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ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 12
Την επιτάχυνση του προγραμματισμού των φορέων για την 
κατανομή των πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ-
σεων ζητάει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Σελ 1 και 3
Στα μέσα του Οκτωβρίου θα κατατεθεί το εθνικό στρατηγικό 
σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης δήλωσε ο υπουργός Οικονο-
μικών Χρ. Σταϊκούρας
Σελ 1 και 16
Οκτώ εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την αναβάθμιση δεξιοτή-
των εργαζομένων
Σελ 1 και 12
Σε Δημόσια Διαβούλευση το Έργο «Ανάπτυξη υπηρεσιών 
προστιθέμενης αξίας του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ»   
Σελ 3 
Υπεγράφησαν από τον Τ. Θεοδωρικάκο οι πρώτες προσκλή-
σεις για έργα του «Αντώνης Τρίτσης» 
Σελ 4 
Πράσινο φως για τον κομβικό σταθμό μετατροπής υψηλής 
τάσης (HVDC Converter Station) EuroAsia Interconnector 
Σελ 5 
Τα μεγάλα έργα που δρομολογούνται και ο ρόλος τους στην 
ανάπτυξη  -Συνέντευξη του Υπουργού Υποδομών 
Σελ 6 
Προτάσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την 
αναθεώρηση του ΚΟΚ   
Σελ 7 
Ο Μεγάλος Περίπατος, καταλύτης για την ενίσχυση της οικο-
νομίας της Αθήνας. Δημόσια διαβούλευση 
Σελ 8 
Ο Γεράσιμος Θωμάς επιλέχθηκε ως γενικός διευθυντής Φορο-
λογίας και Τελωνειακής Ένωσης
Σελ 9 
Δεύτερο Φόρουμ Στρατηγικής Συνεργασίας Ελλάδας – Ηνω-
μένων Αραβικών Εμιράτων 
Σελ 10 
Τις επόμενες ημέρες θα κρίνει η Εισαγγελία αν θα ασκηθεί δίω-
ξη για κακούργημα για την τραγωδία στο Μάτι 
Σελ 11 
Προστιθέμενη αξία άνω του ενός δισ. ευρώ ετησίως , δημι-
ουργεί η MYTILINEOS   
Σελ 13 
Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης Περιφέρειας Αττικής 
και Δήμου Λαυρεωτικής 
Σελ 14 
Νέες μορφές ηλεκτρονικής απάτης -Ένας χρηστικός οδηγός
Σελ 15 
ΑΑΔΕ: Προτεραιότητα η επιστροφή φόρων στους δικαιούχους 
Σελ 17 
Αναδιπλούμενη κεραία για μικρούς δορυφόρους θα αναπτύξει 
κοινοπραξία Ελλήνων εταίρων για τον ESA 
Σελ 18 
Επιδόματα με... ένα κλικ
Σελ 19 
Πρέπει να “πυροδοτήσουμε” το τεράστιο αναπτυξιακό κεφά-
λαιο της Αρχαίας Ολυμπίας, λέει ο δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπί-
ας 
 Σελ 20
Εντός των επομένων ημερών αναμένεται η «προικοδότηση» 
του ΤΕΠΙΧ ΙΙ με νέα κεφάλαια 800 εκατ. ευρώ για εγκεκριμένα 
δάνεια με επιδότηση  επιτοκίου 
Σελ 22 
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνο-
δικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών για τη 
θαλάσσια οικονομία
Σελ 3 
Προσεχώς
Σελ 23,24
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου
Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Να εντείνουν τις προσπάθειές τους οι φορείς του δημοσίου σε ό,τι 
αφορά στον προγραμματισμό των έργων που μπορούν να εντα-
χθούν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ζητάει το 
υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με εγκύκλιό του, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ. Το υπουργείο ζητάει από τους φορείς να καταθέσουν 
αναλυτικά τα στοιχεία για τον προγραμματισμό τους μέχρι το 2024, 
έως τις 31 Αυγούστου 2020 και σημειώνει: «οι προβλέψεις/
προτάσεις, θα πρέπει να είναι εμπεριστατωμένες και να μην υπερε-
κτιμούν ή υποεκτιμούν τα πραγματικά στοιχεία ώστε να είναι εφικτή 
η ορθή κατάρτιση του προϋπολογισμού». Πιο αναλυτικά, όπως 
αναφέρεται στην εγκύκλιο που υπογράφει ο υφυπουργός Γιάννης 

Τσακίρης και απευθύνεται στους φορείς (περιφέρειες, δήμοι διαχει-
ριστικές αρχές κ.ο.κ.), «το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα 
αξιολογήσει και επεξεργαστεί τα στοιχεία εκτιμήσεων και προβλέψε-
ων των Φορέων Χρηματοδότησης ΠΔΕ ανά πρόγραμμα, προκειμέ-
νου να διαμορφώσει τα συνολικά, ανά Φορέα Κεντρικής Διοίκησης, 
μεγέθη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2021-2024. 
Οι προτάσεις εκτιμήσεων και προβλέψεων των Φορέων θα γίνουν 
με γνώμονα τη γενικότερη οικονομική πολιτική όπου το ΠΔΕ, ως βα-
σικό εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, έχει ως στόχο να συμβάλλει 
με αναπτυξιακές δράσεις στην ανάταξη και ενίσχυση της ελληνικής 
οικονομίας». Αναλυτικά στη σελ 12

«Η εκταμίευση θα ξεκινήσει από το 2021, στη βάση του εθνικού 
στρατηγικού σχεδίου, που θα καταθέσει η ελληνική κυβέρνηση στα 
μέσα Οκτωβρίου», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Στα-
ϊκούρας για το χρονοδιάγραμμα ενεργοποίησης του ευρωπαϊκού 
Ταμείου Ανάκαμψης και τον κυβερνητικό σχεδιασμό για ταχεία ανά-
ταξη της οικονομίας. «Διττός στόχος είναι να στηρίξουμε βραχυπρό-
θεσμα την ελληνική οικονομία και να αντιμετωπίσουμε με επάρκεια 

τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της υγειονομικής κρίσης και 
δεύτερον να θέσουμε τα θεμέλια για τη γρήγορη και βιώσιμη ανά-
καμψη της ελληνικής οικονομίας, έτσι ώστε η μετά κορωνοϊό εποχή 
να είναι μία εποχή υψηλής παραγωγικότητας, υψηλής ανταγωνιστι-
κότητας και υψηλής διατηρήσιμης έξυπνης και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομικής μεγέθυνσης», επισήμανε –όπως σημειώνει το ΑΠΕ ο κ. 
Σταϊκούρας σε δηλώσεις του.  Αναλυτικά στη σελ 12

Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, για την αναβάθμιση δεξιοτήτων εργαζόμε-
νων στον ιδιωτικό τομέα στην Περιφέρεια Αττικής, θα ξεκινήσει το 
αμέσως προσεχές διάστημα και θα υλοποιηθεί από τα επιμελητήρια 
με συνολική χρηματοδότηση 8 εκατ. ευρώ. Από σήμερα οι εμπλε-
κόμενοι φορείς θα μπορούν να υποβάλλουν το σχέδιο δράσης που 
έχουν καταρτίσει, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Αντικείμενο της δράσης, σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση, είναι 

η αναβάθμιση των δεξιοτήτων εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα, 
ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης, για την προσαρμογή τους 
στις αλλαγές της τοπικής αγοράς εργασίας (τεχνολογικές, περιβαλ-
λοντικές) στην Περιφέρεια Αττικής μέσω της παροχής υπηρεσιών 
συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης δεξι-
οτήτων. Στα προγράμματα κατάρτισης δεν θα εμπλέκονται οι επιχει-
ρήσεις που απασχολούν τους ωφελούμενους. Αναλυτικά στη σελ 16

Ανακοινώθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, η διενέρ-
γεια δημόσιας διαβούλευσης για το έργο «Ανάπτυξη υπηρεσιών 
προστιθέμενης αξίας του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ», όπως σημει-
ώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω 
του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.
promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα έως και 25.08.2020 
από την ανάρτηση του προς Διαβούλευση Τεύχους Διακήρυξης 
στο ΕΣΗΔΗΣ. Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 

Απλούστευσης Διαδικασιών, Λεωνίδας Χριστόπουλος, τόνισε ότι «Η 
αναβάθμιση της υφιστάμενης εφαρμογής «Διαύγεια»,  θα συνδρά-
μει καθοριστικά στη δημιουργία του νέου προσώπου της σύγχρο-
νης διοίκησης, μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας, της ενημέρωσης 
και της διάχυσης της πληροφορίας. ..». 
Αναλυτικά στη σελ 12

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΔΕ
Ζητάει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΟΚΤΩβΡΙΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
Δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας

ΟΚΤΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑβΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Μέσω προγράμματος που θα «τρέξουν» τα επιμελητήρια της Αττικης 

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑβΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
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Από τις 16 ως τις 18 Οκτωβρίου 2020 θα διεξαχθεί, στο 
Εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, η έκθεση για την 
οικοδομή.
«Το εμπόριο και το επιχειρείν συνεχίζουν την πορεία 
τους καθημερινά, παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες, τονί-
ζεται σε ανακοίνωση. Έτσι λοιπόν, η αγορά ετοιμάζεται 
κανονικά, για να δώσει το παρών με δύναμη, αισιοδοξία 
και ασφάλεια στην έκθεση ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2020 που απο-
τελεί το σημαντικότερο γεγονός στον κατασκευαστικό 
κλάδο.
Ιδιαίτερα φέτος, σεβόμενοι την πολυετή εμπιστοσύνη 
του κοινού, θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε ότι αδια-
πραγμάτευτη προτεραιότητα για εμάς αποτελεί η ασφά-
λεια όλων».
Πληροφορίες: www.buildexpogreece.com

  Το συνέδριο για ακίνητα και επενδύσεις, EXPO REAL 
Hybrid Summit,  θα πραγματοποιηθεί στις 14 με 15 
Οκτωβρίου 2020 στο ICM - Internationales Congress 
Center München, του Μονάχου, με φυσική αλλά και δια-
δικτυακή παρουσία .
Ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Μονάχου, του οποίου 
επίσημος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα και την Κύπρο, 
είναι το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο, ακολουθώντας τους περιορισμούς, που 
επιβλήθηκαν στις διοργανώσεις λόγω της πανδημίας 
του Covid-19, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται ήδη σε προε-
τοιμασίες για το νέο format, το οποίο θα συνδυάζει ένα 
παραδοσιακό συνέδριο με μια ταυτόχρονη ψηφιακή συ-
νεδριακή πλατφόρμα. Πιο συγκεκριμένα, το νέο format 
της EXPO REAL Hybrid Summit 2020 θα εστιάζει σε τρεις 
βασικούς πυλώνες:
•Σε ζωντανά συνέδρια για τους συμμετέχοντες που θα 
βρίσκονται στο Μόναχο και live-streaming για το κοινό 
που θα παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις από κάθε γωνία 
της γης
•Σε ξεχωριστές κρατήσεις για εκθέτες
•Σε ειδικά shows και εκθεσιακούς χώρους για συγκεκρι-
μένα θέματα, όπως η start-up πλατφόρμα, EXPO REAL 
Innovation.
Ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Μονάχου αναμένεται να 
καλωσορίσει από κοντά περίπου 5.000 ενδιαφερόμε-
νους, ακολουθώντας τις οδηγίες, που θα ανακοινώσουν 
οι τοπικές αρχές του Μονάχου. Όσοι παρακολουθήσουν 
τα συνέδρια μέσω live-streaming, θα έχουν τη δυνατό-
τητα να ανταλλάξουν απόψεις με τους ομιλητές καθώς 
και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε-
λητήριο αναφέρει στην ανακοίνωσή του σχετικά με τη 
συγκεκριμένη διοργάνωση ότι ανασχεδιάζει το πλάνο 
του, για να υποστηρίξει τη διοργάνωση επιχειρηματι-
κής αποστολής και B2B συναντήσεων στην EXPO REAL 
Hybrid Summit 2020, με σκοπό την εξωστρέφεια των 
ελληνικών και κυπριακών επιχειρήσεων.
Η EXPO REAL Hybrid Summit απευθύνεται σε υψηλόβαθ-
μα στελέχη επιχειρήσεων, εταιρειών παροχής υπηρεσιών 
και βιομηχανιών, εκπροσώπους εταιρειών διαχείρισης 
ακινήτων, όπως και εκπροσώπους δήμων, κοινοτήτων 
και οικονομικών περιφερειών, facility managers, εκδό-
τες κλαδικών εντύπων, συμβούλους ακινήτων, διαχειρι-
στές αμοιβαίων κεφαλαίων, στελέχη τραπεζών και χρη-
ματοοικονομικών ιδρυμάτων, ιδιωτικούς και θεσμικούς 
επενδυτές, συμβούλους περιουσίας, στελέχη ασφαλιστι-
κών εταιρειών, διαχειριστές ακινήτων, αρχιτέκτονες και 
εκπροσώπους βιομηχανιών τεχνικών έργων.
Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί για πληροφορίες 
για την έκθεση αλλά και για την επιχειρηματική αποστο-
λή να απευθύνεται στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Η ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2020        

 EXPO REAL HybRid Summit: ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

2 - 4 Σεπτεμβρίου 2020
11ο Ελληνικό Συνέδριο Τεχνητής Νοημο-
σύνης (SETN 2020) 
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρία Τεχνητής Νοημοσύνης 
(ΕΕΤΝ), σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ 
«Δημόκριτος » κ.ά. φορείς

2 - 4 Σεπτεμβρίου 2020
Διεθνής διαδικτυακή εκδήλωση για τη 
θαλάσσια οικονομία Virtual MariMatch 
2020

Enterprise Europe Network

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



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

Έξι προσκλήσεις, από τις 12 συνολικά, του Προγράμματος 
«Αντώνης Τρίτσης», υπέγραψε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο 
υπουργός Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκος. Οι προσκλήσεις 
δόθηκαν στη δημοσιότητα ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν 
και οι υπόλοιπες έξι.
Οι έξι προσκλήσεις είναι συνολικού προϋπολογισμού 1,14 δισ. 
ευρώ και δικαιούχοι είναι όλοι οι 332 Δήμοι, οι 13 Περιφέρειες 
της χώρας, οι ΔΕΥΑ και Σύνδεσμοι Ύδρευσης.

Η δυνατότητα υποβολής των προτάσεων ξεκίνησε και θα 
ισχύει έως την 31/12/2020 και αφορά τους παρακάτω άξονες 
και ποσά:
- Υποδομές ύδρευσης 300.000.000 ευρώ.
- Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργει-
ας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υπο-
δομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων 150.000.000 ευρώ.
- Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία 150.000.000 

ευρώ.
- Αστική αναζωογόνηση 400.000.000 ευρώ.
- Ωρίμαση έργων και δράσεων για την ωρίμαση του προ-
γράμματος 100.000.000 ευρώ.
- Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασί-
ας (προσεισμικός έλεγχος) 40.000.000 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» έχει εξα-
σφαλισμένους πόρους 2,5 δισ. ευρώ.

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1,14 ΔΙΣ
Υπεγράφησαν από τον Τ. Θεοδωρικάκο -Οι άξονες και πώς διανέμονται τα ποσά   

 «Η εκταμίευση θα ξεκινήσει από το 2021, στη βάση του 
εθνικού στρατηγικού σχεδίου, που θα καταθέσει η ελληνι-
κή κυβέρνηση στα μέσα Οκτωβρίου», δήλωσε ο υπουργός 
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας για το χρονοδιάγραμμα 
ενεργοποίησης του ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και 
τον κυβερνητικό σχεδιασμό για ταχεία ανάταξη της οικο-
νομίας.
«Διττός στόχος είναι να στηρίξουμε βραχυπρόθεσμα την 
ελληνική οικονομία και να αντιμετωπίσουμε με επάρκεια 
τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της υγειονομικής 
κρίσης και δεύτερον να θέσουμε τα θεμέλια για τη γρήγορη 
και βιώσιμη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, έτσι ώστε 
η μετά κορωνοϊό εποχή να είναι μία εποχή υψηλής παρα-
γωγικότητας, υψηλής ανταγωνιστικότητας και υψηλής δι-
ατηρήσιμης έξυπνης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής 
μεγέθυνσης», επισήμανε –όπως σημειώνει το ΑΠΕ ο κ. 
Σταϊκούρας σε δηλώσεις του μετά από συνάντηση που είχε 
στη Θεσσαλονίκη με τον υφυπουργό Εσωτερικών (Μακε-
δονίας- Θράκης), Θεόδωρο Καράογλου.
Σχετικά με τη ρευστότητα της ελληνικής οικονομίας και τα 
προγράμματα που υλοποιούνται για τη στήριξη της οικο-
νομικής ανάκαμψης σημείωσε: «Μέχρι σήμερα που μιλάμε 
η χώρα τα έχει καταφέρει με τις δικές της δυνάμεις. Μέχρι 
σήμερα που μιλάμε έχουμε καταφέρει, με τα ταμειακά δι-
αθέσιμα που έχουμε και που διαρκώς δημιουργούμε, να 
στηρίξουμε την πραγματική οικονομία, να στηρίξουμε νοι-
κοκυριά και επιχειρήσεις, εργαζόμενους και εργοδότες –κυ-
ρίως τα χαμηλότερα και τα μεσαία εισοδηματικά στρώματα. 
Προσδοκούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, τις επόμενες 
εβδομάδες, να εισρεύσουν οι πόροι από τα συγχρηματοδο-
τούμενα έργα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 
από δαπάνες που ήδη έχουμε κάνει μέσα από τον κρατικό 
προϋπολογισμό, μετά τον Αύγουστο να αρχίσουν να εισ-
ρέουν πόροι από τις αποφάσεις που πήραμε σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο σχετικά πρόσφατα, όπως είναι το έργο SURE για την 
ενίσχυση της απασχόλησης. Η εκταμίευση των σχετικών 
πόρων δεν έχει γίνει, εκτιμώ ότι θα γίνει από τον Σεπτέμβριο 
και μετά, ενώ το πρόγραμμα Συν-Eργασία υλοποιείται. Στη 

συνέχεια, από το 2021 και μετά να αρχίσουν να εισρέουν 
πόροι από τις πρόσφατες πολύ θετικές αποφάσεις σε ευρω-
παϊκό επίπεδο για το Ταμείο Ανάκαμψης».
Αναφορικά με τις προτεραιότητες σε έργα που θα προωθη-
θούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης εξήγησε: «Κατ’ αρχήν 
έχουμε κάποιες σκέψεις, κάποιες κατευθύνσεις ως ελληνική 
κυβέρνηση και προφανώς αυτές ήδη τις έχουμε συζητήσει. 
Το επόμενο χρονικό διάστημα θα το αξιοποιήσουμε έτσι 
ώστε να εμπλουτίσουμε αυτό το σχέδιο. Θα ακούσουμε 
υπουργεία, θα ακούσουμε κόμματα της αντιπολίτευσης , θα 
ακούσουμε φορείς, έτσι ώστε να σχεδιάσουμε και μελλοντι-
κά να υλοποιήσουμε το βέλτιστο για τη χώρα».
 «Εντός χρονοδιαγραμμάτων οι εξαγγελθείσες μεγάλες πα-
ρεμβάσεις στη Β. Ελλάδα»
Σε ό,τι αφορά τη συνάντηση που είχε με τον κ. Καράογλου 
και το πρόγραμμα των επαφών τους στη Θεσσαλονίκη ο 
υπουργός Οικονομικών διευκρίνισε ότι τρεις είναι οι στόχοι 
της επίσκεψης: «Ο πρώτος είναι να δούμε, να αξιολογήσου-
με την πορεία του έργου που αφορά το τεχνολογικό πάρκο. 
Είναι μία εμβληματική επιλογή της κυβέρνησης, προκειμέ-
νου να επενδύσει η χώρα στην έρευνα και την καινοτομία. 
Επιβεβαιώνω ότι το έργο προχωράει με τους ρυθμούς και 
τις διαδικασίες που είχαμε προβλέψει. Μάλιστα τις τελευ-
ταίες ημέρες οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών 
προχωρούν και τη διαδικασία καταγραφής του ακινήτου 
στο Κτηματολόγιο, έτσι ώστε πολύ σύντομα αυτό το έργο 
να πάρει σάρκα και οστά –ένα έργο πολύ σημαντικό για τη 
Θεσσαλονίκη, για τη Βόρεια Ελλάδα, για τη Μακεδονία, για 
τα Βαλκάνια. Ο δεύτερος λόγος της επίσκεψης είναι να συ-
ζητήσουμε με την πραγματική οικονομία, να συζητήσουμε 
με την επιχειρηματικότητα -μικρή, μεσαία και μεγάλη- να 
ακούσουμε τα προβλήματα, να αναδείξουμε τις πρωτο-
βουλίες της κυβέρνησης, να εμπλουτίσουμε τις πολιτικές 
μας, πολιτικές σε κεντρικό επίπεδο, αλλά και στοχευμένες 
σε περιοχές και σε κλάδους, που πλήττονται περισσότερο, 
όπως είναι ο τουρισμός ή όπως είναι η περιοχή της Θρά-
κης. Γι’ αυτό και πολύ πρόσφατα -και αυτό αναγνωρίζεται 
από τον ιδιωτικό τομέα, αναγνωρίζεται από την επιχει-

ρηματικότητα- η ελληνική κυβέρνηση νομοθέτησε ένα 
πάγιο αίτημα της επιχειρηματικότητας, το 12% που είναι 
επιδότηση μισθολογικού κόστους σε περιοχές της Βορείου 
Ελλάδος- κυρίως της Θράκης. Μία πρωτοβουλία που ενι-
σχύει τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Ο τρίτος 
πυλώνας αφορά τη ΔΕΘ- Helexpo, αφορά τη διοργάνωση 
της έκθεσης τους προσεχείς μήνες, μία έκθεση με ιδιαιτερό-
τητες φέτος, αλλά με τιμώμενη χώρα τη Γερμανία που έχει 
και την προεδρία της ΕΕ αυτό το εξάμηνο, αλλά ταυτόχρονα 
όχι μόνο τη διοργάνωση της έκθεσης, αλλά και το πώς πάει 
το εμβληματικό έργο που αφορά την ανάπλαση και γενικώς 
το μέλλον της έκθεσης. Οι πληροφορίες μου, η ενημέρωση 
που έχω και θα έχω και αργότερα από τη διοίκηση, είναι ότι 
ένα από τα πέντε μεγάλα έργα που ανακοίνωσε ο πρωθυ-
πουργός έχουν δρομολογηθεί και πολύ σύντομα θα υλο-
ποιηθούν». 
«Η ελληνική κυβέρνηση είναι εδώ, προκειμένου όχι μόνο 
να υποσχεθεί, αλλά να δεσμευθεί και κυρίως να πράξει στην 
κατεύθυνση ενίσχυσης της πραγματικής οικονομίας σε αυτή 
τη δύσκολη συγκυρία», κατέληξε ο υπουργός. 
Ο κ. Καράογλου, αναφερόμενος στο Τεχνολογικό Πάρκο 
ThessIntec ευχαρίστησε τον κ. Σταϊκούρα για την καταλυ-
τική, όπως τη χαρακτήρισε, συμβολή του ώστε «να πειστεί 
το Υπερταμείο να μεταβιβάσει την έκταση των 761 στρεμ-
μάτων στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας καταρχήν και 
στη συνέχεια από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας στην 
Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας». «Βρισκόμαστε σε σχέση 
με το συγκεκριμένο project στο χρονικό πλαίσιο που είχε 
καθοριστεί, όλα εξελίσσονται ομαλά και θεωρούμε ότι με 
τη συμβολή του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και προ-
σωπικά του κ. Σταϊκούρα το έργο θα υλοποιηθεί έγκαιρα, 
όπως άλλωστε έχουμε υποσχεθεί και στον πρωθυπουργό. 
Και το δεύτερο έργο που επίσης κουβεντιάσαμε αναλυτικά 
είναι η εξέλιξη σε σχέση με την ανάπλαση της Διεθνούς Έκ-
θεσης Θεσσαλονίκης, ένα έργο που εξελίσσεται χρονικά στα 
πλαίσια που πρέπει», επισήμανε ο κ. Καράογλου. 

ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΟΚΤΩβΡΙΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 
Δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας   
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Σημαντική εξέλιξη για την Κύπρο χαρακτηρίζει με ανάρ-
τησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter 
η υπουργός Ενέργειας Νατάσα Πηλείδου την έκδοση της 
τελικής άδειας οικοδομής για τον κομβικό σταθμό μετα-
τροπής υψηλής τάσης (HVDC Converter Station) EuroAsia 
Interconnector που θα συνδέει ενεργειακά την Κύπρο με 
το Ισραήλ & την Κρήτη/Αττική, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας EuroAsia 
Interconnector Limited, επίσημο φορέα υλοποίησης του 
Ευρωπαϊκού Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος EuroAsia 
Interconnector PCI 3.10 Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, η έκ-
δοση της σχετικής άδειας δίνει το πράσινο φως για την 
κατασκευή του σταθμού μετατροπής HVDC, για τον οποίο 
η Siemens έχει επιλεγεί ως ο προτιμώμενος πλειοδότης.
Ήδη, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, το Τμήμα Πολε-
οδομίας και Οικήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει 
εγκρίνει από τον Νοέμβριο του 2019 την πολεοδομική 

άδεια για τον σταθμό HVDC με χωρητικότητα 2.000 MW, 
καθώς και τα σημεία προσαιγιάλωσης του υποθαλάσσιου 
καλωδίου που συνδέει τα δίκτυα ηλεκτρισμού του Ισραήλ 
και της Κύπρου με την Ελλάδα (Κρήτη) και την ΕΕ.
Η εν λόγω ενημέρωση αναφέρει ότι τον περασμένο Ιούνιο 
υπογράφηκε στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βι-
ομηχανίας στη Λευκωσία, η σύμβαση παραχώρησης γης 
για την κατασκευή του σταθμού μετατροπής HVDC στην 
Κοφίνου. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 33 χρόνια, με τον 
φορέα υλοποίησης του έργου να έχει το δικαίωμα ανανέ-
ωσης της σύμβασης για άλλες δύο περιόδους 33 χρόνων 
η καθεμια, ενώ έχουν ήδη εκπονηθεί οι απαραίτητες πε-
ριβαλλοντικές, τεχνικές και άλλες μελέτες, και παράλληλα 
έχουν εξασφαλισθεί οι αναγκαίες άδειες από τις κυπριακές 
αρχές.
Το κόστος κατασκευής της πρώτης φάσης της διασύνδε-
σης Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδος με δυνατότητα μεταφοράς 
1000MW, ανέρχεται σε 2,5 δισ. ευρώ, με σημαντικά 

κοινωνικοοικονομικά οφέλη για τις εμπλεκόμενες στο 
έργο χώρες. Η διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας (Κρήτη) 
PCI 3.10.1 αναμένεται να λειτουργήσει τον Δεκέμβριο 
του 2023 και παράλληλα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023 
αναμένεται να λειτουργήσει η ηλεκτρική διασύνδεση Κύ-
πρου-Ισραήλ PCI 3.10.2.
Το έργο του EuroAsia Interconnector αναμένεται να θέσει 
τέρμα στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, του τε-
λευταίου κράτους - μέλους της ΕΕ που παραμένει πλήρως 
απομονωμένο χωρίς οποιαδήποτε διασύνδεση ηλεκτρι-
κής ενέργειας.
Ως κορυφαίο ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος, η 
ηλεκτρική διασύνδεση EuroAsia Interconnector PCI 3.10 
Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας είναι επιλέξιμη για χορηγία από 
το ταμείο ύψους 8.7 δισ. ευρώ του μηχανισμού «Συνδέο-
ντας την Ευρώπη» (CEF), καταλήγει η σχετική ανακοίνω-
ση. 

Μείωση 0,5% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών κατηγοριών 
έργων κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών το β’ τρίμηνο 
εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β’ τριμήνου 
2019, έναντι μείωσης 0,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκρι-
ση των αντίστοιχων δεικτών το 2019 με το 2018, αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ενώ, ο ίδιος δείκτης παρουσίασε μείωση 0,4% το 
β’ τρίμηνο 2020 σε σύγκριση με τον δείκτη του α’ τριμήνου 
2020, έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντί-
στοιχη σύγκριση των δεικτών το 2019.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης τιμών κόστους κατασκευής 
νέων κτηρίων κατοικιών παρουσίασε μείωση 0,1% το β’ 
τρίμηνο 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β’ 

τριμήνου 2019, έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά 
την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2019 με το 2018. Η 
ετήσια αυτή μείωση οφείλεται στη μείωση του δείκτη τιμών 
υλικών κατά 0,4%, καθώς και στην αύξηση του δείκτη τιμών 
αμοιβής εργασίας κατά 0,4%. 
Ενώ, ο ίδιος δείκτης σημείωσε μείωση 0,4% το β’ τρίμηνο 
2020 σε σύγκριση με τον δείκτη του α’ τριμήνου 2020, έναντι 
αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκρι-
ση των δεικτών το 2019. Η τριμηνιαία αυτή μείωση οφείλεται 
στη μείωση του δείκτη τιμών υλικών κατά 0,6% και στη μείω-
ση του δείκτη τιμών αμοιβής εργασίας κατά 0,1%.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης τιμών κατηγοριών έρ-

γων κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών (δείκτης εκροών) 
παρουσιάζει τη μεταβολή των τιμών που καταβάλλονται 
στους κατασκευαστές- εργολήπτες των διαφόρων επιμέρους 
τμημάτων κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών κατά την 
ανάθεση κατασκευής των έργων. Ενώ, ο δείκτης συνολικού 
κόστους κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών (δείκτης εισρο-
ών), παρουσιάζει την εξέλιξη του κόστους στο οποίο υποβάλ-
λεται ο κατασκευαστής μιας τυποποιημένης κατασκευής (πο-
λυκατοικίας) και υπολογίζεται βάσει των τιμών των υλικών 
και της αμοιβής εργασίας που καταβάλλει. 

Μείωση 0,5% σημείωσαν οι τιμές στα οικοδομικά υλικά 
συνολικά τον Ιούνιο εφέτος, όπως –σύμφωνα με το ΑΠΕ- 
ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.
Ειδικότερα, ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε: Μηχανισμούς 
συρόμενων θυρών (5,8%), Ηλεκτρική ενέργεια (4,5%), 
Ενισχυτικά κονιαμάτων και έτοιμου σκυροδέματος 
(1,3%), Διακόπτες (1,1%), Σωλήνες πλαστικούς, συνθετι-
κούς, ινοτσιμέντου (1%), Κουφώματα αλουμινίου (1%), 
Μηχανισμούς γκαραζόπορτας (0,8%), Γρανίτες (0,8%), 
Σωλήνες χαλκού (0,8%), Μαρμαρόπλακες (0,8%), Υα-

λοπίνακες ασφαλείας (0,5%), Ανελκυστήρες (0,5%), Θερ-
μαντικά σώματα (0,4%) και Πλαστικό, ακρυλικό, νερού 
(0,4%). Στον αντίποδα, οι τιμές μειώθηκαν σε: Πετρέλαιο 
κίνησης- Diesel (17,4%), Σίδηρο οπλισμού (4,4%), Αγω-
γούς χάλκινους (1,6%), Εξηλασμένη πολυστερίνη, πολυ-
στερόλη, πολυουρεθάνη (1,5%), Παράθυρα ξύλινα (1%), 
Πόρτες εσωτερικές (0,4%) και Πλακίδια γενικά- δαπέδου, 
τοίχου (0,2%).
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών 
κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών παρουσίασε μείωση 

0,5% τον Ιούνιο 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δεί-
κτη του Ιουνίου 2019, έναντι μη μεταβολής που σημειώ-
θηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2019 
με το 2018.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 0,2% 
τον Ιούνιο 2020 σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαΐου 
2020, έναντι μείωσης 0,1% που σημειώθηκε κατά τη σύ-
γκριση των αντιστοίχων μηνών το 2019.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΜβΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (HVdC CONVERtER 
StAtiON) EuROASiA iNtERCONNECtOR 
Που θα συνδέει ενεργειακά την Κύπρο και το Ισραήλ με την Ελλάδα

ΜΕΙΩΣΗ 0,5% ΣΗΜΕΙΩΣΕ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 
Το β’ τρίμηνο εφέτος, ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ

ΜΕΙΩΣΗ 0,5% ΣΗΜΕΙΩΣΑΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
Τον Ιούνιο εφέτος, ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ   
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Η κατάσταση με την Τουρκία είναι τεταμένη. Είμαστε έτοιμοι να 
αντιδράσουμε;
Η πατρίδα μας έχει αποδείξει το τελευταίο διάστημα ότι είναι πα-
νέτοιμη να αντιδράσει όποτε και όπως χρειαστεί. Σε κάθε κρίση 
που μπορεί να προκύψει. Η Τουρκία το πήρε αυτό το μήνυμα 
στον Έβρο, το πήρε και αυτές τις μέρες στο Αιγαίο, με την άμεση 
ελληνική αντίδραση στις απαράδεκτες προκλήσεις της. Νομίζω 
και εύχομαι ότι οι γείτονές μας δεν θα τραβήξουν άλλο το σκοι-
νί… Δεν τους συμφέρει άλλωστε να τα βάλουν όχι μόνο με την 
Ελλάδα, αλλά με ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν παρόλα 
αυτά το κάνουν, όμως, να είστε σίγουρος, κύριε Ευγενίδη, ότι 
θα λάβουν ξανά την κατάλληλη απάντηση. Η Ελλάδα θα κάνει 
αυτό που πρέπει. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός δεν έχουν 
φοβικά σύνδρομα, επιδιώκουμε σταθερά μια καλή και δημι-
ουργική γειτονία, αλλά με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα δεν 
παίζουμε. Και δεν υποχωρούμε ούτε σπιθαμή.

 Πως αποτιμάτε το Συμβουλίου Κορυφής; Είναι ικανοποιητικό το 
«ταμείο» για την χώρα;
Είχαμε τελικά μια σπουδαία εθνική επιτυχία. Το ποσό που θα 
«πέσει» στην ελληνική οικονομία θα είναι κατά πολύ μεγαλύτε-
ρο, ακόμα κι από αυτό που ελπίζαμε αρχικά. Η Ευρώπη, έστω 
και την ύστατη ώρα, πήρε μια γενναία απόφαση. Και η Ελλάδα, 
καλείται να διαχειριστεί αυτό το ποσό με διαφάνεια, σύνεση και 
το βλέμμα στο μέλλον.
Η δουλειά μας τώρα είναι να εντοπίσουμε πού ακριβώς θα δι-
οχετευτούν αυτοί οι πόροι. Και όπως είπα και στη Βουλή, τώρα 
ελπίζω σε μια γόνιμη διαδικασία και όχι μια στείρα πολιτική αντι-
παράθεση. Για να το πω απλά, η εμπειρία έχει δείξει ότι αν αρχί-
σουμε να τσακωνόμαστε για το πού θα πάνε τα λεφτά, στο τέλος 
δεν θα καταφέρουμε να τα απορροφήσουμε… Χρειαζόμαστε, 
λοιπόν, ένα εθνικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, για 
το οποίο ήδη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εργάζε-
ται μεθοδικά.

 Ποια θέση αναμένεται να έχουν τα μεγάλα έργα υποδομών σε 
αυτή την προσπάθεια που περιγράφετε; Ποια μεγάλα projects 
δρομολογούνται;
Σε αυτά τα σχέδια, φυσικά τα έργα υποδομών έχουν κεντρικό 
ρόλο. Το ίδιο και η επένδυση σε φιλικές προς το περιβάλλον 
μεταφορές. Για να μπει ξανά η οικονομία σε υγιείς βάσεις, είναι 
αναγκαίο να επενδύσουμε στους παραγωγικούς τομείς. Γι’ αυτό 
και έχουμε εκπονήσει ένα ρεαλιστικό πλάνο έργων, συνολι-
κού ύψους 13 δισ. ευρώ. Έργα τα οποία έχει ανάγκη ο τόπος, 
μπορούμε να δώσουμε μεγάλη ώθηση στο ΑΕΠ της χώρας, 
να ενισχύσουν σημαντικά την απασχόληση και εν τέλει να βο-
ηθήσουν καίρια στο μεγάλο στοίχημα: την όσο το δυνατόν πιο 
γρήγορη επιστροφή στην Ανάπτυξη.

Αναφέρομαι, ενδεικτικά, σε εμβληματικά έργα που ταλαιπω-
ρήθηκαν επί χρόνια και πλέον δίνουμε λύσεις για να ξεμπλο-
κάρουν, από το Μετρό της Θεσσαλονίκης έως τον οδικό άξονα 
Πάτρα–Πύργος και την ολοκλήρωση του νότιου τμήματος του 
Ε65. Σε νέα έργα όπως είναι οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού, η νέα 
Περιφερειακή Οδός της Θεσσαλονίκης -το γνωστό FlyOver- ή ο 
ΒΟΑΚ στην Κρήτη και το βόρειο τμήμα του Ε65. Στις επεκτάσεις 
του Μετρό της Αθήνας. Σε σιδηροδρομικά έργα. Αντιπλημμυρι-
κά έργα. Παρεμβάσεις για την οδική ασφάλεια. Και τόσα άλλα.

 Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την πυρκαγιά στο Μάτι. Τι 
γεύση σας άφησαν οι πρόσφατες αποκαλύψεις της “Καθημερι-
νής” για την απόπειρα συγκάλυψης των ευθυνών ιθυνόντων;
Ειλικρινά σοκαρίστηκα κύριε Ευγενίδη. Όπως νομίζω και κάθε 
Έλληνας που διάβασε αυτούς τους ανατριχιαστικούς διαλό-
γους. Και δεν μπορώ καν να διανοηθώ την οργή ιδίως όσων 
έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους. Είναι ασύλληπτο μετά 
από μια τεράστια εθνική τραγωδία, να ακολουθεί μια τέτοια 
προσπάθεια συγκάλυψης ευθυνών. Και δείχνει και τη θεσμική 
ανεπάρκεια...
Το θέμα, βέβαια, θα το λύσει η ελληνική Δικαιοσύνη. Αποτελεί 
όμως δική μας ευθύνη, των πολιτικών, να ξεριζώσουμε οριστι-
κά αυτή την αρρωστημένη νοοτροπία από το ελληνικό κράτος. 
Είναι το ελάχιστο που οφείλουμε να κάνουμε στη μνήμη όσων 
χάθηκαν στο Μάτι.
Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να προσθέσω και κάτι ακόμα. 
Ευθύνη μας είναι επίσης και το να στηρίζουμε όσους έζησαν 
αυτή την εφιαλτική εμπειρία και προσπαθούν να ξαναφτιά-
ξουν τη ζωή τους. Εδώ και ένα χρόνο, χωρίς μεγάλα λόγια, στο 
Υπουργείο Υποδομών δουλεύουμε μεθοδικά για αυτό. Για την 
ασφάλεια όλων, καθαρίζουμε οικόπεδα της περιοχής από εύ-
φλεκτη ύλη και περισυλλέγουμε επικίνδυνα υλικά από δυσπρό-
σιτα σημεία. Αποκαθιστούμε τις ζημιές στις οδικές υποδομές και 
μελετούμε την αντιμετώπιση των φαινομένων διάβρωσης της 
ακτογραμμής. Δώσαμε επιδοτήσεις σε πάνω από 1.100 δικαι-
ούχους. Έχουμε ολοκληρώσει επισκευές σε 245 κτίρια, ανακα-
τασκευάζουμε άλλα 44, ενώ έχουν κατεδαφιστεί 254 που δεν 
έχρηζαν επισκευής. Απομακρύναμε τον επικίνδυνο αμίαντο και 
είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε οποιαδήποτε επιπλέον ανάλογη 
ανάγκη προκύψει.

 Τα μέτρα ατομικής προστασίας και κοινωνικής απόστασης 
έχουν χαλαρώσει. Πώς βλέπετε την κατάσταση στα Μέσα Μα-
ζικής Μεταφοράς; Υπάρχει πρόβλεψη για ενίσχυση των δρομο-
λογίων, για να αποφεύγεται ο συνωστισμός των επιβατών;
Έχουμε εντοπίσει αυτή την τάση χαλάρωσης και κάνουμε 
αυτά που πρέπει για να την αντιμετωπίσουμε. Από την αρχή 
αυτής της πρωτοφανούς κρίσης, χαράσσαμε την πολιτική μας 

σύμφωνα με τις υποδείξεις των ειδικών επιστημόνων. Αυτό 
κάνουμε και τώρα.
Ειδικότερα για τα δρομολόγια των ΜΜΜ, να πω ότι εξαντλούμε 
τα όριά μας. Με βάση τα διαθέσιμα οχήματα και το προσωπικό 
που έχουμε, κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Δυστυχώς και στην 
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη παραλάβαμε συγκοινωνίες υπό 
διάλυση… Έχει γίνει μεγάλη και συντονισμένη προσπάθεια 
για να φτάσουμε στο επίπεδο που βρισκόμαστε σήμερα. Μια 
διαρκής διαχείριση κρίσης. Πάρτε τα λεωφορεία για παρά-
δειγμα: Στην Αθήνα παραλάβαμε 800 στο δρόμο και σήμερα 
έχουμε 1200, στη Θεσσαλονίκη 200 και σήμερα έχουμε 350. 
Ετοιμαζόμαστε να προσθέσουμε κι άλλα, με leasing, για να 
καλύψουμε το χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί ο δια-
γωνισμός και να παραλάβουμε νέα λεωφορεία που θα λύσουν 
οριστικά το πρόβλημα. Ό,τι και να κάνουμε, όμως, στα ΜΜΜ 
θα υπάρχει και συγχρωτισμός, θα υπάρχουν και περιπτώσεις 
που θα στριμωχτεί ο κόσμος. Σε όλες τις χώρες συμβαίνει αυτό. 
Γί αυτό λέμε: Στα ΜΜΜ φοράμε όλοι μάσκα. Πάντα. Η μεγάλη 
πλειονότητα των επιβατών, εξακολουθεί να το τηρεί αυτό. Λίγοι 
δεν το κάνουν.
 
 
Προβλέπεται, λοιπόν, να ενταθούν οι έλεγχοι για τη χρήση μά-
σκας στα ΜΜΜ;
Έχουν ενταθεί ήδη. Όπως ξέρετε, βέβαια, η μόνη που δικαιούται 
να κάνει ελέγχους και να βάλει πρόστιμα για αυτό το θέμα είναι 
η Ελληνική Αστυνομία, η οποία βοηθάει πολύ, όμως δεν μπορεί 
να βρίσκεται συνεχώς παντού. Εδώ, λοιπόν, υπεισέρχεται η ατο-
μική ευθύνη. Δεν μπορεί να χρειαζόμαστε έναν αστυνομικό σε 
κάθε βαγόνι ή κάθε λεωφορείο για να φοράμε τη μάσκα… Για 
να κάνουμε δηλαδή κάτι απλό, που όμως μπορεί να σώσει ζωές.
 
Προσανατολίζεστε στο να κρατήσετε τη μειωμένη τιμή στα εισι-
τήρια των ΜΜΜ και μετά τις 31 Οκτωβρίου;
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, πέτυχε δυστυχώς το ακατόρθωτο: 
Ταυτοχρόνως ακρίβυνε το εισιτήριο, έφερε ραγδαία επιδείνωση 
των οικονομικών των φορέων και παρείχε πολύ χειρότερο επί-
πεδο υπηρεσιών προς τον πολίτη. Προσπαθήσαμε να μαζέψου-
με αυτή την κατάσταση και σε μεγάλο βαθμό –στην προ Covid 
περίοδο- το είχαμε επιτύχει. Τώρα, μειώσαμε ξανά την τιμή των 
εισιτηρίων, στα προ ΣΥΡΙΖΑ επίπεδα. Είπαμε ότι σε πρώτη φάση 
το κάνουμε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μακάρι και 
στη συνέχεια, τα οικονομικά των φορέων να είναι τέτοια, που 
να επιτρέψουν τη διατήρηση της σημερινής τιμής. Δεν θέλω να 
λέω μεγάλα λόγια όμως. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε τότε.

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Συνέντευξη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή στην εφημερίδα «Παρασκήνιο» και στον δημοσιογράφο 
κ. Γιώργο Ευγενίδη, όπως αναδημοσιεύεται από το ΑΠΕ 
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    Παρά τη σημαντική πρόοδο της τελευταίας δεκαετίας, οι 
επιδόσεις της ελληνικής οδικής ασφάλειας και της κυκλοφορι-
ακής παιδείας των Ελλήνων οδηγών, συγκρινόμενες με εκεί-
νες άλλων ανεπτυγμένων κρατών, παραμένουν κατώτερες 
του γενικότερου βιοτικού επιπέδου της χώρας, αναφέρει σε 
δημοσίευμά του το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Δεδομένου ότι η βελτίωση του 
επιπέδου οδικής ασφάλειας πρέπει να αποτελεί βασική προ-
τεραιότητα σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης της χώρας, είναι 
επιτακτική ανάγκη η χάραξη στρατηγικής για την προώθηση 
της οδικής ασφάλειας που θα βασίζεται στον συνδυασμό των 
προτεινόμενων μέτρων και όχι στην αποσπασματική εφαρ-
μογή τους. 
   Στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας, ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολό-
γων έστειλε ανοιχτή επιστολή στον υπουργό Υποδομών και 
Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, στην οποία επισημαίνεται: 
«Μια θεμελιώδης αρχή αυτής της στρατηγικής έγκειται στο 
γεγονός ότι η οδική ασφάλεια, χωρίς ξεκάθαρο και προσαρ-
μοσμένο στην πραγματικότητα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, 
δεν μπορεί να βελτιωθεί. Όπως γνωρίζετε, τον Μάρτιο του 
2018 ψηφίστηκε στη Βουλή ο Νόμος 4530/2018 ο οποίος 
τροποποίησε, μετά από πολλά χρόνια, τον Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας (ΚΟΚ). Βασικός άξονας του αναθεωρημένου 
ΚΟΚ ήταν οι υφιστάμενες παραβάσεις να καταταχθούν ανά-
λογα με την επικινδυνότητά τους στην οδική ασφάλεια και την 
οδηγική συμπεριφορά σε 5 κατηγορίες. Ωστόσο, νέες ποινές 
ορίστηκαν μόνο σε 6 παραβάσεις, ενώ για όλες τις υπόλοιπες 
απαιτείται Υπουργική Απόφαση. Για τον σκοπό αυτό συγκρο-
τήθηκε υποομάδα της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής 

Αναθεώρησης του ΚΟΚ (που τελεί υπό το συντονισμό της 
Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών). Παρότι όμως η υποομάδα 
που ορίστηκε, αποτελούμενη από εκπροσώπους του Υπουρ-
γείου Μεταφορών, της Τροχαίας και του Συλλόγου Ελλήνων 
Συγκοινωνιολόγων, λειτούργησε εξαιρετικά συνεδριάζοντας 
περισσότερες από 10 φορές και καταθέτοντας πλήρη πρόταση 
κατηγοριοποίησης των παραβάσεων και ύψους προστίμου 
ανά κατηγορία, η πρόταση αυτή δεν λήφθηκε ποτέ υπόψη 
και η κατηγοριοποίηση των παραβάσεων παραμένει στον 
αέρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τους τελευταίους 28 μήνες, 
η Τροχαία να καλείται να αστυνομεύει κάποιες παραβάσεις με 
νέες κυρώσεις, ενώ σε όλες τις υπόλοιπες εκκρεμεί η κατηγο-
ριοποίησή τους και προσωρινά εφαρμόζονται τα παλαιότερα 
πρόστιμα». 
   Όπως τονίζει ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, η 
σωστά σχεδιασμένη, συστηματική και συνεχής αστυνόμευ-
ση που στοχεύει στις επικίνδυνες παραβάσεις για την οδική 
ασφάλεια, είναι αποδεδειγμένα το κατεξοχήν μέτρο που μπο-
ρεί να οδηγήσει σε θεαματική βελτίωση της συμπεριφοράς 
των οδηγών και σε ακόμη θεαματικότερη μείωση των νε-
κρών και τραυματιών των οδικών ατυχημάτων. Ο στόχος της 
αποτελεσματικής αστυνόμευσης για βελτίωση της συμπερι-
φοράς του οδηγού προϋποθέτει ο νέος ΚΟΚ να προβλέπει χα-
μηλά πρόστιμα με πολλούς ελέγχους και όχι υψηλά πρόστιμα 
με ελάχιστους ελέγχους. Εκτός από συγκεκριμένες παραβάσεις 
υψηλής επικινδυνότητας, τη συστηματική χρήση τεχνολογι-
ών (κάμερες, κλπ.), οι οποίες οδηγούν και σε πολύ οικονο-
μικότερη και αποδοτικότερη αστυνόμευση, την απλοποίηση 

του υφιστάμενου πολύπλοκου συστήματος βεβαίωσης της 
παράβασης και είσπραξης των προστίμων αλλά και επιβολής 
όλων των κυρώσεων με τρόπο απόλυτο και διαφανή. 
   Ένα από τα μέτρα που προτείνει είναι η λεπτομερής κατα-
γραφή και δημοσιοποίηση του αριθμού των παραβάσεων, 
των ελέγχων και ειδικά των αποτελεσμάτων των ελέγχων αυ-
τών με στόχο όχι μόνο να μην ατονήσει η αστυνόμευση αλλά 
και την καλύτερη αποδοχή της από τους χρήστες της οδού τη 
σωστή και στοχευμένη εκπαίδευση των τροχονόμων καθώς 
και τον κατάλληλο εξοπλισμό για όλες τις παραπάνω δράσεις. 
   Από την άλλη, ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων 
προτείνει τα έσοδα από τα πρόστιμα του ΚΟΚ να κατευθύνο-
νται στην τοπική αυτοδιοίκηση με αποκλειστικό σκοπό την 
λήψη στοχευμένων μέτρων οδικής ασφάλειας για τη μείωση 
των οδικών ατυχημάτων, στην ελληνική αστυνομία με απο-
κλειστικό σκοπό τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της και 
της εκπαίδευσης της και στο υπουργείο Υποδομών και Μετα-
φορών με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση σύνταξης 
εθνικών προδιαγραφών και μελετών οδικών έργων καθώς 
και για την χρηματοδότηση έργων και δράσεων που αφο-
ρούν την οδική ασφάλεια.
   Τέλος, προτείνεται να γίνει αναθεώρηση του ΚΟΚ για να 
αντιμετωπιστεί και η κυκλοφορία νέων μέσων που μέχρι 
πρόσφατα δεν υπήρχαν, όπως για παράδειγμα οι υπηρεσίες 
μικροκινητικότητας (ηλεκτρικά πατίνια) που εισέβαλαν τον 
Δεκέμβριο του 2018 στις ελληνικές πόλεις και ακόμη δεν έχει 
οριστεί το πλαίσιο λειτουργίας τους. 

Μήνας «κλειδί» για την προώθηση των τυπικών διαδικα-
σιών, που αφορούν τα επόμενα βήματα της δημιουργίας 
του τεχνολογικού πάρκου τέταρτης γενιάς Thess INTEC της 
Θεσσαλονίκης, φαίνεται πως είναι ο Αύγουστος, σύμφωνα με 
το ΑΠΕ. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τη μετο-
χική σύνθεση της Εταιρείας Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού 
Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) και μέχρι τα μέσα Αυγούστου εκτιμάται ότι 
θα έχει υπογραφεί το καταστατικό της από τους μετόχους. 
Παράλληλα, στόχος είναι ώς το τέλος του ίδιου μήνα να έχει 
ανατεθεί η υλοποίηση των μελετών που απαιτούνται, προκει-
μένου να αρχίσει η διαδικασία έγκρισης και χαρακτηρισμού 
του Thess INTEC ως επιχειρηματικού πάρκου ειδικού τύπου, 
σύμφωνα με τον νόμο 3982/2011.

Τα επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα του έργου πα-
ρουσίασε ο συντονιστής του Thess INTEC και πρόεδρος του 
Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης, Νίκος Ευθυμιάδης, στη 
διάρκεια συνάντησης με τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο 
Σταϊκούρα, στα γραφεία του Thess INTEC στο Διοικητήριο. 
Στη συνάντηση μετείχαν επίσης τα στελέχη της υπό ίδρυση 
ΕΑΝΕΠ. 
Η συνάντηση επικεντρώθηκε, σύμφωνα με σχετική ανακοί-
νωση του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης, στο ενδιαφέ-
ρον του Υπουργείου Οικονομικών για τον τρόπο αξιοποίησης 
της έκτασης των 761 στρεμμάτων στην περιοχή της Περαίας, 
που παραχωρήθηκε (από το υπουργείο) στις 30/5/2020 στην 
Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, η οποία με τη σειρά της θα 

μεταβιβάσει το δικαίωμα επιφάνειας για 99 έτη στην υπό σύ-
σταση ΕΑΝΕΠ – Thess INTEC AE. Στη διάρκεια της συνάντη-
σης ο κ. Ευθυμιάδης, παρουσίασε τις φάσεις ανάπτυξης του 
έργου, τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο, που εκτιμά-
ται ότι θα έχει το Thess INTEC για την περιοχή, καθώς επίσης 
και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. Ο κ. Σταϊκούρας 
επιβεβαίωσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, την υποστήριξη 
της κυβέρνησης στο έργο του Thess INTEC και δήλωσε ότι η 
στήριξη αυτή θα συνεχιστεί και στα επόμενα βήματα. Επίσης, 
ζήτησε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που δόθηκε στον 
πρωθυπουργό και να ενισχυθούν οι προσπάθειες προσέλκυ-
σης νέων επενδύσεων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 
ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ   

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ tHESS 
iNtEC ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ
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Τις ευκαιρίες που προσφέρει η δημιουργία του Μεγάλου 
Περίπατου στην αναπτυξιακή προοπτική της πόλης, εξέ-
τασαν εκπρόσωποι επιχειρηματικών φορέων αλλά και 
κοινωνικών και στρατηγικών εταίρων, στο πλαίσιο της 
συνεχούς δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί ο δήμος 
Αθηναίων, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 Τη διαβούλευση άνοιξε ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας 
Μπακογιάννης, τονίζοντας τα οφέλη της επιχειρηματικό-
τητας από την αξιοποίηση του δημόσιου χώρου που θα 
προκύψει με την πεζοδρόμηση κεντρικών δρόμων όπως 
η Ερμού, η Βαλαωρίτου, η Βουκουρεστίου κ.ά.. «Ο Με-
γάλος Περίπατος, μας προσφέρει μία μεγάλη ευκαιρία να 
μετατρέψουμε την αγορά μας σε εμπορικό προορισμό. 
Να μπούμε σε μία νέα περίοδο επιχειρηματικότητας για 
την πόλη. Να αναβαθμίσουμε το επίπεδό της και να την 
ενισχύσουμε με σύγχρονα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά 
εργαλεία, δημιουργώντας και νέες θέσεις εργασίας» υπο-
γράμμισε ο ίδιος.
Στην διαβούλευση συμμετείχαν ο πρόεδρος της Γενι-
κής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και 
Εμπόρων Ελλάδας, Γιώργος Καββαθάς, ο πρόεδρος του 
Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος 
Αντώνης Μακρής, ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Επι-
χειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας, Γιώργος 
Μαρκατάτος, η πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων 
Πληροφορικής και Επικοινωνίας Γιώτα Παπαρίδου, ο 
πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελη-
τηρίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο πρόεδρος 
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Ιωάννης 
Χατζηθεοδοσίου, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλ-
λόγου Αθηνών Νίκος Κογιουμτζής, η διευθύντρια του 
Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών, Βάλια Αρανίτου και 
η διευθύντρια Επικοινωνίας του Συνδέσμου Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων, Μαρία Γάτσου. 
Στη συζήτηση που ακολούθησε, παρουσιάστηκε το πλάνο 
για την ανάπτυξη των τοπικών αγορών και των επιχειρή-
σεων μέσα από μια εμπεριστατωμένη μελέτη σύστασης 
και λειτουργίας συστάδων επιχειρήσεων (Clusters). Η 
μελέτη επικεντρώθηκε στις εξής, συγκεκριμένες περιοχές 
- πλαίσιο της διαδρομής του Μ. Περίπατου: 
 • την Ομόνοια όπου εδρεύει μεγάλος αριθμός εξειδικευμέ-
νων επιχειρήσεων τροφίμων
• το Μοναστηράκι και την περιοχή της Πλάκας όπου ο επι-
σκέπτης μπορεί να βρει πολλά καταστήματα ειδών λαϊκής 
τέχνης
• το Κολωνάκι με βασικό χαρακτηριστικό τις πολυτελείς 
αγορές ειδών ένδυσης και υπόδησης

• τα Εξάρχεια, με βασικό χαρακτηριστικό τους την συγκέ-
ντρωση εκδοτικών οίκων, βιβλιοπωλείων και καταστη-
μάτων μουσικών ειδών
• το Εμπορικό Τρίγωνο, για αγορές ειδών υπόδησης και 
προϊόντων δέρματος
• την μεγάλη αγορά της οδού Πατησίων, για είδη ένδυσης 
και υπόδησης.
Στόχος της πρωτοβουλίας των συνεργατικών σχηματι-
σμών, είναι η ισότιμη συμμετοχή όλων των επιχειρήσεων 
του κέντρου της πόλης, στα οφέλη που θα προκύψουν 
από την προσδοκώμενη αύξηση της επισκεψιμότητας από 
κατοίκους και επισκέπτες για ψυχαγωγία, επαφή με την 
ιστορία της πόλης και το ευρύ πολιτιστικό της απόθεμα και 
τις καταναλωτικές αγορές.
Σε ένα τέτοιο μοντέλο, ο δήμος της Αθήνας θα υποστη-
ρίξει οικονομικά και θα διευκολύνει επιχειρησιακά την 
δημιουργία κάθε Cluster, ενώ οι επιχειρηματικοί φορείς 
θα μπορούν να αναλάβουν το ρόλο του συντονιστή ή του 
υποστηρικτή για κάθε ένα που θα δημιουργηθεί. Με αυτό 
τον τρόπο θα μπορέσουν να προβάλλουν στο καταναλω-
τικό κοινό την τοπική επιχειρηματικότητα, να υποστηρί-
ξουν τις επιχειρήσεις στην προσαρμογή τους στο νέο επι-
χειρηματικό περιβάλλον της πόλης, να συμβάλλουν στην 
υλοποίηση δράσεων προβολής της κάθε τοπικής αγοράς 
και να διατυπώνουν σε διαρκή βάση, προτάσεις βελτίω-
σης της λειτουργίας των Clusters.
Στο πλαίσιο της παρουσίασης, τονίστηκε η ανάγκη για 
ανάληψη συνεργατικών δράσεων εκ μέρους της επιχειρη-
ματικής κοινότητας, προκειμένου να πολλαπλασιαστούν 
τα οφέλη που θα αποκομίσει κάθε επιχείρηση που εδρεύει 
στην πόλη. 
Οι εκπρόσωποι των φορέων άκουσαν με ενδιαφέρον τις 
προτάσεις του δήμου, και συμμετείχαν σε έναν δημιουρ-
γικό διάλογο ο οποίος θα συνεχιστεί, έτσι ώστε να σχεδια-
στεί μια πρωτοβουλία λειτουργική, βιώσιμη και με σημα-
ντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις του κέντρου της πόλης.
 Οι φορείς της αγοράς για τον Μεγάλο Περίπατο
Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, οι εκ-
πρόσωποι των φορέων τοποθετήθηκαν θετικά, σημειώ-
νοντας ενδεικτικά: 
Ο Γιώργος Καββαθάς, πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ: Η σύνδεσή 
του Μεγάλου Περίπατου με την επιχειρηματικότητα μέσω 
των Clusters, μας βρίσκει συνοδοιπόρους σε αυτή καινο-
τόμα προσπάθεια του δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη, 
που παρά τις πρώτες αντιδράσεις, νομίζω ότι το αποτέ-
λεσμα θα τον δικαιώσει, τόσο σε επίπεδο αύξησης της ελ-
κτικότητας του Ιστορικού Κέντρου, όσο σε ό,τι αφορά τη 

βελτίωση του οικονομικού κλίματος για τις επιχειρήσεις.
Ο Αντώνης Μακρής, πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ: Είμαστε παρό-
ντες να στηρίξουμε τις πρωτοβουλίες του δημάρχου, να 
συζητήσουμε τις ωραίες ιδέες που έχουν πέσει στο τραπέζι 
και να συμβάλουμε σε λειτουργικότερα αποτελέσματα.
 Η Γιώτα Παπαρίδου, πρόεδρος του ΣΕΠΕΕ: Οι επιχειρήσεις 
του κλάδου είναι εδώ για να στηρίξουν, γιατί δεν υπάρχει 
τίποτα που να μην χρειάζεται ψηφιακή υποδομή και ψη-
φιακή δύναμη μέσα του. Όχι κατόπιν εορτής, τώρα πρέπει 
να τα σχεδιάσουμε όλα ψηφιακά, για να τραβήξουμε κό-
σμο στο κέντρο. 

Ο Κων. Μίχαλος, πρόεδρος του ΕΒΕΑ: Είναι ένα έργο πνο-
ής, ένα έργο που θέλει συνεχώς την παρακολούθηση αλλά 
και τη διεύρυνση, τόσο από πλευράς δήμου, όσο και από 
πλευράς φορέων. Γι’ αυτό και αναφερθήκαμε στα θέματα 
της ηλεκτροκίνησης, έτσι ώστε η πρόσβαση να είναι πολύ 
πιο εύκολη και πιο συχνή στο κέντρο της Αθήνας. Βεβαί-
ως, θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο δήμος, τα θέματα της 
διαρκούς καθαριότητας και της διατήρησης αυτού του 
πάρα πολύ ωραίου κήπου που δημιουργείται, ιδιαίτερα 
στην Πανεπιστημίου, και ευελπιστώ και σε άλλους δρό-
μους της Αθήνας. Είναι μια πολύ θετική προσπάθεια, την 
οποία πιστεύω ότι όλοι οι αρμόδιοι φορείς του κέντρου 
των Αθηνών στηρίζουν αμετάκλητα.
 Ο Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του ΕΕΑ: Για μας, 
ο Μεγάλος Περίπατος, συνδεδεμένος με την ανάπλαση 
που γίνεται στην Πλάκα - Μοναστηράκι, είναι ένα έργο 
ζωής. Θα πρέπει επιτέλους η πρωτεύουσα της χώρας μας 
να γίνει μια πόλη ανθρώπινη και θα στηρίξουμε την προ-
σπάθεια με όλες τις δυνάμεις μας, γιατί θεωρούμε ότι αυτό 
είναι το μέλλον και της Αθήνας αλλά και της χώρας.
 Ο Νίκος Κουγιουμτζής, αντιπρόεδρος του ΕΣΑ Το έργο 
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Τα Clusters και οι συ-
νεργασίες που εμπεριέχει όλο αυτό το κομμάτι, είναι προς 
την κατεύθυνση δημιουργίας προστιθέμενης αξίας στην 
επιχειρηματικότητα της πόλης, η οποία με τη σειρά της, 
θα δώσει άνθηση στην ίδια την οικονομία της πόλης, στην 
απασχόληση και την κοινωνική συνοχή.
 Η Βάλια Αρανίτου, διευθύντρια του ΙΝΕ της ΕΣΕΕ: Θεω-
ρούμε ότι πρόκειται για μια πολύ θετική πρωτοβουλία, 
ένα έργο που θα βοηθήσει τόσο το εμπόριο - και θα συμ-
βάλουμε σε αυτό - όσο και το σύστημα της οικονομικής 
γεωγραφίας του ΙΝΕΜΥ.

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Δημόσια διαβούλευση στον δήμο Αθηναίων με εκπροσώπους φορέων της αγοράς   
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«Με απόφαση του Κολεγίου των Επιτρόπων, ο Γεράσιμος 
Θωμάς επιλέχθηκε ως γενικός διευθυντής Φορολογίας 
και Τελωνειακής Ένωσης (DG TAXUD), αναφέρει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ. Πρόκειται για μεγάλη επιτυχία και τιμή για τη χώρα 
μας, η επιλογή ενός Έλληνα σε μία τόσο σημαντική θέση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπό τον επίτροπο Οικονομίας 
Πάολο Τζεντιλόνι», αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας.
Ο κ. Θωμάς, προκειμένου να αναλάβει το νέο χαρτοφυ-
λάκιό του, υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του 
υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιου για 
θέματα Ενέργειας και Φυσικών Πόρων.
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχάρη τον 
κ. Θωμά, τον ευχαρίστησε για τη σημαντική συμβολή του 
στην πορεία της κυβέρνησης και του ευχήθηκε καλή επι-
τυχία στη νέα θέση του.
 Τα καθήκοντα του κ. Θωμά, μέχρι τον ορισμό αντικατα-
στάτη του, θα ασκεί ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Κωστής Χατζηδάκης.

Δήλωση υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Γεράσιμου Θωμά, για τα νέα καθήκοντα 
που αναλαμβάνει
 «Σήμερα υποβάλλω την παραίτησή μου από την κυβέρ-
νηση ως υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για 
να αναλάβω νέα καθήκοντα ως γενικός διευθυντής Φο-
ρολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής» δήλωσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υφυπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμος Θωμάς.
 «Υπηρέτησα την κυβέρνηση με προσήλωση και αφοσί-
ωση αυτό τον χρόνο και προτίθεμαι να υπηρετήσω την 
Ευρωπαϊκή Ένωση με τον ίδιο τρόπο από τη νέα μου 
θέση. Κατά τη χρονιά που πέρασε, η κυβέρνησή μας 

εδραίωσε την εθνική προσπάθεια για την στροφή στην 
πράσινη ενέργεια. Αντιμετώπισε αποτελεσματικά το σοκ 
του κορωνοϊού και τις τουρκικές προκλήσεις. Αισθάνομαι 
υπερήφανος που συνεισέφερα στην προσπάθεια χάραξης 
μιας νέας ενεργειακής πολιτικής για τη χώρα, με φιλόδο-
ξους στόχους και με καλές πρακτικές για όλη την Ευρώπη.
Ευχαριστώ θερμά τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτά-
κη που με τίμησε με την εμπιστοσύνη του, τον υπουργό 
μας Κωστή Χατζηδάκη για την άψογη συνεργασία και τη 
φιλία του, καθώς και τους συνεργάτες μου και το προ-
σωπικό του υπουργείου. Συνεργάστηκα εποικοδομητικά 
και έχτισα φιλίες με όλη την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ 
και τους ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου 
υπουργούς και τους βουλευτές που με στήριξαν σε δύ-
σκολες αποφάσεις. Τέλος, ένα ευχαριστώ στον επίτροπο 
Πάολο Τζεντιλόνι και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που με τιμούν με την 
εμπιστοσύνη τους στη νέα μου θέση», αναφέρει στη δή-
λωσή του ο κ. Θωμάς.

Δήλωση υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας Κ. Χατζηδάκη για την παραίτηση του υφυ-
πουργού Γ. Θωμά
   Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του κυβερνητικού εκ-
προσώπου Στέλιου Πέτσα για την παραίτηση του υφυ-
πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεράσιμου Θωμά 
(που αναλαμβάνει υψηλόβαθμη θέση στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή), ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κω-
στής Χατζηδάκης προέβη –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- στην 
ακόλουθη δήλωση:
 «Χάνω σήμερα έναν πολύτιμο συνεργάτη, αλλά η Ελλά-
δα κερδίζει μια πολύ σημαντική θέση στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
κ. Γεράσιμος Θωμάς επελέγη ως Γενικός Διευθυντής της 
Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι η ανώτερη θέση που 
μπορεί να καταλάβει στέλεχος της Κομισιόν.
 Ο Γεράσιμος Θωμάς, με τον οποίο η συνεργασία μας ξε-
κίνησε από την περίοδο που ήμουν ευρωβουλευτής, είχε 
σπουδαία συμβολή στην υλοποίηση σημαντικών πρωτο-
βουλιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
τον τελευταίο χρόνο: 
 -Συντόνισε την εκπόνηση του νέου, πράσινου Εθνικού 
Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα
-Επόπτευσε την αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδομών 
και της ΔΕΠΑ Εμπορίας
-Ξεκίνησε και προώθησε τον σχεδιασμό για την απολιγνι-
τοποίηση
-Επιτάχυνε εντυπωσιακά την εφαρμογή του Target 
Model, άρα και της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας 
της χώρας
-Στήριξε αποφασιστικά το εγχείρημα για την απλοποίηση 
της αδειοδότησης των ΑΠΕ και την ταχύτερη διείσδυσή 
τους στο ενεργειακό μείγμα
-Διαπραγματεύτηκε τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή για τους μηχανισμούς διακοψιμότητας και TFRM 
(Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας), με 
θετική αντανάκλαση για την αγορά
-Επεξεργάστηκε τη νέα αρχιτεκτονική του προγράμματος 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ
Για μένα είναι μια μέρα συγκίνησης. Του εύχομαι καλή 
δύναμη. Είμαι βέβαιος για την επιτυχία του στα νέα του 
καθήκοντα».

Ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΩΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Με απόφαση του Κολεγίου των Επιτρόπων

Παρατείνεται η ισχύς της κοινής απόφασης των υπουρ-
γών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτε-
ρικών για την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιμέ-
ρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνά-
θροισης κοινού, στο σύνολο της χώρας, αναφέρει το ΑΠΕ.
Σύμφωνα με την απόφαση, όσες επιχειρήσεις δεν μπο-
ρούσαν να λειτουργήσουν μέχρι και 26 Ιουλίου 2020, στο 
πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 δεν θα λειτουργήσουν έως και 
την 31η Αυγούστου 2020.

Πρόκειται για τις ακόλουθες δραστηριότητες:
1. Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προ-
στασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), με εξαίρεση: 
 α) τις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή κα-
ταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 
88.10.10) και 
β) τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε 
ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11), 
γ) τις υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτο-
μα με αναπηρίες (ΚΑΔ 88.10.13), 
δ) τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για 

άτομα με αναπηρίες (ΚΑΔ 88.10.14) και 
ε) τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εγκαταστάσεις ορφα-
νοτροφείων [ΚΑΔ 8810].
2. Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού (ΚΑΔ 
92.00.11.00).
3. Υπηρεσίες χαρτοπαικτικής λέσχης (ΚΑΔ 92.00.11.02).
4. Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού η φαγη-
τού) (ΚΑΔ 93.29.19.04).

ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ



ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

9

Τέσσερα Μνημόνια Κατανόησης και ένα πρόγραμμα Κοι-
νής Δράσης μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Αρα-
βικών Εμιράτων υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια του 2ου 
Φόρουμ Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ των δύο χω-
ρών που συνδιοργάνωσαν η Γενική Γραμματεία Διεθνών 
Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας και το Γραφείο 
του υπουργού Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας 
των Η.Α.Ε., όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
 Το φόρουμ και η υπογραφή των συμφωνιών αποτελούν 
συνέχεια της επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη στο Αμπού Ντάμπι και του 1ου Φόρουμ 
Στρατηγικής Συνεργασίας Ελλάδας-Η.Α.Ε. που πραγματο-
ποιήθηκαν τον Φεβρουάριο 2020 και επιβεβαιώνουν την 
αναβάθμιση των διμερών σχέσεων καθώς και το έντονο 
επενδυτικό ενδιαφέρον των Εμιράτων για την Ελλάδα, 
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξω-
τερικών.
Πιο συγκεκριμένα, υπογράφηκαν 4 Μνημόνια Κατανόη-
σης και ένα Πρόγραμμα Κοινής Δράσης στους τομείς:
1. Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, από τον 
υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη 
και τον υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για την Επιχειρη-
ματικότητα και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Dr Ahmed 
Belhoul, αναφορικά με την προώθηση κοινών δράσεων 
στον τομέα των ΜμΕ, με έμφαση στην καινοτόμο επιχει-
ρηματικότητα και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και 
την ενθάρρυνση δράσεων μεταξύ του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα.

2. Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας, από τον υφυ-
πουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για την Οικονομική Διπλω-
ματία, Κώστα Φραγκογιάννη και την υπουργό Επικρατεί-
ας, αρμόδια για τη Διεθνή Συνεργασία, Reem Al Hashimi, 
στο οποίο αποτυπώνεται η βούληση των δύο χωρών για 
την ανάληψη κοινών δράσεων ανθρωπιστικής και ανα-
πτυξιακής συνεργασίας με αποδέκτες αναπτυσσόμενες 
χώρες υψηλής προτεραιότητας για την προώθηση κοινών 
στόχων.
3. Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών, από την 
υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη και 
την υπουργό Πολιτισμού και Νεότητας Noura Al Kaabi, 
το οποίο αποτελεί το πρώτο Μνημόνιο Κατανόησης που 
υπογράφει το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε 
αυτόν τον τομέα, προβλέπει την ανταλλαγή τεχνογνωσί-
ας και την εφαρμογή καλών πρακτικών μεταξύ των δύο 
χωρών.
 4. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από τον υπουργό Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη και τον 
υπουργό Επικρατείας αρμόδιο για Κυβερνητική Ανάπτυξη 
και Μέλλον Ohud AlRoumi, με στόχο την ενίσχυση του 
διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών όσον αφορά τις ψηφι-
ακές υπηρεσίες του Δημοσίου, την Τεχνητή Νοημοσύνη, 
τις «έξυπνες» υπηρεσίες και τον στρατηγικό σχεδιασμό 
ψηφιακής πολιτικής με τη βοήθεια χρήσιμων εργαλείων 
(government accelerators).
5. Τουρισμού για την περίοδο 2020-2022, από τον 
υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη και τον υπουργό 

Επικρατείας, αρμόδιο για το Διεθνές Εμπόριο Dr Thani Al 
Zeyoudi, με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέμα-
τα τουριστικού μάρκετινγκ και προβολής, την ανάπτυξη 
ειδικών μορφών τουρισμού, καθώς και την προώθηση 
τουριστικών επενδύσεων.
Το διαδικτυακό Φόρουμ περιελάμβανε τις εξής έξι θεμα-
τικές συνεδρίες, στις οποίες συζητήθηκαν δράσεις για την 
ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας καθώς και πιθανά 
επενδυτικά project:
Διεθνής Ανθρωπιστική και Αναπτυξιακή Συνεργασία, 
στην οποία συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη των 
υπουργείου Εξωτερικών και των Πρεσβειών των δύο 
χωρών καθώς και εκπρόσωπος του Abu Dhabi Fund for 
Development. Στο πλαίσιο πολιτικών διαβουλεύσεων 
μεταξύ των Πολιτικών Διευθυντών των δύο υπουργείων 
Εξωτερικών, επιβεβαιώθηκαν το υψηλό επίπεδο των δι-
μερών σχέσεων και οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξής 
των και αντηλλάγησαν απόψεις επί θεμάτων περιφερεια-
κού ενδιαφέροντος.
Στον τελικό χαιρετισμό τους, ο υπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων κ. Γεωργιάδης και ο υπουργός Βιομηχανίας 
και Προηγμένης Τεχνολογίας, Dr Sultan Al Jaber, υπο-
γράμμισαν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις διμερείς 
σχέσεις Ελλάδας-Η.Α.Ε. και δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν 
περαιτέρω την σχέση συνεργασίας μεταξύ των δύο κρα-
τών σε όλα τα δυνατά επίπεδα.

Η τράπεζα HSBC διέψευσε τις αιτιάσεις των κινεζι-
κών μέσων ενημέρωσης ότι «παγίδευσε» την Huawei 
Technologies και έπαιξε ρόλο στη σύλληψη της οικονομι-
κής διευθύντριας (CFO) του μεγαλύτερου κατασκευαστή 
εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών στον κόσμο, όπως μεταδίδει 
το ΑΠΕ.
Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της τρά-
πεζας στην κινεζική υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων 
WeChat, το πιστωτικό ίδρυμα με έδρα το Λονδίνο υπο-
στηρίζει πως δεν συμμετείχε στην απόφαση του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να ερευνήσει την Huawei.
Η ανακοίνωση της HSBC ακολουθεί μετά το δημοσίευμα 
της επίσημης εφημερίδα People’s Daily της Κίνας, που 
παρουσιάζει μία έκθεση στην οποία κατηγορείται η HSBC 
ως συνεργός των Ηνωμένων Πολιτειών και για διασπορά 
ψευδών για την Huawei, με αποτέλεσμα τη σύλληψη της 
οικονομικής της διευθύντρια Μενγκ Γουανζού τον Δεκέμ-

βριο του 2018 στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Βανκούβερ με 
ένταλμα από την Ουάσιγκτον.
Η Μενγκ κατηγορείται από τις αμερικανικές αρχές για τρα-
πεζική απάτη, έχοντας παραπλανήσει τη HSBC σχετικά με 
τη σχέση της Huawei με εταιρεία που λειτουργεί στο Ιράν, 
εκθέτοντας την HSBC στον κίνδυνο να της επιβληθούν 
πρόστιμα και αποζημιώσεις για παραβίαση των διεθνών 
κυρώσεων που επέβαλαν οι ΗΠΑ στην Τεχεράνη.
«Το πλαίσιο της εξέλιξης του περιστατικού της Huawei 
αποδεικνύει σαφώς πως η έρευνα των ΗΠΑ για την 
Huawei δεν ενεργοποιήθηκε από την HSBC», ανέφερε η 
τράπεζα στην ανάρτηση της στο WeChat, χωρίς να ανα-
φέρεται απευθείας στο δημοσίευμα της People’s Daily.
«Η HSBC δεν μνησικακεί έναντι της Huawei, ούτε έχει ‘πα-
γιδεύσει’την Huawei», αναφέρει η τράπεζα στην ανάρτη-
σή της.
«Σε απάντηση σε αιτήματα πληροφοριών από το Υπουρ-

γείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η HSBC παρείχε μόνο τεκμηρι-
ωμένες πληροφορίες. Η HSBC δεν ‘χάλκευσε’ αποδεικτικά 
στοιχεία ή ‘κεκρυμένα’ γεγονότα, ούτε θα στρεβλώσει γε-
γονότα ή θα βλάψει κανέναν πελάτη για δικό της όφελος», 
προσθέτει.
Η εφημερίδα People’s Daily ισχυρίστηκε ότι η HSBC γνώ-
ριζε πολύ καλά την επιχείρηση της Huawei στο Ιράν και 
«έστρωνε παγίδες» για την εταιρεία από το 2012.
Άλλα κινεζικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου 
του China Global Television Network, έχουν διατυπώσει 
παρόμοιους ισχυρισμούς εναντίον της HSBC.
Η Μενγκ, που πασχίζει να αποφύγει την έκδοσή στις Ηνω-
μένες Πολιτείες και βρίσκεται σε κατ’ ‘οίκον περιορισμό 
στο Βανκούβερ από την κράτησή της, υποστηρίζει πως 
είναι αθώα. 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΟΡΟΥΜ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΑΡΑβΙΚΩΝ ΕΜΙΡΑΤΩΝ 

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ HSbC ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΟΤΙ ‘ΠΑΓΙΔΕΥΣΕ’ ΤΗΝ HuAWEi,  
Οδηγώντας σε σύλληψη την οικονομική διευθύντριά της
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Τις επόμενες ημέρες θα κρίνει η Εισαγγελία Πρωτοδικών αν 
τελικά θα αποδοθούν κακουργηματικού βαθμού κατηγορίες 
για την τραγωδία στο Μάτι σε βάρος συγκεκριμένων προ-
σώπων από την Πυροσβεστική, μετά το δεύτερο αίτημα του 
ανακριτή της υπόθεσης Αθανάσιου Μαρνέρη για αναβάθμιση 
του κατηγορητηρίου με την άσκηση δίωξης για θανατηφόρα 
έκθεση σε κίνδυνο πολιτών, όπως αναφέρει δημοσίευμα του 
ΑΠΕ.
Ο ανακριτής του 6ου Ανακριτικού τμήματος επανέρχεται για 
δεύτερη φορά, με αίτημα του στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 
που αρνήθηκε αντίστοιχο αίτημα που κατέθεσε ο κ. Μαρνέ-
ρης πριν ένα μήνα, με το οποίο ζητά την απαγγελία κακουρ-
γηματικού βαθμού κατηγορίας σε βάρος 12 προσώπων, ήδη 
εμπλεκόμενων στην υπόθεση, επικαλούμενος τα στοιχεία που 
ήδη έχει συγκεντρώσει από την πολύμηνη έρευνα του αλλά 
και όσα είδαν πλέον το φως της δημοσιότητας με τις καταγ-
γελίες του επιπυραγού Δημήτρη Λιότσου, πραγματογνώμονα 

της Εισαγγελίας κατά το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης 
για την φωτιά που άφησε πίσω της 102 νεκρούς.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή», ο κ. 
Μαρνέρης παραθέτει τους λόγους για τους οποίους, κατά την 
εκτίμηση του, προκύπτουν ενδείξεις ενδεχόμενου δόλου για 
την διάπραξη του αδικήματος της θανατηφόρας έκθεσης σε 
κίνδυνο και αντίστοιχα της έκθεσης από την οποία προήλθαν 
βαριές βλάβες. Ο ανακριτής τονίζει πως έγινε κάκιστη διαχεί-
ριση των επίγειων και εναέριων μέσων από την Πυροσβεστι-
κή αναφέροντας πως ενώ είχαν στην διάθεση τους είκοσι πτη-
τικά, είτε δεν τα χρησιμοποίησαν καθόλου, είτε τα διέθεσαν σε 
περιοχές που δεν υπήρχε κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές, είτε 
τα καθήλωσαν διατάσσοντας την μεταστάθμευσή τους στην 
Ελευσίνα όπου είχε κλείσει το αεροδρόμιο.
Να σημειωθεί ότι από τα στοιχεία της δικογραφίας που είδαν 
τις προηγούμενες ημέρες το φως της δημοσιότητας ο ανακρι-
τής φαίνεται να ζητούσε από μάρτυρες και κατηγορούμενους 

απαντήσεις για το περιστατικό όπου εναέριο το οποίο ξεκίνησε 
για το Μάτι τελικώς χρησιμοποιήθηκε σε ελεγχόμενη «έρπου-
σα φωτιά» στον περίβολο των εγκαταστάσεων των διυλιστη-
ρίων Ασπροπύργου.
Διαχωρίζοντας την θέση των πυροσβεστών που πάλεψαν για 
να σώσουν ζωές ο ανακριτής κάνει ειδική μνεία σε αξιωμα-
τικούς του Σώματος οι οποίοι όχι μόνο δεν διακινδύνευσαν 
με πράξεις τους, ευρισκόμενοι οι περισσότεροι εκτός ζώνης 
κινδύνου, αλλά αντίθετα, μετά τα τραγικά γεγονότα στο Μάτι 
,κάποιοι από αυτούς « επέδειξαν θρασύτητα και προσπάθεια 
συγκάλυψης των γεγονότων ακόμη και με εκβιαστικούς τρό-
πους». 
Αν το αίτημα Μαρνέρη γίνει δεκτό από την Εισαγγελία, τότε 
οι 12 προτεινόμενοι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής θα είναι 
πλέον υπόλογοι όταν κληθούν σε απολογίες και για κακούρ-
γημα .

Νέες δράσεις οικονομικής ενίσχυσης ύψους 6 εκατ. ευρώ 
και συνέχιση των παρεμβάσεων ψυχοκοινωνικής μέριμνας, 
προς τους πληγέντες κατοίκους και επιχειρηματίες στο Μάτι, 
ανακοίνωσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο περιφερειάρχης Αττικής 
Γιώργος Πατούλης, με την ευκαιρία της παρουσίας του στις 
εκδηλώσεις μνήμης για τις 102 ανθρώπινες απώλειες που 
άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 
2018. 
Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια νέα πρόσκληση του ΠΕΠ 
Αττικής 2014-2020 για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επι-
χειρήσεων αλλά και για την ίδρυση νέων στις πληγείσες πε-
ριοχές. Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί από το 
ΠΕΠ Αττικής για τη συγκεκριμένη δράση ανέρχεται σε 6 εκατ. 
ευρώ και αφορά αποκλειστικά σε επιχειρήσεις που έχουν έδρα 

ή προτίθενται να μεταφέρουν την έδρα τους στους πληγέντες 
από πλημμύρες και φωτιές δήμους. Το ύψος της ενίσχυσης θα 
κυμαίνεται μεταξύ 20.000 ευρώ και 200.000 ευρώ με 100% 
χρηματοδότηση. 
Σημειώνεται ότι κατά το προηγούμενο διάστημα, η Περιφέ-
ρεια Αττικής έχει δρομολογήσει και υλοποιεί τις εξής παρεμ-
βάσεις: 
• Έγκριση και διάθεση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Αττική» 2014 - 2020 οικονομικής ενίσχυσης λόγω 
απώλειας εισοδήματος, ύψους 5,8 εκατ. ευρώ σε 369 μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις με έδρα τους δήμους που επλήγησαν από 
πλημμύρες και φωτιές.
• Λειτουργία Δομής ψυχολογικής υποστήριξης των κατοίκων 
της περιοχής προκειμένου να επανέλθει η κανονικότητα στη 

ζωή τους. Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται από την Περι-
φέρεια Αττικής σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) και χρηματοδοτείται από το Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Με αφορμή τη λειτουργία της δομής ο περιφερειάρχης Γιώρ-
γος Πατούλης, δήλωσε: «Είμαστε κοντά στους ανθρώπους 
που χρήζουν σταθερής μέριμνας και υποστήριξης. Το Μάτι, 
και μαζί η τοπική κοινωνία, πρέπει να επουλώσουν τις πληγές 
τους και να οικοδομήσουν την επόμενη ημέρα. Προσπαθούμε 
συντεταγμένα, με σχέδιο, και αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά εργαλεία, να συμβάλουμε στην ανάκαμψη 
της τοπικής επιχειρηματικότητας και στην ανάπτυξη στις πε-
ριοχές που επλήγησαν από τις καταστροφές».

  Έξι έργα ανάπλασης και ενίσχυσης του πρασίνου, ύψους 
εννέα εκατ. ευρώ, εγκρίθηκαν –όπως σημειώνει το ΑΠΕ- 
ομόφωνα στη διάρκεια συνεδρίασης της Μητροπολιτικής 
Επιτροπής Θεσσαλονίκης και θα υλοποιηθούν σε τέσσερις δή-
μους του πολεοδομικού συγκροτήματος με χρηματοδότηση 
από το πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΕΣΠΑ της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Από δύο έργα θα γίνουν στους δήμους Αμπελοκήπων – 
Μενεμένης και Καλαμαριάς και από ένα στους δήμους Θεσ-

σαλονίκης και Κορδελιού – Ευόσμου, ύστερα από σχετική 
εισήγηση της αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, Βούλας 
Πατουλίδου.
Πιο αναλυτικά, τα έργα αφορούν την προμήθεια οχημά-
των αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ηλεκτρικών οχημάτων 
και σταθμών φόρτισης του δήμου Κορδελιού – Ευόσμου 
(324.000 ευρώ), την ανάπλαση του πάρκου που βρίσκεται 
στη συμβολή των οδών Μ. Μπότσαρη και Ηλέκτρας του δή-
μου Θεσσαλονίκης (884.000 ευρώ), την ανακατασκευή του 

πάρκου Πασσαλίδη και τον εκσυγχρονισμό του δημοτικού 
φωτισμού του δήμου Καλαμαριάς (1.096.000 ευρώ).
Τα άλλα δύο έργα που δρομολογούνται να γίνουν στον δήμο 
Αμπελοκήπων – Μενεμένης είναι η βιοκλιματική αναβάθμιση 
συνοικισμού Αγίου Νεκταρίου (4.210.000 ευρώ) και οι πρά-
σινες διαδρομές (2.500.000 ευρώ).

ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΘΑ ΚΡΙΝΕΙ Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝ ΘΑ ΑΣΚΗΘΕΙ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ 
Μετά το νέο αίτημα του Ανακριτή της υπόθεσης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΨΟΥΣ 6 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΜΑΤΙ
Συνέχιση των μέτρων ψυχοκοινωνικής μέριμνας για τους κατοίκους   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΞΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΥΨΟΥΣ 9 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ, ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΗΜΟΥΣ
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Συνολική προστιθέμενη αξία 1,06 δισ. ευρώ, ίση με το 0,6% 
του συνολικού ΑΕΠ της χώρας, δημιουργεί σε ετήσια βάση η 
MYTILINEOS, σύμφωνα με τη 2η μελέτη Κοινωνικο-Οικονομι-
κής επίδρασης της εταιρείας, η οποία δημοσιοποιήθηκε, σημει-
ώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ
Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της 
εταιρείας, η MYTILINEOS παράγει κάθε χρόνο αξιοσημείωτη 
οικονομική και κοινωνική αξία στη χώρα, ως υπεύθυνη επιχεί-
ρηση που αλληλεπιδρά με τους κοινωνικούς της εταίρους. Στο 
πλαίσιο αυτό, τον Μάιο του 2020, το τμήμα υπηρεσιών Κλιμα-
τικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ πραγματοποίησε 
τη 2η μελέτη Κοινωνικο-Οικονομικής επίδρασης της εταιρείας, 
με περίοδο αναφοράς το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 
2019 έως και 31η Δεκεμβρίου 2019.
Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης επιβεβαιώνουν, για μια 
ακόμα φορά την υπεύθυνη στάση και την ευρύτερη συνεισφο-
ρά της MYTILINEOS στην εθνική οικονομία και την απασχόληση, 
συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη συλλογική προσπάθεια για την 

επίτευξη των Στόχων 8 & 9 Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, που 
σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση της 
απασχόλησης στον βιομηχανικό τομέα αντίστοιχα.
Η κοινωνική και οικονομική επίδραση της MYTILINEOS στην Ελ-
λάδα προκύπτει από την οικονομική δραστηριότητα που προ-
καλεί σε όλη την αλυσίδα αξίας της, από την παραγωγή μέχρι 
την προώθηση και πώληση των προϊόντων της. Για τη λειτουρ-
γία της, η MYTILINEOS προμηθεύεται πρώτες ύλες, προϊόντα και 
υπηρεσίες από Έλληνες προμηθευτές, στηρίζοντας με αυτόν τον 
τρόπο διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους της ελληνικής οι-
κονομίας, όπως τον κλάδο ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, τον 
κλάδο των κατασκευών, τον κλάδο της μεταλλουργίας. Έτσι, η 
εταιρεία υποστηρίζει εισοδήματα, φορολογικά έσοδα και θέσεις 
εργασίας και, κατ’ αντιστοιχία, το ίδιο ισχύει και για τους προμη-
θευτές και συνεργάτες της στη δική τους αλυσίδα αξίας.
Η mytiLiNEOS με τη δραστηριότητά της:
Δημιουργεί συνολική προστιθέμενη αξία €1,06 δισ. ίση με το 
0,6% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας

Συνεισφέρει φορολογικά €301 εκατ. ίση με το 0,39% των συνο-
λικών φορολογικών εσόδων του κράτους
Υποστηρίζει συνολικά 13.802 θέσεις εργασίας που ισούνται με 
το 0,36% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα 
Οι συνολικές θέσεις εργασίας που υποστηρίζει η MYTILINEOS, 
στηρίζουν το εισόδημα 31.745 πολιτών διευρύνοντας ακόμα 
περισσότερο το κοινωνικό όφελος που δημιουργείται στην Ελ-
λάδα από τις δραστηριότητες της.
Η λειτουργία της MYTILINEOS έχει πολλαπλασιαστικό όφελος 
για την ελληνική οικονομία:
- για κάθε €1 άμεσης συνεισφοράς της MYTILINEOS δημιουρ-
γείται επιπλέον €1,34 προστιθέμενης αξίας στην Ελληνική οικο-
νομία.
- για κάθε €1 άμεσων φόρων της MYTILINEOS οι άμεσοι και 
έμμεσοι προμηθευτές της καταβάλλουν περισσότερα από €3 
φόρων ως αποτέλεσμα της συνεργασία στους με την εταιρεία.
- από κάθε 1 άμεση θέση εργασίας της εταιρείας υποστηρίζονται 
4,5 επιπλέον θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία.

Η πιστοποίηση αποτελεί μοχλός για την ανάπτυξη και τη στή-
ριξη της υγιούς και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. Αυτό 
ήταν –σύμφωνα με το ΑΠΕ- το κεντρικό μήνυμα της ανοιχτής 
διαδικτυακής εκδήλωσης, με τίτλο: «Πιστοποίηση για ανταγω-
νιστικότερες και δυναμικές επιχειρήσεις», που συνδιοργάνωσαν 
ο ΣΕΒ και η HellasCert, με τη συμμετοχή σημαντικών προσωπι-
κοτήτων από τον επιχειρηματικό κόσμο.
Ο γενικός διευθυντής του ΣΕΒ, Αλέξανδρος Χατζόπουλος σημεί-
ωσε ότι «η πιστοποίηση συνδέεται άμεσα με την ενδυνάμωση 
των επιχειρήσεων, που είναι ένα από τα ζητούμενα για να αντι-
μετωπίσουμε τις αναπτυξιακές προκλήσεις της οικονομίας μας». 
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διάσταση ότι «οι επιχειρήσεις ανα-
λαμβάνουν έναν ευρύτερο ρόλο ευθύνης όταν τεκμηριώνουν 
τη συμμόρφωσή τους σε κοινωνικά αποδεκτές απαιτήσεις ανα-
φορικά με ζητήματα όπως το περιβάλλον, η υγεία και ασφάλεια 
στην εργασία και η ενεργειακή διαχείριση, αποδεικνύοντας μια 
δυναμική αλληλεπίδραση με την κοινωνία πέρα από τις πωλή-
σεις ή το κέρδος τους». 
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων 
Επιθεώρησης και Πιστοποίησης - HellasCert, Ιωάννης Καρα-
γιάννης, αναφέρθηκε στην αξία της πιστοποίησης των ελλη-
νικών επιχειρήσεων, η οποία εγγυάται την ασφάλεια, προάγει 
την ποιότητα και ενισχύει την εμπιστοσύνη καταναλωτών, ερ-
γαζομένων και επενδυτών, βελτιώνοντας την ανταγωνιστι-
κότητά τους. Υπογράμμισε δε την προστιθέμενη αξία που έχει 

η πιστοποίηση όταν είναι διαπιστευμένη, λόγω της διεθνούς 
αναγνώρισης των πιστοποιητικών στην περίπτωση αυτή. Με 
αυτόν τον τρόπο, τόνισε ο κ. Καραγιάννης, αποτελεί διαβατήριο 
εισόδου στις αγορές του εξωτερικού, προϋπόθεση απαραίτητη 
για την ουσιαστική και βιώσιμη ανάπτυξη τόσο των ελληνικών 
επιχειρήσεων, όσο και της εθνικής οικονομίας συνολικότερα. 
Ο Παναγιώτης Σκιαδάς, διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης της 
VIOHALCO SA, σημείωσε ότι «στη σημερινή εποχή της κρίσης 
λόγω του κορωνοϊού, η διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέ-
χειας είναι πιο επίκαιρη από ποτέ και η συστηματική προσέγγιση 
στην προετοιμασία για την πιστοποίηση του σχετικού προτύπου 
(ISO 22301) συνέβαλε σημαντικά στη λήψη των απαραίτητων 
μέτρων για τη μείωση του ρίσκου διαταραχής της εύρυθμης 
λειτουργίας μας».
Στον κοινό στόχο να φτιάξουμε το «brand name» της Ελληνι-
κής βιομηχανίας αναφέρθηκε ο Ιωάννης Τσερέπας, διευθύνων 
σύμβουλος της LARIPLAST ΑΕ. Μέσα από την εμπειρία της δικής 
του επιχείρησης που δεν φοβήθηκε τον παραγωγικό μετασχη-
ματισμό, σημείωσε ότι η πρόκληση αυτή τη στιγμή είναι «με 
γενναιότητα να αλλάξουμε τις επιχειρήσεις μας και να γίνουμε 
τόσο καλοί σε αυτό που κάνουμε ώστε οι άλλοι να μην έχουν 
την επιλογή να μας αγνοήσουν. Αφού διανύουμε μια περίοδο 
κατά την οποία δεν μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση, η 
πρόκληση είναι να αλλάξουμε τον εαυτό μας».
Τη διεθνή διάσταση μετέφερε ο Ashok Ganesh, Director Market 

Perspectives and Innovation στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυ-
ποποίησης (CEN-CENELEC). Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «οι 
νέες τεχνολογίες παρέχουν πολλαπλές ευκαιρίες στις επιχειρή-
σεις, μεγάλες και μικρές, για να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες 
προκλήσεις, αλλά και εκείνες της επόμενης του κορωνοϊού 
ημέρας. Οι CEN-CENELEC εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι 
οι επιχειρήσεις έχουν στη διάθεσή τους τα πρότυπα που πρέπει 
για να είναι ανταγωνιστικές, παρέχοντας ασφαλή και αξιόπιστα 
προϊόντα και υπηρεσίες. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα θα υποστηρί-
ζουν πάντοτε μια ισχυρή ενιαία αγορά, θα αποπνέουν εμπιστο-
σύνη στους Ευρωπαίους καταναλωτές και θα διευκολύνουν το 
ενδοκοινοτικό εμπόριο».
Συνοψίζοντας, η Αυγή Οικονομίδου, Senior Advisor στον Τομέα 
Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών 
του ΣΕΒ, σημείωσε ότι οι συνθήκες της εποχής απαιτούν σύγ-
χρονες επιχειρήσεις και στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιώντας το 
εργαλείο της πιστοποίησης και αναπτύσσοντας κατάλληλες 
εσωτερικές δομές, συστήματα και διαδικασίες, οι επιχειρήσεις 
μπορούν να μεγαλώσουν και να πετύχουν τους στρατηγικούς 
τους στόχους.
Μπορείτε να δείτε τη διαδικτυακή συζήτηση στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: https://bit.ly/2WEm7jE. 

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Η mytiLiNEOS   
Iση με το 0,6% του ΑΕΠ της χώρας   

ΣΕβ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   
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Να εντείνουν τις προσπάθειές τους οι φορείς του δημοσίου σε ό,τι 
αφορά στον προγραμματισμό των έργων που μπορούν να εντα-
χθούν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ζητάει το 
υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με εγκύκλιό του, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ.
Το υπουργείο ζητάει από τους φορείς να καταθέσουν αναλυτικά τα 
στοιχεία για τον προγραμματισμό τους μέχρι το 2024, έως τις 31 
Αυγούστου 2020 και σημειώνει: «οι προβλέψεις/προτάσεις, 
θα πρέπει να είναι εμπεριστατωμένες και να μην υπερεκτιμούν ή 
υποεκτιμούν τα πραγματικά στοιχεία ώστε να είναι εφικτή η ορθή 
κατάρτιση του προϋπολογισμού».
Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο που υπογράφει ο 
υφυπουργός Γιάννης Τσακίρης και απευθύνεται στους φορείς (περι-
φέρειες, δήμοι διαχειριστικές αρχές κ.ο.κ.), «το υπουργείο Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων θα αξιολογήσει και επεξεργαστεί τα στοιχεία εκτι-
μήσεων και προβλέψεων των Φορέων Χρηματοδότησης ΠΔΕ ανά 
πρόγραμμα, προκειμένου να διαμορφώσει τα συνολικά, ανά Φορέα 
Κεντρικής Διοίκησης, μεγέθη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επεν-
δύσεων 2021-2024.
Οι προτάσεις εκτιμήσεων και προβλέψεων των Φορέων θα γίνουν 
με γνώμονα τη γενικότερη οικονομική πολιτική όπου το ΠΔΕ, ως βα-
σικό εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, έχει ως στόχο να συμβάλλει 
με αναπτυξιακές δράσεις στην ανάταξη και ενίσχυση της ελληνικής 
οικονομίας».
Με την εγκύκλιο δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την αποστολή των 

στοιχείων.
Βασική προτεραιότητα, όπως σημειώνεται, αποτελεί η επιτάχυνση 
της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της 
Προγραμματικής Περιόδου (ΠΠ) 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο 
για το Πλαίσιο Ανάπτυξης-ΕΣΠΑ κλπ). Για το λόγο αυτό κατά τη δι-
ατύπωση των προβλέψεων για το 2021-2024 θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στη διασφάλιση επαρκών πιστώσεων για την ταχεία 
υλοποίηση έργων και προγραμμάτων της ΠΠ 2014-2020.
Διευκρινίζεται ότι η κατάρτιση και εκτέλεση του ΠΔΕ ακολουθεί τη 
συνολική μεταρρυθμιστική προσπάθεια για την χρηστή διαχείριση 
των δημόσιων οικονομικών και τον εκσυγχρονισμό του δημοσι-
ονομικού πλαισίου εν γένει, εστιάζοντας στην εντατικοποίηση του 
προγραμματισμού, την απλοποίηση των διαδικασιών υλοποίησης 
και την αξιόπιστη παρακολούθηση της εφαρμογής της επενδυτικής 
πολιτικής που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων 
Επενδύσεων.
Η υποβολή των στοιχείων εκτιμήσεων και προβλέψεων του ΠΔΕ 
2020-2024 θα πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες των 
φορέων χρηματοδότησης του ΠΔΕ που υποβάλλουν τις προτάσεις 
για την κατάρτιση και έγκριση των επιμέρους προγραμμάτων τους, 
με τη συμπλήρωση ειδικού πίνακα που έχει διαμορφωθεί προς το 
σκοπό αυτό.
Για τα Περιφερειακά Προγράμματα (ΣΑΕΠ/ΜΠ και ΣΑΝΑ), οι προτά-
σεις θα αποσταλούν από τις διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμμα-
τισμού των Περιφερειών ή τις διευθύνσεις που έχουν τις αντίστοιχες 

αρμοδιότητες.
Οι ειδικές υπηρεσίες Διαχείρισης όλων των Επιχειρησιακών Προ-
γραμμάτων (τομεακών και περιφερειακών) καλούνται να συνεργα-
στούν άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων χρηματοδότη-
σης του ΠΔΕ για τα έργα που διαχειρίζονται, παρέχοντάς τους όλες 
τις σχετικές πληροφορίες, ώστε κατά την υποβολή των ζητούμενων 
στοιχείων να έχουν συνεκτιμηθεί οι στόχοι για την επιτάχυνση της 
υλοποίησης των έργων της περιόδου 2014-2020, η χρηματοδοτι-
κή δυνατότητα του ΠΔΕ, οι πραγματικές ανάγκες των έργων και ο 
πραγματικά απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης.
Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς καλούνται:
- Για το έτος 2020 να υποβάλουν τις εκτιμήσεις τους, συμπεριλαμβα-
νομένων των πιθανών τροποποιήσεων που θα αιτηθούν τεκμηρι-
ωμένα, έως το τέλος του έτους.
- Για τα επόμενα έτη 2021-2024, με βάση τα όρια δαπανών ανά 
Φορέα, να διαμορφώσουν τεκμηριωμένες προτάσεις, συμπεριλαμ-
βανομένων και των προβλέψεων δαπανών για τη χρηματοδότηση 
όλων των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΠΔΕ που αφορούν 
στην ΠΠ 2014-2020.
Επισημαίνεται ότι οι φορείς μπορούν  να μεταβάλουν το εκτιμώμενο 
όριο δαπανών προϋπολογισμού για τα έτη 2020-2024. Οι προβλέ-
ψεις/προτάσεις, όπως υπογραμμίζεται στην εγκύκλιο, θα πρέπει να 
είναι εμπεριστατωμένες και να μην υπερεκτιμούν ή υποεκτιμούν τα 
πραγματικά στοιχεία ώστε να είναι εφικτή η ορθή κατάρτιση του 
προϋπολογισμού.

Ανακοινώθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, η διενέργεια 
δημόσιας διαβούλευσης για το έργο «Ανάπτυξη υπηρεσιών προστι-
θέμενης αξίας του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ», όπως σημειώνει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr, 
για χρονικό διάστημα έως και 25.08.2020 από την ανάρτηση του 
προς Διαβούλευση Τεύχους Διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ.
Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης 
Διαδικασιών, Λεωνίδας Χριστόπουλος, τόνισε ότι «Η αναβάθμιση 
της υφιστάμενης εφαρμογής «Διαύγεια»,  θα συνδράμει καθοριστι-
κά στη δημιουργία του νέου προσώπου της σύγχρονης διοίκησης, 
μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας, της ενημέρωσης και της διάχυ-
σης της πληροφορίας. Σκοπός μας είναι οι πολίτες να απολαμβάνουν 
στο μέγιστο, το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα για απρό-
σκοπτη πρόσβαση στην πληροφόρηση. Γεγονός, που συνεπάγεται 
την ουσιαστική συμμετοχή τους, στην κοινωνικο- οικονομική ζωή 
της χώρας».
«Η νέα έκδοση της Διαύγειας, θα εμπλουτίσει τις εφαρμογές του ήδη 
υπάρχοντος Πληροφοριακού Συστήματος και θα του προσδώσει 
προστιθέμενη αξία, ενισχύοντας παράλληλα την ανοικτότητα των 
δεδομένων του, με πρωταρχικό γνώμονα την συμμετοχική και 
προσωποποιημένη πληροφόρηση πολιτών και επιχειρήσεων. Με 
τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί ο ρόλος του συστήματος μέσα σε ένα 
ευρύτερο οικοσύστημα ψηφιακής διακυβέρνησης που στηρίζει και 
προάγει τις προσπάθειες της Πολιτείας για μία σύγχρονη διοίκηση» 

σημείωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚτΠ ΑΕ, Σταύρος Ασθενίδης.
Συγκεκριμένα, πρόκειται να υλοποιηθεί επέκταση των εφαρμογών 
με την προσθήκη λειτουργικοτήτων που θα επιτρέπουν την ανάρτη-
ση περισσότερων τύπων πράξεων, γεγονός που θα οδηγήσει στην 
περαιτέρω διαφάνεια της λειτουργίας της Δημόσιας διοίκησης και 
την διεύρυνση του υφιστάμενου ρόλου της πλατφόρμας ως κεντρι-
κό αποθετήριο δημόσιων εγγράφων.
Ταυτόχρονα, προς ενίσχυση της εξωστρέφειας του συστήματος θα 
υλοποιηθεί επέκταση/αναμόρφωση του υποσυστήματος αναζή-
τησης της πληροφορίας, τόσο σε τεχνικό όσο και σε λειτουργικό επί-
πεδο. Θα εκσυγχρονιστεί το σύστημα ευρετηρίασης των πράξεων, 
ώστε να επεκτείνεται ή να συρρικνώνεται δυναμικά ανάλογα με τον 
καθημερινό φόρτο, ενώ πλέον διαχωρίζεται από το υποσύστημα 
των αναρτήσεων, ώστε να παραμένει πλήρως διαθέσιμο ακόμα 
και σε συνθήκες υψηλού φόρτου. Τέλος θα υπάρξει ενίσχυση του 
υποσυστήματος πληροφόρησης με την ενσωμάτωση διευρυμένων 
στατιστικών χρήσης.
Πιο αναλυτικά, οι κύριοι άξονες παρεμβάσεων είναι οι εξής :
Επέκταση των δυνατοτήτων αποθήκευσης και διάθεσης δημοσίων 
εγγράφων : Θα δοθεί η δυνατότητα διεύρυνσης των αποφάσεων 
που αναρτώνται καθώς και των περιγραφικών δεδομένων που 
κρατούνται ώστε να βελτιωθεί η διαχείριση της πληροφορίας που η 
Διαύγεια υποδέχεται καθώς και η διάθεσή τους σε τρίτους. 
Ανοικτά Δεδομένα : Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η αναδόμη-
ση των υφιστάμενων υποδομών όπως το υποσύστημα αναζητήσε-
ων σε επίπεδο διεπαφής χρήστη (UI) αλλά και σε μηχαναγνώσιμο 

επίπεδο (API).
Εποπτεία Λειτουργίας και ενίσχυση Πληροφόρησης στα στελέχη 
του φορέα λειτουργίας και την επιτελική διοίκηση. Περιλαμβάνεται 
ανάπτυξη ειδικού υποσυστήματος ενημέρωσης καθώς και η ανα-
βάθμιση των υφιστάμενων υποσυστημάτων διαχείρισης του πλη-
ροφοριακού συστήματος. 
Ενίσχυση των συμμετοχικών χαρακτηριστικών του συστήματος: 
Αναβάθμιση του υφιστάμενου υποσυστήματος αναζήτησης , ανα-
μόρφωση της διαδικτυακής πύλης με δυνατότητες προσωποποίη-
σης των αποτελεσμάτων αναζήτησης. 
Το φυσικό αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνει:
Μελέτη Εφαρμογής 
Υπηρεσίες Υλοποίησης
Παραμετροποίηση
Ανάπτυξη / Προσαρμογή Εφαρμογών
Βελτιστοποίηση/ Επέκταση λειτουργιών Συστήματος
Μετάπτωση Δεδομένων
Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Χρηστών
Εκπαίδευση Κεντρικών Διαχειριστών
Λοιπές Υπηρεσίες
Δοκιμαστική λειτουργία
Πιλοτική λειτουργία
Υπηρεσίες Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης κατά τ
ην Δοκιμαστική και Πιλοτική Λειτουργία

ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ 
ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Zητάει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑβΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»   



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

13

Γ. Πατούλης: «Μαζί με τους Δήμους της Αττικής συνεχί-
ζουμε τη συστηματική προσπάθειά μας προκειμένου να 
διευθετηθούν μια σειρά από ζητήματα τα οποία δεν έχουν 
λυθεί εδώ και δεκαετίες»
 Ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης και ο δήμαρχος 
Λαυρεωτικής Δ. Λουκάς προχώρησαν την Παρασκευή 27 
Ιουλίου 2020 στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης 
για τη μελέτη «Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση –Πράξη 
Εφαρμογής Περιοχών Β’ Κατοικίας Περιγιάλι –Τσονίμα 
–Τρεχαντιέρα». 
Η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε παρουσία 
και του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής 
Θ. Αυγερινού. 
 Ο προϋπολογισμός της Προγραμματικής Σύμβασης ανέρ-
χεται στο ποσό των 879.875,58 ευρώ και αφορά στις υπο-
λειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση της μελέτης. Η 
ισχύς της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η 
διάρκειά της ορίζεται σε 28 μήνες.
 

Στο πλαίσιο των σχετικών δεσμεύσεων των δύο μερών, η 
Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει μεταξύ άλλων, τη χρη-
ματοδότηση των υπολειπόμενων εργασιών της μελέτης 
και μέχρι του παραπάνω ποσού των 879.875,08 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% ).
 Ο Δήμος Λαυρεωτικής μεταξύ άλλων αναλαμβάνει την 
επίβλεψη της μελέτης, την παραλαβή της και τη χρημα-
τοδότηση κάθε επιπλέον δαπάνης μελετών και εργασιών 
που δεν συμπεριλαμβάνονται στον εγκεκριμένο πίνακα 
για τον καθορισμό του συμβατικού αντικειμένου της. 
 Κατά τη διάρκεια της υπογραφής της σύμβασης ο περιφε-
ρειάρχης τόνισε ότι η Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσει τη 
συστηματική προσπάθεια που έχει ξεκινήσει προκειμένου 
να διευθετηθούν μια σειρά από ζητήματα τα οποία δεν 
έχουν λυθεί εδώ και πολλά χρόνια. Επίσης υπογράμμισε 
ότι για να επιτευχθεί ο στόχος της συνολικής ανάπτυξης 
της Αττικής απαιτούνται σταθερά βήματα και ισότιμη με-
ταχείριση. Πρόθεσή μας είναι η ολοκλήρωση των επιβαλ-
λόμενων, εκ του νόμου, διαδικασιών στο συντομότερο 

δυνατό χρόνο. 
 Από την πλευρά του ο δήμαρχος Δ. Λουκάς εξέφρασε 
τις θερμές ευχαριστίες του για την υπογραφή της προ-
γραμματικής σύμβασης η οποία ανοίγει το δρόμο για την 
οριστική επίλυση του προβλήματος που υπάρχει στην 
περιοχή. 
 Στη συνέχεια ο δήμαρχος αναφέρθηκε στο καλό κλίμα 
συνεργασίας που υπάρχει με τον περιφερειάρχη Γ. Πατού-
λη και συζήτησαν για μια σειρά από έργα υποδομών που 
αφορούν στην περιοχή και τα οποία μπορούν να υλοποι-
ηθούν μέσω χρηματοδότησης της Περιφέρειας Αττικής.
 Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εξειδικευθούν οι προτά-
σεις και όπου υπάρχουν ώριμες μελέτες να ενταχθούν τα 
έργα. Ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης επισήμανε για άλλη 
μια φορά ότι προτεραιότητα δίδεται σε έργα που αφορούν 
στην ασφάλεια των πολιτών (όμβρια, αντιπλημμυρικά, 
έργα οδοποιίας κ.α.). 

Γ. Πατούλης: «Συνεργαζόμαστε με τον Πρώτο Βαθμό 
Αυτοδιοίκησης με στόχο την όσο το δυνατό μεγαλύτερη 
αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων. Δίνουμε προτεραι-
ότητα σε δράσεις που θα ενισχύσουν το περιβαλλοντικό 
ισοζύγιο σε τοπικό επίπεδο»
 Ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης υπέγραψε την 
απόφαση ένταξης του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας στο 
πρόγραμμα προμήθειας εξοπλισμού για τη βελτίωση της 
ενεργειακής αποδοτικότητας σχολικών κτιρίων. Το συ-
γκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται από την Περιφέρεια 
με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής και αφορά 54 
Δήμους, σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Στη σχετική συνάντηση του περιφερειάρχη Αττικής Γ. 
Πατούλη με το δήμαρχο Δ. Μάρκου, η οποία πραγματο-
ποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας, συμμετείχαν ο 
αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Θ. Αυγερινός και 
ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας 
Δ. Δρόσης.
Το έργο βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας 3 
σχολικών κτηρίων του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας, εί-
ναι συνολικού προϋπολογισμού 812.895 ευρώ, εκ των 

οποίων τα 360.000 ευρώ χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ 
Αττικής.
Ο κ. Πατούλης κατά τη συνάντηση με τον δήμαρχο, υπο-
γράμμισε την ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνει η Περιφέρεια 
σε ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία του περι-
βάλλοντος και την αναβάθμιση της ζωής των πολιτών. 
«Με τον δήμαρχο Σπάτων Αρτέμιδας Δ. Μάρκου, έχουμε 
μία εξαιρετική συνεργασία και σ΄ αυτό το πλαίσιο σήμερα 
δίνουμε την έγκρισή μας για την έναρξη έργων που θα 
συμβάλλουν στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των σχολικών 
κτιρίων του Δήμου. Συνεργαζόμαστε με το Πρώτο Βαθμό 
Αυτοδιοίκησης με στόχο την όσο το δυνατό μεγαλύτερη 
αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων. Δίνουμε προτεραι-
ότητα σε δράσεις που θα ενισχύσουν το περιβαλλοντικό 
ισοζύγιο σε τοπικό επίπεδο», δήλωσε.
Από την πλευρά του ο Δ. Μάρκου ευχαρίστησε τον περι-
φερειάρχη, επισημαίνοντας πως πρόκειται για έργα που 
θα συμβάλλουν στην ενεργειακή και περιβαλλοντική ανα-
βάθμιση της περιοχής.
Πως θα επιτευχθεί η ενεργειακή αναβάθμιση των σχολεί-

ων
Ειδικότερα στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδα το πρόγραμμα 
θα εφαρμοστεί στα εξής σχολεία: Γυμνάσιο Σπάτων στα 
Σπάτα, 1ο Δημοτικό σχολείο Αρτέμιδας, και 5ο Δημοτικό 
σχολείο Αρτέμιδας. Η ενεργειακή αναβάθμιση επιτυγχά-
νεται με την αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση 
δώματος και οροφής, εξωτερική θερμομόνωση τοίχων, 
αντικατάσταση κλιματιστικών συσκευών, αντικατάσταση 
φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά LED, εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκού συστήματος, πλήρης αναβάθμιση λε-
βητοστασίου. Οι θερμομονωτικές και οπτικές ιδιότητες 
των νέων κουφωμάτων αλλά και η βελτιωμένη αερο-
στεγανότητα και ηχομόνωση θα συμβάλει στη μείωση 
των απωλειών και στη βελτίωση των εσωτερικών συν-
θηκών γενικότερα. Ειδικότερα με την ολοκλήρωση των 
παρεμβάσεων αυτών προβλέπεται μείωση της ετήσιας 
κατανάλωσης ενέργειας κατά 618.000 kWh/yr και μεί-
ωση των εκπομπών CO2 κατά 223tn/yr. Σύμφωνα με το 
προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα το έργο θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί μέχρι το Φεβρουάριο του 2022. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜβΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Για τη μελέτη «Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής Περιοχών Β’ Κατοικίας Περιγιάλι –Τσονίμα –Τρεχαντιέρα» 
-Συνολικός προϋπολογισμός περίπου 880.000 ευρώ

ΕΡΓΑ βΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
Στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας, με απόφαση του περιφερειάρχη Αττικής 
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H μεγάλη ανάπτυξη των ψηφιακών μέσων και η εντατικοποίηση 
της προσπάθειας ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων σε συνδυασμό 
με τη ραγδαία αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, έχει οδη-
γήσει, σε διεθνές επίπεδο, σε αύξηση των κρουσμάτων ηλεκτρο-
νικής απάτης. Απάτες που θα πρέπει να γίνουν γνωστές στο ευρύ 
κοινό ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος σε περίπτωση που γίνει 
προσπάθεια να εξαπατηθούν, όπως αναφέρει δημοσίευμα του 
ΑΠΕ.
 
Απάτη SIM Swapping (αντικατάσταση/αλλαγή κάρτας SIM κινη-
τού τηλεφώνου)
 Μία μορφή ηλεκτρονικής εξαπάτησης η οποία την τελευταία 
χρονική περίοδο έχει εμφανισθεί διεθνώς, αλλά και στη χώρα 
μας είναι η απάτη της μορφής SIM Swapping (αντικατάσταση/ 
αλλαγή κάρτας SIM κινητού τηλεφώνου). Όπως αναφέρει στο 
ΑΠΕ/ ΜΠΕ ο Ιωάννης Tζάνος, group corporate security officer & 
chief information security officer της Eurobank, «οι εγκληματίες 
στη συγκεκριμένη μορφή απάτης στοχεύουν στην υποκλοπή και 
χρήση του αριθμού κινητού τηλεφώνου επειδή ολοένα και περισ-
σότεροι οργανισμοί, τράπεζες, κυβερνήσεις χρησιμοποιούν τον 
αριθμό κινητού τηλεφώνου ως ένα από τα βασικά στοιχεία για την 
αξιόπιστη ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου».
Το κύκλωμα αυτής της απάτης αποτελείται από δύο σκέλη. Ειδι-
κότερα όπως εξηγεί ο κ.Τζάνος προκειμένου να γίνει απόλυτα 
κατανοητό στον μέσο καταναλωτή «στο πρώτο σκέλος οι δράστες 
έχουν καταφέρει να υποκλέψουν τους κωδικούς της ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας του θύματος όπως, για παράδειγμα, τους κωδικούς 
e-Banking καθώς και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου. Αυτό συ-
νήθως γίνεται μέσω ενός ηλεκτρονικού μηνύματος «ψαρέματος», 
το γνωστό «email phishing», ή μέσω κακόβουλου λογισμικού - 
trojan / malware - που έχουν εγκαταστήσει στον υπολογιστή του 
θύματος ή μέσω αγοράς από διάφορα παράνομα φόρουμ του 
διαδικτύου. Κατά το δεύτερο σκέλος της απάτης οι δράστες εκμε-
ταλλεύονται τη δυνατότητα αλλαγής κάρτας SIM, η οποία είναι μία 
καθόλα νόμιμη υπηρεσία που προσφέρουν οι πάροχοι κινητής 
τηλεφωνίας στους συνδρομητές τους. Προσποιούνται, είτε τον 
νόμιμο συνδρομητή ή κάποιον εξουσιοδοτημένο από αυτόν, και 
προσπαθούν έτσι να εξαπατήσουν τους παρόχους κινητής τηλε-
φωνίας και να αποκτήσουν νέα κάρτα SIM προς αντικατάσταση 
αυτής που έχει ο νόμιμος κάτοχος».
«Με την ενεργοποίηση της νέας κάρτας SIM, η παλιά κάρτα, που 
βρίσκεται στην κατοχή του νόμιμου συνδρομητή, απενεργοποιεί-
ται και έτσι όλες οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας όπως κλήσεις, 
SMS, πρόσβαση στο Διαδίκτυο, λαμβάνονται στη συσκευή που 
βρίσκεται στην κατοχή των δραστών, δίνοντάς τους τη δυνατό-
τητα να διεξάγουν παράνομες δραστηριότητες εν αγνοία των νό-
μιμων συνδρομητών. Για παράδειγμα, λαμβάνοντας κλήσεις και 
μηνύματα που προορίζονται γι’ αυτούς, υποκλέπτοντας κωδικούς 
μιας χρήσης / OTP ή μηνυμάτων επαλήθευσης ασφάλειας κ.λ.π.».
 
Οι οδηγίες που δίνονται στους πολίτες - Τι πρέπει να προσέξουν 
 - Αν το κινητό τους σταματήσει να λειτουργεί για ασυνήθιστους 
λόγους, πρέπει να επικοινωνήσουν αμέσως με τον πάροχο κινητής 
τηλεφωνίας τους. Μερικές φορές μπορεί να χάσουν το σήμα λόγω 

ευρύτερων προβλημάτων που επηρεάζουν την υπηρεσία κινητής 
τηλεφωνίας. Ωστόσο, εάν χαθεί η υπηρεσία σε μια θέση που συ-
νήθως έχει καλή κάλυψη, είναι ασφαλέστερο να επικοινωνήσουν 
με τον πάροχο του δικτύου τους και να επιβεβαιώσουν ότι δεν έχει 
αντικατασταθεί η SIM.
- Να μην κοινοποιούν σε κανέναν και μην εισάγουν σε άγνωστες 
ιστοσελίδες τους κωδικούς e-banking, δηλαδή username και 
password, ή αριθμούς καρτών. Οι τράπεζες ποτέ και με κανένα 
τρόπο δεν ζητούν τους κωδικούς των πελατών.
- Να ελέγχουν συχνά τις κινήσεις των λογαριασμών τους.
 
Μια ακόμη μορφή απάτης- Υποτιθέμενη βλάβη υπολογιστή
 Μια άλλη μορφή απάτης που έχει κάνει την εμφάνιση της γίνεται 
με τη μέθοδο της παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ή 
επισκευής υποτιθέμενης βλάβης υπολογιστή (technical support 
scams). Οι δράστες τηλεφωνούν σε ανυποψίαστους πολίτες και 
υποδύονται τεχνικούς από μεγάλη πχ πολυεθνική εταιρία πλη-
ροφορικής. Η τηλεφωνική συνομιλία είναι μάλιστα αρκετές φορές 
στα αγγλικά. Με πρόφαση ότι ο υπολογιστής τους ή / και η φορητή 
συσκευή τους είναι «μολυσμένα» από κακόβουλο λογισμικό ζη-
τούν να εγκαταστήσουν λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης, 
για τη δήθεν επιδιόρθωση - αποκατάσταση του προβλήματος.
Όπως αναφέρει ο κ.Τζάνος «οι εφαρμογές αυτές, αφότου εγκα-
τασταθούν, επιτρέπουν στους δράστες να έχουν πλήρη έλεγχο 
στις ηλεκτρονικές συσκευές των θυμάτων τους, τους οποίους 
στη συνέχεια εξαπατούν για να τους «δώσουν» και τους προσω-
πικούς κωδικούς τους για το e-banking. Οι δράστες προβαίνουν 
στη συνέχεια σε μεταφορές χρημάτων από τους λογαριασμούς 
(e-banking) των θυμάτων τους σε τραπεζικούς λογαριασμούς 
που ελέγχουν οι ίδιοι ή συνεργοί τους».
 
Συστάσεις στους πολίτες
 -Εάν κάποιος καλεί από άγνωστο αριθμό και ισχυρίζεται ότι είναι 
από μεγάλη πολυεθνική εταιρία πληροφορικής, χωρίς να έχουν 
δηλώσει κάποια βλάβη, να διακόπτουν την κλήση.
- Να μην εγκαθιστούν το προτεινόμενο από αγνώστους λογισμικό 
απομακρυσμένης διαχείρισης.
 
‘Αλλοι τρόποι απάτης που πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής
 Εκτός από αυτές τις δύο μορφές απάτης υπάρχουν και άλλες 
περιπτώσεις απάτης που έχουν κάνει την εμφάνιση τους με χα-
ρακτηριστική αυτή των απατηλών εντολών πληρωμής μέσω 
e-mail (BEC-Business Email Compromise, CEO Fraud & Man in 
the middle attacks). Στην περίπτωση αυτή οι δράστες αποκτούν 
μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και παρεμβαίνουν σε τμήματα 
της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ συναλλασσόμενων 
επαγγελματιών και εμπόρων με επιχειρήσεις - προμηθευτές ή 
πελάτες - κυρίως του εξωτερικού. Μόλις εντοπίσουν e-mail μηνύ-
ματα που αφορούν επικείμενη πληρωμή σε τραπεζικό λογαρια-
σμό, παρεμβαίνουν αποστέλλοντας απατηλά μηνύματα, είτε από 
τις παραβιασμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε 
από άλλες που προσομοιάζουν με τις πραγματικές. Στη συνέχεια, 
προτρέπουν τους συναλλασσόμενους να μεταφέρουν χρήματα 
σε απατηλούς τραπεζικούς λογαριασμούς, διαφορετικούς από 

αυτούς που είχαν συμφωνηθεί αρχικά.
 
Χρήσιμες συμβουλές στους επαγγελματίες
 - Να επαληθεύουν τηλεφωνικά, με τον προμηθευτή ή τον πελάτη 
τους, ότι το αίτημα πληρωμής είναι έγκυρο. Να διασταυρώνουν 
επίσης τηλεφωνικά τον αριθμό λογαριασμού στον οποίο θα πι-
στωθούν τα χρήματα.
- Να διασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοί τους είναι ενημερωμένοι και 
προσεγγίζουν τα αιτήματα για τη διενέργεια πληρωμών με προ-
σοχή.
 
Μoney mules - Tι είναι και τι πρέπει να προσέχουμε
 Πρόκειται για άτομα (πολλές φορές ανυποψίαστα θύματα) τα 
οποία ενεργούν ως μεταφορείς παράνομου χρήματος. Τους συ-
ναντάμε συνήθως σε όλες τις μορφές απάτης. Όπως μας αναφέρει 
ο κ.Τζάνος «οι δράστες στρατολογούν τα υποψήφια θύματά τους 
με διάφορες μεθόδους, όπως με διαδικτυακές αγγελίες, με διαφη-
μίσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή με απευθείας αποστολή 
προσωπικών μηνυμάτων, με σκοπό να τα εξαπατήσουν και να 
τα χρησιμοποιήσουν ως ενδιάμεσους για να μεταφέρουν σε λο-
γαριασμούς τρίτων, χρήματα που έχουν αποκτηθεί παράνομα, 
κρατώντας ένα ποσοστό ως προμήθεια. Η μεταφορά χρημάτων 
που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα είναι παρά-
νομη καθώς επιτρέπει σε ομάδες οργανωμένου εγκλήματος να 
νομιμοποιήσουν τα κεφάλαιά τους και να τα μετακινήσουν εύκολα 
σε όλον τον κόσμο. 
Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για προ-
σφορές που υπόσχονται εύκολα χρήματα. 
Είναι σημαντικό οι πολίτες αν θεωρούν ότι έχουν πέσει θύματα 
σχετικής εξαπάτησης, οποιαδήποτε μορφής, να επικοινωνούν 
άμεσα με την τράπεζά τους και να το καταγγείλουν στις αρμόδιες 
Αστυνομικές Αρχές.
 
Τα μέτρα που λαμβάνουν οι τράπεζες
 «Οι τράπεζες πάντοτε στοχεύουν στη διασφάλιση των ηλεκτρο-
νικών συναλλαγών σύμφωνα με τις τρέχουσες τεχνικές και τε-
χνολογικές εξελίξεις, τις παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές στο χώρο 
της ασφάλειας πληροφοριών και των πληρωμών καθώς και τους 
ισχύοντες νόμους και κανονισμούς», αναφέρει ο κ.Τζανός.
Στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών έχει συσταθεί ειδική επιτροπή 
πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης στα μέσα και συστήματα 
πληρωμών με σκοπό την παρακολούθηση, επεξεργασία και κα-
θοδήγηση στον τομέα αυτό. Η επιτροπή συντονίζει τη συνεργασία 
με την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνο-
μίας, την Τράπεζα της Ελλάδος και συνεργάζεται συστηματικά 
με λοιπούς αρμόδιους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για 
περισσότερες συμβουλές ασφαλείας καθώς και για τα μέτρα προ-
στασίας των συναλλαγών σε κάθε τράπεζα οι συναλλασσόμενοι 
μπορούν να επισκεφθούν τις επίσημες ιστοσελίδες τους, τον ιστό-
τοπο της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, της Europol καθώς 
και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ 
- Ποιες είναι και τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές - Ένας χρηστικός οδηγός
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    Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων με μεγάλη χρονική 
καθυστέρηση, καθώς και τα μεγαλύτερα σε ύψος ποσά, 
τίθενται σε προτεραιότητα προκειμένου να επιστραφούν 
στους δικαιούχους. 
    Αυτό –σύμφωνα με το ΑΠΕ- προβλέπει εγκύκλιος του 
διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή, με την οποία ζητείται από τις 
εφορίες η κατηγοριοποίηση των υποθέσεων με βάση δύο 
κριτήρια: τη «χρονολογική ωρίμανση» και το ύψος των 
επιστραφέντων ποσών. Επισημαίνεται, δε, ότι «προτε-
ραιότητα αποτελεί η εξόφληση των μεγαλύτερων σε ύψος 
επιστροφών και μεγαλύτερης χρονολογικής ωρίμανσης, 
ώστε να καταστεί δυνατή η ελαχιστοποίηση του συνολι-
κού χρόνου αποπληρωμής των επιστροφών». 
    Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ως ημερομηνία αφετηρίας 
για τον υπολογισμό της χρονολογικής ωρίμανσης των 
επιστροφών λογίζεται, για μεν τα ποσά επιστροφής φό-
ρων η ημερομηνία αιτήματος επιστροφής του δικαιούχου, 
για δε τα ποσά επιστροφής λοιπών εσόδων η ημερομηνία 
έκδοσης του ΑΦΕΚ. Για να διεξαχθεί η αρχική κατάταξη με 
βάση το ύψος του ποσού, τα προς επιστροφή ποσά ταξινο-
μούνται σε φθίνουσα σειρά και ακολούθως διαιρείται το 
πλήθος τους δια 3, ώστε να προκύψουν τρεις βαθμίδες, 
ως εξής:

    Α. Ύψος επιστρεπτέου ποσού (Κριτήριο Α’)
    -Βαθμίδα 1: τα μεγάλα ποσά
    -Βαθμίδα 2: τα μεσαία ποσά
    -Βαθμίδα 3: τα μικρά ποσά.
    Στη συνέχεια, οι επιστροφές κατατάσσονται σε βαθμίδες 
με βάση την χρονολογική ωρίμανσή τους, ως εξής:

    B. «Ηλικία» αιτήματος (Κριτήριο Β’)
    -Βαθμίδα 1: ‘Ανω των 180 ημερών
    -Βαθμίδα 2: Μεταξύ 91- 180 ημερών
    -Βαθμίδα 3: Μεταξύ 60- 90 ημερών
    -Βαθμίδα 4: Κάτω των 60 ημερών
    Απόλυτη προτεραιότητα, με βάση τα δύο κριτήρια, 
έχουν τα αιτήματα «ηλικίας» άνω των 180 ημερών και τα 
οποία αφορούν σε μεγάλα ποσά, ενώ τελευταία στη λίστα 
είναι τα αιτήματα επιστροφών κάτω των 60 ημερών, μι-
κρού ύψους ποσών. Οι εφορίες θα επικαιροποιούν τους 
καταλόγους των εκκρεμών επιστροφών φόρων, με βάση 
τις οδηγίες του κ. Πιτσιλή, δύο φορές τον μήνα.

Μεγάλες ποινές στους φορολογικούς παραβάτες 
και όσους ασκούν σωματική βία στους ελεγκτές
Βαρύς θα πέφτει ο πέλεκυς του νόμου στις περιπτώσεις 
άσκησης σωματικής βίας εις βάρος ελεγκτών της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αλλά και παραβάσεων 
αναφορικά με την τήρηση βιβλίων και τη χρήση ταμει-
ακών μηχανών. Σύμφωνα με τροπολογία, που κατέθεσε 
στο φορολογικό νομοσχέδιο το υπουργείο Οικονομικών, 
υιοθετώντας τη σχετική εισήγηση της ΑΑΔΕ, προβλέπεται 
ότι:
 α) σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια ελέγ-
χου από υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ) με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά 
των οργάνων αυτών, αναστέλλεται η λειτουργία της 
επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία αφορά ο έλεγ-
χος, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, μέχρι 1 μήνα.
 β) Στις περιπτώσεις που παρεμποδίζεται η διενέργεια 
ελέγχου με απειλή χρήσης βίας με όπλα ή άλλα αντικεί-
μενα, ή ασκείται βία που έχει ως αποτέλεσμα τη σωματική 
βλάβη ή τον κίνδυνο ζωής ή που θα μπορούσε να προ-
καλέσει σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής του υπαλλήλου 
της ΑΑΔΕ, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του ή για 
λόγους σχετικούς με την εκτέλεσή της, με απόφαση του 
Διοικητή της ΑΑΔΕ, επιβάλλεται πρόστιμο από 10.000 έως 
50.000 ευρώ αναστέλλεται η λειτουργία της επαγγελματι-
κής εγκατάστασης του υπαιτίου από δύο έως έξι μήνες, και 
σε περίπτωση υποτροπής, από έξι μήνες έως τρία χρόνια.
 Τα παραπάνω ισχύουν και για επιθέσεις σε βάρος υπαλ-
λήλων του Υπουργείου Οικονομικών κατά τη διενέργεια 
Ελέγχων από αυτούς.
 Οι ρυθμίσεις κρίθηκαν αναγκαίες προκειμένου να κατα-
στεί σαφές ότι δεν υπάρχει η παραμικρή ανοχή σε οποιο-
δήποτε περιστατικό βίας και, πολύ περισσότερο, κινδύνου 
για τη σωματική ακεραιότητα ή ακόμη και τη ζωή των 
υπαλλήλων της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Οικονομικών, 
κατά την διάρκεια διενέργειας ελέγχων και εκτέλεσης των 
καθηκόντων τους.
 Επιπρόσθετα, αναστέλλεται η λειτουργία των επαγγελ-
ματικών εγκαταστάσεων, με απόφαση του Διοικητή της 
ΑΑΔΕ, όταν διαπιστώνεται η παραβίαση ή παραποίηση ή 
επέμβαση κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των 
φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Συγκεκριμένα:
 α. όταν o υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρή-
στης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, ανα-

στέλλεται η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης, 
στην οποία αφορά ο έλεγχος, από δύο έως δώδεκα μήνες
β. όταν o υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση, που 
έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού 
(hardware) από τα αρμόδια όργανα ή οποιοδήποτε πρό-
σωπο έχει μεταπωλήσει λογισμικό ή παρέχει τεχνική υπο-
στήριξη για την παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με 
οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία φορολογικών ηλε-
κτρονικών μηχανισμών, αναστέλλεται η λειτουργία όλων 
των επαγγελματικών του εγκαταστάσεων από τρεις έως 
είκοσι μήνες, και επιβάλλεται πρόστιμο 100.000 ευρώ.
 Ακόμα, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να αναστέλλει τη 
χρήση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου ή να προβαίνει 
σε απενεργοποίηση αυτού, εάν υφίστανται αντικειμενικά 
στοιχεία τα οποία υποδηλώνουν ότι ο φορολογούμενος 
έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή ότι δια-
πράττει φοροδιαφυγή ή ότι παραβιάζει κατά οποιονδήπο-
τε τρόπο τη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών 
μηχανισμών ή ότι έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοι-
χεία για την απόκτησή του ή έχει εγγραφεί στο φορολογι-
κό μητρώο περισσότερες φορές.
 Βαριά είναι και τα πρόστιμα όταν διαπιστώνεται η μη τή-
ρηση λογιστικών βιβλίων, καθώς και των αρχείων των 
ταμειακών μηχανών. Θα φτάνουν το 15% των εσόδων 
της επιχείρησης για κάθε έτος, όπου διαπιστώνεται πα-
ράβαση, με ελάχιστο ποσό ανά έτος τα 10.000 ευρώ για 
απλογραφικά και 30.000 ευρώ για διπλογραφικά βιβλία. 
Αν δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση τα τρία τελευ-
ταία χρόνια, το πρόστιμο είναι κατ΄ ελάχιστον 30.000 και 
50.000 ευρώ αντίστοιχα.
 Οι κυρώσεις αυτές αποτελούν απάντηση στην πρακτική 
που έχει παρατηρηθεί ορισμένοι παραβάτες να δηλώ-
νουν, μετά την έναρξη του ελέγχου, «απώλεια» των 
ηλεκτρονικών αρχείων παραστατικών που έχουν εκδοθεί 
από τις ταμειακές μηχανές τους.
 Τέλος, εξασφαλίζεται από την 1η Ιουλίου 2020 στους 
υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 
οι οποίοι υφίστανται σωματική βλάβη κατά τη διάρκεια 
και εξαιτίας της άσκησης των υπηρεσιακών τους καθηκό-
ντων, η κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών νοσηλείας 
και αποθεραπείας, στο μέτρο που οι συγκεκριμένες δα-
πάνες δεν καλύπτονται από τον κύριο φορέα ασφάλισης 
ή και από ιδιωτικό φορέα ασφάλισης, με τον οποίο έχει 
συμβληθεί ο υπάλληλος.

ΑΑΔΕ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
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Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, για την αναβάθμιση δεξιοτήτων ερ-
γαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα στην Περιφέρεια Αττικής, θα 
ξεκινήσει το αμέσως προσεχές διάστημα και θα υλοποιηθεί 
από τα επιμελητήρια με συνολική χρηματοδότηση 8 εκατ. 
ευρώ. Από σήμερα οι εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορούν να 
υποβάλλουν το σχέδιο δράσης που έχουν καταρτίσει, όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ.
Αντικείμενο της δράσης, σύμφωνα με τη σχετική πρόσκλη-
ση, είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων εργαζόμενων στον 
ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης, για την 
προσαρμογή τους στις αλλαγές της τοπικής αγοράς εργασίας 
(τεχνολογικές, περιβαλλοντικές) στην Περιφέρεια Αττικής 
μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής, επαγγελ-
ματικής κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων. Στα προ-
γράμματα κατάρτισης δεν θα εμπλέκονται οι επιχειρήσεις 
που απασχολούν τους ωφελούμενους.
Τα προγράμματα κατάρτισης δύναται να υλοποιηθούν είτε 
με τη μέθοδο της συμβατικής κατάρτισης σε τάξη, είτε με 
τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη 
τηλε-εκπαίδευση). Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν 
σχέδιο δράσης που θα περιλαμβάνει:
- Περιγραφή του σκοπού και τεκμηρίωση της αναγκαιότη-
τας/σκοπιμότητας υλοποίησης των προτεινόμενων θεματι-

κών αντικειμένων κατάρτισης
- Παρουσίαση των βασικών στοιχείων του σχεδίου δράσης, 
δηλαδή (α) αριθμός καταρτιζόμενων, μεθοδολογία και κρι-
τήρια επιλογής και οργάνωσής τους σε τμήματα κατάρτισης 
(β) γνωστικά αντικείμενα της κατάρτισης (στόχοι, βασικά πε-
δία που θα καλυφθούν, διάρκεια, προαπαιτούμενες γνώσεις 
αν υπάρχουν, μεθοδολογία κατάρτισης και (γ) περιγραφή 
των συμβουλευτικών υπηρεσιών που θα παρασχεθούν 
(στόχοι, μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων κ.α.) κ.ά.
 
Κανόνες επιλεξιμότητας 
Σύμφωνα με την πρόσκληση το μοναδιαίο κόστος κατάρτι-
σης ανά ωφελούμενο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 ευρώ 
ανά ώρα κατάρτισης, το επίδομα του κάθε ωφελούμενου 
από την εφαρμογή της δράσης, ορίζεται συνολικά στο ποσό 
των 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης και το κόστος πιστοποίησης 
εκτιμάται διακριτά από εκείνο της κατάρτισης και δεν θα πρέ-
πει να ξεπερνά το ποσό των 120 ευρώ ανά εκπαιδευόμενο.
Η πρακτική άσκηση, στην περίπτωση που είναι απαραίτητη 
για την πιστοποίηση των ικανοτήτων/δεξιοτήτων των ωφε-
λουμένων πραγματοποιείται μόνον εκτός ωραρίου και δεν 
επιτρέπεται να διενεργείται στις επιχειρήσεις στις οποίες ερ-

γάζονται οι ωφελούμενοι καθώς επίσης και στις επιχειρήσεις 
των παρόχων κατάρτισης ή συνδεδεμένες με αυτούς ή/και 
σε εκείνες που συνδέονται - με οποιοδήποτε τρόπο - με τους 
ωφελούμενους από την εφαρμογή της Πράξης. 
Το μοναδιαίο κόστος συμβουλευτικής δεν μπορεί να ξεπερνά 
το ποσό των 40 ευρώ ανά συνεδρία ατομικής (αφορά εργα-
ζόμενους) και περιλαμβάνονται έως 3 ατομικές συνεδρίες 
συμβουλευτικής ανά ωφελούμενο εργαζόμενο.
Ο μέγιστος προϋπολογισμός της κάθε πρότασης διαμορφώ-
νεται ανά φορέα με βάση τις ανάγκες των εργαζομένων των 
επιχειρήσεων/μελών των επιμελητηρίων, ως εξής:
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 2 εκατ. 
ευρώ 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας 2 εκατ. ευρώ
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών 1 εκατ. ευρώ
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς 1 εκατ. 
ευρώ 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά 1 εκατ. ευρώ
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά 1 εκατ. ευρώ
Οι προτάσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://logon.ops.gr/ από αύριο 27 Ιουλίου 2020 08:00 
π.μ. έως 30 Νοεμβρίου 2020 14:00.

O οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε 
το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα 
‘BB’ με σταθερές προοπτικές, σύμφωνα με το ΑΠΕ. Όπως 
αναφέρει σε ανακοίνωσή του, η πιστοληπτική αξιολόγηση 
της Ελλάδας αντανακλά το υψηλό επίπεδο του κατά κε-
φαλήν εισοδήματός της, το οποίο υπερβαίνει πολύ αυτό 
άλλων χωρών που αξιολογούνται σε αντίστοιχη βαθμίδα 
(‘BB’ και ‘BBB’), καθώς και την υψηλότερη επίδοσή της 
όσον αφορά τη διακυβέρνηση έναντι των περισσότερων 
άλλων χωρών που δεν έχουν επενδυτική διαβάθμιση. 
Αυτά τα ισχυρά στοιχεία της Ελλάδας, σημειώνει ο Fitch, 
σταθμίζονται με την αδύναμη προοπτική ανάπτυξης με-
σοπρόθεσμα, το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων των τραπεζών και τα πολύ υψηλά επί-
πεδα της δημόσιου χρέους (της γενικής κυβέρνησης) και 
του καθαρού εξωτερικού χρέους. Οι σταθερές προοπτικές 
αντανακλούν έναν βαθμό εμπιστοσύνης στη βιωσιμότητα 
των δημόσιων οικονομικών μετά το σοκ που προκάλεσε 

σε αυτά και την ανάπτυξη η πανδημία της COVID-19. 
Ο Fitch εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα συρρικνωθεί 
φέτος κατά 7,9% και ότι θα αναπτυχθεί με ρυθμό 5,1% το 
2021, αν και, όπως αναφέρει, «ο ρυθμός της ανάκαμψης 
είναι πολύ αβέβαιος και υπάρχουν σημαντικοί καθοδικοί 
κίνδυνοι στις προβλέψεις μας, ιδιαίτερα σε περίπτωση 
νέων σημαντικών εξάρσεων του κορωνοϊού». Όσον αφο-
ρά τα δημόσια οικονομικά, ο οίκος εκτιμά ότι ο συνδυα-
σμός των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, 
οι αυτόματοι σταθεροποιητές και η μειωμένη οικονομική 
δραστηριότητα θα έχουν ως αποτέλεσμα ένα έλλειμμα της 
γενικής κυβέρνησης 7,8% του ΑΕΠ φέτος από πλεόνασμα 
1,9% το 2019, ενώ υπολογίζει ότι τα δημοσιονομικά μέ-
τρα που αυξάνουν το έλλειμμα φέτος αντιστοιχούν περί-
που στο 6% του ΑΕΠ. Ο Fitch προβλέπει ότι το έλλειμμα 
θα μειωθεί στο 5,1% του ΑΕΠ το 2021 και περαιτέρω στο 
3,4% το 2022. Όπως σημειώνει, η πρόσφατη απόφαση 
του Συμβουλίου της Επικρατείας υπέρ των συνταξιούχων 

που είχαν προσφύγει για τις περικοπές των συντάξεων 
τους μετά το 2012 θα επηρεάσει τα μελλοντικά δημοσι-
ονομικά αποτελέσματα και για τον λόγο αυτό έχει λάβει 
υπόψη στις προβλέψεις του για το έλλειμμα έναν αντίκτυ-
πο της τάξης του 0,5% του ΑΕΠ τόσο για το 2021 όσο και 
για το 2022. 
 Όσον αφορά την πρόσφατη συμφωνία στη σύνοδο κο-
ρυφής για το σχέδιο ανάκαμψης της Ευρώπης, ο Fitch 
αναφέρει ότι πιθανόν να περιορίσει την αναμενόμενη 
επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών, να παράσχει 
χρηματοδότηση σε ορισμένες μορφές της κυβερνητικής 
στήριξης στην οικονομία και να συμβάλει θετικά στη 
μελλοντική ανάπτυξη. «Η τελική έκταση, ο σχεδιασμός 
και το χρονοδιάγραμμα των πρωτοβουλιών αυτών είναι 
αβέβαια και δεν έχουν ληφθεί υπόψη στις δημοσιονομικές 
ή μακροοικονομικές προβλέψεις μας», προσθέτει ο Fitch. 

ΟΚΤΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑβΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Μέσω προγράμματος που θα «τρέξουν» τα επιμελητήρια της Αττικης 

Ο ΟΙΚΟΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ FitCH ΕΠΙβΕβΑΙΩΣΕ ΤΟ ΑΞΙΟΧΡΕΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ 
βΑΘΜΙΔΑ ‘bb’ 
Με σταθερές προοπτικές 
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Μια αναδιπλούμενη δομή που μπορεί να λειτουργήσει ως 
κεραία επικοινωνιών για μικρούς δορυφόρους θα αναπτύξει 
κοινοπραξία εταίρων για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστή-
ματος (ESA). Συγκεκριμένα, η ESA ανέθεσε, στις αρχές Ιουνίου, 
σε ελληνική κοινοπραξία με επικεφαλής την εταιρία Adamant 
Composites, την ανάπτυξη του έργου με την ονομασία DELHILA 
(DEpLoyable HIgh gain antenna structure for smalL spAcecraft 
science mission), που αφορά την ανάπτυξη τεχνολογίας για την 
παγκόσμια διαστημική αγορά. 
   «Είμαστε χαρούμενοι που ένα νέο έργο υψηλής τεχνολογίας 
«προσγειώθηκε» στην Ελλάδα. Είναι ένα έργο που για να εγκρι-
θεί από την ESA προτείναμε να αναληφθεί από μια κοινοπρα-
ξία που αποτελείται από την Adamant Composites, το ΕΚΕΦΕ 
Δημόκριτος και το Εργαστήριο Ασύρματων Επικοινωνιών 
-WiCom του, που θα είναι υπεύθυνο για την σχεδίαση των 
υπο-συστημάτων λήψης-μετάδοσης, το Εργαστήριο Τεχνικής 
Μηχανικής και Ταλαντώσεων του Πανεπιστημίου Πατρών με 
εξειδίκευση στις διαστημικές αποστολές και συστήματα και την 
εταιρία SITAEL Hellas, θυγατρική, στην Ελλάδα, της ιταλικής 
SITAEL, κατασκευαστή δορυφορικών συστημάτων με ειδίκευ-
ση στους μικρούς δορυφόρους, που έχει την εμπειρία γύρω από 
την πλατφόρμα του δορυφόρου, πάνω στον οποίο θα τοποθε-
τηθεί η συγκεκριμένη κεραία», εξήγησε, μιλώντας στον ραδιο-
φωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ «Πρακτορείο 104,9 FM», ο Δρ. 
Θανάσης Μπαλτόπουλος, εμπορικός διευθυντής της ηγέτιδας 
εταιρίας της ελληνικής κοινοπραξίας. 
   Όπως μια ...ομπρέλα για τη θάλασσα
   Η στόχευση του έργου αφορά κατασκευές που στη Γη είναι 
μικρές σε διαστάσεις ώστε να «χωρούν» στον διαθέσιμο χώρο 
πάνω σε έναν πυραυλικό φορέα, αλλά να εκτείνονται σε κάτι 
πολύ μεγαλύτερο, όταν βρεθούν στο διάστημα. «Για να αντιλη-
φθεί κανείς τη γενική φιλοσοφία σχεδίασης αυτής της κεραίας 
επικοινωνίας, αρκεί να σκεφτεί την ...ομπρέλα θαλάσσης. Μια 

ομπρέλα που συνήθως δεν μεταφέρουμε μέσα στο αυτοκίνητο 
ανοιχτή, αλλά την επεκτείνουμε όταν θα φτάσουμε στην παρα-
λία», ανέφερε ο κ. Μπαλτόπουλος.
   Σημείωσε, δε, ότι με το τέλος του προγράμματος και την επι-
τυχή δημιουργία της συγκεκριμένης κεραίας, οι επιστήμονες θα 
μπορούν να δέχονται μεγαλύτερο όγκο δεδομένων από μακρι-
νότερες διαστημικές αποστολές πίσω στη Γη, «κάτι που π.χ θα 
σημαίνει καλύτερες φωτογραφίες με μεγαλύτερη ευκρίνεια, ποι-
οτικότερες επικοινωνίες, ανάλογα με το προφίλ της αποστολής 
που έχει τεθεί ως στόχος». 
   Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης αναδιπλούμενης κεραίας υψη-
λής απόδοσης για μικρούς δορυφόρους τοποθετεί την Ελλάδα 
στον παγκόσμιο χάρτη των τεχνολογιών Αναδιπλούμενων Δο-
μών, ενώ είναι και το δεύτερο έργο του είδους που υλοποιείται 
στην Ελλάδα, μετά το έργο LAGARD (Large stable deployable 
structures), το οποίο είχε ξεκινήσει πριν από μερικά χρόνια και 
τώρα βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο εξέλιξης.
   «Οι Αναδιπλούμενες Δομές είναι μια κρίσιμη τεχνολογία για 
τις διαστημικές αποστολές καθώς δίνουν την δυνατότητα να 
μεταφερθούν στο διάστημα διατάξεις με τελικές διαστάσεις πολύ 
μεγαλύτερες από το όχημα εκτόξευσης. Αποτελούν μια κρίσιμη 
τεχνολογία για τη μη εξάρτηση της Ευρώπης στην παγκόσμια 
αγορά του διαστήματος και το σημαντικό είναι πως η συγκεκρι-
μένη διαδικασία ήρθε στην Ελλάδα μέσα από μια ανταγωνιστι-
κή διαδικασία και μια δύσκολη τεχνική αξιολόγηση της πρότα-
σης», επισημαίνει η εταιρία που αναλάβει την ολοκλήρωση της 
διαστημικής κεραίας DELHILA μέσα σε λίγους μήνες. 
   Η Ελλάδα στην εποχή του NewSpace
   Το πρότζεκτ περιλαμβάνει όλα τα στάδια ανάπτυξης μιας δι-
αστημικής κατασκευής: σχεδίαση, πρωτοτυποποίηση, τελική 
κατασκευή, συναρμολόγηση και δοκιμή για την πιστοποίηση 
της ετοιμότητας για πτήση. «Το έργο ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου 
2020 και έχει διάρκεια 24 μήνες, ενώ «σπάει» σε δύο υποέργα 

10 και 14 μηνών. Η πρώτη φάση αφορά τον προκαταρκτικό 
σχεδιασμό της εφαρμογής της κεραίας, του τμήματος που θα 
«ανοίγει», θα καλύψει δηλαδή τη σχεδίαση και την πρωτοτυπο-
ποίηση των κρίσιμων στοιχείων μέχρι τον προκαταρκτικό σχε-
διασμό, ενώ η δεύτερη φάση αφορά τον λεπτομερή σχεδιασμό, 
τη συναρμολόγηση/κατασκευή και τις δοκιμές της αναδιπλού-
μενης κεραίας», εξήγησε ο κ. Μπαλτόπουλος. 
   Τα τελικά χαρακτηριστικά του συστήματος θα διαμορφω-
θούν κατά τη διάρκεια του έργου και θα ευθυγραμμιστούν με 
τις απαιτήσεις του NewSpace, που έχει παγκοσμίως ως στόχο 
τη δημιουργία έξυπνα σχεδιασμένων εκτεινόμενων διαστημι-
κών κατασκευών. Στόχος της κοινοπραξίας της DELHILA είναι 
το τελικό προϊόν να «απαντά» στις ανάγκες της αναδυόμενης 
αγοράς των μικροδορυφόρων. Το κάτοπτρο της κεραίας θα έχει 
διαστάσεις σε πλήρη έκταση 1.5-2.0m ενώ σε συνεπτυγμένη 
κατάσταση θα πρέπει να χωρά σε κύλινδρο διαμέτρου 0.2m 
και μήκους 1.0m μέσα στην πλατφόρμα του δορυφόρου. Η 
κεραία που θα υποστηρίζεται θα είναι μια κεραία υψηλού κέρ-
δους (High Gain Antenna) στην ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 8-12 
Ghz (X-band) με εύρος ζώνης 2GHz, «ενώ η συνολική μάζα του 
αναδιπλούμενου συστήματος θα πρέπει να είναι κάτω από 10 
κιλά», σύμφωνα με τον επιστήμονα.
   Το έργο DELHILA έρχεται μετά και την απόφαση του Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Γενικής Γραμματείας 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων να αυξήσουν την ελληνική 
συμμετοχή στην ESA για την ανάπτυξη διαστημικών τεχνολο-
γιών, αλλά και εν αναμονή του Ελληνικού Προγράμματος Μι-
κροδορυφόρων και, όπως τονίζεται, αποτελεί «ψήφο εμπιστο-
σύνης στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τις σημαντικές βιομηχανικές 
δυνατότητες που έχουν αναπτυχθεί σε συγκεκριμένες ελληνικές 
εταιρείες για την ανάπτυξη και την συναρμολόγηση υποσυστη-
μάτων για μικρο-δορυφόρους». 

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΚΕΡΑΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥΣ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΕΤΑΙΡΩΝ 
Για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) 

Στους δρόμους, τους πεζόδρομους και άλλα σημεία της ευρύτε-
ρης περιοχής της Πλάκας πραγματοποιήθηκαν οι Κυριακάτικες 
δράσεις καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ. Στην εμβληματική αυτή συνοικία της πόλης, από τις 7 το 
πρωί με ένα μεγάλο αριθμό τεχνικών μέσων (πέντε (5) σάρω-
θρα, πέντε (5) μικρά πλυστικά, έξι (6) μεγάλα πλυστικά, δύο (2) 
υδροφόρες των δέκα (10) τόνων) οι άνθρωποι της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, «σάρωσαν» μια μεγάλη περι-
οχή την οποία σκούπισαν, καθάρισαν, έπλυναν, απολύμαναν 
και παρέδωσαν καθαρή σε κατοίκους, εργαζόμενους και επι-

σκέπτες.
Οι Κυριακάτικες δράσεις καθαριότητας κλείνουν επτά μήνες 
ζωής και έχουν γίνει κομμάτι του τακτικού καθημερινού σχεδι-
ασμού του Δήμου Αθηναίων για το κέντρο αλλά και συνολικά 
για τις συνοικίες της Αθήνας. Ένας σχεδιασμός που διαρκώς 
αναβαθμίζεται κι έχει ήδη ορατά και μετρήσιμα αποτελέσματα 
τόσο στο κέντρο όσο και στις 129 γειτονιές της πόλης. Η προ-
σπάθεια των ανθρώπων της Καθαριότητας με νέα, σύγχρονα, 
τεχνικά μέσα που έχουν προστεθεί τους προηγούμενους μήνες 
στην αρμόδια Διεύθυνση, συνεχίζεται νυχθημερόν και εντατι-

κοποιείται συνεχώς.
«Η Αθήνα ανακτά τα χρώματα και το φως της, με επίμονη και 
διαρκή προσπάθεια καθαριότητας. Όχι επιφανειακά αλλά με 
μεγάλες επιχειρήσεις που κάνουν οι άνθρωποι μας σε κάθε 
γειτονιά, σε όλους τους δημόσιους χώρους της πόλης. Και συ-
νεχίζουμε για τον στόχο. Καμία γειτονιά της Αθήνας ξεχασμένη, 
καμία γωνιά της αόρατη» επισημαίνει σε δήλωση του ο δήμαρ-
χος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ
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Χορήγηση επιδομάτων χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς ουρές και με 
ένα κλικ στον υπολογιστή σχεδιάζουν τα συναρμόδια υπουρ-
γεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. Ειδικότερα, εγκαινιάζουν 
τη νέα, ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα του Οργανισμού Προνοι-
ακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) με το 
επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών, το οποίο εδώ 
και λίγες ημέρες διατίθεται μέσω του gov.gr, στη διεύθυνση 
oreina.epidomata.gov.gr. Η καταβολή του συγκεκριμένου επι-
δόματος, το οποίο επιστρέφει έπειτα από δυο χρόνια, ξεκίνησε 
άμεσα, όπως δήλωσε και η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Δόμνα Μιχαηλίδου.
       Για ζήτημα αξιοπρέπειας κάνει λόγο ο υπουργός Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης και για επιβεβλημένη 
ανάγκη να πάψουν να ταλαιπωρούνται, αλλά και να εκτίθενται 
σε κοινή θέα στις ουρές οι πολίτες που δικαιούνται κάποιο επί-
δομα. 
       Η σχεδίαση της πλατφόρμας είναι τέτοια, ώστε ο πολίτης 

να μπορεί εύκολα να ανεβάζει μόνο εκείνα τα έγγραφα που 
χρειάζεται, καθώς προηγήθηκε μια εκτεταμένη απλοποίηση 
της διαδικασίας, αφαιρώντας δικαιολογητικά που είτε ήταν 
περιττά, είτε μπορούσαν να αντληθούν μέσω άλλου μητρώου 
του Δημοσίου (πχ αντίγραφο ταυτότητας). Όπως και στις υπό-
λοιπες υπηρεσίες του gov.gr, η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται 
με τους κωδικούς Taxisnet του πολίτη. Οι πολλαπλές υπεύθυ-
νες δηλώσεις που απαιτούνταν αντικαθίστανται με ένα απλό 
checkbox, ένα «κουτάκι», δηλαδή που ο ενδιαφερόμενος θα 
επιλέγει ώστε να κάνει τη σχετική δήλωση με ένα κλικ.
             Πέρα όμως από τη σημαντική διευκόλυνση του πολί-
τη ως προς την κατάθεση της αίτησης, αυτή η πρωτοβουλία 
είναι σημαντική όσον αφορά και το χρόνο διεκπεραίωσης των 
αιτήσεων. Πλέον οι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ δεν θα βρίσκονται 
αντιμέτωποι με στοίβες χαρτιών, αλλά θα έχουν στην οθόνη 
του υπολογιστή τους το σύνολο της απαιτούμενης πληροφορί-
ας, ώστε να αξιολογούν με ταχύτητα και ακρίβεια αν ο ενδια-
φερόμενος είναι πράγματι δικαιούχος του επιδόματος και αυτό 
να του καταβάλλεται άμεσα. Όπως δηλώνει ο κ. Πιερρακάκης 

«ο τελικός στόχος, όπως αυτός διατυπώθηκε από την εντολή 
που λάβαμε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι 
διττός: να εξυπηρετήσουμε τον πολίτη και να ενισχύσουμε το 
προσωπικό του ΟΠΕΚΑ -όπως και άλλων φορέων του Δημοσί-
ου, φυσικά- ώστε να κάνουν αποδοτικότερα την εργασία τους».
        Να σημειωθεί ότι το επόμενο διάστημα στην ίδια πλατφόρμα 
θα είναι διαθέσιμα και τα υπόλοιπα επιδόματα του Οργανισμού 
ανασχεδιασμένα με τον ίδιο, φιλικό προς τον χρήστη, τρόπο. Σε 
αυτή την κατηγορία ανήκει και το επίδομα στεγαστικής συνδρο-
μής ανασφάλιστων υπερηλίκων, επίδομα ελάχιστου εγγυημέ-
νου εισοδήματος, για άτομα με αναπηρία, αλλά και το επίδομα 
παιδιού (γνωστό ως «Α21»), το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο μέσω 
άλλης πλατφόρμας, εκκρεμεί η διευθέτηση ορισμένων τεχνικών 
εκκρεμοτήτων για να ενταχθεί στην ενιαία πλατφόρμα. Και αυτό 
γιατί ο στόχος είναι να μην ψηφιοποιηθεί απλά η υπάρχουσα 
γραφειοκρατία, αλλά να δημιουργηθεί μια φόρμα στα πρότυπα 
που έχει θέσει μέσω του σχεδιασμού του gov.gr το υπουργείο 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Οι νέοι αλλοδαποί φοιτητές δεν θα μπορούν να εισέρχονται 
στις ΗΠΑ, αν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιό τους γίνονται 
αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, κάτι που έχουν ανακοινώσει 
πολλά αμερικανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα λόγω της επιδημίας 
του κορωνοϊού, ανακοίνωσε η αμερικανική υπηρεσία Μετανά-
στευσης (ICE), όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οποία διατηρεί 
σκληρή γραμμή απέναντι στη μετανάστευση και με αφορμή την 
πανδημία έχει αναστείλει την παροχή διάφορων τύπων βίζας, 
είχε ανακοινώσει στις αρχές Ιουλίου ότι δεν θα επιτρέψει στους 

αλλοδαπούς φοιτητές που βρίσκονται ήδη στις ΗΠΑ να παρα-
μείνουν στη χώρα, αν τα μαθήματά τους στο πανεπιστήμιο 
γίνουν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου το χειμερινό εξάμηνο. 
Μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν --με τα πανεπι-
στήμια Χάρβαρντ και MIT να προσφεύγουν αμέσως στη δικαιο-
σύνη κατά της απόφασης αυτή-- η κυβέρνηση των ΗΠΑ έκανε 
ένα βήμα πίσω επιτρέποντας σε όσους είχαν ήδη λάβει φοιτητι-
κή βίζα για το εαρινό εξάμηνο να παραμείνουν στη χώρα. 
Όμως «οι φοιτητές που αιτήθηκαν να λάβουν φοιτητική βίζα 
μετά τις 9 Μαρτίου δεν θα μπορέσουν να εισέλθουν στις ΗΠΑ 

για να παρακολουθήσουν μαθήματα σε αμερικανική σχολή, 
εφόσον το πρόγραμμα προσφέρεται 100% μέσω διαδικτύου», 
εξήγησε την  Παρασκευή η ICE. 
Ήδη πριν την πανδημία οι φοιτητές που παρακολουθούσαν 
μαθήματα αποκλειστικά μέσω διαδικτύου δεν μπορούσαν να 
λαμβάνουν φοιτητική βίζα. 
Την περίοδο 2018-19 σπούδαζαν στις ΗΠΑ περίπου 1,1 εκατομ-
μύριο αλλοδαποί φοιτητές, ενώ το 2018 συνεισέφεραν 45 δισε-
κατομμύρια δολάρια στην αμερικανική οικονομία, σύμφωνα με 
στοιχεία της κυβέρνησης των ΗΠΑ. 

Σημαντική επίδραση στα σχέδια των Ελλήνων καταναλωτών 
για τις καλοκαιρινές εξορμήσεις τους έχει η πανδημία, με μόλις 
1 στους 3 να δηλώνει πως θα κάνει διακοπές φέτος. Αυτό σημει-
ώνει, μεταξύ άλλων, μελέτη του ΣΕΛΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσε-
ων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος) που υλοποιήθηκε με την 
επιστημονική υποστήριξη του ELTRUN του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών και καταγράφει τις καταναλωτικές τάσεις για 
την κρίση της πανδημίας COVID-19, σύμφωνα με δημοσίευμα 
της Καθημερινής.
Σύμφωνα με τη μελέτη, το 14% των καταναλωτών εκτιμά ότι 
θα κάνει διακοπές όπως κάθε χρόνο, ενώ το 18% θεωρεί ότι 
θα κάνει μεν διακοπές, αλλά πιο περιορισμένα, γεγονός που 

συνδέεται είτε με την οικονομική κατάστασή του είτε με αλλαγές 
στις επιλογές διακοπών του (π.χ. επιλογή δωματίων αντί μονά-
δων). Από την άλλη, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, δηλαδή 
ποσοστό της τάξεως του 44%, θεωρεί βέβαιο ότι δεν θα κάνει 
καθόλου διακοπές φέτος, ενώ το 24% δεν γνωρίζει εάν θα κάνει 
διακοπές, αναμένοντας πιθανώς πώς θα εξελιχθεί η πανδημία.
Αλλαγές επέφερε η πανδημία και όσον αφορά τα κριτήρια των 
καταναλωτών για την αγορά προϊόντων. Ένας στους δύο κατα-
ναλωτές αγοράζει προϊόντα με βασικό κριτήριο τα χρήματα που 
δίνει, ενώ μόλις το 23% δηλώνει ότι βασικό κριτήριο είναι η ποι-
ότητα. Βέβαια, το 10% των καταναλωτών, δηλαδή ένα υψηλό 
ποσοστό, αγοράζει με κριτήριο την υγιεινή και την ασφάλεια, 

ενώ το 6% θέτει ως προτεραιότητα την άνεση και την ευκολία 
κατά την αγορά προϊόντων, κάτι που σχετίζεται με τα μέτρα 
λειτουργίας των καταστημάτων. Εκτός από τις χαμηλές τιμές και 
τις προσφορές που αποτελούσαν για τους καταναλωτές βασικά 
κριτήρια επιλογής καταστημάτων, η καθαριότητα και η ευγένεια 
του προσωπικού παίζουν πλέον βασικό ρόλο.
Την επιλογή τους διαμορφώνουν επίσης και ζητούμενα όπως 
η τήρηση του προβλεπόμενου αριθμού ατόμων μέσα στο κα-
τάστημα και η απολύμανση των χώρων. Τέλος, από τη μελέτη 
προκύπτει ότι το 46% κάνει βιαστικά τις αγορές του για να φύγει 
από το κατάστημα, ώστε, για παράδειγμα, να μην εκτεθεί σε κίν-
δυνο περισσότερο απ’ όσο χρειάζεται.

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΜΕ... ΕΝΑ ΚΛΙΚ

ΗΠΑ: ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ βΙΖΑ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
Εφόσον τα μαθήματα στις σχολές τους πρόκειται να πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΜΟΝΟ 1 ΣΤΟΥΣ 3 ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
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«Πρέπει να προσθέσουμε και άλλες πλευρές στη μοναδική ταυ-
τότητα της Αρχαίας Ολυμπίας. Να “πυροδοτήσουμε” δηλαδή μ’ 
έναν ολιστικό τρόπο αυτό το τεράστιο αναπτυξιακό κεφάλαιο 
προς όφελος της τοπικής οικονομίας, αλλά και της οικονομίας 
της ευρύτερης περιοχής.»
 Αυτά τονίζει μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, 
Γιώργος Γεωργιόπουλος, μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονι-
κό Πρακτορείο Ειδήσεων, για τη δημιουργία του αρχαιολογικού 
πάρκου, σε συνεργασία με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και 
το σωματείο «Διάζωμα», αλλά και για τα οφέλη που θα προκύ-
ψουν.
 Ειδικότερα, ο Γιώργος Γεωργιόπουλος εξηγεί ότι «το αρχαιολο-
γικό πάρκο της Αρχαίας Ολυμπίας είναι μια ολοκληρωμένη χω-
ρική επένδυση που επαναπροσδιορίζει το μοντέλο τουριστικής 
ανάπτυξης της Αρχαίας Ολυμπίας, μέσα από μια νέα διαχείριση 
των υποδομών, των δράσεων πολιτισμού, της αλληλεπίδρα-
σης με την τοπική κοινωνία, που κατατείνει στην αειφορία και 
τη βιώσιμη ανάπτυξη.»
 «Όχημα σε όλη αυτήν την προσπάθεια», προσθέτει, «είναι η 
ολοκληρωμένη χωρική επένδυση και ένα εγκεκριμένο master 
plan, που θα έχει εξασφαλισμένους χρηματοδοτικούς πόρους.»
 Μάλιστα, όπως σημειώνει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο δήμαρχος, «η 
Αρχαία Ολυμπία είναι ένα τεράστιο πνευματικό και πολιτιστικό 
κεφάλαιο για τη χώρα ολόκληρη που προσελκύει κάθε χρόνο 
ένα εκατομμύριο επισκέπτες» και προσθέτει:
«Αυτούς τους επισκέπτες θέλουμε, τους περισσότερους, να τους 
ξαναφέρουμε, ή να φύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις από 
εδώ. Ταυτόχρονα, θέλουμε να προσελκύσουμε και άλλους, 
περισσότερους. Για να συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει αυτό το πα-
γκόσμιο μνημείο να συνδεθεί με τον έξω κόσμο, με τη σύγχρονη 
ζωή, με την πόλη της Αρχαίας Ολυμπίας και τη γύρω περιοχή, 
με τη ζωή των κατοίκων.»
 Μένοντας στο θέμα των επισκεπτών, επισημαίνει στο ΑΠΕ – 
ΜΠΕ ότι «πρέπει να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες και να 
προσφέρουμε στον σύγχρονο επισκέπτη τις καινούριες εμπειρί-
ες που αναζητά» και εξηγεί:
 «Να του δώσουμε μέσα από τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία 
τον τρόπο να απολαύσει το μνημείο, και από εκεί που είναι και 
όταν έρθει εδώ ως επισκέπτης.
 Να του προσφέρουμε καλύτερη προσπελασιμότητα στην πε-
ριοχή και στους γύρω οικισμούς, να του δώσουμε διαδρομές 
περιπάτου και αναψυχής που θα συνδέουν το μνημείο με το 
φυσικό κάλλος του τόπου μας. Και βεβαίως, πρέπει να το συνδέ-
σουμε με τη ζωή των κατοίκων, με τα αγροτικά και κτηνοτροφι-
κά μας προϊόντα, με τη γαστρονομία, με την επιχειρηματικότη-
τα. Να προσθέσουμε και άλλες πλευρές στη μοναδική ταυτότητα 
(brand) της Ολυμπίας. Να “πυροδοτήσουμε” δηλαδή μ’ έναν 
ολιστικό τρόπο αυτό το τεράστιο αναπτυξιακό κεφάλαιο προς 

όφελος της τοπικής οικονομίας, αλλά και της οικονομίας της 
ευρύτερης περιοχής.»
 Όσον αφορά στη συνεργασία με την περιφέρεια Δυτικής Ελ-
λάδας και το σωματείο «Διάζωμα», ο Γιώργος Γεωργιόπουλος 
σημειώνει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι «η συνένωση δυνάμεων είναι 
μία συλλογική προσπάθεια που διαμορφώνει τον οδικό χάρτη, 
προκειμένου να υλοποιήσουμε αυτό το μεγάλο έργο, που περι-
μένει χρόνια η περιοχή μας.»
 Μιλώντας ο δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας κατά την παρουσία-
ση της πρότασης υλοποίησης του αρχαιολογικού πάρκου, είπε 
ότι «το πάρκο δεν είναι τίποτε άλλο από ένα ολιστικό σχέδιο ανά-
δειξης ενός τόπου, με επίκεντρο τα μνημεία του και την ενοποί-
ησή τους με το υπόλοιπο περιβάλλον και “δορυφόρους” κάθε 
ενδιαφέρουσα παράμετρο από τις υποδομές, την προσβασιμό-
τητα, τα δίκτυα, την σύνδεση με τις τοπικές επιχειρήσεις, μέχρι τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τοπικής κοινωνίας που μπορούν 
να κερδίσουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών, παρατείνοντας 
έτσι τη διαμονή τους.»
 Ειδικότερα, το σχέδιο θα διαχειριστεί και ζητήματα υποδομών, 
όπως η νότια παράκαμψη του αρχαιολογικού χώρου, η νέα 
γέφυρα και η περιπατητική ανάδειξη του Κλαδέου, κυκλοφο-
ριακές ρυθμίσεις, χώροι στάθμευσης, δημιουργία αθλητικού 
και συνεδριακού κέντρου, ανάδειξη κτιρίων, όπως Ξένιος Ζευς, 
Μπαντούνειο Πελοπίου κ.α., αλλά και δράσεις πολιτιστικού και 
ευρύτερου ενδιαφέροντος.
 Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νε-
κτάριος Φαρμάκης, χαρακτήρισε την Αρχαία Ολυμπία, κατά την 
διάρκεια της παρουσίασης, ως «αναξιοποίητο θησαυρό» και 
πρόσθεσε:
 «Θέλουμε η Αρχαία Ολυμπία να είναι το σύμβολο της ελπίδας 
και της εξωστρέφειας. Ήρθε η ώρα λοιπόν από τα σχέδια και τα 
οράματα να περάσουμε σε πράξεις και δράσεις. Η περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας προχωρά στην υπογραφή μνημονίου συνερ-
γασίας με τον δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και τον Μη Κερδοσκοπικό 
Οργανισμό “Διάζωμα”, προκειμένου να διαμορφώσουμε από 
κοινού μια νέα στρατηγική ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης 
που στόχο έχει την βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη της Αρχαίας 
Ολυμπίας. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι προετοιμαζόμαστε εγκαί-
ρως και σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα, ώστε να εντάξουμε τον 
σχεδιασμό μας στη νέα προγραμματική περίοδο.»
 Σχετικά με την χρηματοδότηση, είπε ότι «με την εξασφάλισή 
της από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-
2027», η Αρχαία Ολυμπία και η ευρύτερη περιοχή επιτέλους θα 
αποκτήσουν βασικά έργα υποδομής που θα αναβαθμίσουν την 
ποιότητα ζωής των κατοίκων, θα διευκολύνουν τη διακίνηση 
των επισκεπτών, θα εξασφαλίσουν ένα βελτιωμένο αισθητικά 
και λειτουργικά αποτέλεσμα για όλη την πόλη και θα δημιουρ-
γήσουν έναν σύγχρονο πολιτιστικό και τουριστικό πόλο.» 

Ο πρόεδρος του σωματείου «Διάζωμα», Σταύρος Μπένος, στά-
θηκε ιδιαίτερα, κατά την διάρκεια της παρουσίασης, στο ζήτημα 
των συνεργειών, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Ήρθε η στιγμή και 
άλλες δυνάμεις να αθροιστούν για να δώσουμε μία ολοκληρω-
μένη μορφή σε αυτό που λέμε “αρχαιολογικό πάρκο”. Πρέπει να 
αξιοποιήσουμε το πνευματικό κεφάλαιο που έχει παραχθεί πα-
γκοσμίως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν αρκέστηκε 
μόνο στο να παράξει τα ολιστικά προγράμματα, αλλά μας έδω-
σε και τα όπλα να το υλοποιήσουμε, όπως είναι η υφιστάμενη 
προγραμματική περίοδος. Οφείλουμε να κάνουμε ένα ποιοτικό 
βήμα πιο μπροστά. Ας σκεφτούμε πόση προίκα και πόσες δυ-
νάμεις υπάρχουν στην περιοχή. Δεσπόζει βεβαίως ο αρχαιολο-
γικός χώρος, αλλά υπάρχουν οι άνθρωποι, οι επιχειρηματίες, 
και το μεγάλο περιβαλλοντικό θαύμα.» Και αναρωτήθηκε: «Όλα 
αυτά, δεν θα πρέπει να συνενωθούν ως μία μεγάλη δύναμη για 
να αποτελέσουν αυτό το μεγάλο οραματικό πλαίσιο;»
 Το επόμενο βήμα, σύμφωνα με τον Σταύρο Μπένο, είναι ο ψη-
φιακός κόσμος και εξήγησε: «Ο πολίτης του κόσμου, όπου και 
αν βρίσκεται, ανοίγει το κινητό του τηλέφωνο, ανοίγει το laptop 
και βλέπει τι έχουμε. Ο επισκέπτης είναι απαιτητικός δεν αρκείται 
να δει τον αρχαιολογικό χώρο, θέλει να ζήσει μία εμπειρία, να δει 
την τοπική κοινωνία, τις συνήθειες του κόσμου, τον πρωτογενή 
τομέα, κάποια ωραία οινοποιία, την τοπική γαστρονομία, να δει 
και κάποιες γυναίκες που θα κάνουν υφαντά, όπως και κάποιες 
δημιουργικές βιοτεχνίες.»
 «Το τρίτο βήμα», συνέχισε, «είναι ένα τοπικό σύμφωνο ποιό-
τητας, όπου προϋπόθεση για να μπει μία επιχείρηση σε αυτό 
είναι η περίφημη θεωρία της ολικής ποιότητας, δηλαδή να έχει 
ιστοσελίδα στα ελληνικά και στα αγγλικά, σύστημα διαχείρι-
σης παραπόνων, περιβαλλοντικές δράσεις ανακύκλωσης και 
εξοικονόμησης ενέργειας, εκπαιδευτικά προγράμματα για το 
προσωπικό, υποχρεωτική χρήση ή προβολή των τοπικών προ-
ϊόντων σε εστιατόρια και ξενοδοχεία και το πιο ωραίο από όλα 
είναι το συμμετοχικό marketing όλο αυτό ονομάζεται “cluster” 
που σημαίνει συνεργατισμός.»
 Όσον αφορά στο θέμα της βιωσιμότητας, ο Σταύρος Μπένος 
είπε πως «όταν φτιάχνουμε ένα προϊόν, πρέπει να σκεφτούμε 
πώς θα ζήσει και πώς θα κυβερνηθεί.»
 Όπως εξήγησε στην συνέχεια, «κατάλληλος φορέας για την 
υλοποίηση όλου αυτού φαίνεται πως είναι οι αναπτυξιακές εται-
ρείες των περιφερειών και των δήμων, αλλά θα κάνουμε μία πιο 
ειδική διερεύνηση για να βρούμε τις καλύτερες δυνατές απαντή-
σεις», τονίζοντας σε αυτό το σημείο, ότι «για όλα αυτά το “Δι-
άζωμα” θα συμβάλει δωρεάν, με όση τεχνογνωσία διαθέτει.»

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ “ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ” ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
Λέει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας Γιώργος Γεωργιόπουλος σχετικά με τη δημιουργία του αρχαιολογικού πάρκου 
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Νέα κεφάλαια ύψους 800 εκατ. ευρώ πρόκειται να διατεθούν 
από τις τράπεζες, μέσα στον Αύγουστο, για την κάλυψη των 
αιτήσεων που έχουν εγκριθεί για δάνεια κεφαλαίου κίνησης 
με πλήρη επιδότηση του επιτοκίου για τα δύο πρώτα χρόνια 
μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου ΤΕΠΙΧ ΙΙ, όπως αναφέρει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
   Η υπογραφή της νέας εγκριτικής πράξης μεταξύ τραπεζών 
και Αναπτυξιακής Τράπεζας αναμένεται τις επόμενες μέρες και 
προβλέπει ότι το 95% του ποσού θα διατεθεί από τις εμπορικές 
και συνεταιριστικές τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
και το 5% από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έναντι 60% 
και 40%, αντίστοιχα, που είναι, μέχρι σήμερα, το ποσοστό συ-
νεπένδυσης.
   Σημειώνεται ότι το επιπλέον ποσό προορίζεται για τις επιχειρή-
σεις των οποίων οι αιτήσεις έχουν ήδη εγκριθεί και δεν αφορά σε 
νέες υποβολές αιτήσεων.
   Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, με τα 800 εκατ. ευρώ, επιπλέον, το συνολικό ποσό 
των δανείων κεφαλαίου κίνησης από το κοινό χρηματοδοτικό 
εργαλείο να ανέλθει στα 2,6 δισ. ευρώ και  έως αυτή τη στιγμή 
έχουν ήδη εγκριθεί δάνεια 1,3 δισ. ευρώ, ενώ προς σταδιακή 
έγκριση είναι δάνεια επιπλέον 500 εκατ. ευρώ κάτι το οποίο 
βάσει των δεσμεύσεων των τραπεζών θα έχει γίνει ως το τέλος 
Ιουλίου.
   Η ζήτηση που εκδηλώθηκε, ξεπέρασε κατά πολύ, ο συνολικό 
ποσό του 1,8 δισ. ευρώ που είναι δεσμευμένο, υπερβαίνοντας 
τα 10 δισ. ευρώ δανείων και για αυτό αποφασίστηκε η διάθεση 
και νέων κεφαλαίων.
   Σε ό,τι αφορά στην Αναπτυξιακή Τράπεζα σημειώνεται ότι 
εκτός από το ότι θα συμβάλει στην επιπλέον χρηματοδότηση με 
45 εκατ. ευρώ για δάνεια, θα διαθέσει άλλα 135 εκατ. ευρώ για 
την επιδότηση του επιτοκίου των νέων δανείων που θα εγκρι-
θούν.
    Το ταμείο εγγυοδοσίας

   Στο μεταξύ, το αμέσως επόμενο διάστημα, ανασχεδιασμός 
υπάρχει και για το ταμείο εγγυοδοσίας προκειμένου  να δοθούν 
περισσότερα κεφάλαια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ένα-
ντι των μεγάλων επιχειρήσεων.
   Η πρώτη κίνηση που θα υλοποιηθεί άμεσα, είναι η αύξηση 
κατά 1 δισ. ευρώ των εγγυήσεων της Αναπτυξιακής Τράπεζας 
προς τις τράπεζες για το ταμείο εγγυοδοσίας μέσω του οποίου 
χορηγούνται δάνεια κεφαλαίου κίνησης με την εγγύηση της 
Αναπτυξιακής σε ποσοστό 80%.
   Με τις πρόσθετες εγγυήσεις του 1 δισ. ευρώ θα χορηγηθούν 
επιπλέον 3,6 δισ. ευρώ δανείων κεφαλαίου κίνησης.
   Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, είναι ανοικτή για το συγκε-
κριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο και όπως αναφέρουν οι ίδιες 
πηγές, έχουν δεσμευθεί ήδη τα 2,9 δισ. από τα 3,6  δισ. ευρώ 
που θα διατεθούν στον πρώτο κύκλο του προγράμματος.

ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η «ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΣΗ» ΤΟΥ ΤΕΠΙΧ ΙΙ
Με νέα κεφάλαια 800 εκατ. ευρώ για εγκεκριμένα δάνεια με επιδότηση  επιτοκίου 

Την ευχή και την ελπίδα ότι η παρένθεση της πανδημικής 
κρίσης θα κλείσει πολύ σύντομα, «ώστε να περάσουμε πολύ 
γρήγορα στην επόμενη μέρα, η οποία θα πρεπει να έχει μια 
ορθολογική δημοσιονομική πολιτική, στην κατεύθυνση της 
μείωσης των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών και 
των διαρθρωτικών αλλαγών στην πραγματική οικονομία», 
εξέφρασε στη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Οικονομικών, 
Χρήστος Σταϊκούρας, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Στη διάρκεια 
επίσκεψης στις νέες εγκαταστάσεις του Συνδέσμου Βιομηχα-
νιών Ελλάδος (ΣΒΕ), πρόσθεσε ότι σε αυτή την κατεύθυνση 
θα αξιοποιηθούν ίδιοι πόροι, αλλά κυρίως ευρωπαϊκοί, μετά 
και τις πρόσφατες θετικές αποφάσεις για την Ευρώπη και την 
Ελλάδα.
Ο κ.Σταϊκούρας επισήμανε ότι το μήνυμα της επίσκεψής του 

στη Θεσσαλονίκη είναι διττό: «να αναδείξουμε και να καταδεί-
ξουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται κοντά στην επιχει-
ρηματικότητα και ότι θέλουμε να στηρίξουμε τη ρευστότητα 
της πραγματικής οικονομίας (…) κι ότι θα συνεχίσουμε τις 
διαρθρωτικές αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις, με στόχο την 
υγιή, διατηρήσιμη, έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυ-
ξη».
Συμπλήρωσε ότι κατά τη επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη 
υπήρξε και συνεργασία για το Τεχνολογικό Πάρκο 4ης Γενιάς 
ThessINTEC στην πόλη, «για να δούμε πού βρίσκεται το εγ-
χείρημα, και να αποδείξουμε για άλλη μια φορά το έμπρακτο 
ενδιαφέρον της ελληνικής κυβέρνησης και του υπουργείου 
Οικονομικών για την εμβληματική αυτή πρωτοβουλία», που 
αυξάνει τον βαθμό εμπιστοσύνης στη χώρα για το πώς επεν-

δύουμε στην καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη.
Υποδεχόμενος τον κ.Σταϊκούρα, που συμμετείχε σε ειδική συ-
νεδρίαση της διοικητικής επιτροπής του ΣΒΕ, ο πρόεδρος του 
Συνδέσμου, Αθανάσιος Σάββακης, επισήμανε ότι στη διάρκεια 
της καραντίνας η συνεργασία και η επικοινωνία για τα θέματα 
της βιομηχανίας, της περιφέρειας και της μεταποίησης στο βο-
ρειοελλαδικό τόξο ήταν συνεχής.
Εξέφρασε δε την ικανοποίησή του για τη διευθέτηση του 
θέματος με την επιδότηση 12% του εργοδοτικού κόστους 
στη Θράκη (και 4% στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη), 
επισημαίνοντας: «οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον πρω-
θυπουργό και τον υπουργό για τη στήριξη και τη ρεαλιστική 
προσέγγιση στα προβλήματα των επιχειρήσεων της περιο-
χής».

Μείωση 0,4%, από 28 δισ. ευρώ σε 27,89 δισ. ευρώ, σημείω-
σε το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των 
μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά 
το α’ τρίμηνο εφέτος σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2019, αναφέρει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ως αποτέλεσμα, η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυ-
ριών μειώθηκε 0,5%, από 30,1 δισ. ευρώ σε 29,9 δισ. ευρώ. 
Ωστόσο, το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών, που 
ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο 
διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -7,28% το α’ τρίμηνο του 2020 σε 
σύγκριση με -7,34% το α’ τρίμηνο του 2019.
Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους τριμηνιαίους μη χρη-
ματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων, προκύ-

πτουν επίσης τα εξής:
Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κε-
φαλαίου) του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών 
ανήλθαν στο ποσό των 2,4 δισ. ευρώ. Το ποσοστό των επεν-
δύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις 
παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, 
ήταν 17,5% από 20,4% το α’ τρίμηνο του 2019.
Ο τομέας της Γενικής Κυβέρνησης παρουσίασε καθαρή λήψη 
δανείων 2,6 δισ. ευρώ, έναντι 1,7 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 
2019.
Το α’ τρίμηνο καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο 
αγαθών και υπηρεσιών 3,6 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 
4,11 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το α’ τρίμηνο του 2019 

(ειδικότερα, οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν 
κατά 0,75 δισ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 
μειώθηκαν κατά 0,24 δισ. ευρώ). Επιπρόσθετα, το τρίμηνο 
του 2020 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο 
πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών 
μεταβιβάσεων 0,23 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 0,58 δισ. 
ευρώ που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. 
Ως αποτέλεσμα, η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή 
λήψη δανείων 3,83 δισ. ευρώ, από 4,69 δισ. ευρώ το α’ τρί-
μηνο του 2019. 

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Προανήγγειλε ο Χρ. Σταϊκούρας   

ΜΕΙΩΣΗ 0,4% ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 
Το α’ τρίμηνο εφέτος, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ   





 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)]
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ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΟ ΤΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΦΟΡΟ-ΠΑΡΑβΑΣΕΙΣ

 H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ  :  1-5                                         27/07/2020

Αυστηρά πρόστιμα έως 100.000  ευρώ και «λουκέτο» στις 
επαγγελματικές εγκαταστάσεις έως και 20 μήνες προβλέ-
πουν οι νέες νομοθετικές διατάξεις που κατατέθηκαν στη 
Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών έπειτα από εισήγη-
ση της ΑΑΔΕ.
Επίσης με τις διατάξεις που προτείνονται προβλέπονται 
αυστηρά πρόστιμα στην περίπτωση της μη διαφύλαξης 
των ΦΗΜ, των φορολογικών μνημών και των αρχείων 
που δημιουργούν οι ΦΗΜ, εξαιτίας της παραβατικής 
συμπεριφοράς που έχει παρατηρηθεί από πλήθος οντοτή-
των που επικαλούνται την απώλεια των υπόψη αρχείων 
που διαφυλάσσονται σε ηλεκτρονική μορφή, με αποτέλε-
σμα τη μη καταχώριση ή και την ανακριβή καταχώριση 
των παραστατικών πωλήσεων που εκδίδονται με τη χρή-
ση ΦΗΜ στα λογιστικά βιβλία των υπόχρεων οντοτήτων
Συγχρόνως αυστηροποιούνται και οι ποινές για όσους βι-
αιοπραγούν σε βάρος των εφοριακών ελεγκτών, ένα φαι-
νόμενο αρκετά συχνό τα τελευταία χρόνια, με τις ποινές να 
ξεκινούν από πρόστιμα 10.000 έως 50.000 ευρώ και 
αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης 
από έναν έως έξι μήνες, η οποία σε περίπτωση υποτροπής 
φτάνει έως και τρία χρόνια.
Αναστολή χρήσης ΑΦΜ 
Ακόμη, διευρύνονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η 
φορολογική διοίκηση μπορεί να αναστέλλει τη χρήση 
του ΑΦΜ. Μεταξύ αυτών, η παραβίαση ή παραποίηση 
ή επέμβαση κατά οποιονδήποτε τρόπο, στη λειτουργία 
των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, όπως και 
η «διπλοεγγραφή» στο φορολογικό μητρώο
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, συμπεριλαμβάνεται 
στην έννοια της «μη τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλί-
ων)» και η έννοια της «μη ενημέρωσης των λογιστικών 
βιβλίων», ενώ το πρόστιμο της μη ενημέρωσης, ήτοι της 
μη τήρησης λογιστικών βιβλίων, γίνεται πιο αυστηρό 
ανάλογα με το λογιστικό σύστημα που χρησιμοποιούν 
(απλογραφικό, διπλογραφικό).
Οι νέες ποινές 
Σύμφωνα με τροπολογία, που κατέθεσε στο φορολογικό 
νομοσχέδιο το υπουργείο Οικονομικών, υιοθετώντας τη 
σχετική εισήγηση της ΑΑΔΕ, προβλέπεται ότι:
 α) σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια ελέγ-
χου από υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (ΑΑΔΕ) με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά 
των οργάνων αυτών, αναστέλλεται η λειτουργία της 
επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία αφορά ο έλεγ-
χος, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, μέχρι έναν μήνα.
β) Στις περιπτώσεις που παρεμποδίζεται η διενέργεια ελέγ-
χου με απειλή χρήσης βίας με όπλα ή άλλα αντικείμενα, ή 
ασκείται βία που έχει ως αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη ή 
τον κίνδυνο ζωής ή που θα μπορούσε να προκαλέσει σω-
ματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής του υπαλλήλου της ΑΑΔΕ, 
κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του ή για λόγους σχετι-
κούς με την εκτέλεσή της, με απόφαση του διοικητή της 
ΑΑΔΕ  επιβάλλεται πρόστιμο από 10.000 έ ω ς 
50.000 ευρώ  αναστέλλεται η λειτουργία της 
επαγγελματικής εγκατάστασης του υπαιτίου από δύο έως 
έξι μήνες, και  σε περίπτωση υποτροπής, από έξι 
μήνες έως τρία χρόνια. Υποτροπή προκύπτει αν τελεστεί 
το ίδιο αδίκημα για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα πέντε 
ετών από το ίδιο πρόσωπο.
Αναστέλλεται η λειτουργία των επαγγελματικών εγκατα-
στάσεων, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, όταν δια-
πιστώνεται η παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση κατά 
οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών 
ηλεκτρονικών μηχανισμών.
Επιθέσεις σε υπαλλήλους
 Τα παραπάνω ισχύουν και για επιθέσεις σε βάρος υπαλ-
λήλων του υπουργείου Οικονομικών κατά τη διενέργεια 
ελέγχων από αυτούς.
Οι ρυθμίσεις κρίθηκαν αναγκαίες προκειμένου να κατα-
στεί σαφές ότι δεν υπάρχει η παραμικρή ανοχή σε οποιο-
δήποτε περιστατικό βίας και, πολύ περισσότερο, κινδύνου 
για τη σωματική ακεραιότητα ή ακόμη και τη ζωή των 
υπαλλήλων της ΑΑΔΕ και του υπουργείου Οικονομικών, 
κατά τη διάρκεια διενέργειας ελέγχων και εκτέλεσης των 
καθηκόντων τους.
-  Έξι επιπλέον διατάξεις στην τροπολογία του ΥΠΟΙΚ 
 Η τροπολογία που κατατέθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο 
στη Βουλή προβλέπει ακόμη:
 1. Την παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορο-
λογικών δηλώσεων μέχρι τις 28 Αυγούστου. Όσοι κάνουν 
χρήση της παράτασης, θα πρέπει να πληρώσουν δυο από 
τις 8 δόσεις στις οποίες «σπάει» φέτος ο φόρος εισοδήμα-
τος φυσικών προσώπων μέχρι την 31η Αυγούστου. Μέχρι 
την ίδια ημέρα θα πληρώσουν και όλο τον φόρο εφάπαξ 
όσοι θελήσουν να διασφαλίσουν την έκπτωση του 2%.
2. Τη χορήγηση από 1ης Αυγούστου μηνιαίας τιμητικής 
ισόβιας παροχής ύψους 200 ευρώ σε οπλίτες που πήραν 
μέρος στα γεγονότα της Κύπρου στην περίοδο από το 
1963 μέχρι το 1974 (πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό 

ζώνης πρόσω όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η τροπο-
λογία). Η παροχή με συνολικό προϋπολογισμό 2,4 εκατ. 
ευρώ θα είναι αφορολόγητη, δεν θα κατάσχεται και δεν 
θα συμψηφίζεται.
3. Την επέκταση και για το 2020 -όπως ακριβώς ίσχυσε και 
για τη διετία2018-2019- της απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ 
για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρει-
ας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας οι 
οποίες και επλήγησαν με τις καταστροφικές πυρκαγιές της 
23ης και της 24ης Ιουλίου 2018.
4. Τη δυνατότητα να αυξηθεί από το 30% στο 50% των 
εγκεκριμένων πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων το όριο προέγκρισης ανάληψης υποχρεώσε-
ων σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσε-
ων του επόμενου έτους. Αυτή η μεταφορά πόρων γίνεται 
λόγω των συνεπειών που έχει προκαλέσει ο κορονοϊός. 
Αντίστοιχα, παρατείνεται μέχρι και το τέλος Μαΐου (δηλα-
δή για δύο επιπλέον μήνες) η μεταβίβαση πιστώσεων με 
επιτροπικό ένταλμα προς τους δευτερεύοντες διατάκτες, 
για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών προς αντιμε-
τώπιση του κορονοϊοϋ και αποτροπή της διασποράς του.
5. Την παράταση μέχρι και την 31η Οκτωβρίου της ανα-
στολής καταβολής ΦΠΑ για πληγείσες επιχειρήσεις που 
είχαν συναλλαγές με την εταιρεία Thomas Cook.
6. Την αναδρομική ανάληψη από την ΑΑΔΕ των πάσης 
φύσεως δαπανών νοσηλείας και αποθεραπείας -κατά το 
ποσό που δεν καλύπτεται από κύριο ή ιδιωτικό φορέα 
ασφάλισης- υπαλλήλων που υπέστησαν σωματική βλάβη 
λόγω επίθεσης σε βάρος τους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Αντίστοιχα, η ΑΑΔΕ 
αναλαμβάνει και τις μηνιαίες αποδοχές μέχρι να συμπλη-
ρωθεί η απαιτούμενη για να θεμελιωθεί το δικαίωμα της 
αναρρωτικής άδειας, πραγματική δημόσια υπηρεσία των 
έξι μηνών εφόσον αυτή δεν έχει ήδη συμπληρωθεί.

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ 
ΑΕΡΑ

 ΤΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ  :  18-47                                     27/07/2020

Οι πανδημίες είναι ένα χωρικό πρόβλημα, δηλώνουν οι 
αρχιτέκτονες σε όλο τον κόσμο σήμερα ξεκινώντας να 
ασχολούνται άμεσα με το θέμα. Ειδικοί στο να αντιμετω-
πίζουν τον χώρο, στη διάταξη των εσωτερικών χώρων, 
στο πώς τα δωμάτια ρέουν μεταξύ τους, πώς συνδέονται 
με διαδρόμους και πώς οι όγκοι τους αλληλοσυνδέονται. 
Μήπως όμως, αναρωτιούνται, η πανδημία αγγίζει τα 

Συνέχεια σελ 24
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πάντα, την ολότητα του κόσμου τον οποίο κατοικούμε, 
επηρεάζοντας κάθε σχέση τού ενός πράγματος με το άλλο; 
Την άνοιξη, καθώς η πανδημία εξαπλώθηκε, ο Χασίμ 
Σαρκίς, κοσμήτορας της Σχολής Αρχιτεκτονικής και Σχε-
διασμού στο ΜΙΤ, δημοσίευσε ένα βιβλίο στο οποίο ερ-
γαζόταν εδώ και χρόνια, ενώ ταυτόχρονα διαχειριζόταν 
τις λεπτομέρειες της Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 
το 2020 - που πλέον μεταφέρθηκε για το 2021 - για την 
οποία ήταν ο επιμελητής. Ο Σαρκίς είχε κάνει μια έρευνα 
για τα έργα τα οποία οι αρχιτέκτονας τους σχέδιασαν (και 
λίγα από αυτά έχτισαν) ως φανταστικές κατασκευές σε 
παγκόσμια κλίμακα. Το βιβλίο με τίτλο «Ο κόσμος ως αρ-
χιτεκτονικό έργο» (The World as an Architectural Project) 
το συνυπέγραψε με τους Ρόι Σαλγουέριο Μπάριο και Γκα-
μπριέλ Κοζλόφσκι και σε αυτό διερευνά σχέδια παρόμοια 
με το Κτίριο Μπλερ / Blur Building, στην Ελβετία, καθώς 
και άλλες φιλόδοξες ιδέες με ουτοπικό και μερικές φορές 
δυστοπικό χαρακτήρα.
ΡΕΥΣΤΟ. To Blur Building, που δημιουργήθηκε από το 
αρχιτεκτονικό γραφείο Elizabeth Diller - Ricardo Scofidio, 
ήταν ένα από τα εμβληματικά αρχιτεκτονικά γεγονότα της 
νέας χιλιετίας. Ήταν μια προσωρινή δομή που δεν εξυπη-
ρετούσε κανέναν άλλο σκοπό από το να ευχαριστήσει και 
ίσως να προκαλέσει τους επισκέπτες του, να τους προσφέ-
ρει μια εμπειρία εκτός από τις συνήθεις ανησυχίες.
Αλλά αυτή η εμπειρία πραγματοποίησε και τα όνειρα που 
είχαν οι αρχιτέκτονες τουλάχιστον για έναν αιώνα - να δη-
μιουργήσουν χώρους στους οποίους το εσωτερικό και το 
εξωτερικό ρέουν το ένα στο άλλο, για να αποϋλοποιήσουν 
τα κτίρια από πέτρα και χάλυβα σε κάτι πιο ρευστό, δυ-
ναμικό και διαπερατό. Σύμφωνα με τους αρχιτέκτονες του 
«Το κοινό μπορεί να πιει το κτίριο». Και περιγράφουν ότι 
αυτό το έργο δημιούργησε έναν χώρο χωρίς περίφραξη, 
στον οποίο οι άνθρωποι καλούνται να κινηθούν χωρίς 
καθορισμένα μοτίβα κυκλοφορίας, χωρίς διαδρόμους 
ή τοίχους για να τους καθοδηγήσουν ή να τους περιορί-
σουν. Ήταν, φαινομενικά, μια αρχιτεκτονική απόλυτης 
ελευθερίας
«Ως αρχιτέκτονες, είμαστε καταδικασμένοι σε αισιοδοξία» 
αναφέρει ο Σαρκίς. «Το πεδίο μάς είναι απαραίτητο στην 
πρόταση και την απεικόνιση νέων πραγμάτων, για το πώς 
ένα μέρος του κόσμου, μέσα από την αρχιτεκτονική πρα-
κτική, θα μπορούσε να είναι καλύτερο».
Το βιβλίο του είναι κάτι περισσότερο από μια συλλογή από 
τολμηρές ιδέες από το παρελθόν και απραγματοποίητα 
έργα τα οποία αποτελούν μέρος μιας ουσιαστικής παρά-

δοσης της αρχιτεκτονικής στο «χαρτί» που κρατά το πεδίο 
πνευματικά ζωντανό και δίνει σε πραγματικά κτίρια το 
υπόβαθρο ενός μεγαλύτερου θεωρητικού λόγου. Πολλές 
από αυτές τις ιδέες σήμερα γίνονται επίκαιρες.
Καθώς εντοπίζουν τα σύγχρονα ρήγματα στον επιταχυνό-
μενο ρυθμό της κρίσης. Η οποία δεν οφείλεται μόνο στην 
πανδημία, αλλά στην κοινωνική και οικονομική ανισότη-
τα, στον εκφρασμένο ρατσισμό και την περιβαλλοντική 
κατάρρευση. «Είμαστε εξαντλημένοι από μια διαδικαστική 
σκέψη» λέει ο Σαρκίς, και τονίζει ότι η δύναμη της αρχιτε-
κτονικής είναι η φαντασία του αρχιτέκτονα να προτείνει 
νέες δυνατότητες και τρόπους ώστε αυτό που σήμερα 
δείχνει φανταστικό σενάριο να οδηγήσει σε πραγματική 
λύση.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. Στην πραγματικότητα της Covid-19 οι 
αρχιτέκτονες καλούνται να σκεφτούν και να σχεδιάσουν 
με διαφορετική αντίληψη από εκείνη που αντιμετώπιζε με 
τεχνικές λύσεις τα προβλήματα. Ο Μάικλ Μέρφι, ιδρυτής 
του αρχιτεκτονικού γραφείου της Βοστώνης MASS Design 
Group, θεωρείται ειδικός για να επανεξετάσει τα νοσοκο-
μεία και τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Αλλά 
δεν πιστεύει ότι τέτοιες πρακτικές απαντήσεις θα είναι η 
κληρονομιά της πανδημίας. Ο αρχιτέκτονας ενδιαφέρεται 
περισσότερο για μια ευρύτερη αλλαγή παραδείγματος 
σε έναν τομέα που σήμερα αντιμετωπίζει την πανδημία 
με ανησυχία: Τα κτίρια που πολλοί από εμάς ζουν και 
εργάζονται. «Το δομημένο περιβάλλον μάς απειλεί. Αυτό 
μας προσφέρει μερικές πραγματικά μοναδικές ευκαιρίες 
και μερικά πραγματικά ερωτήματα ηθικής σχετικά με το 
τι χτίζουμε, τι έχουμε χτίσει και τι επενδύουμε στο μέλ-
λον» λέει ο ίδιος μιλώντας για το υπαρξιακό ζήτημα των 
σύγχρονων πόλεων του πλανήτη. Η αναπνοή και η πρό-
σβαση σε καθαρό αέρα είναι ένα θεμελιώδες ζήτημα για 
τον Μέρφι. Κατά τον αμερικανό αρχιτέκτονα η αναπνοή 
είναι ένα αρχιτεκτονικό και χωρικό πρόβλημα. Αφού τα 
οικοδομικά υλικά είναι συχνά εκείνα που προκαλούν την 
εμφάνιση άσθματος σε γειτονιές που περικλείονται μέσα 
σε αυτοκινητοδρόμους που απορροφούν τον καθαρό 
αέρα. Αλλά είναι επίσης και το αίτημα για την πρόσβαση 
σε ανοιχτό χώρο, σε περιβάλλοντα που μας επιτρέπουν να 
«αναπνέουμε εύκολα». Όπως και σε κτίρια με λειτουργικά 
παράθυρα και οικιακούς χώρους που αναπνέουν.
«Τι είναι ο καθαρός αέρας;» Αναρωτιέται ο Μάικλ Μέρφι. 
«Δεν είναι μόνο τα παθογόνα ή οι τοξίνες από οικοδομικά 
υλικά που απελευθερώνουν άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
Μπορούμε να επιβιώσουμε για λίγο χωρίς φως, αλλά 

δεν μπορούμε να επιβιώσουμε χωρίς αέρα. Γι’ αυτό και 
ο αέρας κάνει τα παλιά αρχιτεκτονικά ερωτήματα πιο 
επείγοντα: Τίνος το γραφείο είναι κοντά στο ανοιχτό πα-
ράθυρο; Ποιος παίρνει ένα μεγάλο, ευάερο σπίτι που έχει 
θέα μπροστά σε ένα πάρκο και ποιος παίρνει ένα μικρό 
διαμέρισμα με όψη προς ένα στενό δρομάκι; Αυτά τα ερω-
τήματα επαναλαμβάνονται σε εθνική και παγκόσμια κλί-
μακα όταν σκεφτόμαστε όχι μόνο τη ρύπανση, αλλά πώς 
ταξιδεύει η ρύπανση, πώς οι ανθρωπογενείς πυρκαγιές 
σβήνουν τα δάση που χρειάζεται ολόκληρος ο πλανήτης 
για να αναπνεύσει. Και να στείλει στη συνέχεια γιγαντιαία 
λοφία καπνού πάνω από πόλεις που κατοικούνται από 
ανθρώπους που ζουν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από 
τις φλόγες. Ο μοντερνισμός προνόησε για το φως ως αι-
σθητικό αγαθό, γιατί μας επέτρεψε να δούμε. Η οργανική 
αρχιτεκτονική δίνει προβάδισμα στον αέρα και μας επιτρέ-
πει να ζήσουμε στο μέλλον».
ΟΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ. Ο Κουλαπάτ Γιαντρασάτ, διευθυ-
ντής στο γραφείο του Λος Αντζελες wHY Architecture, συ-
μπληρώνει τη συζήτηση επισημαίνοντας ότι διάσπαρτες, 
στοχευμένες αντιδράσεις, όπως αντιμικροβιακές επιφάνει-
ες και έξυπνοι ανελκυστήρες, που τους τελευταίους μήνες 
χρησιμοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση εξάπλωσης της 
Covid-19 δεν αποτελούν φιλοσοφία.
«Η αρχιτεκτονική, υποστηρίζει, πρέπει να αλλάξει προσεγ-
γίζοντας τα προγράμματα όχι μόνο ως προβλήματα που 
πρέπει να επιλυθούν με τον χάλυβα, το σκυρόδεμα και το 
γυαλί, αλλά ως κοινωνικά προβλήματα και ανάγκες που 
απαιτούν ευρύτερες, πιο ολιστικές λύσεις».
Η άποψη του Ντέιβιντ Μπένγιαμιν, καθηγητή Αρχιτεκτο-
νικής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, είναι ότι το μεγαλύ-
τερο αρχιτεκτονικό επιχείρημα της νεωτερικότητας - αυτό 
το φαινομενικά υγιές, μοντερνιστικό κουτί από γυαλί και 
χάλυβα το οποίο αποκλείει το εξωτερικό περιβάλλον, δεν 
μας εξυπηρετεί σωστά. «Η κρίση της πανδημίας σχετίζεται 
σε μεγάλο βαθμό με την κρίση της κλιματικής αλλαγής και 
την οικονομική κρίση» αναφέρει. «Δεν μπορούμε και δεν 
πρέπει να απευθυνθούμε σε μία μόνο αιτία αλλά και στις 
τρεις μαζί».
Ένα μοντέρνο παράδειγμα του σύγχρονου σχεδιασμού 
είναι τα πράσινα κτίρια που χτίστηκαν στο Μιλάνο από 
το γραφείο του αρχιτέκτονα Στέφανο Μποέρι. Το «Κάθε-
το Δάσος» / Bosco Verticale, όπως τα αποκαλεί, δίνουν 
έμφαση στη βιωσιμότητα και τον βιομιμητισμό. Και η 
πανδημία μπορεί να επισπεύσει μια ευρύτερη εφαρμογή 
τέτοιων κτιριακών μοντέλων.


