο, είναι εάν ο ΕΦΚΑ υπο-
χρεούται να επιστρέφει τις κρατήσεις που έγιναν κατά 
το διάστημα από τον Ιούνιο του 2015, όταν με την 
απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ (2287/2015) κρίθη-
καν αντισυνταγματικές οι διατάξεις του Ν. 4093/2012 
και 4051/2012 μέχρι την ημέρα έκδοσης του νόμου 
4387/2016, ο οποίος έχει ήδη κριθεί συνταγματικός.
Λαμβανομένου δε υπόψη του πλήρους ακυρωτικού 
αποτελέσματος που αναπτύσσει μια απόφαση Ολομέ-
λειας του ΣτΕ, όταν αποφαίνεται επί αντισυνταγματι-
κότητας διατάξεων νόμου, πιστεύω ότι το Δικαστήριο 
πρέπει να καταλήξει στην άποψη πως τα αναδρομικά 
οφείλονται σε όλους ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους, 
ασχέτως εάν έχουν ασκήσει ένδικο βοήθημα ή όχι».

ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΑ ΑΠΟ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΠΡΟΛΑβΑΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ 
COVID

 ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ  1-5                                                     07/07/2020

Σημαντικός αριθμός ιδιοκτητών ακινήτων - εκμισθω-
τών που υπέστησαν μείωση 40% στα ενοίκια λόγω του 
κορωνοϊού, δεν μπόρεσε να υποβάλει εμπρόθεσμα τη 
σχετική δήλωση COVID και αυτήν τη στιγμή έχει την 
αγωνία για το εάν θα καταφέρει να λάβει τη φορολογι-
κή απαλλαγή που προβλέπεται ή όχι.
«Είμαστε αποδέκτες παραπόνων αλλά και της αγωνίας 
του κόσμου που δεν πρόλαβε μέσα στο διάστημα που 
δόθηκε να κάνει την αίτηση», όπως λέει χαρακτηριστι-
κά μιλώντας στον Τύπο Θεσσαλονίκης ο Πρόεδρος της 
Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Θεσσαλονίκης και αντι-
πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ κ. Κωνσταντίνος Χαϊδούτης. 
Χθες η ΠΟΜΙΔΑ απέστειλε σχετική επιστολή στον διοι-
κητή της ΑΑΔΕ ζητώντας να συνεχιστεί η δυνατότητα 
δήλωσης μείωσης ενοικίων (COVID) Μαρτίου-Ιουνίου 
στην πλατφόρμα ΑΑΔΕ.
Όπως τονίζεται πολλοί εκμισθωτές δεν είχαν στα χέ-
ρια τους τη δήλωση ΕΡΓΑΝΗ την οποία έπρεπε να 
συμπληρώσει ο μισθωτής τους, προκειμένου και αυτοί 
με τη σειρά τους να μπορέσουν να καταχωρήσουν τα 
στοιχεία της μίσθωσης ή ενδεχομένως δεν ήταν σω-
στή η δήλωση ΕΡΓΑΝΗ και έπρεπε να γίνουν αλλαγές 
και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να σημειώνονται καθυ-
στερήσεις και να μην προλάβουν τη σχετικά σύντομη 
προθεσμία που δόθηκε.
Ένας επιπλέον λόγος, σύμφωνα με τον κ. Χαϊδούτη, 
ήταν ότι πάρα πολλοί εκμισθωτές δεν γνώριζαν πώς 
έπρεπε να καταχωρήσουν στο σύστημα της ΑΑΔΕ τις 
μισθώσεις κατοικιών, οι οποίες στην πλειονότητά τους 
είναι αορίστου διάρκειας αυτήν την στιγμή. Ο κόσμος 
δεν ήξερε πως πρέπει να ενεργήσει και πολλοί φορο-
τεχνικοί στην αρχή προβληματίστηκαν πως θα το κα-
ταχωρήσουν.
«Χάθηκαν οι ημερομηνίες και πάρα πολλοί εκμισθωτές 
αυτήν την στιγμή έχουν την αγωνία για το εάν θα επι-
τύχουν αυτήν τη φορολογική απαλλαγή που προβλέ-
πεται ή όχι», όπως λέει χαρακτηριστικά ο κ. Χαϊδούτης.
Σημειώνεται ότι ο νόμος προβλέπει ότι μετά την πάρο-
δο της τριετίας η μίσθωση μετατρέπεται σε αορίστου 
διάρκειας και κατά συνέπεια δεν χρειάζεται να κάνει 
κάποια ενέργεια κάποιο από τα δυο μέρη εάν δεν υφί-

σταται λόγος για κάτι τέτοιο.
Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά παράλληλα με το άνοιγμα της πλατ-
φόρμας για δηλώσεις COVID επομένων μηνών, «να 
συνεχιστεί η δυνατότητα της υποβολής δήλωσης 
COVID και για το πρώτο τετράμηνο Μαρτίου-Ιουνίου, 
γιατί θα ήταν άδικο να στερηθούν οι εκμισθωτές αυτοί 
της φορολογικής αυτής ελάφρυνσης λόγω της απώλει-
ας μιας τόσο ασφυκτικά σύντομης προθεσμίας». Επί-
σης, ζητά περιορισμό άσκοπων δηλώσεων στοιχείων 
μισθώσεων.
Περιπτώσεις καταχρηστικής εκμετάλλευσης 
του μέτρου
Ερωτηθείς για το αν δημιουργήθηκαν προβλήματα 
μεταξύ εκμισθωτών και ενοικιαστών για το θέμα της 
μείωσης ενοικίου, ο κ. Χάιδούτης αναφέρει ότι παρου-
σιάστηκε το φαινόμενο καταχρηστικής εκμετάλλευσης 
του μέτρου. Δηλαδή κάποιοι ενώ δεν δικαιούνταν τη 
μείωση του 40% πρότειναν και το ζητούσαν επιτακτι-
κά από τον ιδιοκτήτη-εκμισθωτή να μειώσει το μίσθω-
μα κατά αυτό το ποσοστό. «Αυτός ήταν ο λόγος που 
από την αρχή εμείς σαν ΠΟΜΙΔΑ ζητούσαμε να επιτρέ-
ψει το κράτος οικειοθελείς αναπροσαρμογές των μι-
σθωμάτων, να έρθουν σε συνεννόηση δηλαδή τα δυο 
μέρη, παρά να υπάρχει αυτή η οριζόντια μείωση και να 
δημιουργούνται τέτοιου είδους προβλήματα. Και φυ-
σικά να αναγνωρίζει το κράτος αυτήν την πρόσκαιρη 
προσαρμογή, να γίνει δηλαδή καταχώρηση στην ΑΑΔΕ 
μείωσης μισθώματος σε όποιο ποσοστό συμφωνηθεί 
για 3-4 μήνες και εφόσον τα πράγματα εξομαλυνθούν 
να επανέλθουμε στο προηγούμενο μίσθωμα», όπως 
λέει.
Τέτοιου είδους ρυθμίσεις εξαρτώνται και από τη σχέση 
που έχουν οι δυο πλευρές, πάντως αυτό που φοβίζει 
μεγάλη μερίδα ιδιοκτητών είναι ότι «ουδέν μονιμότερο 
του προσωρινού».
Όσο για την εικόνα που διαμορφώνεται σε ότι αφορά 
τις νέες μισθώσεις ο ίδιος αναφέρει ότι εκ των πραγμά-
των αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι παγωμένα. «Ο 
κόσμος προσπαθεί να συνέλθει από μια πρωτόγνωρη 
κατάσταση οπότε όποιες νέες μισθώσεις γίνονται φα-
ντάζομαι ότι γίνονται λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχου-
σες συνθήκες», σημειώνει.


