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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 3 
«Φύσηξε Μαΐστρος» στη Θαλάσσια Οικονομία - Οι επτά 
start-ups που αποφοίτησαν από το “Blue Prototype by 
ΤΕΕ-ΕΛΚΕΘΕ” 
Σελ 1 και 13
Χρ. Σταϊκούρας: Νέο θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης οφειλών
Σελ 1 και 11
Τι προβλέπει η τροπολογία για τα αναδρομικά των συνταξι-
ούχων - Εφάπαξ μέχρι το τέλος του χρόνου η καταβολή τους
Σελ 4, 5 και 6
Στις 24 Αυγούστου ανοίγει η πλατφόρμα του προγράμματος 
«ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ» για την προώθηση της ηλεκτροκί-
νησης – Κωστής Χατζηδάκης: Μπορούν να επιδοτηθούν περί 
τα 15.000 αυτοκίνητα και 12.500 δίκυκλα – Από τις 7 Αυγού-
στου η δυνατότητα αγοράς ή μίσθωσης ηλεκτρικών οχημά-
των – Τα 100 εκατ. ευρώ του προγράμματος είναι η μόνο η 
αρχή -Θα υπάρξουν πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ 
Σελ 7 
Με ταχύτητα οι χωροταξικές ρυθμίσεις για τις νέες επεν-
δύσεις στην υδατοκαλλιέργεια
Σελ 8 
Οριστική λύση στο πρόβλημα με τις ληξιπρόθεσμες 
υποχρεώσεις των δήμων προβλέπει τροπολογία του 
υπ. Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκου
Σελ 9 
Ανακοινώσεις για τα έργα Υποδομών στη Δυτική Ελλά-
δα -Συνέντευξη του υπουργού Υποδομών και Μεταφο-
ρών κ. Κώστα Καραμανλή 
Σελ 10 
ΕΛΕΤΑΕΝ: Συνεχίζεται η θετική τάση στην αιολική ενέργεια 
Σελ 12 
Υποχρεωτική η χρήση μάσκας από τους δημοσίους 
υπαλλήλους που έρχονται σε επαφή με κοινό
Σελ 14, 15 16,17 και 18 
Συζήτηση στη Βουλή για συνταξιοδοτικό, οικονομία, 
ανάπτυξη - Ομιλία πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη στη 
Βουλή - Έντονη κριτική του Αλ. Τσίπρα στην κυβέρνηση 
Σελ 19 
Κ. Τσιάρας: Η αντιμετώπιση της υπερχρέωσης νοικοκυ-
ριών και επιχειρήσεων βασικός στόχος της κυβέρνησης 
Σελ 20 
Γ. Στουρνάρας: Ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οι-
κονομίας θα είναι 2% υψηλότερος τα επόμενα έξι χρόνια 
λόγω των πόρων του ταμείου ανάκαμψης
Σελ 22 
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας 
τεχνοδικτυακός (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: Επτά καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και επιχειρήσεις για 

τη θαλάσσια οικονομία, οι δύο από αυτές με διάκριση, 
«αποφοίτησαν» από το “BLUE Prototype by TEE–ΕΛΚΕΘΕ”. 
Μετά από πολύμηνη αρχική αξιολόγηση, ομαδική και εξατο-
μικευμένη υποστήριξη, παρουσιάσεις και επαναξιολόγηση, 
που συνέπεσαν σε μεγάλο βαθμό με τους περιορισμούς της 
κρίσης του κορωνοϊού και εξελίχθηκαν κατά βάση διαδικτυ-
ακά, η ολοκλήρωση της Β φάσης του “Blue Prototype” ση-
ματοδοτεί μια νέα, πιο δυναμική εποχή εξωστρέφειας για τις 
συμμετέχουσες ομάδες και επιχειρήσεις. Το “BLUE Prototype 
by TEE–ΕΛΚΕΘΕ” είναι ένας τεχνοδικτυακός επιταχυντής και-
νοτόμων ιδεών ειδικά για τη θαλάσσια οικονομία, τις οποίες 
υποστηρίζει στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, οργάνωσης, 
διοίκησης, διαχείρισης και προώθησης, προκειμένου αυτές 
να εξελιχθούν σε επίδοξα επιχειρηματικά σχέδια, με σκοπό 
να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και δυ-
ναμικά προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας 
και ειδικότερα προς διατήρηση της υγείας της υδρόσφαιρας 
σε συνάρτηση με την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικο-
νομική βιωσιμότητα και διαχείριση και τη συμβολή της στην 

ολοκληρωμένη ανάπτυξη.
 Οι διακρίσεις και οι απόφοιτοι
Μετά το αρχικό ενδιαφέρον δεκάδων ερευνητών, επίδοξων 
επιχειρηματιών και start-ups για εισαγωγή στην πρωτο-
βουλία “Blue Prototype” που ολοκληρώθηκε στις αρχές 
του 2020, οι διοργανωτές επέλεξαν οκτώ προτάσεις από 
τις οποίες επτά αποφοίτησαν με επιτυχία. Οι διοργανωτές 
αποφάσισαν επιπλέον να απονείμουν διάκριση σε δύο από 
τις ομάδες που παρουσιάζουν το πιο έντονο ενδιαφέρον με 
βάση τα πολυπαραγοντικά κριτήρια της πρωτοβουλίας αλλά 
και βελτιώθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκειά της. Οι διακρι-
θείσες ομάδες λαμβάνουν από το “Blue Prototype” τον τίτλο 
του «Μαΐστρου» (προδήλως εκ του MISTRAL), με έναν ευθύ 
συμβολισμό, που σχετίζεται με τη θάλασσα, για τον χαρα-
κτηρισμό του επιπέδου και των δυνατοτήτων τους. Ένας 
συμβολισμός που στην περίπτωση της Θαλάσσιας Οικονομί-
ας δεν θα εκφραζόταν πιο δυναμικά και ουσιαστικά από έναν 
άνεμο: «Δεν υπάρχει ούριος άνεμος για όποιον δεν ξέρει πού 
πηγαίνει [Σενέκας, Επιστολές Ηθικές στον Λουκίλιο (71,3)]. 
Αναλυτικά σελ 3

 «Επεξεργαζόμαστε και σύντομα θα τεθεί σε διαβούλευση ένα 
νέο θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης οφειλών, το οποίο θα αντι-
καταστήσει όλα τα επιμέρους εργαλεία ρύθμισης οφειλών 
που υπάρχουν σήμερα», ανέφερε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο 
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στην 
Ολομέλεια της Βουλής. Το πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και 
πτώχευσης φυσικών προσώπων, όπως ενημέρωσε τη Βουλή 
ο υπουργός, θα περιλαμβάνει τη δυνατότητα συνολικής ρύθ-
μισης και αναδιάρθρωσης όλων των χρεών, τη δυνατότητα 
απαλλαγής από όλες τις οφειλές, την παροχή δεύτερης ευκαι-
ρίας για υπερχρεωμένους δανειολήπτες οι οποίοι αδυνατούν 

να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους, και θα λαμβάνει πρόνοια 
αφενός για δανειολήπτες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνι-
κές ομάδες και αφετέρου για τον εντοπισμό των στρατηγικών 
κακοπληρωτών. Αναφερόμενος στο πρόγραμμα «Γέφυρα» 
που ψηφίζεται απόψε στην Ολομέλεια, ο υπουργός Οικονο-
μικών είπε ότι επιτυγχάνονται πολλαπλοί στόχοι αφού, για 
πρώτη φορά, επιβραβεύονται οι συνεπείς δανειολήπτες με 
εξυπηρετούμενα δάνεια, υποστηρίζεται το σύνολο των δανει-
οληπτών που επλήγησαν από την οικονομική κρίση και έχουν 
μη εξυπηρετούμενο δάνειο, και μετά το τέλος του 2018. 
Αναλυτικά στη σελ 13

Κατατέθηκε η τροπολογία για τα αναδρομικά των συνταξι-
ούχων από το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Ερ-
γασίας μετά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη ότι η κυβέρνηση πρόκειται να καταβάλει εφάπαξ 
μέχρι το τέλος του χρόνου τα αναδρομικά για τις κύριες συ-
ντάξεις στους συνταξιούχους, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. Στην 
σχετική τροπολογία αναφέρεται ότι σύμφωνα με τις αποφά-

σεις του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου καταβάλλονται 
ποσά στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα προς αποκα-
τάσταση των μειώσεων που επιβλήθηκαν και αίρεται με τον 
τρόπο αυτό το σωρευτικό αποτέλεσμα των μειώσεων και 
περικοπών στο βιοτικό επίπεδο 
των θιγόμενων. 
Αναλυτικά στη σελ 11

«ΦΥΣΗΞΕ ΜΑΪΣΤΡΟΣ» ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
- Οι επτά start-ups που αποφοίτησαν από το “Blue Prototype by ΤΕΕ-ΕΛΚΕΘΕ”

ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΤΙ ΠΡΟβΛΕΠΕΙ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
- Εφάπαξ μέχρι το τέλος του χρόνου η καταβολή τους 
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  Η διεθνής διαδικτυακή εκδήλωση για τη θαλάσσια οικο-
νομία Virtual MariMatch 2020 θα διεξαχθεί από τις 2 έως 
και τις 4 Σεπτεμβρίου 2020.  Η εκδήλωση που διοργανώ-
νεται από τον τομέα «Maritime Industry & Services» του 
δικτύου Enterprise Europe Network συνδυάζει προγραμ-
ματισμένες b2b διαδικτυακές συναντήσεις με ανοικτά 
πάνελ καινοτομίας, ανοικτές ευκαιρίες δικτύωσης και τις 
παρακάτω 4 διαδραστικές συνεδρίες σχετικά με σημα-
ντικά θέματα της καινοτομίας στη ναυτιλία συμπεριλαμ-
βανομένων ευκαιριών χρηματοδότησης για Έρευνα και 
Καινοτομία στον Ορίζοντα Ευρώπη:
• «Προς βιώσιμες πλωτές μεταφορές» • «Προς μια βιώ-
σιμη αλληλεπίδραση με τους ωκεανούς και τις θάλασσές 
μας • «Αυτοματισμοί πλοίων και ψηφιακή υποστήριξη 
πληρώματος • « Έξυπνα λιμάνια, τερματικοί σταθμοί και 
logistics» 
Η εκδήλωση θα δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες 
•Να αναδείξουν τα καλύτερα project, προϊόντα ή τεχνο-
γνωσία •Nα συναντηθούν με δυνητικούς συνεργάτες σε 
προγραμματισμένες face to face συναντήσεις
•Να ξεκινήσουν διασυνοριακές επαφές και συνεργασίες
•Να βρουν νέους εμπορικούς/τεχνολογικούς, ερευνητι-
κούς συνεργάτες •Να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στη 
ναυτιλία •Να συναντήσουν και να μοιραστούν την οπτική 
τους με ερευνητές και ειδικούς
Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν και χρηματο-
δοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Πληροφορίες στο email: cpascual@ekt.gr και στην ιστο-
σελίδα: https://marimatch2020-virtual.b2match.io/

  Φυσική αλλά και διαδικτυακή παρουσία, θα προσφέρει 
στους ενδιαφερόμενους της βιομηχανίας των ακινήτων, 
το νέο format της EXPO REAL 2020, η οποία μετονομάζε-
ται σε EXPO REAL Hybrid Summit, το Υβριδικό Συνέδριο 
για Ακίνητα και Επενδύσεις, που θα πραγματοποιηθεί 
στις 14 με 15 Οκτωβρίου 2020 στο ICM - Internationales 
Congress Center München, του Μονάχου.
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.
Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί για πληρο-
φορίες για την έκθεση αλλά και για την επιχειρηματική 
αποστολή μπορεί να απευθύνεται στο Ελληνογερμανικό 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Virtual MariMatch 2020: 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ EXPO rEal hybrid SuMMit 
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

25 - 30 Σεπτεμβρίου 2020

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

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

9 - 11 Οκτωβρίου 2020

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

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

18 - 22 Οκτωβρίου 2020
9th IUPAC International Conference on 
Green Chemistry (ICGC-9)
ΑΘΗΝΑ

Ένωση Ελλήνων Χημικών, σε συνεργασία 
με την ICGCSD της IUPAC και το Ελληνικό 
Δίκτυο Πράσινης Χημείας
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Επτά καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και επιχειρήσεις για τη 
θαλάσσια οικονομία, οι δύο από αυτές με διάκριση, «αποφοίτη-
σαν» από το “bluE Prototype by tEE–ΕΛΚΕΘΕ”.
Μετά από πολύμηνη αρχική αξιολόγηση, ομαδική και εξατομι-
κευμένη υποστήριξη, παρουσιάσεις και επαναξιολόγηση, που 
συνέπεσαν σε μεγάλο βαθμό με τους περιορισμούς της κρίσης 
του κορωνοϊού και εξελίχθηκαν κατά βάση διαδικτυακά, η ολο-
κλήρωση της Β φάσης του “Blue Prototype” σηματοδοτεί μια 
νέα, πιο δυναμική εποχή εξωστρέφειας για τις συμμετέχουσες 
ομάδες και επιχειρήσεις.
Το “BLUE Prototype by TEE–ΕΛΚΕΘΕ” είναι ένας τεχνοδικτυακός 
επιταχυντής καινοτόμων ιδεών ειδικά για τη θαλάσσια οικο-
νομία, τις οποίες υποστηρίζει στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, 
οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και προώθησης, προκειμέ-
νου αυτές να εξελιχθούν σε επίδοξα επιχειρηματικά σχέδια, με 
σκοπό να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και 
δυναμικά προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας 
και ειδικότερα προς διατήρηση της υγείας της υδρόσφαιρας σε 
συνάρτηση με την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική 
βιωσιμότητα και διαχείριση και τη συμβολή της στην ολοκλη-
ρωμένη ανάπτυξη.
 
Οι διακρίσεις και οι απόφοιτοι
Μετά το αρχικό ενδιαφέρον δεκάδων ερευνητών, επίδοξων 
επιχειρηματιών και start-ups για εισαγωγή στην πρωτοβουλία 
“Blue Prototype” που ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2020, οι 
διοργανωτές επέλεξαν οκτώ προτάσεις από τις οποίες επτά απο-
φοίτησαν με επιτυχία.
 Οι διοργανωτές αποφάσισαν επιπλέον να απονείμουν διάκριση 
σε δύο από τις ομάδες που παρουσιάζουν το πιο έντονο ενδια-
φέρον με βάση τα πολυπαραγοντικά κριτήρια της πρωτοβουλί-
ας αλλά και βελτιώθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκειά της.
Οι διακριθείσες ομάδες λαμβάνουν από το “Blue Prototype” τον 
τίτλο του «Μαΐστρου» (προδήλως εκ του MISTRAL), με έναν 
ευθύ συμβολισμό, που σχετίζεται με τη θάλασσα, για τον χαρα-
κτηρισμό του επιπέδου και των δυνατοτήτων τους. Ένας συμ-
βολισμός που στην περίπτωση της Θαλάσσιας Οικονομίας δεν 
θα εκφραζόταν πιο δυναμικά και ουσιαστικά από έναν άνεμο: 
«Δεν υπάρχει ούριος άνεμος για όποιον δεν ξέρει πού πηγαίνει 
[Σενέκας, Επιστολές Ηθικές στον Λουκίλιο (71,3)].
Οι διακριθέντες και απόφοιτοι του Blue Prototype by ΤΕΕ-ΕΛΚΕ-
ΘΕ είναι:
Μαΐστροι:
1.    MarE iNcOGNita/ cOStliNE: 
Σύστημα στήριξης αποφάσεων για την εκτίμηση της βιώσιμης 
τουριστικής ανάπτυξης των παραλιών σε συνδυασμό με την 
κλιματική μεταβλητότητα και αλλαγή.
2.    ΦΑΟΣ ΜΚΟ: 
Διάδοση της παραδοσιακής αλιευτικής τεχνικής στο Αιτωλικό 
με Σταφνοκάρι ως πολιτιστικής-ψυχαγωγικής (τουριστικής) 
δραστηριότητας.

«Απόφοιτες/οι»:
3.    GOZONE:
Σωστικό γιλέκο ναυτικών δραστηριοτήτων με ενσωματωμένα 
συστήματα θέρμανσης και εντοπισμού σε πραγματικό χρόνο.
4.    ΓΕΩΠΑΙΔΕΙΑ:
Οργανωμένες εκδρομές σε παράκτιες περιοχές με βιωματική 
περιβαλλοντική εκπαίδευση από επιστήμονες.
5.    bluESPEar: 
Εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης για την αντιμετώπιση προ-
κλήσεων στην υποβρύχια ερασιτεχνική αλιεία.
6.    EcOQuESt ENVirONMENtal cONSultiNG: 
Δημιουργία βάσης ανοικτών περιβαλλοντικών δεδομένων 
μέσα από την ανάπτυξη θαλάσσιων ψυχαγωγικών δραστηρι-
οτήτων.
7.    WiNdWaVE:
Χαμηλού κόστους υπεράκτιο υβριδικό σύστημα αιολικής-κυ-
ματικής ηλεκτροπαραγωγής.  
 Με βάση την κατηγοριοποίηση αυτή, στην 3η φάση του «Blue 
Prototype» («Έξοδος») προκρίνονται οι δυο (2) Μαΐστροι. Αξίζει 
επίσης να σημειωθεί ότι τα μέλη και των δυο (2) διακεκριμένων 
ομάδων (των «Μαΐστρων») προέρχονται από την ελληνική 
περιφέρεια: από τις Περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας που 
«βλέπει» στο Βόρειο Αιγαίο και της Δυτικής Ελλάδας που «βλέ-
πει» στο Ιόνιο Πέλαγος, αντίστοιχα.

Η υποστήριξη από την κοινότητα
Πέρα από το προσωπικό, τα στελέχη, τους συνεργάτες και τα 
μέλη των συνδιοργανωτών φορέων, και τη συμπαράσταση 
της Περιφέρειας Αττικής, αξιοσημείωτη είναι η υποστήριξη 
στην πρωτοβουλία από σημαντικά πρόσωπα της πραγματικής 
οικονομίας, του οικοσυστήματος καινοτομίας της χώρας, ερευ-
νητές, ακαδημαϊκούς και στελέχη επιχειρήσεων, τόσο από τον 
χώρο των μηχανικών όσο και από το χώρο της βιολογίας, της 
ωκεανογραφίας και γενικότερα του χώρου του επιχειρείν και 
της Θαλάσσιας Οικονομίας, που λειτούργησαν συμβουλευτικά, 
ενίσχυσαν την προσπάθεια και ανέλαβαν δράση υποστήριξης 
ως μέντορες στην πρωτοβουλία του ΤΕΕ και του ΕΛΚΕΘΕ.
 Αξιοσημείωτη επίσης είναι η παρουσία στο «Blue Prototype» 
της start-up επιχείρησης COSTA NOSTRUM CERTIFICATION ΕΠΕ, 
«απόφοιτης» του πρώτου κύκλου του «Prototype by TEE» που 
συνέβαλε στην ενίσχυση και προώθηση καινοτόμων ιδεών και 
start-up επιχειρήσεων στα πεδία δραστηριοποίησης των μηχα-
νικών την περίοδο 2017-2018. Το «Πρωτόκολλο Πιστοποίησης 
για την Αειφόρο Ανάπτυξη και Διαχείριση των Παραλιών της 
Μεσογείου Costa Nostrum® – Sustainable Beaches» συμπε-
ριλήφθηκε στη συλλογή καλών πρακτικών «Good practices 
collection in maritime economy for the Mediterranean» που 
διέθεσε το ΕΛΚΕΘΕ για τον προσανατολισμό των υποψηφίων 
του «Blue Prototype». Περαιτέρω, εκπρόσωπος της επιχείρη-
σης προσέφερε υπηρεσίες καθοδηγητή-μέντορα για την επι-
τάχυνση των δεξιοτήτων «εισακτέων» του «Blue Prototype», 

ενώ η COSTA NOSTRUM αναμένεται να διαδραματίσει και έναν 
καταλυτικό ρόλο «φορέα αρωγού» για τη δημιουργία σύμπρα-
ξης τύπου cluster μεταξύ ομάδων του «Blue Prototype» σε μια 
αμέσως επόμενη φάση.

 Τα επόμενα βήματα
Σημειώνεται ότι τόσο για το προσωπικό και τους συνεργάτες 
των φορέων, όσο και για τους συμμετέχοντες στην πρωτο-
βουλία “Blue Prototype”, οι συνδιοργανωτές φρόντισαν εγκαί-
ρως και εξαρχής, προ της επέκτασης των έκτακτων μέτρων 
πρόληψης για τη διάδοση του κορωνοϊού, στο πλαίσιο μιας 
νουνεχούς πολιτικής πρόληψης και διαχείρισης κρίσης, να μετα-
βάλουν τον τρόπο λειτουργίας του “Blue Prototype” σε κυρίως 
διαδικτυακό, επιτυγχάνοντας αφενός την προστασία όλων των 
εμπλεκομένων και αφετέρου τη συνέχιση και ολοκλήρωση του 
προγράμματος. 
 Έτσι, πλέον, με την ολοκλήρωση της 2ης φάσης ξεκινά η επόμε-
νη, που θα περιλαμβάνει προσωποποιημένη υποστήριξη στους 
αριστεύσαντες (Μαΐστρους) του “Blue Prototype” προκειμένου 
να προετοιμαστούν με πρόσληψη εξειδικευμένης επικοινωνια-
κής συνδρομής για την «έξοδό» τους στη διεθνή δημόσια επί-
δειξη του προγράμματος MiStral (Final Competition Demo 
Day, Γαλλία). Παράλληλα όμως συνεχίζεται η αλληλεπίδραση 
των ομάδων με τους διοργανωτές και με τους άλλους «αποφοί-
τους» για τη δημιουργία συνεργιών και νέων ευκαιριών.
 Σημειώνεται ότι ομάδες του “Blue Prototype”, αλλά και άλλες 
ομάδες του προγράμματος MISTRAL, όπως, χαρακτηριστικά, 
ομάδες που διακρίνονται ως «καλές πρακτικές», θα συμπεριλη-
φθούν σε εθνική δημόσια επίδειξη με προσκεκλημένο κοινό, στο 
προγραμματιζόμενο διήμερο συνέδριο του ΤΕΕ για την Ευρω-
παϊκή Πράσινη Συμφωνία στην Ελλάδα.
 Το “Blue Prototype by TCG-TEE, HCMR-ΕΛΚΕΘΕ”, με την 
υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής, αποτελεί κοινή Πρωτο-
βουλία των τριών φορέων και υλοποιείται ως πιλοτική δράση 
στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και υπό την Ευρω-
παϊκή Εδαφική Συνεργασία «interreg MEd» ερευνητικού 
προγράμματος MISTRAL (Mediterranean Innovation STRAtegy 
for transnational activity of clusters and networks of the Blue 
Growth).
 Έχει προηγηθεί ο πρώτος κύκλος του “Prototype by TEE and 
Attica Region”, που συνέβαλε στην ενίσχυση και προώθηση 
καινοτόμων ιδεών και start-up επιχειρήσεων στα πεδία δρα-
στηριοποίησης των μηχανικών την περίοδο 2017-2018. Έχει 
επίσης προηγηθεί η οριοθέτηση από το ΕΛΚΕΘΕ των ερευ-
νητικών και τεχνολογικών προκλήσεων με υψηλό δυναμικό 
καινοτομίας για τη θαλάσσια οικονομία και εντοπίσθηκαν καλές 
πρακτικές που αξιοποιούν το δυναμικό αυτό. Περισσότερα μπο-
ρείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας: 
https://prototype.tee.gr

«ΦΥΣΗΞΕ ΜΑΪΣΤΡΟΣ» ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
- Οι επτά start-ups που αποφοίτησαν από το “Blue Prototype by ΤΕΕ-ΕΛΚΕΘΕ”
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Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:  Ο οδι-
κός χάρτης για την ενεργοποίηση του προγράμματος  «ΚΙ-
ΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ», μέσω από το οποίο θα επιδοτηθεί 
η αγορά/μίσθωση ηλεκτρικών αυτοκινήτων (ιδιωτικής 
χρήσης και ταξί), ποδηλάτων και δικύκλων παρουσιάστη-
κε σε συνέντευξη τύπου στο υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.
 «H ηλεκτροκίνηση δεν είναι πλέον εξαγγελία, αλλά νόμος 
του κράτους με αριθμό 4710/2020. Δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την Πέμπτη που μας πέρασε 
και σήμερα περνάμε από την ψήφιση του νόμου,  στην 
εφαρμογή του, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα», τόνισε 
στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης. «Παράλληλα  
με την επεξεργασία των νομοθετικών ρυθμίσεων προχω-
ρούσαμε τους περασμένους μήνες  τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση της πλατφόρμας πάνω στην οποία θα «τρέξει» 
το πρόγραμμα.Η πλατφόρμα θα ανοίξει αμέσως μετά τις 
διακοπές του Δεκαπενταύγουστου και πιο συγκεκριμένα 
στις 24 Αυγούστου». 
 Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι το ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 
έχει προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ που προέρχεται από 
το  Ταμείο Ρύπων και καλύπτει χρονικά την περίοδο από 
τώρα έως και  το τέλος του 2021.  Όπως είπε, «Σύμφωνα 
με τους υπολογισμούς μας,  με το ποσό αυτό μπορούν να 
επιδοτηθούν περί τα 15.000 αυτοκίνητα (ΙΧ και Ταξί) και 
12.500 δίκυκλα (ποδήλατα και σκούτερ) Μιλάμε δηλαδή 
για 27.500 ωφελούμενους. Αυτό  είναι μια έμπρακτη απά-
ντηση σε όσους έσπευσαν να αμφισβητήσουν το νόμο, 
υποστηρίζοντας ότι είναι «για λίγους».
 «Από σήμερα διευκρινίζουμε ότι το πρόγραμμα που 
τώρα ανακοινώνεται είναι μόνο η αρχή. Και αυτό πρώτα 
από όλα διότι ανάλογα με τη ζήτηση που θα παρουσιαστεί 
στην αγορά είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τις αναγκαίες ανα-
θεωρήσεις προς τα πάνω.  Και δεύτερον, γιατί στην ίδια 
τη φιλοσοφία του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης περιλαμβάνονται και δράσεις για τις πράσινες 
μεταφορές και επομένως και για τη χρηματοδότηση της 
ηλεκτροκίνησης. Άρα τα επόμενα χρόνια θα διατεθούν 

πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης για την ενθάρρυνση της 
ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα.  
 Οι ενδείξεις στην αγορά είναι ότι ο νόμος έχει ήδη ξεκινή-
σει να λειτουργεί.  Οι έμποροι ποδηλάτων παραδείγματος 
χάρη μας έχουν ενημερώσει ότι οι αναμονές ως προς τις 
παραγγελίες για ηλεκτρικά ποδήλατα έχουν ήδη φτάσει 
τους τέσσερις μήνες ! Πιστεύω ότι η εξέλιξη των πραγμά-
των θα είναι τέτοια, ώστε ο στόχος του Εθνικού Σχεδίου 
για την Ενέργεια και το Κλίμα, δηλαδή ένα στα τρία οχή-
ματα που θα αγοράζεται το 2030 να είναι ηλεκτρικό, θα 
επιτευχθεί πολύ νωρίτερα», κατέληξε ο υπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας.
 Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεράσι-
μος Θωμάς σημείωσε ότι «Θα υπάρχει μέριμνα και από 
το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ να συνεχιστούν οι σχετικές 
δράσεις και στενή παρακολούθηση της πορείας υλοποί-
ησής τους. Επίσης, υπάρχει μέριμνα για την εφοδιαστική 
αλυσίδα και με τα κίνητρα που έχουν δώσει για προσέλκυ-
ση παραγωγικών επενδύσεων σχετικών με την ηλεκτρο-
κίνηση στις λιγνιτικές περιοχές. Είναι ένα πολύ σημαντικό 
κομμάτι του σχεδιασμού μας, που θα εποπτεύεται από την 
Επιτροπή Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης».
 Η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων 
Υλών κ. Αλεξάνδρα Σδούκου  παρουσίασε για πρώτη 
φορά το λογότυπο του ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ και ανέλυσε 
τη φιλοσοφία του. Όπως είπε,  «η δράση των επιδοτήσεων 
στοχεύει να κάνει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο πιο προσιτό σε 
όλους,  να καθιερώσει  το ηλεκτρικό ποδήλατο ως κύριο 
μέσο μεταφοράς και όχι απλά αναψυχής,  να δώσει χώρο 
στο ηλεκτρικό δίκυκλο και να ενισχύσει την οικιακή υπο-
δομή επαναφόρτισης εξοικειώνοντας όλους μας με τον 
κόσμο της ηλεκτροκίνησης».
Στη συνέχεια παρουσίασε τον προγραμματισμό και τα 
επόμενα ορόσημα για την έναρξη του προγράμματος που 
έχουν ως εξής: 
-Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, Δευτέρα, η ειδική  ιστοσελίδα 
για το ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ (http://kinoumeilektrika.
ypen.gr ) θα είναι στον αέρα και θα παρέχει on line πολ-
λές χρηστικές πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους. Την 
ίδια μέρα θα ξεκινήσει η λειτουργία του help desk με 5 

τηλεφωνικές γραμμές και την δυνατότητα αποστολής 
ηλεκτρονικού μηνύματος αλληλογραφίας (στη διεύθυνση 
kinoumeilektrika@ypen.gr)  για να απαντώνται τα ερω-
τήματα των πολιτών.
-Μέχρι την Παρασκευή  7 Αυγούστου θα έχει δημοσιευτεί 
το ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (των Υπουργεί-
ων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Υπο-
δομών και Μεταφορών)  και από την ημέρα αυτή υπάρχει 
η δυνατότητα παραγγελίας ή αγοράς ηλεκτρικού οχήμα-
τος.  Με άλλα λόγια, «Η  7η Αυγούστου είναι «η ημέρα 
που το ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ξεκινάει επίσημα, υπό την 
έννοια ότι μπορεί ο ενδιαφερόμενος για συμμετοχή στη 
δράση να κάνει την δαπάνη. Δηλαδή, να παραγγείλει ένα 
από τα επιλέξιμα οχήματα, να δώσει προκαταβολή, να το 
αγοράσει». 
-Στις 24 Αυγούστου η πλατφόρμα της δράσης θα ενεργο-
ποιηθεί και θα υποδέχεται αιτήματα συμμετοχής
Η κ. Σδούκου διευκρίνισε ότι «Δεν πρόκειται για πρόγραμ-
μα που εγκρίνει τις αιτήσεις των συμμετεχόντων με βάση 
συγκεκριμένα κριτήρια. Είναι ένα πρόγραμμα ανοικτό σε 
όλους,  με μόνο κριτήριο την χρονική προτεραιότητα στην 
υποβολή του αιτήματος μέχρι την εξάντληση του ποσού 
των 100 εκατ. ευρώ. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή έως 
τις 31.12.2021 με την προϋπόθεση της διαθεσιμότητας 
των πόρων, όμως  ανάλογα με τη δυναμική του προγράμ-
ματος και την απορροφητικότητα των πόρων, θα δούμε 
τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε. Εκτιμούμε ότι είναι 
μια δράση που θα προσελκύσει το ενδιαφέρον χιλιάδων 
πολιτών και περιμένουμε μια δυναμική έναρξη από την 
ερχόμενη Δευτέρα. Θέλουμε να  αναπτύξουμε μία νέα 
οικονομία γύρω από την ηλεκτροκίνηση, μία νέα αγορά. 
Με επιχειρηματικές συνεργασίες, συνέργειες, με νέες θέ-
σεις εργασίας. Να δώσουμε το στίγμα μιας φιλόξενης στις 
επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας χώρας. Απώτερος στόχος 
μας είναι μείωση των ρύπων που εκπέμπονται από τον 
γηρασμένο Ελληνικό στόλο, η βελτίωση της ποιότητας 
ζωής στις πόλεις, η προστασία της δημόσιας υγείας».
Συνέχεια στη σελ. 5

ΣΤΙΣ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ» ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
Κωστής Χατζηδάκης: Μπορούν να επιδοτηθούν περί τα 15.000 αυτοκίνητα και 12.500 δίκυκλα
– Από τις 7 Αυγούστου η δυνατότητα αγοράς ή μίσθωσης ηλεκτρικών οχημάτων
–Τα 100 εκατ. ευρώ του προγράμματος είναι η μόνο η αρχή - Θα υπάρξουν πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ
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Συνέχεια από τη σελ. 4

Χρηστικές πληροφορίες για το ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕ-
ΚΤΡΙΚΑ
Η δράση ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ θα ξεκινήσει στις 3 Αυ-
γούστου όταν θα ξεκινήσει η λειτουργία του help desk 
μέσω του οποίου θα τίθενται τηλεφωνικά  αλλά και μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα ερωτήματα των ενδιαφε-
ρόμενων για υποβολή αίτησης συμμετοχής. 
Πιο συγκεκριμένα η δυνατότητα απευθείας επικοινωνίας 
δίνεται μέσω των τηλεφωνικών γραμμών :  2131513640 ,  
2131513643,  2131513797, 2131513124 , 2131513139 , 
ενώ η ηλεκτρονική επικοινωνία θα γίνεται μέσω του email 
: support.kinoumeilektrika@prv.ypeka.gr
Επιπλέον την ίδια ημέρα θα λειτουργήσει η ιστοσελίδα 
της δράσης http://kinoumeilektrika.ypen.gr , στην οποία 
θα αναρτώνται όλα τα νέα για την δράση καθώς και συ-
νοπτικές χρηστικές οδηγίες όπως για παράδειγμα λίστα 
επιλέξιμων ηλεκτρικών και υβριδικών plug in χαμηλών 
εκπομπών (έως 50γρ/χλμ)αυτοκινήτων, τεχνικές προ-
διαγραφές, διαρκώς ανανεούμενο αρχείο συχνών ερω-
τήσεων-απαντήσεων, οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας κλπ
 Από τις 7 Αυγούστου θα μπορεί ο ενδιαφερόμενος για 
συμμετοχή στην δράση να κάνει δαπάνη, δηλαδή να 
παραγγείλει ένα από τα επιλέξιμα οχήματα, να καταβάλει 
προκαταβολή, να αγοράσει επίσης όχημα ή και να συνά-
ψει σύμβαση μίσθωσης. 
 Στις 24 Αυγούστου θα ξεκινήσει η λειτουργία της πλατ-
φόρμας για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής. Η συμμε-
τοχή είναι ελεύθερη για όποιον ενδιαφέρεται να αγοράσει 
ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δίκυκλα, τρίκυκλα, επαγγελματικά 
van και ποδήλατα. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων 
δεν υπάρχουν αξιολογικά κριτήρια παρά μόνο η χρονική 
προτεραιότητα υποβολής της αίτησης συμμετοχής . 
  
Ποιους αφορά η δράση
 Συμμετοχή στο ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ μπορούν να αιτη-
θούν οι παρακάτω κατηγορίες :
 1.Φυσικά πρόσωπα , τα οποία μπορούν να αγοράσουν ή 
να μισθώσουν μέσω σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης 

αμιγώς ηλεκτρικό όχημα ΙΧ . Επιπλέον έχουν την δυνα-
τότητα να επιλέξουν εναλλακτικά την αγορά ηλεκτρικού 
δικύκλου ή τρικύκλου καθώς και ηλεκτρικού ποδηλάτου. 
Το οικολογικό bonus που προβλέπεται για αυτή την κα-
τηγορία είναι : 
• Για αγορά ή μίσθωση αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος Λια-
νικής Τιμής Προ Φόρων έως 30.000€ , η επιδότηση ανα-
λογεί στο 20% της αξίας και με μέγιστο ποσό τις 6.000€. 
• Για την αγορά ή μίσθωση αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος 
Λιανικής Τιμής Προ Φόρων από 30.001€ έως και 50.000€ 
η επιδότηση διαμορφώνεται στο 15% της αξίας και με μέ-
γιστο ποσό τις 6.000€ 
• Για την αγορά δικύκλου ή τρικύκλου το οικολογικό 
bonus αναλογεί στο 20% της αξίας με μέγιστο ποσό τα 
800€ 
• Για την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου τέλος, δίνεται 
ποσοστό 40% επί της αξίας και με μέγιστο ποσό τα 800€
Τα φυσικά πρόσωπα έχουν επίσης την δυνατότητα, εφό-
σον το επιλέξουν, να επιδοτηθούν με 500€ για την αγορά 
έξυπνου οικιακού φορτιστή υπό την προϋπόθεση ότι θα 
τεκμαίρεται η δυνατότητα τους να τον εγκαταστήσουν σε 
ιδιόκτητο ή μισθωμένο σημείο στην κύρια κατοικία τους. 
Ειδικές κατηγορίες που δικαιούνται επιπλέον επιδότησης 
είναι οι πολύτεκνοι και τα Άτομα με Αναπηρίες, οι οποίοι 
λαμβάνουν επιπλέον 1.000€ για την αγορά αυτοκινήτου 
ή 500 ευρώ για την αγορά δικύκλου,τρικύκλου και ποδη-
λάτου.
Τέλος, δίνεται προαιρετικά η δυνατότητα απόσυρσης πα-
λαιού οχήματος το οποίο έχει ταξινομηθεί στην Ελλάδα 
από την 1.1.2013 και πίσω ενώ βρίσκεται στην ιδιοκτησία 
του αιτούντος τουλάχιστον από την 1η Ιανουαρίου 2020. 
Η απόσυρση αυτοκινήτου επιβραβεύεται με 1.000€ ενώ 
αυτή του δικύκλου με 400€ .
 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι οι 
ωφελούμενοι δεν μπορούν να επιδοτηθούν μεμονω-
μένα για την αγορά φορτιστή ή για τη  απόσυρση, αλλά 
μόνον εφόσον επιλέξουν να αγοράσουν ή να μισθώσουν 
ηλεκτρικό όχημα , ενώ εξαιρούνται της απόσυρσης τα 
ποδήλατα. 
 2. Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή των ιδιοκτητών Επι-
βατικών Δημοσίας Χρήσης-ΤΑΞΙ οχημάτων. Για τη  συγκε-

κριμένη κατηγορία προβλέπεται οικολογικό Bonus:
• Για την αγορά ή μίσθωση αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος 
, σε ποσοστό έως 25% επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων, 
με μέγιστη τιμή τις 50.000€ και μέγιστο ποσό επιδότησης 
τις 8.000€
• Για την αγορά ή μίσθωση υβριδικού plug in οχήματος 
χαμηλών εκπομπών (έως 50γρ/χλμ) με ποσοστό 15% 
επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων, με μέγιστη τιμή τις 
50.000€ και μέγιστο ποσό επιδότησης τις 5.500€
• Και για τις δυο παραπάνω κατηγορίες είναι υποχρεωτική 
η απόσυρση παλαιού οχήματος ταξί ,με ημερομηνία ταξι-
νόμησης την 1.1.2013 και πίσω, και η οποία επιβραβεύ-
εται με 2.500€. Έτσι το μέγιστο ποσό οικολογικού Bonus 
διαμορφώνεται στις 10.500€ ή στις 8.000€ για υβριδικό 
όχημα. 
Ειδικές κατηγορίες που δικαιούνται επιπλέον επιδότησης 
είναι οι πολύτεκνοι και τα Άτομα με Αναπηρίες, οι οποίοι 
λαμβάνουν επιπλέον 1.000€
 3. Η τρίτη κατηγορία αφορά τις νομικές οντότητες ανε-
ξαρτήτως μορφής (ατομική, ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΕ,ΟΕ, ΕΠΕ, ΚΟΙΝ-
ΣΕΠ) και μεγέθους (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία και μεγάλη 
επιχείρηση) . Για την συγκεκριμένη κατηγορία παρέχεται 
η δυνατότητα επιλογής έως τριών οχημάτων ή έως έξι (6) 
εφόσον η εταιρία διαθέτει δραστηριότητα σε νησιωτικό 
Δήμο. Η επιλογή των οχημάτων γίνεται από τις παρακάτω 
κατηγορίες :
• Αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, Λιανικής Τιμής Προ Φόρων 
έως 50.000€ , με ποσοστό 15% και μέγιστο ποσό οικολο-
γικού bonus τις 5.500€
• Ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα, με ποσοστό 20% επί της 
αξίας τους και μέγιστο ποσό τα 800€
• Αμιγώς ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα μάζας έως 
3,5 τόνων , με ποσοστό 15% επί της Λιανικής Τιμής Προ 
Φόρων (μέγιστη αξία οι 50.000€) και μέγιστο ποσό τις 
5.500€
• Υβριδικά plug in επαγγελματικά οχήματα (χαμηλών 
ρύπων έως 50γρ/χλμ) μάζας έως 3,5 τόνων , με ποσοστό 
15% επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (μέγιστη αξία οι 
50.000€) και μέγιστο ποσό τις 4.000€

Συνέχεια στη σελ. 6

ΣΤΙΣ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ» ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
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Συνέχεια από τη σελ. 5

Η επιλογή των οχημάτων μπορεί να γίνει συνδυαστικά 
από τις τρείς κατηγορίες ή και από μια από αυτές. 
 Δίνεται επιπλέον η δυνατότητα απόσυρσης ενός αυτοκι-
νήτου και ενός δικύκλου, με ποσό 1.000€ και 400€ αντί-
στοιχα.
 Τονίζεται ότι για κάθε μια από τις παραπάνω τρεις κα-
τηγορίες ωφελούμενων δίνεται η δυνατότητα υποβολής 
μιας αίτησης ανά ΑΦΜ.   Η δαπάνη του ΦΠΑ δεν είναι 
επιλέξιμη .
 Η διαδικασία υποβολής περιλαμβάνει δυο στάδια , αυτό 
της υποβολής του αιτήματος συμμετοχής και αυτό της κα-
ταβολής του οικολογικού bonus.
 
Διαδικασία υποβολής αιτημάτων
Η υποβολή των αιτημάτων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας http://kinoumeilektrika.ypen.gr .
Η διαδικασία είναι πολύ απλή και συνοδεύεται από την 
επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών ανά κα-
τηγορία ωφελούμενου .
Πιο συγκεκριμένα για το αίτημα συμμετοχής ο ωφελούμε-
νος θα εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κάνοντας 
χρήση των κωδικών πρόσβασης στο taxisnet, θα βρίσκει 
προσυμπληρωμένα τα στοιχεία του , θα επιλέγει την κα-

τηγορία οχήματος , το μοντέλο κα την αξία, θα δηλώνει 
εάν επιθυμεί οικιακό φορτιστή (μόνο φυσικά πρόσωπα), 
απόσυρση και εάν υπάγεται στις ειδικές κατηγορίες (μό-
νον φυσικά πρόσωπα και ΕΔΧ ΤΑΞΙ) και στην συνέχεια θα 
επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά έτσι ώστε να 
υποβάλει οριστικά την αίτηση. 
Η αποδοχή της θα γίνεται σε χρονικό διάστημα λίγων 
ημερών, ο ωφελούμενος θα ενημερώνεται άμεσα με ηλε-
κτρονικό μήνυμα και στην συνέχεια εφόσον αγοράσει ή 
μισθώσει το όχημα για το οποίο επιδοτείται έχει την δυ-
νατότητα υποβολής του αιτήματος καταβολής του οικο-
λογικού bonus. 
 Δίνεται η δυνατότητα και ενός ενδιάμεσου σταδίου, αυ-
τού του αιτήματος τροποποίησης, στην περίπτωση που 
ο ωφελούμενος μεταξύ της αρχικής υποβολής και του 
αιτήματος πληρωμής αποφασίσει να αγοράσει ή μισθώσει 
διαφορετικό όχημα (της ίδιας όμως κατηγορίας) από αυτό 
που αρχικά είχε δηλώσει. 
 Έτσι για παράδειγμα εάν κάποιος αρχικά είχε επιλέξει να 
επιδοτηθεί για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μάρκας Χ έχει 
την δυνατότητα να τροποποιήσει το αίτημα μου μόνον 
εφόσον επιλέξει να επιδοτηθεί για ένα ηλεκτρικό αυτοκί-
νητο μάρκας Υ, ομοίως για δίκυκλο ή ποδήλατο. 
 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αναρτηθούν άμεσα  
στην ιστοσελίδα της δράσης και θα περιέχονται στην Κοι-

νή Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί .
 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον τύπο του ηλε-
κτρικού ποδηλάτου που επιδοτείται καθώς και στον τύπο 
του έξυπνου οικιακού φορτιστή, δυο κατηγορίες για τις 
οποίες υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές 
που επίσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της δράσης. 
 Οι συμμετέχοντες για να υποβάλλουν αίτημα συμμετοχής 
πρέπει προηγουμένως να έχουν πάρει επίσημη προσφο-
ρά από τον προμηθευτή του οχήματος που επιθυμούν 
(αυτοκίνητο,δίκυκλο/τρίκυκλο, ποδήλατο) η οποία θα 
φέρει υποχρεωτικά σφραγίδα και υπογραφή του πωλητή. 
Χωρίς τη  επισύναψη επίσημης προσφοράς καμία αίτηση 
δεν θα γίνεται δεκτή και θα επιστρέφεται στον αιτούντα 
προς συμπλήρωση του συγκεκριμένου δικαιολογητικού 
συμμετοχής. 
 Τονίζεται ότι δεν γίνονται δεκτά και δεν είναι επιλέξιμα με-
ταχειρισμένα οχήματα, οχήματα που προέρχονται από με-
τατροπή (ακόμα και αν είναι καινούρια) και οχήματα που 
δεν ανήκουν στις επιλέξιμες κατηγορίες ή ξεπερνούν (για 
αυτοκίνητα) την Λιανική Τιμή Προ Φόρων των 50.000€ . 
 Τέλος, για την επιδότηση σε περίπτωση μίσθωσης , η αγο-
ρά του οχήματος στην λήξη της μισθωτικής περιόδου θα 
είναι υποχρεωτική ώστε να περιέλθει στην κυριότητα του 
ωφελούμενου.

Στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των χωρών της Ευρώπης 
βρίσκεται η Ελλάδα αναφορικά με τη διαχείριση των 
απορριμμάτων, όπως τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Συ-
ντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, 
στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στη Θεσ-
σαλονίκη, παρουσία αυτοδιοικητικών από τις περιφέρειες 
Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολι-
κής Μακεδονίας-Θράκης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   «Η κατάσταση διαχείρισης των αποβλήτων δεν είναι 
καλή στη χώρα. Αυτό το βλέπετε και στην καθημερινό-
τητα, στην κακή εικόνα ορισμένων γειτονιών και στις 
παράνομες χωματερές. Σε επίπεδο κρίσιμων δεικτών, 
ανακύκλωση και ταφή, είμαστε δυστυχώς στις τελευταί-
ες θέσεις στην Ευρώπη. Είμαστε στους 2-3 χειρότερους. 
Είναι ανεπίτρεπτο η χώρα να θάβει σήμερα απορρίμματα, 
όταν ο μέσος όρος ταφής στην κοινότητα είναι μόλις 20% 
κι εμείς είμαστε στο 80%», είπε χαρακτηριστικά.
   Ο κ. Γραφάκος σημείωσε ότι ο εθνικός σχεδιασμός δι-
αχείρισης αποβλήτων, που αναμένεται να εγκριθεί στο 

υπουργικό συμβούλιο του Αυγούστου, «έρχεται να αλλά-
ξει αυτή την κατάσταση». Αναφορικά με την ανακύκλωση 
τόνισε ότι «θα αυξηθεί σημαντικά μέσα από την ξεχωρι-
στή διαλογή των βιοαποβλήτων, των τροφών».
   όσο για το σύστημα πληρωμής με βάση την παραγωγή 
των απορριμμάτων υποστήριξε ότι μπορεί να εφαρμοστεί 
και στην Ελλάδα. «Πιστεύω ότι σε λίγο διάστημα με τη βο-
ήθεια των δήμων που θα είναι οι πρώτοι που θα εφαρμό-
σουν το «πληρώνω όσα πετάω», θα φτάσουμε σε αυτό το 
σημείο γιατί έχει δείξει η εμπειρία στην Ευρώπη ότι εάν δεν 
έχεις ένα πακέτο οικονομικών κινήτρων ή αντικινήτρων 
δεν επιτυγχάνεις τους στόχους υψηλής ανακύκλωσης και 
χαμηλής ταφής».
   Ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρι-
κής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη, 
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, χαρακτήρισε «στοίχημα που πρέπει 
να κερδηθεί» το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. 
«Όλοι είμαστε έτοιμοι και ώριμοι για να προχωρήσουμε τα 
επόμενα βήματα, να δώσουμε καλύτερη ποιότητα ζωής 

στις τοπικές κοινωνίες και να ελαφρύνουμε τα νοικοκυριά 
από το δυσβάσταχτο βάρος που επωμίζονται από την 
κακή διαχείριση στα απορρίμματα», τόνισε χαρακτηρι-
στικά.
   Τόσο ο κ. Καϊτεζίδης, όσο και ο Α’ αντιπρόεδρος της 
ΚΕΔΕ, δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Λάζαρος 
Κυρίζογλου, υπογράμμισαν πως η διαχείριση των απορ-
ριμμάτων είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της πρωτο-
βάθμιας αυτοδιοίκησης και θα ήταν «λάθος να μπει από 
το φεγγίτη η δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση».
   Την εκδήλωση χαιρέτισε ο υπουργός Εσωτερικών, αρ-
μόδιος για θέματα Μακεδονίας, Θεόδωρος Καράογλου, ο 
οποίος υποστήριξε πως είναι «εγκληματικό στη σημερινή 
εποχή να μην ασχολούμαστε με τα ζητήματα του περιβάλ-
λοντος, το οποίο το δανειστήκαμε από τις νεότερες γενιές 
και οφείλουμε όλοι να το σεβόμαστε, να το αγαπάμε και να 
το προστατεύουμε».

ΣΤΙΣ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ» ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟβΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
Παρουσιάστηκαν στους αυτοδιοικητικούς της Β. Ελλάδας
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Με ταχείς ρυθμούς συνεχίζεται η ρύθμιση των χω-
ροταξικών εκκρεμοτήτων για νέες επενδύσεις στην 
υδατοκαλλιέργεια από τα συναρμόδια Υπουργεία Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, προχωρώντας με σφιχτό χρονοδιάγραμμα 
τα Σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων για την θεσμοθέ-
τηση Περιοχών Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλ-
λιέργειας (ΠΟΑΥ).
 Μετά την τελική υπογραφή των τριών πρώτων Σχεδίων 
ΠΔ για τις ΠΟΑΥ Κεφαλονιάς, Οξειάς και Χαλκιδικής από 
τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστή 
Χατζηδάκη και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. 
Μάκη Βορίδη και τους Υφυπουργούς, κ. Δημήτρη Οικο-
νόμου και κα Φωτεινή Αραμπατζή αντίστοιχα, ξεκινά η 
επεξεργασία άλλων τριών Σχεδίων ΠΔ για τις ΠΟΑΥ Βό-
ρειου και Νότιου Ευβοϊκού, Θεσπρωτίας και Μεγάρων.
 Για τις υπόλοιπες ΠΟΑΥ (κατηγορίας Α), η αρμόδια διϋ-
πουργική επιτροπή, που έχει συσταθεί από το 2019 υπό 
τους συναρμόδιους Υφυπουργούς κ.κ. Δ. Οικονόμου 
και Φ. Αραμπατζή καθόρισε στην τελευταία συνεδρίασή 
της, το εξής χρονοδιάγραμμα:
-      ΠΟΑΥ Εχινάδων: εισάγεται για γνωμοδότηση στο 
Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφι-
σβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) έως το τέλος Αυγούστου.
-      ΠΟΑΥ Λέρου, ΠΟΑΥ Αρκαδίας, Μεθάνων, Τροιζη-
νίας, ΠΟΑΥ Λάρυμνας, Αταλάντης και ΠΟΑΥ Διαύλου 
Ωρέων Μαλιακού: έχει ολοκληρωθεί ο χωρικός έλεγχος 
και έχουν ζητηθεί συμπληρωματικά στοιχεία/διορθώ-
σεις από τους Φορείς Διαχείρισης και τους αναδόχους 
μελετητές.
-      ΠΟΑΥ Δυτικού Σαρωνικού και ΠΟΑΥ Χίου: ο χωρικός 
έλεγχος ολοκληρώνεται τέλος Σεπτεμβρίου. 
 Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 25 μελέτες ΠΟΑΥ, που 
είχαν υποβληθεί, κάποιες από το 2013 και το 2014, μόνο 
μία -στην Πιερία και μάλιστα με προβλήματα– εγκρί-
θηκε επί των ημερών της προηγούμενης κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τον Μάιο του 2019.
 Στις υπόλοιπες 9 ΠΟΑΥ που βρίσκονται εντός ΠΑΥ Β’, 
ΠΑΥ Γ’ και ΠΑΥ Δ’ έχει τεθεί στόχος η ολοκλήρωση του 
χωρικού ελέγχου τους από τη Διεύθυνση Χωροταξικού 
Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας να γίνει έως το τέλος 2020.
 Παράλληλα, με νομοθετική ρύθμιση στο προηγούμενο 

νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, ψηφίστηκε ανώτατο χρονικό όριο έξι μη-
νών για την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας κάθε 
ΠΟΑΥ, ενώ σε αυτό της προηγούμενης εβδομάδας, στο 
πλαίσιο της απλοποίησης των οικονομικών δραστηριο-
τήτων, προβλέπεται η «σιωπηρή έγκριση», σε περίπτω-
ση που οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν ανταποκριθούν εγκαί-
ρως στα αιτήματα έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας.
 Ακόμη, προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για τον ανάδοχο 
αξιολόγησης - αναθεώρησης του θαλάσσιου χωροταξι-
κού που εκκρεμούσε από το 2016, καθώς οι υπηρεσίες 
των δύο Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπό τους Υφυπουρ-
γούς Δ. Οικονόμου και Φωτεινή Αραμπατζή, ολοκλήρω-
σαν σε χρόνο εξπρές την εκπόνηση των προδιαγραφών 
και την απλοποίηση των διαδικασιών.

Μετά τη συνεδρίαση της διϋπουργικής επιτρο-
πής, οι αρμόδιοι υφυπουργοί προέβησαν σε 
δηλώσεις.
 Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Δημή-
τρης Οικονόμου, έκανε την εξής δήλωση:
 «Η αναπτυξιακή σημασία του κλάδου των υδατοκαλλι-
εργειών είναι δεδομένη. Είναι εξωστρεφής, προσελκύει 
επενδύσεις, δημιουργεί θέσεις απασχόλησης και αποτε-
λεί θεμέλιο για τη διαμόρφωση μιας ευρύτερης αλυσί-
δας αξίας δραστηριοτήτων δευτερογενούς επεξεργασί-
ας του προϊόντος, αλλά και παραγωγής του αναγκαίου 
εξοπλισμού για τη λειτουργία των μονάδων. Σε εξαιρε-
τική συνεργασία με το συναρμόδιο Υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, επιλύσαμε δομικά προσκόμματα στην 
ίδρυση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλ-
λιεργειών (ΠΟΑΥ) που καθυστερούσαν την προώθησή 
τους και συνακόλουθα τις παραγωγικές επενδύσεις στον 
κλάδο επί χρόνια. 
 Οι πρώτες ΠΟΑΥ που εγκρίθηκαν δεν αφορούν μόνο τις 
συγκεκριμένες περιοχές. Δημιούργησαν τις προϋποθέ-
σεις για την πολύ γρήγορη προώθηση και των υπολοί-
πων ΠΟΑΥ που σήμερα εκκρεμούν.
 Παράλληλα, προχωρούν και οι αναγκαίες κινήσεις για 
την ενεργοποίηση των χερσαίων περιοχών των ΠΟΑΥ, 
καθώς και για τη χωροθέτηση συμπληρωματικών 
δραστηριοτήτων που θα διευκολύνουν τη δημιουργία 

συμπληρωματικών δραστηριοτήτων, ούτως ώστε να 
απελευθερωθεί το λανθάνον σήμερα υψηλό δυναμικό 
του κλάδου αλλά και να προωθηθεί η περιφερειακή 
ανάπτυξη».
 Η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κα 
Φωτεινή Αραμπατζή προχώρησε στην εξής δήλωση:
 «Για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι υδα-
τοκαλλιέργειες είναι, με αντικειμενική ανάλυση δεδομέ-
νων, ένας από τους πλέον εξωστρεφείς και δυναμικούς 
τομείς της ελληνικής οικονομίας, αποτελώντας την αιχ-
μή του δόρατος για την προσέλκυση επενδύσεων και 
την δημιουργία θέσεων εργασίας.
 Με δεδομένη την ποιότητα και τη ζήτηση, που έχουν 
τα ελληνικά προϊόντα στην ευρωπαϊκή και την διεθνή 
αγορά, όπως αυτή αποτυπώνεται στο υψηλό ποσοστό 
εξωστρέφειας (το 80% της ελληνικής παραγωγής εξά-
γεται – στα 689 εκατ. ευρώ η αξία των εξαγωγών, σύμ-
φωνα με τα τελευταία στοιχεία- καθώς και το αυξημένο 
επενδυτικό ενδιαφέρον δυναμικών οικονομικών σχη-
μάτων του εσωτερικού και εξωτερικού, είναι προφανές 
ότι οι υδατοκαλλιέργειες καλούνται να διαδραματίσουν 
νευραλγικό ρόλο στην προσπάθεια για την επίτευξη των 
δύο βασικών στόχων της Κυβέρνησης:
-  την αύξηση των εξαγωγών από το 38 στο 48% του 
ΑΕΠ
- και τον διπλασιασμό των επενδύσεων με έμφαση στην 
προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων.
 Για να αυξηθεί η παραγωγή, η ελληνική υδατοκαλλιέρ-
γεια χρειάζεται «ζωτικό χώρο» προκειμένου να αναπτυ-
χθούν νέες μονάδες, πάντοτε με απόλυτο σεβασμό στο 
περιβάλλον.
 Προς αυτήν την κατεύθυνση συνεργαζόμαστε άριστα 
από την πρώτη στιγμή, με το συναρμόδιο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιλύοντας διαφορές χρό-
νων και καθιστώντας τα τρία πρώτα ΠΔ ως «επιταχυ-
ντές» απλοποίησης των υπολοίπων. Με ισχυρή πολιτική 
βούληση, στρατηγικό σχέδιο, δεσμευτικά χρονοδια-
γράμματα και συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς 
των υδατοκαλλιεργειών προχωρούμε, κερδίζοντας τον 
χαμένο χρόνο, για να καταστήσουμε τις υδατοκαλλιέρ-
γειες πρωταγωνίστριες στο νέο παραγωγικό μοντέλο 
της χώρας μας».

ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
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Δικλείδες ασφαλείας για την αποτροπή δημιουργίας  λη-
ξιπρόθεσμων οφειλών από τους Δήμους προς τρίτους, 
θέτει ο υπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Θεοδωρι-
κάκος, με ρύθμιση που ενσωματώνει στο νομοσχέδιο του 
Υπουργείου Οικονομικών που συζητείται στη Βουλή.
 Υπενθυμίζεται ότι πριν από ένα μήνα με απόφαση του 
υπουργού Εσωτερικών Θεοδωρικάκου και του υφυ-
πουργού Οικονομικών κ. Σκυλακάκη επιχορηγήθηκαν, 
σε πρώτη φάση, 84 δήμοι, με το συνολικό ποσό των 92 
εκατομμυρίων ευρώ για την άμεση αποπληρωμή των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.
 Για την εξάλειψη του φαινομένου, με τη διάταξη που ει-
σάγεται σήμερα, θεσμοθετείται μηχανισμός αποτροπής 
συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους από 
τους Ο.Τ.Α..
 Η διάταξη προβλέπει ότι το πρώτο δεκαήμερο μετά τη 
λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, οι αρμόδιες οικο-
νομικές υπηρεσίες θα υποβάλλουν προς το Υπουργείο 
Εσωτερικών κατάσταση με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και 
αναλυτική αιτιολόγηση των λόγων μη πληρωμής τους.
 Με εξαίρεση τα εντάλματα τα οποία δεν μπορούν να 
πληρωθούν με ευθύνη των δικαιούχων, ο Ο.Τ.Α. θα μετα-
φέρει σε ειδικό λογαριασμό το ποσό των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί τότε το ποσό 
θα παρακρατείται από την επόμενη μηνιαία τακτική επιχο-
ρήγηση μέσω ΚΑΠ (και σε ποσοστό έως 25% αυτής). Στη 
συνέχεια θα γίνεται άμεσα η πληρωμή των δικαιούχων 
μέσω του ΤΠΔ.
Τέλος, στο πλαίσιο του μηχανισμού προβλέπεται η τριμη-
νιαία δημοσίευση των στοιχείων διαθεσίμων και υποχρε-
ώσεων (απλήρωτων, εκκρεμών και

ληξιπρόθεσμων) των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
 Η διάταξη που προβλέπει τη θεσμοθέτηση μηχανισμού  
αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς 
τρίτους από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκηση
 1. Εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρό-
ντος και έπειτα από αίτημα του Υπουργείου Εσωτερικών, 
συστήνεται στον δεσμευμένο τομέα του Ταμείου Παρακα-
ταθηκών και Δανείων, άτοκος και ακατάσχετος «Ειδικός 
λογαριασμός κάλυψης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρί-
τους» για κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), 
ο οποίος χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που οι ΟΤΑ συσ-
σωρεύουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, σύμφωνα με το άρθρο 
8 του π.δ. 80/2016  (Α’ 145).
 2.  Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη κάθε ημε-
ρολογιακού τριμήνου, ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπη-
ρεσιών έκαστου ΟΤΑ:
(α) υποβάλλει στο Υπουργείο Εσωτερικών αναλυτική κα-
τάσταση με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ΟΤΑ προς 
τρίτους κατά την τελευταία ημέρα του τριμήνου. Στην 
κατάσταση παρατίθενται ανά παραστατικό δαπάνης κατ’ 
ελάχιστον τα στοιχεία που προβλέπεται να τηρούνται στο 
μητρώο δεσμεύσεων και οι λόγοι μη εξόφλησης και
(β) καταθέτει στον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1 το χρη-
ματικό ποσό που απαιτείται, προκειμένου το υπόλοιπο του 
λογαριασμού να καλύπτει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων του ΟΤΑ προς τρίτους, εξαιρουμένων των 
δαπανών που δεν έχουν εξοφληθεί με υπαιτιότητα των 
δικαιούχων ή είναι ενταγμένες σε ειδικά προγράμματα και 
εκκρεμεί η εκταμίευση χρηματοδότησης από τον αρμόδιο 
φορέα.

 3.  Εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του τριμή-
νου, το Υπουργείο Εσωτερικών ελέγχει το ισοζύγιο του 
υπολοίπου του ειδικού λογαριασμού και των ληξιπρόθε-
σμων οφειλών του ΟΤΑ προς τρίτους κατά την τελευταία 
ημέρα του τριμήνου, εξαιρουμένων των δαπανών της 
περ. β) της παρ. 2. Όταν το ισοζύγιο είναι αρνητικό, τότε 
το έλλειμμα καλύπτεται με ισόποση παρακράτηση από την 
επόμενη μηνιαία επιχορήγηση μέσω των Κεντρικών Αυ-
τοτελών Πόρων προς τον ΟΤΑ για λειτουργικές και λοιπές 
γενικές δαπάνες. Το παρακρατούμενο ποσό κατατίθεται 
στον ειδικό λογαριασμό προς αποκατάσταση του ισοζυ-
γίου και προς εξόφληση των απαιτήσεων των δικαιούχων 
που περιλαμβάνονται στην κατάσταση ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων. 
Το ποσό που παρακρατείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενός δωδέκατου (1/12) 
της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης που δικαιούται ο ΟΤΑ 
για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες μέσω των 
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, υπό την προϋπόθεση ότι 
τεκμηριώνεται η αδυναμία πληρωμής τμήματος ή του συ-
νόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών, γεγονός που πιστο-
ποιείται με συμπληρωματική αναφορά του Προϊσταμένου 
Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΤΑ κατά την υποβολή 
της έκθεσης της περ. α) της παρ. 2. Όταν από τον έλεγχο 
προκύπτει θετικό ισοζύγιο, το ποσό του πλεονάσματος 
αποδεσμεύεται από τον ειδικό λογαριασμό και, με εντολή 
της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
μεταφέρεται στον τραπεζικό λογαριασμό του ΟΤΑ, που 
τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην 
Τράπεζα της Ελλάδος.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟβΛΗΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ 
Προβλέπει τροπολογία του υπ. Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκου

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2020 θα αρχίσει η υποβολή προτάσεων 
στη δράση του ΕΣΠΑ: «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση 
Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων», όπως αναφέρει 

το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σύμφωνα με την 1η τροποποίηση υποβολής 
αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη 
δράση που υπογράφει ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επεν-

δύσεων Γιάννης Τσακίρης, η ημερομηνία έναρξης  υποβο-
λών επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 07/09/2020 και ώρα 
17.00 και ημερομηνία λήξης η 06/11/2020 και ώρα 17.00.

Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο βουλγάρικο τμήμα του 
αγωγού φυσικού αερίου που τροφοδοτεί και την χώρα 
μας με φυσικό αέριο και επανήλθε η ροή προς τη χώρα 
μας, ανακοίνωσε ο ΔΕΣΦΑ. Η βλάβη σημειώθηκε τη Δευ-
τέρα και προκάλεσε διακοπή της ροής φυσικού αερίου.
 Ο ΔΕΣΦΑ σημειώνει πως για άλλη μία φορά επιβεβαιώθη-
κε η σπουδαιότητα της Εγκατάστασης ΥΦΑ στη Ρεβυθού-

σα, που λειτουργώντας σε πλήρη δυναμικότητα, διασφά-
λισε την τροφοδοσία των Ελλήνων καταναλωτών σε μία 
ημέρα υψηλής κατανάλωσης Φυσικού Αερίου λόγω των 
υψηλών θερμοκρασιών.
 «Η συνεργασία του ΔΕΣΦΑ με το υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, τους 
Χρήστες και όλους τους αρμόδιους εταιρικούς και θεσμι-

κούς φορείς της Βουλγαρίας ήταν άψογη, καθώς ήταν 
κοινός στόχος η διασφάλιση του χαμηλότερου δυνατού 
αντίκτυπου στους Χρήστες για τη συνεχή και ασφαλή 
πρόσβαση στο Σύστημα Μεταφοράς», τονίζει ο Διαχειρι-
στής.

ΣΤΙΣ 7 ΣΕΠΤΕΜβΡΙΟΥ 2020 ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΥΠΟβΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ: 
«Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων»

 ΔΕΣΦΑ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ Η ΡΟΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ βΟΥΛΓΑΡΙΑ
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Για τη σπουδαιότητα της σύνδεσης του λιμανιού της Πά-
τρας με έναν σύγχρονο σιδηρόδρομο, μίλησε ο υπουργός 
Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής, κατά 
τη διάρκεια ραδιοφωνικής συνέντευξης που παραχώρησε 
στο ραδιοφωνικό σταθμό  «ΣΚΑΪ Πάτρας 89,4» και την εκ-
πομπή «Δελτίο Τύπου» με τον δημοσιογράφο κ. Δημήτρη 
Τριανταφυλλόπουλο.
«Όταν αναλάβαμε στο υπουργείο, έπρεπε σε σύντομο χρο-
νικό διάστημα να ενημερώσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και να τους παρουσιάσουμε μια λύση, η οποία στην ουσία 
δεν θα ακύρωνε τον Προαστιακό, αλλά δεν θα έκοβε και 
την πόλη της Πάτρας στα δύο», τόνισε ο κ. Καραμανλής, 
επισημαίνοντας ότι «αντί για υπογειοποίηση 11 χλμ. – η 
οποία δεν θα τύγχανε χρηματοδότησης – παρουσιάσαμε 
μια πρόταση για υπογειοποίηση περίπου 5,2 χλμ».
Σχετικά με τα χρονοδιαγράμματα ο κ. Καραμανλής ανέφε-
ρε ότι  η διαδικασία δημοπράτησης του έργου χρειάζεται 
να γίνει το αργότερο μέχρι το τέλος του 2021.
Τόνισε επίσης πως ο προαστιακός θα συνεχίσει να λει-
τουργεί, θα διατηρηθούν οι οκτώ υφιστάμενες στάσεις 
και παράλληλα θα προστεθεί μια επιπλέον, στο νέο λι-
μάνι, θα διατηρηθεί η διασύνδεση με τον Πύργο, ενώ, 
καταργούνται όλες οι υφιστάμενες ισόπεδες διαβάσεις και 
αντικαθίστανται με ανισόπεδες. Το πιο σημαντικό, συμπλή-
ρωσε ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, είναι πως 
απελευθερώνεται για τους πολίτες της Πάτρας μια περιοχή 
περίπου 70 στρεμμάτων για αναπλάσεις ώστε να πάρει μια 
άλλη μορφή ο βαρύς αστικός ιστός της πόλης.
Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν είναι σε επαφή με τη 

Δημοτική Αρχή της Πάτρας, ο κ. Καραμανλής ανέφερε: 
«Είμαι στην διάθεση του Δημάρχου, με τον οποίο έχω 
συναντηθεί κι άλλη φορά, να κάτσουμε στο τραπέζι και να 
δούμε ποιες είναι οι λύσεις που υπάρχουν».
«Είναι ένα δύσκολο έργο που δεν θα γίνει από την μια ημέ-
ρα στην άλλη. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Δεν μου αρέσει να 
δίνω υποσχέσεις και να λέω πράγματα που δεν γίνονται. 
Και καλό είναι από την στιγμή που υπάρχει μια καταρχήν 
συμφωνία για αυτό το ζήτημα να προχωρήσουμε μπρο-
στά, να αφήσουμε την πολιτική αντιπαράθεση και επιτέ-
λους να ξεκινήσει αυτό το έργο», πρόσθεσε.
 
Αναβάθμιση των σιδηροδρομικών γραμμών
Αναφερόμενος ο υπουργός στο ζήτημα των σιδηροδρομι-
κών γραμμών σημείωσε ότι ξεκινάει σε όλη την χώρα ένα 
πολύ φιλόδοξο σχέδιο για την αναβάθμισή τους. «Οι Περι-
φέρειες και οι Δήμοι μπορούν να παίξουν έναν πολύ ση-
μαντικό ρόλο σε αυτό. Για πρώτη φορά δίνουμε τη δυνα-
τότητα στις Περιφέρειες να χρησιμοποιήσουν χρήματα από 
τα δικά τους Επιχειρησιακά Πρόγραμμα όπως προσφάτως 
συμφωνήσαμε στη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου  κ. Νίκα, για να κάνει έναν προαστιακό σι-
δηρόδρομο. Πρέπει να πιστέψουμε στην αποκέντρωση», 
κατέληξε ο κ. Καραμανλής.
 
Οδικός Άξονας Πάτρα – Πύργος
Ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών μιλώντας για τον 
οδικό άξονα Πατρών – Πύργου είπε ότι οι διαπραγματεύ-
σεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκονται σε πολύ καλό 

σημείο και μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να έχουμε 
πάρει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις για να ξεκινήσει αυτό 
το έργο. Μέχρι να ξεκινήσει, όμως, τόνισε πως θα γίνουν 
στοχευμένες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας, ύψους 30 
εκατομμυρίων ευρώ.
 
Φράγμα Πείρου Παραπείρου
Για το φράγμα Πείρου- Παραπείρου ο κ. Καραμανλής ανέ-
φερε ότι είναι απαραίτητη η σύσταση ενός φορέα διαχείρι-
σης και λειτουργίας του έργου, ο οποίος θα αναλάβει την 
παρακολούθηση και συντήρηση των κατασκευών. «Το 
υπουργείο συνέταξε σχέδιο καταστατικού για την ίδρυση 
της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Έργων Πείρου - Πα-
ραπείρου Αχαΐας,  το οποίο όμως ο Δήμος Πάτρας δεν 
δέχτηκε. Για την ώρα, για να προχωρήσουμε, έχει οριστεί 
ως προσωρινός Φορέας Διαχείρισης και Λειτουργίας του 
συνολικού έργου, η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων. Το 
αμέσως προσεχές διάστημα, πάντα σε συνεννόηση με τους 
τοπικούς άρχοντες, θα προκηρυχθεί η σύμβαση Ύδρευση 
Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο – δίκτυα 
υδροδότησης υπολοίπων οικισμών Ν. Αχαΐας, στην οποία 
περιλαμβάνεται η πρόβλεψη για τη λειτουργία του φράγ-
ματος προσωρινά για 5 χρόνια», τόνισε.
«Είναι κρίμα όταν ένα έργο είναι έτοιμο να τσακωνόμαστε 
οι πολιτικοί για τον φορέα διαχείρισης και το έργο αυτό 
να μην αξιοποιείται. Ας αφήσουμε τις ιδεοληψίες μας κι ας 
δούμε πρακτικά τι γίνεται στην Ευρώπη, σε όλες τις προηγ-
μένες χώρες», κατέληξε ο κ. Κώστας Καραμανλής.  

Χρηματοδότηση ύψους 400.000 ευρώ για τον δήμο Αγίου 
Βασιλείου, εγκρίθηκε από το υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών για την αγορά γης στο πολεοδομικό συ-
γκρότημα Πλακιά Ρεθύμνου, με προϋπολογισμό 210.000 
ευρώ και 190.000 ευρώ για εγκατάσταση και αναβάθμιση 
φωτισμού στις τοπικές κοινότητες του δήμου, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ.
 Σχετικά με την αγορά γης, η δαπάνη προβλέπει την αγορά 
ακινήτου στην τοπική κοινότητα Σελλιών, οικισμό Πλακιά, 
ύψους 145.000 ευρώ, όπου θα κατασκευαστεί πάρκινγκ 
σαν υποστηρικτικό έργο του Περιφερειακού και επίσης 
αγορά ακινήτου ύψους 65.000 ευρώ στην τοπική κοινό-
τητα Μύρθιου, οικισμό Πλακιά, όπου θα κατασκευαστεί 

Πράσινο Σημείο αστικού τύπου σαν χώρος ευαισθητοποί-
ησης και βιωματικής εκπαίδευσης σε θέματα ανακύκλω-
σης για τους κατοίκους όλων των ηλικιών. Σύμφωνα με 
τον δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, Γιάννη Ταταράκη, πρόκει-
ται για μια χρηματοδότηση που είχε ανάγκη ο δήμος, ώστε 
να συνεχιστεί η υλοποίηση του σχεδιασμού της δημοτικής 
αρχής. «Η αγορά του ακινήτου στην τοπική κοινότητα 
Σελλίων, εξυπηρετεί ένα έργο πνοής, τον Περιφερειακό 
Πλακιά, αφού μετά την ολοκλήρωσή του, θα μπορούν τα 
οχήματα να παρκάρουν δίπλα στον Περιφερειακό χωρίς 
να εισέλθουν στον οικισμό. Το ακίνητο που θα αγορά-
σουμε στην τ.κ. Μύρθιου, εκτός από χώρος στάθμευσης, 
θα αξιοποιηθεί στο πρόγραμμα δημιουργίας Πράσινων 

Σημείων αστικού τύπου όπου θα υποβάλουμε», είπε ο 
κ. Ταταράκης. Επίσης, μέρος της χρηματοδότησης αφο-
ρά την εγκατάσταση φωτισμού σε σημεία που κρίνεται 
απαραίτητο για λόγους ασφάλειας και εξυπηρέτησης των 
κατοίκων των οικισμών. 
 Ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, ευχαρίστησε τον υφυπουρ-
γό Μεταφορών και βουλευτή Ρεθύμνου Γιάννη Κεφαλο-
γιάννη, για την ουσιαστική συμβολή του, όπως ανέφερε, 
σχετικά με την έγκριση της χρηματοδότησης «… και την 
έμπρακτη βοήθεια και στήριξη που προσφέρει στον δήμο 
μας σε κάθε αίτημα».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 
Σημεία της συνέντευξης του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή στην εκπομπή «Δελτίο Τύπου» του 
ραδιοφωνικού σταθμού «ΣΚΑΪ Πάτρας 89,4»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΨΟΥΣ 400.000 ΕΥΡΩ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
Για τον δήμο Αγίου Βασιλείου.
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   Συνεχίζεται η θετική τάση στην ανάπτυξη της αιολικής 
ενέργειας στην Ελλάδα, καθώς κατά το πρώτο εξάμηνο του 
2020 συνδέθηκαν στο δίκτυο 110 νέες ανεμογεννήτριες 
συνολικής ισχύος 287,3 μεγαβάτ, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Αυτό αποτελεί αύξηση 8% σε σχέση με το τέλος του 2019.
   Τη Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το 
A’ εξάμηνο 2020 ανακοίνωσε η Ελληνική Επιστημονική 
Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), σημειώνοντας ότι 
στο τέλος του Ιουνίου 2020, το σύνολο των αιολικών πάρ-
κων που βρισκόταν σε εμπορική ή δοκιμαστική λειτουργία 
ήταν 3.883,9 MW εκ των οποίων τα 299,7 MW στα μη δια-
συνδεμένα νησιά : 299,7 MW
   Σε επίπεδο Περιφερειών, η Στερεά Ελλάδα παραμένει 
στην κορυφή των αιολικών εγκαταστάσεων αφού φιλο-
ξενεί 1484,9 MW (38%) και ακολουθεί η Πελοπόννησος 
με 619,2 ΜW (16%) και η Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 
όπου βρίσκονται 481,2 MW (12%).
   Όσον αφορά τους επιχειρηματικούς ομίλους, στο Top-5 
κατατάσσονται:

   η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με 585,9 MW (15,1%)
   ο ΕΛΛΑΚΤΩΡ με 482,3 MW (12,4%)
   η ENEL Green Power με 353,7 MW (9,1%)
   η EREN με 282,9 MW (7,3%) και
   η Iberdrola Rokas με 270,9 MW (7%)
   H εικόνα για τους κατασκευαστές των ανεμογεννητρι-
ών είναι η εξής: η Vestas έχει προμηθεύσει το 46,3% της 
συνολικής αποδιδόμενης αιολικής ισχύος στην Ελλάδα. 
Ακολουθούν η Enercon με 27,1%, η Siemens Gamesa με 
16,3%, η Nordex με 5,5% και η GE Renewable Energy με 
3,5%.
   Ειδικά για το Α’ εξάμηνο 2020 τις νέες ανεμογεννήτρι-
ες προμήθευσαν η Vestas κατά 49,2% (141,6 ΜW), η 
Enercon κατά 41,8% (120,2 MW) και η Nordex κατά 8,9% 
(25,6 ΜW).
   Με αφορμή την ανακοίνωση της Στατιστικής, ο πρόεδρος 
της ΕΛΕΤΑΕΝ Παναγιώτης Λαδακάκος δήλωσε:
   «Η αύξηση των αιολικών επενδύσεων κατά το πρώτο 
εξάμηνο του 2020 αποτελεί μια σημαντική επιτυχία που 

οφείλεται στις προσπάθειες των επιχειρήσεων και των στε-
λεχών τους, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Αυτό 
διότι έχουν κατορθώσει, μετά από προσπάθειες πολλών 
ετών σε ένα εξαιρετικά ευμετάβλητο και περίπλοκο ρυθ-
μιστικό περιβάλλον, να αναπτύξουν και να αδειοδοτήσουν 
μια κρίσιμη μάζα έργων που τώρα υλοποιούνται. Στις 
αντιξοότητες αυτές θα πρέπει να προστεθούν τα αυστηρά 
περιοριστικά μέτρα κατά της πανδημίας CoViD-19 κατά 
το πρώτο εξάμηνο του 2020, που επιβράδυναν το ρυθμό 
εγκατάστασης των αιολικών πάρκων και δημιούργησαν 
παροδικά προβλήματα στην μεταφορά του εξοπλισμού και 
στη μετακίνηση των εργαζομένων ανά τη χώρα.
   Ο ρυθμός ανάπτυξης του κλάδου για το Α’ εξάμηνο του 
2020 σε ετήσια βάση, υπολείπεται της ανάπτυξης ρεκόρ 
που παρουσίασε το 2019, αλλά είναι υπερδιπλάσιος του 
10ετούς μέσου όρου. Αυτό είναι εξαιρετικά θετικό.
   Η επιτυχία αυτή όμως δεν πρέπει να συσκοτίζει τα προ-
βλήματα: πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα για την επίτευξη 
των ενεργειακών και κλιματικών στόχων της χώρας».

Δύο προστατευτικά διαφανή κουβούκλια εξέτασης και 
διασωλήνωσης ασθενών παραδόθηκαν από το Πολυτε-
χνείο Κρήτης στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Χανίων 
«‘Αγιος Γεώργιος», αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Τα κουβού-
κλια, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πολυτεχνείου Κρή-
της, μελετήθηκαν και κατασκευάστηκαν στο εργαστήριο 
Ψηφιακών Κατασκευών και Ταχείας Πρωτοτυποποίησης 
(ΨΚΤΠ) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
   Όπως αναφέρει η ανακοίνωση «τα κουβούκλια είναι 
κατασκευασμένα από διαφανές ακρυλικό 4 mm και προ-
ορίζονται για την προστασία του ιατρικού και νοσηλευ-

τικού προσωπικού κατά τη διασωλήνωση του ασθενούς, 
καθώς περιορίζουν σημαντικά τη διασπορά σωματιδίων 
στο χώρο. Το σχέδιο αποτελεί εξέλιξη του aerosol box που 
επινοήθηκε και αναρτήθηκε online από τον αναισθησιο-
λόγο Lai Hsien-Yung και είναι προϊόν συνεργασίας του 
εργαστηρίου με το ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου 
Χανίων».
    Η μελέτη, κατασκευή και συναρμολόγηση των κουβου-
κλίων έγινε σε συνεργασία με τον Χαράλαμπο Δουλαβε-
ράκη, μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Στην κατασκευή 

συμμετείχε, επίσης, ο προπτυχιακός φοιτητής της Σχολής 
Βασίλης Τουρλίδας.
   Τα δύο κουβούκλια παραδόθηκαν στον διοικητή του 
Νοσοκομείου Γιώργο Μπέα, από τον διευθυντή του Ερ-
γαστηρίου Ψηφιακών Κατασκευών, επίκουρο καθηγητή 
της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αλέξανδρο Βαζά-
κα. Παρούσες στην παράδοση ήταν η Ειρήνη Λαγουδάκη, 
πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμώξεων του Νοσοκομείου και 
η Μαρία Πετραντωνάκη, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων 
επιτροπής δωρεών του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Με στόχο την ενίσχυση της οικονομίας, την τόνωση της 
ανάπτυξης και την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των 
πολιτών, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
και Απλούστευσης Διαδικασιών του υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης, ξεκινά συνεργασία με τον Οργανισμό 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), όπως 
σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 Στο πλαίσιο της τεχνικής υποστήριξης της χώρας από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπεγράφη συμφωνία που επιτρέπει 
τη μεταφορά της υψηλής τεχνογνωσίας και εμπειρίας του 
ΟΟΣΑ σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασι-
ών.
  Οι άξονες της συνεργασίας είναι:
 1. Η σύσταση και ενεργοποίηση του Παρατηρητηρίου 
Γραφειοκρατίας, το οποίο θα αποτελέσει έναν μόνιμο μη-
χανισμό μέτρησης και μείωσης της γραφειοκρατίας στη 
χώρα.
2. Η ενδυνάμωση του Εθνικού Προγράμματος Απλού-
στευσης των Διαδικασιών, το οποίο αποτελεί την κεντρική 
πολιτική για τη μείωση της γραφειοκρατίας στη χώρα.
 Προς την κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού 

του κράτους, η  συνεχής και σταθερή μείωση των διοικη-
τικών βαρών μέσω της απλούστευσης και ψηφιοποίησης 
των διαδικασιών, αποτελεί βασικό παράγοντα για την 
ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας, τη δημιουρ-
γία νέων θέσεων εργασίας, την προσέλκυση επενδύσεων 
αλλά και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών 
προς τους θεσμούς.
 Υπενθυμίζεται ότι η μείωση διοικητικών βαρών, η οποία 
προέκυψε από την προηγούμενη συνεργασία του Ελλη-
νικού Κράτους με τον ΟΟΣΑ το 2014, απέφερε κέρδη της 
τάξεως των 500 εκατ. ευρώ.

ΕΛΕΤΑΕΝ: ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΘΕΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΟΥβΟΥΚΛΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ  
Που κατασκευάσθηκαν στο Πολυτεχνείο Κρήτης, παραδόθηκαν στο νοσοκομείο της πόλης 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥβΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΟΣΑ   
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Κατατέθηκε η τροπολογία για τα αναδρομικά των συνταξιούχων 
από το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Εργασίας μετά 
τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι 
η κυβέρνηση πρόκειται να καταβάλει εφάπαξ μέχρι το τέλος του 
χρόνου τα αναδρομικά για τις κύριες συντάξεις στους συνταξιού-
χους, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Στην σχετική τροπολογία αναφέρεται ότι σύμφωνα με τις απο-
φάσεις του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου καταβάλλονται 
ποσά στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα προς αποκατά-
σταση των μειώσεων που επιβλήθηκαν και αίρεται με τον τρόπο 
αυτό το σωρευτικό αποτέλεσμα των μειώσεων και περικοπών 

στο βιοτικό επίπεδο των θιγόμενων. 
      Ειδικότερα, η τροπολογία ορίζει ότι:
1. Ποσά τα οποία αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις κύρι-
ων συντάξεων συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα οργανισμών 
κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες επιβλήθηκαν κατ’ εφαρμογή 
των νόμων 4051/2012 και 4093/2012 και αφορούν το χρονικό 
διάστημα από 11.6.2015 και μέχρι τη δημοσίευση του ν. Κατρού-
γκαλου (13.5.2016), καταβάλλονται άτοκα στους δικαιούχους.
2. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, ρυθμίζονται ο τρόπος, η διαδικασία 
και η λεπτομέρειες της καταβολής των ποσών που θα ολοκλη-

ρωθεί εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, 
3. Με την καταβολή των εν λόγω ποσών αποσβέννυνται οι 
αξιώσεις των συνταξιούχων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις 
και καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων 
αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα κατά το χρονικό δι-
άστημα από 11.6.2015 έως τη δημοσίευση του ν. Κατρούγκαλου 
(13.5.2016).
4, Η εν λόγω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τις εκκρεμείς ενώπιον 
των δικαστηρίων δίκες ως προς τις αξιώσεις που υπερβαίνουν το 
παραπάνω καταβαλλόμενο ποσό.

Έχουμε υποχρέωση να ενισχύσουμε τους απόμαχους του 
εργασιακού βίου που παίρνουν σήμερα μια πενιχρή σύνταξη, 
με την έννοια της προκαταβολής, ανέφερε –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, αναφερόμενος 
στις διατάξεις που κατατέθηκαν στη Βουλή με τη μορφή τρο-
πολογίας. 
 Όπως ειδικότερα ανέφερε ο υπουργός, με την τροπολογία: 
 - για όλους τους μισθωτούς που παίρνουν σήμερα προσωρι-
νή σύνταξη, αυξάνεται η προσωρινή σύνταξη από το 50% στο 
80% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών
- για τους αυτοτελώς απασχολούμενους ελεύθερους επαγγελ-
ματίες, αυξάνεται κατά 20% η προκαταβολή που λαμβάνουν 
και διαμορφώνεται από το 50% στο 70% 

- θεσπίζεται δυνατότητα αναδρομικής καταβολής των πα-
ραπάνω ποσών για όσους έπαιρναν τη χαμηλή προσωρινή 
σύνταξη 
- αίρεται η απαγόρευση να λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη 
όσοι εργάζονται. Για πρώτη φορά δίνεται δυνατότητα σε συ-
νταξιούχους εργαζόμενους, να πάρουν και αυτοί την προσω-
ρινή σύνταξη που τους αναλογεί. 
- για πρώτη φορά δίνεται προκαταβολή στο εφάπαξ
- αναφορικά με ληξιπρόθεσμες εκκρεμότητες του ΕΟΠΥΥ, δι-
αμορφώνεται ηλεκτρονική πλατφόρμα, ώστε όλοι οι πάροχοι 
υγείας στους οποίους χρωστάει χρήματα το Δημόσιο, να εγ-
γραφούν εκεί και να λάβουν το 90% της υποχρέωσης που έχει 
απέναντί τους το Δημόσιο

- εισάγεται διάταξη προκειμένου πληρωθούν έξοδα κηδείας 
για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ
- ενισχύεται το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ με την πλήρη κάλυψη 
των ασφαλιστικών εισφορών από 1.7.2020 έως 31.12.2020 
για συγκεκριμένες κατηγορίες 
- επεκτείνεται το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ από 1.7.2020 έως 
15.10.2020 και πληρώνεται το σύνολο των ασφαλιστικών 
εισφορών, για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να διατηρήσουν 
θέσεις εργασίας
- με άλλες διατάξεις καλύπτονται οι ασφαλιστικές εργοδοτικές 
εισφορές σε πολλές κατηγορίες εργαζομένων, για να διατηρη-
θούν οι θέσεις εργασίας. 

To Δ.Σ. του e-ΕΦΚΑ πρόκειται να συζητήσει στη σημερινή συ-
νεδρίασή του (30/7/2020), την παράταση της ηλεκτρονικής 
υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) 
Κοινών Επιχειρήσεων και της καταβολής των ασφαλιστικών 
εισφορών μισθολογικής περιόδου Ιουνίου 2020, για τους ερ-
γαζόμενους των κάτωθι κατηγοριών, όπως αναφέρει το ΑΠΕ:
- εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί τον μήνα Ιούνιο 2020 στο 

Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (άρθρο 31 ν. 4690/2020),
- εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης, για 
τους οποίους ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας τους τον 
Ιούνιο 2020 (άρθρο 32 ν. 4690/2020) και
- εποχικά εργαζόμενους - χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης 
-που επαναπροσλήφθησαν τον Ιούνιο 2020 από εργοδότες του 
τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου (άρθρο 33 ν. 4690/2020).

Νέα ημερομηνία υποβολής των ΑΠΔ και καταβολής των εισφο-
ρών αναμένεται να οριστεί η 31/8/2020. Επισημαίνεται ότι οι 
εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους λοιπών κατηγορι-
ών, πέραν των προαναφερομένων, θα πρέπει να υποβάλουν 
ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου Ιουνίου 2020 και να καταβάλουν 
τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές εντός της προβλεπόμενης 
προθεσμίας (μέχρι 31/07/2020).

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών διευρύνει τη σύμπρα-
ξή του με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, υπογράφοντας 
νέο Μνημόνιο Συνεργασίας, αυτή τη φορά, με το Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Το μνημόνιο υπέγραψαν ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Γιάννη 
Χατζηθεοδοσίου και ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, καθηγητής Παναγιώτης Καλδής. Το «παρών» στη σχε-
τική εκδήλωση έδωσαν ακόμη ο α’ αντιπρόεδρος του επιμελη-
τηρίου Νίκος Γρέντζελος και ο γ’ αντιπρόεδρος Ηλίας Μάνδρος.
«Η συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής επι-
σφραγίστηκε σήμερα με την υπογραφή του Μνημονίου, ενός 
κοινού σχεδίου δράσης με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνι-
στικότητας των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ θερμά τον πρύτανη 
κ. Καλδή γι’ αυτή μας τη συμπόρευση, που φέρνει πιο κοντά τον 
ακαδημαϊκό χώρο με την αγορά εργασίας και την επιχειρηματι-
κότητα και θέτει τις βάσεις για την αναβάθμιση του γνωστικού 
επιπέδου και των δεξιοτήτων εργαζομένων και επαγγελματι-

ών-επιχειρηματιών», δήλωσε ο κ. Χατζηθεοδοσίου. 
Από την πλευρά του ο κ. Καλδής ανέφερε: «Κύριος στόχος της 
Προγραμματικής Σύμβασης που υπογράψαμε με τον Πρόεδρο 
του ΕΕΑ, κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, είναι η ανάπτυξη της επιχει-
ρηματικότητας μέσα από βάσεις επιστημονικότητας, τεχνογνω-
σίας και σύγχρονου γίγνεσθαι. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
Αθηνών είναι ένας σύμμαχος στην προσπάθεια του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής για την ανάδειξή του, για την προσφορά 
στον τόπο, στην κοινωνία. Το Επιμελητήριο είναι αρωγός σε 
όλες μας τις προσπάθειες και είναι σημαντική η συμβολή του για 
την απασχολησιμότητα των αποφοίτων».
 
Οι βασικοί άξονες 
Στους βασικούς άξονες του μνημονίου περιλαμβάνονται, μετα-
ξύ άλλων, τα ακόλουθα: 
* Εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και 
στη δια βίου μάθηση επιχειρηματιών, επαγγελματιών και εργα-

ζομένων.
* Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση 
της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της 
δημιουργίας νέων καινοτόμων επιχειρήσεων.
* Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων.
* Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υπο-
στήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων.
* Βελτίωση της πρόσβασης σε τεχνολογίες πληροφορικής και 
επικοινωνιών.
* Συνεργασία μεταξύ φορέων του ΕΕΑ και ερευνητικών ομά-
δων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 
* Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
* Επαγγελματικός προσανατολισμός 
νέων επιχειρηματιών. 

ΤΙ ΠΡΟβΛΕΠΕΙ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
- Εφάπαξ μέχρι το τέλος του χρόνου η καταβολή τους

Γ. βΡΟΥΤΣΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΜΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ βΙΟΥ

e-ΕΦΚΑ: ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟβΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων εργαζομένων και επαγγελματιών-επιχειρηματιών
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Την υποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους τους υπαλλήλους 
του δημοσίου τομέα που έρχονται σε επαφή με το κοινό προ-
βλέπει εγκύκλιος του υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρι-
κάκου, σε εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που 
εκδόθηκε κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστα-
σίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του Covid-19 και στο πλαίσιο 
λήψης μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του ιού, όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ.
Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής 
μάσκας αφορά χώρους γραφείων δημοσίων υπηρεσιών όταν 
υπάρχει επαφή με το κοινό και αφορά τόσο το προσωπικό όσο 
και το κοινό που προσέρχεται για εξυπηρέτηση.
Συνιστάται, πάντως, στους υπαλλήλους να κάνουν προαιρετικά 
χρήση μη ιατρικής μάσκας, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου 
αυτή δεν προβλέπεται ως υποχρεωτική, για παράδειγμα σε 
περιπτώσεις όπου στο χώρο εργασίας παρατηρείται συγχρωτι-
σμός και συνωστισμός ή δεν τηρείται η προβλεπόμενη ελάχιστη 
απόσταση του ενάμιση μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και με-
ταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών.
Σημειώνεται, ακόμη, «ότι ειδικά για τους υπαλλήλους που ανή-
κουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και έχουν ως αντικείμενο 
την εξυπηρέτηση κοινού, θα πρέπει να εξασφαλιστεί σε κάθε 
περίπτωση η απασχόλησή τους σε θέσεις εργασίας back office, 
ώστε να αποφεύγεται η απευθείας έκθεσή τους σε συναλλαγή 
με τους πολίτες». 
Πάντως, ο κ. Θεοδωρικάκος, και η γενική γραμματέας Ανθρώ-
πινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του ΥΠΕΣ, Βιβή Χαραλαμπο-
γιάννη, απέστειλαν ερώτηση στην Εθνική Επιτροπή Προστασίας 
της Δημόσιας Υγείας και αναμένουν απάντηση, αναφορικά με το 
εάν τα επιδημιολογικά δεδομένα για την εξάπλωση του κορω-
νοϊού στην Ελλάδα επιβάλλουν να παραμείνουν στο σπίτι τους 
οι υπάλληλοι του Δημοσίου Τομέα που ανήκουν στις ομάδες 
αυξημένου κινδύνου.
 Σε ποιές επιχειρήσεις είναι υποχρεωτική η χρήση 
μάσκας για προσωπικό και κοινό
 Δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 3131/28-07-2020) η απόφαση για την 
«Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής 
μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπη-
ρεσιών, χώρους γραφείων και άλλους χώρους συνάθροισης 
κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της δια-
σποράς της COVID-19».
        Επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας στο 
πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου 
διασποράς της COVID-19, στις παρακάτω επιχειρήσεις για το 
προσωπικό και το κοινό/πελάτες, σύμφωνα με τον κατωτέρω 

πίνακα:
-Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα.
 -Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών 
μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα κατα-
στήματα.
-Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευ-
μένα καταστήματα.
-Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα 
καταστήματα.
-Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδι-
κευμένα καταστήματα.
-Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδι-
κευμένα καταστήματα.
-Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και 
τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα.
-Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευ-
μένα καταστήματα.
-Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικια-
κής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα.
-Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα.
-Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευ-
μένα καταστήματα.
-Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευ-
μένα καταστήματα.
-Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα κατα-
στήματα
-Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα κα-
ταστήματα
-Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
-Στις δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων 
αισθητικής εξαιρείται η χρήση μη ιατρικής μάσκας από τον πε-
λάτη, όταν πραγματοποιείται τοπική περιποίηση στο πρόσωπο.
-Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδι-
κευμένα καταστήματα.
-Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξει-
δικευμένα καταστήματα.
-Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, 
ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα.
-Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα 
καταστήματα
      -Άλλο λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα
      -Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα.
      -Υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών των κι-

νηματογράφων δωδεκάμηνης λειτουργίας (κλειστού τύπου).
-Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων.
-Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών 
ειδών
-Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων.
-Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικια-
κής χρήσης.
-Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθη-
τικής.
-Υπηρεσίες διαιτολογίας.
-Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων.
-Υπηρεσίες μασάζ.
-Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (απο-
τρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες.
-Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων.
-Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ).
-Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)
-Καταστήματα οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστι-
κών βαρηκοΐας
-Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφω-
νίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου 
τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops in a shop).
-Καταστήματα λιανικού και χονδρικού εμπορίου τύπου (do it 
yourself and home improvement) που πωλούν βιομηχανικά 
είδη (χρώματα, σιδερικά, ξυλουργικά, ηλεκτρολογικά, έπιπλα, 
υγιεινής, κήπου, εργαλείων, διακόσμησης κ.λπ.)
-Μεμονωμένες επιχειρήσεις/καταστήματα με οριοθετημένο 
ή μη οριοθετημένο χώρο έκθεσης, εντός εμπορικών κέντρων 
(malls), εκπτωτικών χωριών και εκπτωτικών καταστημάτων 
(outlets).
-Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων.
-Επιχειρήσεις τροφίμων όπως υπεραγορές (σούπερ μάρκετ), 
παντοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, κρεο-
πωλεία κλπ
-Φαρμακεία.
-Χώροι γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών και ιδιωτικών επιχει-
ρήσεων) όταν υπάρχει επαφή με το κοινό.
-Ανελκυστήρες.
Στην περίπτωση εργαζομένων που δεν τηρούν τους κανόνες, 
επιβάλλεται στην επιχείρηση για κάθε παράβαση, διοικητικό 
πρόστιμο 150 ευρώ. Το ίδιος ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα 
(καταναλωτές, κοινό/πελάτες) που δεν τηρούν τους κανόνες.
Η απόφαση ισχύει από την 29η Ιουλίου 2020 έως και την 31η 
Αυγούστου 2020.

Τη δυνατότητα επέκτασης της αναστολής των δόσεων των 
δανείων τους μέχρι το τέλος του έτους δίνει –σύμφωνα με 
το ΑΠΕ- η Παγκρήτια Τράπεζα σε όλους τους ιδιώτες πελά-
τες της, χρησιμοποιώντας τις εποπτικές ευχέρειες που έχουν 
δοθεί προς όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Χρήση του προγράμματος μπορούν να κάνουν όλοι οι ιδι-

ώτες που έχουν δανειακή σύμβαση με την τράπεζα για στε-
γαστικά και καταναλωτικά δάνεια και είτε βρίσκονται ήδη 
σε αναστολή που πρόκειται να λήξει είτε διατηρούν ενήμερα 
δάνεια των παραπάνω κατηγοριών και επιθυμούν να κά-
νουν χρήση του συγκεκριμένου προγράμματος. 
Με τον τρόπο αυτό και οι ιδιώτες ευθυγραμμίζονται με τα 
νομικά πρόσωπα για τα οποία ήδη ισχύουν τα προγράμμα-

τα αναστολής μέχρι το τέλος του έτους.
Συνολικά η Παγκρήτια Τράπεζα έχει θέσει σε αναστολή δα-
νειακές συμβάσεις ύψους 200 εκατ. ευρώ, ενώ θα εξαντλή-
σει όλες τις δυνατότητες προκειμένου να παρέχει υποστήρι-
ξη στους πελάτες της σε αυτήν 
την δύσκολη περίοδο 
της πανδημίας.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΚΟΙΝΟ

ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ    
Δίνει η Παγκρήτια Τράπεζα σε όλους τους ιδιώτες πελάτες της
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«Επεξεργαζόμαστε και σύντομα θα τεθεί σε διαβούλευ-
ση ένα νέο θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης οφειλών, το οποίο 
θα αντικαταστήσει όλα τα επιμέρους εργαλεία ρύθμισης 
οφειλών που υπάρχουν σήμερα», ανέφερε –σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκού-
ρας μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής.
Το πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και πτώχευσης φυσικών 
προσώπων, όπως ενημέρωσε τη Βουλή ο υπουργός, 
θα περιλαμβάνει τη δυνατότητα συνολικής ρύθμισης 
και αναδιάρθρωσης όλων των χρεών, τη δυνατότητα 
απαλλαγής από όλες τις οφειλές, την παροχή δεύτερης 
ευκαιρίας για υπερχρεωμένους δανειολήπτες οι οποίοι 
αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους, και θα 
λαμβάνει πρόνοια αφενός για δανειολήπτες που ανή-
κουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και αφετέρου για 
τον εντοπισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών.
Αναφερόμενος στο πρόγραμμα «Γέφυρα» που ψηφί-
ζεται απόψε στην Ολομέλεια, ο υπουργός Οικονομικών 
είπε ότι επιτυγχάνονται πολλαπλοί στόχοι αφού, για 
πρώτη φορά, επιβραβεύονται οι συνεπείς δανειολήπτες 
με εξυπηρετούμενα δάνεια, υποστηρίζεται το σύνολο 
των δανειοληπτών που επλήγησαν από την οικονομική 
κρίση και έχουν μη εξυπηρετούμενο δάνειο, και μετά το 
τέλος του 2018. Επίσης ενθαρρύνονται και ενισχύονται 
οι διμερείς συμφωνίες με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύμα-
τα και τις εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων, καλλιεργεί-
ται η κουλτούρα πληρωμών με την έμπρακτη στήριξη 
του κράτους αφού επιδοτείται σημαντικό κομμάτι της 
μηνιαίας δόσης του δανείου. Αποτρέπεται εξάλλου η 
κατάχρηση του νέου πλαισίου από στρατηγικούς κα-
κοπληρωτές και περιορίζεται ο κίνδυνος δημιουργίας 
μιας νέας γενιάς κόκκινων δανείων λόγω της κρίσης που 
επέφερε η πανδημία. Κυρίως ενισχύεται η κοινωνική συ-
νοχή καθώς καλύπτονται πολλαπλάσιοι δανειολήπτες σε 
σχέση με το πλαίσιο της προηγούμενης κυβέρνησης. Το 
πρόγραμμα λέγεται «Γέφυρα» επειδή πράγματι είναι η 
«Γέφυρα» μέχρι το νέο θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης οφει-
λών, είπε ο υπουργός Οικονομικών.
«Η προστασία της πρώτης κατοικίας για το σύνολο των 
δανειοληπτών έληξε επί διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, τον 
Φεβρουάριο του 2019. Επίσης, δεν έδινε οριστική προ-
στασία σε όλους, αλλά αντίθετα, όσοι απορρίφθηκαν, 

ήρθαν αντιμέτωποι με συσσωρευμένες οφειλές. Δια-
δέχθηκε την κατάσταση αυτή ένα προσωρινό πλαίσιο 
προστασίας, που δεν ήταν για όλους, αλλά για μία μό-
νον μικρή περίμετρο δανειοληπτών, το οποίο και εμείς 
παρατείναμε για μεγαλύτερο διάστημα από την αρχική 
λήξη που όρισε ο ΣΥΡΙΖΑ», είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας 
και περιέγραψε πως κινήθηκε η σημερινή πολιτική ηγε-
σία. 
«Το υπουργείο Οικονομικών, μελετώντας προσεκτικά 
την κατάσταση που είχε παραλάβει, θέλησε να κάνει κάτι 
ουσιαστικό για την οριστική διευθέτηση του ιδιωτικού 
χρέους. 
Εντόπισε ότι η πλέον βιώσιμη λύση για τη διατήρηση 
της πρώτης κατοικίας είναι η ρύθμιση της οφειλής με 
τον χρηματοδοτικό φορέα ή τον διαχειριστή κατά τρόπο 
που να λαμβάνει υπόψη την οικονομική κατάσταση του 
δανειολήπτη και την τήρηση από αυτόν ενός πλάνου 
αποπληρωμής.
Όπως, δηλαδή, έκαναν όλα τα προστατευτικά νομοθε-
τικά πλαίσια. 
Έτσι, με συντονισμένες ενέργειες με τις τράπεζες, ενθαρ-
ρύνθηκαν οι απευθείας ρυθμίσεις με τους οφειλέτες. 
Ενδεικτικό είναι ότι, κατά τους τελευταίους μήνες, οι πο-
λίτες ρύθμισαν πάνω από 270.000 δάνεια, ύψους άνω 
των 13 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και αυτών 
που αφορούν στην 1η κατοικία τους», είπε ο Χρήστος 
Σταϊκούρας και τόνισε ότι «αυτό αποτελεί ένα θετικό 
γεγονός, που το επικροτούμε και θέλουμε να το υποστη-
ρίξουμε ακόμη περισσότερο».
Στο ίδιο πλαίσιο, όπως είπε, το υπουργείο Οικονομικών 
ήρθε να στηρίξει την προσπάθεια των πολιτών να κά-
νουν συμφωνία ρύθμισης με την τράπεζα και να την 
τηρήσουν, για να διασώσουν την κατοικία τους.
Έτσι, με διατάξεις του Σχεδίου Νόμου, επιδοτούνται, για 
9 μήνες, όλα τα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια με 
υποθήκη στην κύρια κατοικία.
«Οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι διευρυμένοι σε 
σχέση με το πρόγραμμα προστασίας της Πρώτης Κατοι-
κίας που βρήκαμε από την προηγούμενη Κυβέρνηση», 
είπε ο υπουργός και επισήμανε ότι στο πρόγραμμα 
εντάσσονται:
§ Φυσικά πρόσωπα εργαζόμενοι σε κλάδους που έχουν 

πληγεί, άνεργοι που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη, ελεύ-
θεροι επαγγελματίες σε πληγέντες κλάδους.
§ Φυσικά πρόσωπα με σημαντική μείωση του μηνιαίου 
μισθού τους.
§ Επαγγελματίες που παρουσίασαν μείωση της εμπορι-
κής δραστηριότητάς τους.
§ Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επι-
στρεπτέας προκαταβολής.
§ Φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό 
ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
§ Ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοί-
κιο.
«Για όλες αυτές τις κατηγορίες πληγέντων παρέχουμε 
επιδότηση, τόσο για τα εξυπηρετούμενα όσο και για 
τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ενώ το πρόγραμμα της 
προηγούμενης Κυβέρνησης επιδοτούσε μόνο τα δάνεια 
που ήταν μη εξυπηρετούμενα στο τέλος του 2018», είπε 
ο υπουργός και ανέφερε ενδεικτικά ότι επιδοτείται η μη-
νιαία δόση των εξυπηρετούμενων δανείων σε ποσοστό 
90% κατά το 1ο τρίμηνο, 80% το 2ο τρίμηνο και 70% 
το 3ο τρίμηνο.
Σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας είναι διευρυμένα έναντι του προγράμμα-
τος της προηγούμενης Κυβέρνησης:
§ Η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τις 
250.000 ευρώ (όπως ήταν και στο πρόγραμμα της προ-
ηγούμενης Κυβέρνησης).
§ Το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 250.000 
ευρώ (έναντι 130.000 ευρώ στο πρόγραμμα της προη-
γούμενης Κυβέρνησης).
§ Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 45.000 
ευρώ (έναντι 36.000 ευρώ στο πρόγραμμα της προη-
γούμενης Κυβέρνησης).
§ Οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ 
(έναντι 15.000 ευρώ στο πρόγραμμα της προηγούμενης 
Κυβέρνησης).
§ Η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 
500.000 ευρώ (έναντι 280.000 ευρώ στο πρόγραμμα 
της προηγούμενης Κυβέρνησης).
Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια, τα κριτήρια είναι έτι ευ-
νοϊκότερα, είπε ο κ. Σταϊκούρας. 

ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
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Την ιστορική απόφαση των Βρυξελλών για τη σύσταση 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης εξήρε από βήμα-
τος της Βουλής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
επισημαίνοντας πως αποτελεί απάντηση σε όσους αμφι-
σβήτησαν «τη δύναμη της Ευρώπης να ξεπερνά διαφο-
ρές και να υπηρετεί τελικά κοινά υπερεθνικά ζητούμε-
να». Κλείνοντας την παρέμβασή του στο νομοσχέδιο του 
υπουργείου Οικονομικών για νέες φορολογικές παρεμ-
βάσεις, ανακοίνωσε επίσης ότι η κυβέρνηση θα καταβά-
λει μέσα στο 2020 «πλήρως, εφάπαξ και σε όλους τους 
συνταξιούχους» τα αναδρομικά που τους αναλογούν με 
βάση την απόφαση του ΣτΕ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
       Ιατρικώς σωστή και συμβολικά απολύτως επιβε-
βλημένη χαρακτήρισε τη χρήση μάσκας ο πρωθυπουρ-
γός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανεβαίνοντας στο βήμα 
της Βουλής. Επεσήμανε ότι σχηματικά «βρισκόμαστε σε 
αυτό που κάποιοι μπορεί να αποκαλούν δεύτερη φάση 
της πανδημίας», κάνοντας ειδική αναφορά παρ’ όλα 
αυτά στα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας μας που 
απέχουν από εκείνα άλλων χωρών.
       Τόνισε ωστόσο ότι παρά τη σχετικά καλή εικόνα, 
«είναι απολύτως απαραίτητο να τηρούμε τις συμβου-
λές των γιατρών και να φοράμε τη μάσκα μας εκεί που 
οι ειδικοί μας έχουν υποδείξει ότι η χρήση της μάσκας 
είναι υποχρεωτική. Είναι μια μικρή, άβολη στην αρχή 
συνήθεια η οποία θα πρέπει να γίνει ο κανόνας καθώς 
έχουμε πια αρκετά ιατρικά δεδομένα τα οποία μας λένε 
ότι η καθολική χρήση μάσκας αποτρέπει την εξάπλωση 
του κορωνοϊού». Όπως είπε μάλιστα «εμείς στο Ελληνι-
κό Κοινοβούλιο έχουμε την υποχρέωση να δίνουμε το 
καλό παράδειγμα». Αστειευόμενος πρόσθεσε ως «παρε-
μπίπτον θετικό» πως η χρήση της μάσκας περιορίζει τις 
διακοπές στους ομιλητές «που κι αυτό μπορεί να είναι 
ευπρόσδεκτο για τη γενικότερη τάξη της συζήτησης».
       Αναφερόμενος ειδικά στη συνέχεια στο υπό συζήτη-
ση νομοσχέδιο χαιρέτισε αρχικά μία διάταξη που όπως 
είπε δεν συνδέεται ευθέως με το κύριο περιεχόμενό του. 
«Αποτελεί όμως ένα χρέος τιμής προς τις Ένοπλες Δυ-

νάμεις, προς μία ολόκληρη γενιά του Ελληνισμού, μία 
ματωμένη αλλά ηρωική σελίδα της πρόσφατης ιστορίας 
μας. Σαράντα έξι χρόνια από την εισβολή της Κύπρου, 
η ελληνική Πολιτεία απονέμει ισόβια σύνταξη στους άν-
δρες που υπερασπίστηκαν την ελευθερία στην πρώτη 
γραμμή. Το οφείλαμε στην εθνική συνείδηση και στην 
ιστορική μνήμη και το κάναμε».
      Ο πρωθυπουργός τόνισε κατά την ομιλία του ότι είναι 
η πρώτη παρουσία του στη Βουλή «μετά την ιστορική 
απόφαση των Βρυξελλών για τη σύσταση του Ευρωπα-
ϊκού Ταμείου Ανάκαμψης. Την αντίδραση της Ευρώπης 
στις συνέπειες του κορωνοϊού. Αλλά και την απάντησή 
της σε όσους έσπευσαν πρόωρα καθώς φάνηκε να αμ-
φισβητήσουν τη δύναμή της να ξεπερνά διαφορές και να 
υπηρετεί τελικά κοινά υπερεθνικά ζητούμενα».
     Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για «αδιαμφισβήτητο νικη-
τή» των τετραήμερων διαπραγματεύσεων της Συνόδου 
Κορυφής στις Βρυξέλλες που ήταν όπως είπε «η ενωμένη 
και αλληλέγγυα Ευρώπη». Τόνισε ότι «παρά το θόρυβο, 
τις έντονες διαπραγματεύσεις, τις ενστάσεις που ακού-
στηκαν, ούτε λεπτό και από κανέναν δεν αμφισβητήθηκε 
η ουσία του Ταμείου, η έκδοση δηλαδή κοινού χρέους 
όπου τα μέλη συνεισφέρουν σε βάρος χρόνου ανάλογα 
με τις δυνατότητές τους αλλά τα έσοδά του κατανέμονται 
άμεσα ανάλογα με τις ανάγκες τους».
      Όπως υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, το Ταμείο 
Ανάκαμψης «δεν αποτελεί απλώς την αντίδραση της 
Ευρώπης σε έναν ιό που στοίχισε τη ζωή σε παραπάνω 
από 100.000 ευρωπαίους συμπολίτες μας και βύθισε την 
Ευρώπη στη βαθύτερη οικονομική ύφεση της ιστορίας 
της. Σηματοδοτεί και την πτώση ενός πολιτικού ταμπού 
που ήταν η ενίσχυση των ευρωπαϊκών κρατών από ένα 
κεφάλαιο σχηματισμένο σε υπερεθνικό επίπεδο από 
αμοιβαίες εγγυήσεις. Από την άποψη αυτή ναι, η συμ-
φωνία της 21ης Ιουλίου είναι μία ιστορική στιγμή για 
την εξέλιξη και την εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και δεν είναι τυχαίο συνεπώς ότι αυτές τις μέρες και άλλα 
κοινοβούλια, το Ισπανικό παραδείγματος χάριν έχει συ-

ζήτηση σήμερα για το ίδιο ακριβώς αντικείμενο- συζη-
τούν αυτό το τεράστιο βήμα. Μια χρηματοδότηση 750 
δισεκατομμυρίων ευρώ στα κράτη μέλη της. Η Ελλάδα 
είναι από τις κερδισμένες χώρες της συμφωνίας καθώς 
οι καθαρές εισροές που θα λάβει είναι οι υψηλότερες 
στην ευρωζώνη ως ποσοστό του ΑΕΠ και από τις πιο με-
γάλες συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν προσθέ-
σουμε και τους πόρους του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου αυτό μεταφράζεται συνολικά σε 72 δισεκατομ-
μύρια, 32 από το νεοσύστατο Ταμείο, 40 περίπου από 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ κατευθυνόμενα πρωτίστως 
στην κοινή αγροτική πολιτική και στα ταμεία συνοχής 
και από τα πρώτα αυτά 32 δισεκατομμύρια, 19 τελικά 
θα αντιστοιχούν σε άμεσες επιδοτήσεις και ακόμα 13 σε 
ευνοϊκές δανειοδοτήσεις».
     Μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης, θέλησε να θυμίσει, όπως 
είπε στην εθνική αντιπροσωπεία ότι «υπήρξαμε από τους 
πρωταγωνιστές αυτής της προσπάθειας» και μίλησε για 
την πρωτοβουλία συνυπογραφής μαζί με οχτώ ακόμη 
αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων επιστολής προς τον 
πρόεδρο Μισέλ ήδη από τον περασμένο Μάρτιο, με την 
οποία του ζητούσαν «η Ευρώπη να κάνει αυτό το τολ-
μηρό βήμα». Και πρόσθεσε: «Και αν γυρίσουμε το ρολόι 
του χρόνου λίγο πίσω -και απευθύνομαι σε όσους κα-
λοπροαίρετα θέλω να πιστεύω άσκησαν κριτική για το 
εύρος της ευρωπαϊκής παρέμβασης- αν γυρνούσαμε το 
ρολόι του χρόνου πίσω πριν από τέσσερις μήνες το βήμα 
αυτό το οποίο έκανε η ευρωπαϊκή οικογένεια θα φάντα-
ζε σε πολλούς ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Και 
όμως καταλήξαμε πριν από 10 μέρες και μέσα από εξα-
ντλητικές διαβουλεύσεις στην επιτυχία των Βρυξελλών, 
πιστεύω ότι και εμείς με τον τρόπο μας βάλαμε το δικό 
μας λιθαράκι, όχι μόνο για να διασφαλίσουμε τα συμ-
φέροντα της χώρας, αλλά για να δώσουμε έναν αγώνα 
για την ανάγκη η Ευρώπη να κάνει συνολικά αυτό το 
τολμηρό βήμα».
Συνέχεια στη σελ. 15

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ βΟΥΛΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Ομιλία πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη στη Βουλή: Η κυβέρνηση πρόκειται να καταβάλει εφάπαξ μέχρι το τέλος του χρόνου τα 
αναδρομικά για τις κύριες συντάξεις στους συνταξιούχους
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Συνέχεια από τη σελ. 14    

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε πως «οι στόχοι τους οποίους 
είχαμε θέσει εξ αρχής ως χώρα ικανοποιήθηκαν στο ακέ-
ραιο. Ποιοι ήταν αυτοί: Πρώτον ο προϋπολογισμός του 
Ταμείου να διαθέτει μια πολύ σημαντική δύναμη πυρός, 
δεύτερον το μείγμα των χορηγούμενων κεφαλαίων να 
έχει χαρακτήρα περισσότερων επιδοτήσεων και λιγότε-
ρων δανείων. Τρίτον και πολύ σημαντικό η Ευρώπη να 
κινηθεί γρήγορα στη λήψη αποφάσεων που θα επιταχύ-
νουν την εκταμίευση πόρων ήδη από τις αρχές του 2021.
Θυμίζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία 
του Ταμείου για να καλύψουμε δαπάνες οι οποίες έχουν 
γίνει και εντός του 2020 και να εκτείνουμε τη διάρκεια του 
Ταμείου σε τρία χρόνια για να γίνουν οι δεσμεύσεις και σε 
ακόμα τρία για να γίνουν οι εκταμιεύσεις. Και τέταρτον 
-και πολύ σημαντικό- η χορήγηση αυτών των κεφαλαίων 
να μην συνοδεύεται από πρόσθετους αντιαναπτυξιακούς 
δημοσιονομικούς περιορισμούς. Δεν υπάρχει προφανώς 
κανένα απολύτως συμπληρωματικό μνημόνιο για την 
εκταμίευση αυτών των όρων. Οι δε όροι είναι ίδιοι και για 
τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρισκόμαστε τώρα αντιμέτωποι με μία πραγματικά πολύ 
μεγάλη εθνική πρόκληση και αυτή δεν είναι άλλη από μία 
διαφορετική αντίληψη στο πώς διαχειριζόμαστε αυτά τα 
κεφάλαια. Δεν είναι η πρόκληση η απορρόφηση αυτών 
των κονδυλίων για να προσφέρουμε μόνο μία πρόσκαιρη 
ανακούφιση. Το κρίσιμο στοίχημα είναι οι πόροι αυτοί να 
κατευθυνθούν σωστά σε δράσεις με ουσιαστικό αναπτυξι-
ακό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Με το σωστό μέτρο, 
το σωστό λόγο, στη σωστή στιγμή και με τον σωστό τρό-
πο.
Να μετατρέψουμε αυτό το οποίο αποκαλέσαμε 
NextGenerationEU, σε Νext Generation Hellas. Να μετα-
τρέψουμε, δηλαδή, την κρίση ως μία νέα αφετηρία για τη 
συνολική κατεύθυνση της χώρας και της οικονομίας της 
σε ένα περιβάλλον που θα εμπνέει και θα αξιοποιεί όλες τις 
δημιουργικές δυνάμεις του τόπου μας.
Πρώτους από όλα τους νέους μας, προσφέροντας ασφά-
λεια, καλές δουλειές, φιλόξενη καθημερινότητα και κοι-
νωνική συνοχή. Σε αυτό το πλαίσιο επεξεργαζόμαστε 
-πιστεύω για πρώτη φορά από τη μεταπολίτευση και μετά 
σε αυτή την έκταση και σε αυτό το βάθος- ένα συνεκτικό 

εθνικό στρατηγικό σχέδιο, για τη βέλτιστη παραγωγική 
αξιοποίηση αλλά και μόχλευση όλων των διαθέσιμων 
κεφαλαίων.
Η στόχευση και η κατανομή των πόρων δεν θα γίνει αυτή 
τη φορά όπως είθισται να γίνεται, δηλαδή με ασύντακτες 
διαδικασίες, καθυστερήσεις στο σχεδιασμό και την απορ-
ρόφηση, ποικιλώνυμα πελατειακά συμφέροντα που ερί-
ζουν αδιαφανώς για πόρους σε χαμηλής προστιθέμενης 
αξίας προγράμματα ή έργα.
Το κυβερνητικό σχέδιο θα είναι βασισμένο στις προτάσεις 
και στις στρατηγικές κατευθύνσεις της Επιτροπής Πισσα-
ρίδη, που ενσωματώνει όλες τις σύγχρονες παγκόσμιες 
τάσεις, αλλά και έχει κάνει μία ακριβή διάγνωση τόσο των 
διαχρονικών στρεβλώσεων της οικονομίας μας, όσο όμως 
και των σημαντικών συγκριτικών της πλεονεκτημάτων».
Όπως αναλυτικά υπογράμμισε: «τους επόμενους δύο 
μήνες θα γίνει μία εντατική διαβούλευση, τόσο σε κυβερ-
νητικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο κοινοβουλίου, και σε 
επίπεδο συζήτησης με τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε 
να καταλήξουμε σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερες συναι-
νέσεις για να έχουμε μία συνεκτική εθνική πρόταση, την 
οποία και θα καταθέσουμε προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εντός του μήνα Οκτωβρίου.
Θυμίζω ότι το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει τεθεί από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι επαρκώς ασφυκτικό. Μέ-
χρι τις 15 Οκτωβρίου οι χώρες πρέπει να έχουν καταθέσει 
τα εθνικά σχέδια τα οποία στη συνέχεια θα εγκριθούν από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να μπορούμε να οδηγη-
θούμε στην εκταμίευση των πρώτων πόρων εντός του 
πρώτου εξαμήνου του 2021.
Κατά συνέπεια είναι μία στιγμή, κύριε Πρόεδρε, μέγι-
στης εθνικής ευθύνης. Η κυβερνητική πλειοψηφία και η 
κυβέρνηση θα κάνει ό,τι μπορεί για να μπορέσουμε να 
περάσουμε μέσα από μία φάση γρήγορης διαβούλευσης, 
να ακούσουμε τις απόψεις των κομμάτων, για να διαμορ-
φώσουμε -όπως σας είπα- ένα εθνικό συνεκτικό σχέδιο, το 
οποίο δεν έχω την απαίτηση προφανώς να βρει σύμφωνα 
όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, συζήτηση και εντός του Κοι-
νοβουλίου πριν κατατεθεί το εθνικό σχέδιο θα γίνει, 
έτσι ώστε να δοθεί και η δυνατότητα στη Βουλή και στα 
κόμματα της αντιπολίτευσης να εκφράσουν τις προτάσεις 
τους, τις απόψεις τους ή ενδεχομένως και τις ενστάσεις 

τους».
Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο 
ότι «πριν από έναν χρόνο από την ίδια ακριβώς θέση», μι-
λούσε για το πρώτο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που εκ-
πλήρωνε μία βασική της τότε προεκλογική δέσμευση. «Τη 
μείωση του ΕΝΦΙΑ ως μέτρου φορολογικής ανακούφισης 
αλλά και αναπτυξιακής προοπτικής. Δώδεκα μήνες μετά, 
είμαι πάλι εδώ για ένα ακόμα νομοσχέδιο του Υπουργείου 
Οικονομικών, το πρώτο νομοσχέδιο του Υπουργείου το 
δεύτερο έτους της θητείας μας, το οποίο όμως έχει την 
ίδια στόχευση: Τη σύζευξη φορολογικής δικαιοσύνης με 
την τόσο απαραίτητη σε αυτή τη συγκυρία οικονομική 
ανάταξη της χώρας.
Μέχρι τώρα η συζήτηση και στην Επιτροπή αλλά και στην 
Ολομέλεια σε επίπεδο εισηγητών, είναι αναλυτική. Θα 
κάνω μία πολύ συνοπτική ανακεφαλαίωση, υπογραμμί-
ζοντας ορισμένα άρθρα, ορισμένες προβλέψεις του νομο-
σχεδίου, που τις θεωρώ εξαιρετικά κρίσιμες.
Η πρώτη δέσμη παρεμβάσεων του νομοσχεδίου, αφορά 
φορολογικά κίνητρα. Καθιερώνεται ένα ευνοϊκό καθε-
στώς για αλλοδαπούς συνταξιούχους, ώστε να μεταφέ-
ρουν στην Ελλάδα τη φορολογική τους έδρα. Στο εξής το 
εισόδημά τους από το εξωτερικό θα επιβαρύνεται αυτοτε-
λώς και από κάθε πηγή με φόρο μόλις 7%, κάνοντας την 
Ελλάδα πολύ πιο ελκυστική και τα δημόσια έσοδα πολύ 
μεγαλύτερα.
Ευθυγραμμιζόμαστε δηλαδή με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
Ενδεικτικό παράδειγμα, ίσως το καλύτερο παράδειγμα, 
είναι η Πορτογαλία, που έχει χρησιμοποιήσει αντίστοιχα 
εργαλεία για να προσελκύσει ευρωπαίους συνταξιούχους 
οι οποίοι σε προέκταση ενός τέτοιου μέτρου πολλοί έσπευ-
σαν να αγοράσουν και μόνιμη κατοικία στον ευρωπαϊκό 
νότο. Και να περνούν ένα σημαντικό κομμάτι του χρόνου 
τους, όχι κατ’ ανάγκη το καλοκαίρι τους αλλά πολύ συχνά 
και το χειμώνα τους, στη Μεσόγειο.
Κάτι αντίστοιχο θέλουμε να κάνουμε και εμείς στην Ελ-
λάδα και πιστεύω ότι το μέτρο αυτό σε συνέχεια και της 
παρέμβασης που έχουμε κάνει για το non-dom, το οποίο 
αφορά πολύ πιο ευκατάστατους ανθρώπους που θα επι-
λέξουν την Ελλάδα ως φορολογική τους έδρα, θα έχει 
πολύ σημαντικό αναπτυξιακό πρόσημο.

Συνέχεια στη σελ. 16

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ βΟΥΛΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ομιλία πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη στη Βουλή
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Συνέχεια από τη σελ. 15

Ταυτόχρονα θέλω να επισημάνω ότι καταργούμε την 
αυτοτελή φορολόγηση 10% στις γονικές παροχές και 
στις δωρεές. Μειώνουμε τέλη ταξινόμησης των Ι.Χ., 
υβριδικά, ηλεκτρικά ώστε να ανανεωθεί ο στόλος. Και 
φορολογούνται αυτοτελώς πλέον με συντελεστή 15% 
μετοχές που δίνονται δωρεάν από τον εργοδότη ως 
πρόσθετη αμοιβή, ενθαρρύνοντας έτσι τη συμμετοχική 
επιχειρηματικότητα.
Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε αυτή τη διάταξη που είναι 
πάρα πολύ σημαντική για την κοινότητα των startups η 
οποία σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται στη λογική της συμ-
μετοχής των εργαζομένων στο μετοχικό σχήμα της εται-
ρείας, ακριβώς με τέτοιου είδους φορολογικά κίνητρα. 
Μια σημαντική διάταξη την οποία εισάγει το υπουργείο 
Οικονομικών, ανταποκρινόμενοι ως Κυβέρνηση σε ένα 
πάγιο αίτημα της κοινότητας της νεοφυούς επιχειρη-
ματικότητας στη χώρα μας, η οποία παρά τις μεγάλες 
δυσκολίες γνωρίζει τελευταία σημαντική άνθιση. Και 
βέβαια εξαιρούνται από το εισόδημα των εργαζομένων 
τα vouchers εσωτερικού τουρισμού προς υπαλλήλους 
μιας εταιρείας».
Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε στο σημείο αυτό ότι «το 
δεύτερο κύμα ρυθμίσεων δυναμώνει τις πολιτικές θω-
ράκισης του εισοδήματος νοικοκυριών και επιχειρήσε-
ων που δοκιμάζονται από τον κορωνοϊό. Με μοχλό και 
πάλι τη μείωση των φόρων, που τονώνει τη ρευστότη-
τα. Υλοποιείται, έτσι, η ελάφρυνση έως και η εκμηδένιση 
της προκαταβολής φόρου για το 2019, όπως είχαμε 
δεσμευτεί ως κυβέρνηση ότι θα κάνουμε. Ένα σωστό 
μέτρο το οποίο συναντά και την καθολική στήριξη της 
αντιπολίτευσης και απολύτως προφανές, σε μία τόσο 
δύσκολη χρονιά όπου επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέ-
τωπες με πολύ χαμηλότερους τζίρους και προφανώς με 
την προοπτική να μην έχουν καθόλου κερδοφορία εντός 
του 2020. Και βέβαια, απαλλάσσονται από το τέλος επι-
τηδεύματος οι αγρότες που μετρούν πενταετία ένταξης 
στον ΦΠΑ. Όπως και οι παράκτιοι αλιείς των μικρών 
επαγγελματικών σκαφών. Στον υπερμειωμένο συντε-
λεστή ΦΠΑ περνούν επιτέλους τα βιβλία μουσικής, μία 

εκκρεμότητα από το παρελθόν η οποία διορθώνεται. Στο 
μειωμένο 13% τα εισιτήρια των αγώνων. Ενώ, καθώς 
πλήττονται οι μεταφορές, απαλλάσσονται από δασμούς 
στα είδη εξοπλισμού και εφοδιασμού πλοίων».
Επίσης ότι «το τρίτο πλέγμα μέτρων αντιμετωπίζει μία 
διαχρονική πληγή, την αντιμετώπιση φορολογικών δι-
αφορών. Το νομοσχέδιο ενσωματώνει στον πυρήνα του 
σημαντικές ευρωπαϊκές οδηγίες για αντιδικίες σε κοι-
νοτικό επίπεδο, εντάσσοντας τη χώρα μας σε ένα κοινό 
ευρωπαϊκό πλαίσιο αντιμετώπισης της φοροαποφυγής. 
Ενώ ιδρύεται και επιτροπή εξώδικης επίλυσης για δια-
φορές που εκκρεμούν ενώπιον της διοικητικής Δικαι-
οσύνης. Είναι κάτι που τονώνει την ασφάλεια δικαίου, 
αποσυμφορεί τα δικαστήρια και αυξάνει τα δημόσια 
έσοδα.
Τέλος, καινοτομία του νομοσχεδίου αποτελεί και νέος 
μηχανισμός στήριξης των δανειοληπτών. Το σχέδιο «Γέ-
φυρα», που με την καθοριστική συμμετοχή του Δημοσί-
ου θα επιδοτεί για εννέα μήνες στεγαστικά και επιχειρη-
ματικά δάνεια τα οποία έχουν ως εγγύηση την πρώτη 
κατοικία». Για το συγκεκριμένο ζήτημα πρόσθεσε ότι «η 
προστασία της πρώτης κατοικίας του νόμου ΣΥΡΙΖΑ είχε 
λήξει από το Φεβρουάριο του 2019. Έκτοτε άρχισαν να 
σωρεύονται στα δικαστήρια χιλιάδες υποθέσεις, κάτι το 
οποίο συχνά εκμεταλλεύονταν συνειδητοί κακοπληρω-
τές. Ενώ και οι δύο παρατάσεις που η νέα κυβέρνηση 
πέτυχε είχαν τελικά μειωμένη συμμετοχή: Οι αιτήσεις 
για ένταξη στο ευνοϊκό πλαίσιο το οποίο είχε θεσπιστεί 
από την προηγούμενη κυβέρνηση -και το εμείς είχαμε 
στηρίξει- έφτασε μόλις στις 5.000.
Η προστασία, λοιπόν, της πρώτης κατοικίας όπως θε-
σπίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση δεν πέτυχε 
στην πράξη. Αντίθετα, έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι 
τους τελευταίους 12 μήνες ενθαρρύνθηκαν πολύ οι 
απευθείας διακανονισμοί μεταξύ τραπεζών και δανειο-
ληπτών. Και περισσότερα από 270.000 δάνεια, ύψους 
13 δισεκατομμυρίων, τα πιο πολλά από αυτά στεγαστι-
κά, ρυθμίστηκαν με απευθείας συνεννόηση μεταξύ της 
τράπεζας και του δανειολήπτη. Το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ 
αποβλέπει στην αποκατάσταση ενός οριστικού πλαισίου 
για την προστασία της κύριας κατοικίας, αυξάνοντας 

μάλιστα σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων. Γιατί 
στους δανειολήπτες των παλιών ρυθμίσεων, προστίθε-
ται τώρα μια καινούρια κατηγορία. Είναι οι εργαζόμενοι 
ή οι επαγγελματίες από πληγέντες κλάδους. Είναι τα και-
νούρια προβληματικά δάνεια τα οποία δημιουργούνται 
και η ρύθμιση αφορά όλα τα δάνεια, τόσο τα «κόκκινα», 
όσο και αυτά που εξυπηρετούνται κανονικά. Θα επανέλ-
θει για το ζήτημα αυτό, με περισσότερες λεπτομέρειες, 
και ο Υπουργός στην τοποθέτησή του».
Λίγο πριν ολοκληρώσει την πρωτολογία του ο πρω-
θυπουργός τόνισε ότι «οι σημερινές πρωτοβουλίες έρ-
χονται σε μια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη. Αποτελούν 
όμως μόνο έναν κρίκο μιας μεγάλης αλυσίδας παρεμ-
βάσεων στην οικονομία. Με το σύστημα της επιστρε-
πτέας προκαταβολής έχουν ενισχυθεί ως τώρα 140.000 
επιχειρήσεις με ποσό 1,8 δισεκατομμύρια. Το Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας έχει εκταμιεύσει δάνεια ύψους 1,3 
δισεκατομμυρίων σε 9.464 επιχειρήσεις. Και το Ταμείο 
Εγγυοδοσίας έχει διαθέσει 1 δισ. σε 1.829 επιχειρήσεις, 
κυρίως μικρομεσαίες. Μόνο τον Ιούλιο εκταμιεύθηκαν 
σχεδόν 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και πρέπει να σας πω 
ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δει κανείς και την 
κατανομή των επιχειρήσεων που έλαβαν επιστρεπτέα 
προκαταβολή ανά ΔΟΥ. Αυτή η ανάλυση θα δοθεί στη 
δημοσιότητα από την κυβέρνηση. Ωφελημένες είναι οι 
επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, ειδικά στις τουριστικές πε-
ριοχές που έχουν πληγεί περισσότερο. Θα διαπιστώσετε 
ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που έχουν ωφεληθεί 
είναι σημαντικά αυξημένος.
Για πρώτη φορά η κυβέρνηση κατάφερε και στήριξε με 
πραγματική ρευστότητα μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 
η αλήθεια είναι ότι είχαν δυσκολία πρόσβασης στον 
τραπεζικό δανεισμό. Είναι ένα επιτυχημένο πρόγραμμα, 
θα συνεχιστεί, και εφόσον υπάρχει και η ανάγκη -θα το 
κρίνουμε μαζί με το Υπουργείο- υπάρχει πάντα και η δυ-
νατότητα περαιτέρω επέκτασής του.

Συνέχεια στη σελ. 17

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ βΟΥΛΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ομιλία πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη στη Βουλή
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Συνέχεια από τη σελ. 16
      
Περαιτέρω, ο συμψηφισμός του 25% του ΦΠΑ με τις 
μελλοντικές υποχρεώσεις ανακούφισε παραπάνω από 
160.000 επιχειρήσεις. Τους απάλλαξε από την άμεση 
ανάγκη καταβολής ενός ποσού που ξεπερνάει τα 150 
εκατομμύρια. Και η αναστολή των δόσεων στα δάνεια 
έδωσε ανάσα σε 284.000 επιχειρήσεις και νοικοκυριά».
Όπως χαρακτηριστικά πρόσθεσε: «όλα τα παραπάνω 
αποφασίστηκαν για να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα 
και όχι εύκολες εντυπώσεις. Και όπως έχω ξαναπεί πολ-
λές φορές ο προγραμματισμός μας βρίσκεται σε πλήρη 
εξέλιξη κρατώντας πάντα εφεδρείες για κάθε απρόο-
πτο».
Ο πρωθυπουργός έκλεισε την παρέμβασή του με μια ση-
μαντική όπως και ο ίδιος τη χαρακτήρισε ανακοίνωσε, 
με την οποία όπως είπε θα μπορούσε να είχε ξεκινήσει, 
γιατί συνδέεται με μία πρόσφατη εξέλιξη και αφορά κάθε 
συνταξιούχο.
Είπε: «Από το βήμα αυτό, λοιπόν, δηλώνω σήμερα ότι η 
κυβέρνηση θα καταβάλει εφάπαξ, πλήρως και σε όλους 
τους συνταξιούχους της χώρας μέσα στο 2020 τα ανα-
δρομικά ποσά που δικαιούνται βάσει της απόφασης του 
Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η κυβέρνηση συμμορφώνεται με τις δικαστικές απο-
φάσεις, όπως είχαμε δεσμευτεί ότι θα κάνουμε. Μιλάμε 
για ένα ποσό ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, αφο-

ρά κύριες συντάξεις -το τονίζω- κύριες συντάξεις του 
ιδιωτικού τομέα, δικαίωμα το οποίο επεκτείνεται όμως 
και στους συνταξιούχους του Δημοσίου. Συνολικά ωφε-
λημένοι θα είναι λίγο παραπάνω από 2,5 εκατομμύρια 
συνταξιούχοι συμπολίτες μας. Είναι μια κίνηση που με 
ειλικρίνεια και σεβασμό απευθύνει η κυβέρνηση προς 
τους απόμαχους της δουλειάς, οι οποίοι γνωρίζουμε 
πολύ καλά ότι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία καλούνται 
να στηρίξουν τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους.
Με την ίδια όμως ειλικρίνεια και με την ίδια τόλμη που η 
κυβέρνηση εφάπαξ θα εκταμιεύσει αυτό το ποσό πριν το 
τέλος του έτους, είμαι υποχρεωμένος να πω ότι η συγκε-
κριμένη δαπάνη αγγίζει τα όρια των δημοσιονομικών 
δυνατοτήτων του τόπου. Δεν υπάρχουν λοιπόν περιθώ-
ρια για ικανοποίηση πρόσθετων αιτημάτων αυτού του 
είδους. Η αλήθεια είναι ότι οι συνταξιούχοι μας δεν χτυ-
πήθηκαν όσο άλλες κατηγορίες από την πανδημία. Προ-
στατεύτηκαν πλήρως και η πολιτεία οφείλει να κρατά 
δημοσιονομικές ισορροπίες, να εξετάζει προφανώς και 
τη βιωσιμότητα του χρέους αλλά και να κρατά εφεδρείες 
σε κάθε δύσκολη στιγμή.
Ενδεχομένως να υπάρχουν αιτιάσεις, πλειοδοσίες, 
παροτρύνσεις να αυξηθεί αυτό το ποσό ώστε να κα-
λυφθούν δώρα, επικουρικές συντάξεις. Θέλω όμως να 
απευθυνθώ εδώ πέρα στους συνταξιούχους. Να τους 
πω ότι η ενίσχυση με ένα εφάπαξ ποσό ύψους 1,4 δι-
σεκατομμυρίων αποτελεί μία πολιτική επιλογή και θέλω 

αυτή η απόφαση να εκτιμηθεί, και να εκτιμηθεί λαμβά-
νοντας υπόψη συνολικά την κατάσταση η οποία βρίσκε-
ται η χώρα. Δεν υπάρχουν περιθώρια άλλων παροχών.
Οτιδήποτε διαφορετικό θα ήταν άδικο, θα ήταν άδικο για 
τους ανέργους, θα ήταν άδικο για τους εργαζόμενους, 
ο κόπος των οποίων χρηματοδοτεί το ασφαλιστικό σύ-
στημα. Θα ήταν άδικο για τις επόμενες γενιές.
      Άδικο, λοιπόν, και για το σύνολο της κοινωνίας που 
αντιμετωπίζει με ενότητα, ομοψυχία και με επιτυχία 
τολμώ να πω τόσες αλλεπάλληλες προκλήσεις, από τα 
γεγονότα στον Έβρο και την πανδημία μέχρι τη διεθνή 
οικονομική αναταραχή και την επιθετική συμπεριφο-
ρά των γειτόνων μας. Γιατί το αξιόμαχο των Ενόπλων 
Δυνάμεων οφείλουμε να το κρατάμε ψηλά, οφείλουμε 
όμως και να το χρηματοδοτούμε, ειδικά σε περιόδους 
όπως αυτές που διανύουμε».
Και ολοκλήρωσε ως εξής: «Ο επίλογος μου, λοιπόν, κύ-
ριε Πρόεδρε, θα είναι αισιόδοξος. Παρά τις δυσκολίες, 
παρά τα πολλά εμπόδια, η Ελλάδα εξακολουθεί να βα-
δίζει στο μονοπάτι της προόδου σε όλα τα επίπεδα. Το 
αποδείξαμε επί ένα χρόνο, το αποδεικνύουμε καθημερι-
νά. Γιατί έχουμε μία κοινωνία ενωμένη, ένα κράτος που 
διαρκώς εκσυγχρονίζεται υπέρ του πολίτη, μία κυβέρ-
νηση που ξέρει και μπορεί, που εργάζεται με σχέδιο και 
φέρνει αποτελέσματα. Και αυτό το αποτέλεσμα υπηρετεί 
και το σημερινό νομοσχέδιο, το οποίο και σας καλώ σή-
μερα να ψηφίσετε».

«Η εικόνα της ελληνικής οικονομίας είναι εξαιρετικά 
ανησυχητική», τόνισε -σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο Αλέξης 
Τσίπρας κατά την έναρξη της ομιλίας του και ζήτησε 
να μην γίνεται «προσπάθεια ωραιοποίησης της κατά-
στασης. Έχει επιπτώσεις που χτύπησαν εξαιρετικά τις 
οικονομίες όλων των χωρών». «Η ελληνική οικονομία 
βρίσκεται σε πτωτική πορεία 12 μήνες τώρα. Οι επιπτώ-
σεις από το lockdown στην Ελλάδα θα είναι ισχυρές», 
ανέφερε χαρακτηριστικά. «Παραδώσαμε την οικονομία 
με σχεδόν τρία χρόνια συνεχούς και σταθερής αναπτυ-
ξιακής πορείας. Κάθε τρίμηνο, από το τρίτο του 2016 

μέχρι και το δεύτερο τρίμηνο του 2019, το ΑΕΠ της 
χώρας αυξανόταν διαρκώς. Η κυβέρνηση της ΝΔ κατά-
φερε, το τέταρτο τρίμηνο του 2019, πριν την πανδημία, 
να πετύχει τη χειρότερη οικονομική επίδοση σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε. Στη συνέχεια κατηγόρησε 
την κυβέρνηση ότι είπε «πολλά λόγια υπέρ της μεσαίας 
τάξης και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας αλλά 
στην πράξη εργαστήκατε μόνο υπέρ συγκεκριμένων 
συμφερόντων, φίλων και γνωστών». Ο κ. Τσίπρας συνέ-
χισε λέγοντας ότι η κυβέρνηση «έχει σκιαγραφήσει ένα 
σενάριο που κανείς άλλος στην Ευρώπη και διεθνώς δεν 

τολμά να το ισχυριστεί σοβαρά. Τι λέτε; «Η κρίση θα εί-
ναι σύντομη και θα ακολουθήσει άμεσα ισχυρή ανάκαμ-
ψη το 2021». «Καμία πρόβλεψη διεθνούς οργανισμού δε 
λέει ότι η ανάκαμψη θα καλύψει την ύφεση», εξήγησε 
και πρόσθεσε: «Με βάση τις πιο σημαντικές προβλέψεις 
διεθνώς, ούτε στο τέλος του 22 δε θα έχουμε ανακτήσει 
το χαμένο έδαφος. Όλοι, βλέπουν αυτές τις προβλέψεις 
και σχεδιάζουν μακροπρόθεσμα. Προσπαθούν να εξετά-
σουν όλα τα ενδεχόμενα αρνητικά σενάρια». 
Συνέχεια στη σελ. 18

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ βΟΥΛΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ομιλία πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη στη Βουλή: Η κυβέρνηση πρόκειται να καταβάλει εφάπαξ μέχρι το τέλος του χρόνου τα 
αναδρομικά για τις κύριες συντάξεις στους συνταξιούχους

Έντονη κριτική του Αλ. Τσίπρα στην κυβέρνηση για την οικονομία, τα αναδρομικά των συνταξιούχων, την πρώτη κατοικία και τις τράπεζες
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Συνέχεια από τη σελ. 17

Παράλληλα, o Tσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι 
«ξορκίζουν το κακό, μην τυχόν και σας χαλάσει το αφή-
γημα και της επιτυχίας. Αντιμετωπίζετε την κρίση που 
θα πέσει στα κεφάλια της μεσαίας τάξης και των εργαζο-
μένων, ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Δεν πήρατε 
γενναία εμπροσθοβαρή μέτρα στην πρώτη φάση της παν-
δημίας». «Δεν έχετε σχέδιο, πέρα από μπαλώματα για την 
επόμενη φάση μετά το lockdown. Και όταν πια η ύφεση 
θα αγγίξει δυσθεώρητα επίπεδα, θα έρθετε να πείτε στον 
ελληνικό λαό: Ετοιμαστείτε για μερικά χρόνια λιτότητας 
ακόμα γιατί φταίει η πανδημία», είπε συνεχίζοντας την 
επίθεση. Σε ό,τι αφορά τα αναδρομικά που θα δοθούν σε 
όλους τους συνταξιούχους που εξήγγειλε ο πρωθυπουρ-
γός, τόνισε ότι δεν ήταν «πολιτική επιλογή» να τα δώσουν 
«όπως είπατε», αλλά «υποχρέωσή σας». «Οφείλετε να τα 
δώσετε, βάσει της απόφασης της Δικαιοσύνης». Να δοθεί 
στη δημοσιότητα η έκθεση Πισσαρίδη Ο πρόεδρος του 
ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε από τον κ. Μητσοτάκη να φέρει άμεσα στη 
δημοσιότητα την έκθεση Πισσαρίδη και να θέσει έγκαιρα 
στο δημόσιο διάλογο και σε ουσιαστική συζήτηση στη 
Βουλή τις προτάσεις και τις προβλέψεις του αναπτυξιακού 
πλάνου. «Κυριακή κοντή γιορτή, πρέπει να δώσετε στη 
δημοσιότητα τους σχεδιασμούς σας. Και αν το σχέδιό σας 
σημαίνει λιτότητα για τους πολλούς, περικοπές και μνημο-
νιακές μεταρρυθμίσεις, χωρίς τυπικά να έχουμε μνημόνια, 
να γνωρίζετε ότι οι επιχορηγήσεις αυτές που θα πάρουμε 
τελικά, δεν είναι ικανές από μόνες τους να δημιουργήσουν 
προϋποθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης». Αναφερόμενος στο 
αποτέλεσμα της Συνόδου Κορυφής, είπε ότι τους προ-
βλημάτισε βαθιά: «η αλλαγή της αναλογίας ανάμεσα στις 
επιχορηγήσεις και στο δανεισμό, σε βάρος των επιχορη-

γήσεων, αποτελεί εξαιρετικά αρνητική είδηση. Η αποδοχή 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των θέσεων των χωρών 
του πλούσιου Βορρά, τόσο για μείωση των επιχορηγήσε-
ων όσο όμως και για δικαίωμα φρένου στην εκταμίευσή 
τους αν δεν πληρούνται σκληροί όροι και προϋποθέσεις, 
δεν αφήνουν περιθώριο για πανηγυρισμούς αλλά για 
βαθύ προβληματισμό», σημείωσε. Για την προστασία 
της πρώτης κατοικίας Ο κ. Τσίπρας στάθηκε στο ζήτημα 
της προστασίας της πρώτης κατοικίας, σημειώνοντας ότι 
την περίοδο 2015-2019, επιτεύχθηκε σημαντική πρό-
οδος με την αναμόρφωση της σχετικής νομοθεσίας, με 
αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα ουσιαστικό και διευ-
ρυμένο «οπλοστάσιο» αντιμετώπισης του ζητήματος. «Το 
πλαίσιο που διαμορφώθηκε περιέλαβε πλήθος ευνοϊκών 
ρυθμίσεων για τους εργαζόμενους, τους επαγγελματίες, 
τις μικρές επιχειρήσεις και τους οικονομικά αδύναμους 
πολίτες», είπε και απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ανα-
ρωτήθηκε: «Εσείς τι έχετε κάνει ένα χρόνο τώρα; Έχετε 
εξαγγείλει ένα νέο πτωχευτικό πλαίσιο, το οποίο φαίνεται 
ότι θα είναι η ταφόπλακα για τη προστασία της πρώτης 
κατοικίας και μας παρουσιάζετε ένα σχέδιο «γέφυρα», 
αποφεύγοντας ωστόσο να μας πείτε, τι θα συνδέει αυτή η 
γέφυρα. Ποια θα είναι, δηλαδή, η επόμενη ημέρα για την 
προστασία της κύριας κατοικίας. Για να πούμε τα πράγμα-
τα με το όνομα τους, η ρύθμιση που φέρνετε σήμερα δεν 
αποτελεί πλαίσιο προστασίας. Η μεγάλη πλειοψηφία των 
οφειλετών θα περάσει κάτω από τη γέφυρα». «Καταθέ-
τουμε λοιπόν σήμερα με τροπολογία, το αναγκαίο πλαίσιο 
για να αποτρέψουμε αυτή τη προοπτική. Πρόταση που θα 
μπορούσε να λειτουργήσει ως πραγματική γέφυρα, για 
ένα νέο πλαίσιο που θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά 
και ολοκληρωμένα το πρόβλημα και θα δίνει λύσεις και 
ανακούφιση στα δοκιμαζόμενα νοικοκυριά και επαγγελ-

ματίες. Μπροστά στις χιλιάδες επιχειρήσεις και νοικοκυριά 
που βρίσκονται ήδη ή θα βρεθούν σύντομα στα πρόθυρα 
“ασφυξίας”, είναι αναγκαίο όχι να άρετε τη προστασία 
της α’ κατοικίας αλλά να διευρύνετε το πλαίσιο για την 
προστασία της. Πλαίσιο που θα εκτείνεται χρονικά μέχρι 
το τέλος του 2020 και θα περιλαμβάνει αυξημένη κρατική 
επιδότηση για τους δανειολήπτες εκείνους που ανήκουν 
σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες». Απευθυνόμενος εκ νέου 
στον κ. Μητσοτάκη τον κάλεσε να πάρει θέση: «Με ποιους 
είστε; Με τη κοινωνία και τα ανάγκες της ή με τις τράπεζες 
και τα τραπεζικά στελέχη με τους υψηλούς μισθούς. Οι 
τράπεζες επιθυμούν διακαώς τους πλειστηριασμούς. Την 
ίδια στιγμή που δε χρηματοδοτούν την ελληνική οικονο-
μία. Και εσείς τους χαρίζεστε σε όλα». «Φέρατε ένα νομο-
σχέδιο με φορολογικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα ενισχύ-
σουν -λέτε- την αναπτυξιακή διαδικασία της ελληνικής 
οικονομίας. Και αντί να πιέσετε τις τράπεζες και τα στελέχη 
τους να ανοίξουν επιτέλους τις κάνουλες της ρευστότητας 
προς τις πληττόμενες επιχειρήσεις, αντί να τις πιέσετε να 
διαθέσουν τα δισ. ευρώ που έχουν δανειστεί από την ΕΚΤ 
για τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, 
έρχεστε σήμερα και επιβραβεύετε τα τραπεζικά στελέχη, 
τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και τους μετόχους 
των τραπεζών για το «έργο» τους». «Αυτοί λοιπόν είστε. 
Δώρα στους τραπεζίτες. Φορολογικές εκπτώσεις στους 
πλούσιους και για τους πολλούς φτώχεια, μειώσει μισθών 
και πλειστηριασμοί της πρώτης κατοικίας. Αλλά σύντομα 
κε Μητσοτάκη τόσο η μεσαία τάξη που εξαπατήσατε, όσο 
και η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που στενάζει θα κα-
ταλάβει πιο είναι το σχέδιό σας και για ποιους δουλεύετε», 
κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ βΟΥΛΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Έντονη κριτική του Αλ. Τσίπρα στην κυβέρνηση 

Με στόχο την ενίσχυση της οικονομίας, την τόνωση της 
ανάπτυξης και την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των 
πολιτών, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
και Απλούστευσης Διαδικασιών του υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης, ξεκινά συνεργασία με τον Οργανισμό 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), όπως 
μεταδίδει το ΑΠΕ.
 Στο πλαίσιο της τεχνικής υποστήριξης της χώρας από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπεγράφη συμφωνία που επιτρέπει 
τη μεταφορά της υψηλής τεχνογνωσίας και εμπειρίας του 
ΟΟΣΑ σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών.

  Οι άξονες της συνεργασίας είναι:
1. Η σύσταση και ενεργοποίηση του Παρατηρητηρίου 
Γραφειοκρατίας, το οποίο θα αποτελέσει έναν μόνιμο μη-
χανισμό μέτρησης και μείωσης της γραφειοκρατίας στη 
χώρα.
2. Η ενδυνάμωση του Εθνικού Προγράμματος Απλού-
στευσης των Διαδικασιών, το οποίο αποτελεί την κεντρική 
πολιτική για τη μείωση της γραφειοκρατίας στη χώρα.
 Προς την κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού 
του κράτους, η  συνεχής και σταθερή μείωση των διοικη-
τικών βαρών μέσω της απλούστευσης και ψηφιοποίησης 
των διαδικασιών, αποτελεί βασικό παράγοντα για την 

ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας, τη δημιουρ-
γία νέων θέσεων εργασίας, την προσέλκυση επενδύσεων 
αλλά και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών 
προς τους θεσμούς.
 Υπενθυμίζεται ότι η μείωση διοικητικών βαρών, η οποία 
προέκυψε από την προηγούμενη συνεργασία του Ελλη-
νικού Κράτους με τον ΟΟΣΑ το 2014, απέφερε κέρδη της 
τάξεως των 500 εκατ. ευρώ.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥβΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΟΣΑ
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«Η αντιμετώπιση της υπερχρέωσης νοικοκυριών και επι-
χειρήσεων αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της 
κυβέρνησης της ΝΔ και του πρωθυπουργού», ανέφερε, 
μιλώντας στη Βουλή, ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας 
Τσιάρας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Ο διάλογος μετα-
ξύ των συναρμόδιων υπουργείων για την κατάρτιση ενός 
νέου θεσμικού πλαισίου ρύθμισης χρεών, πτώχευσης των 
φυσικών και των νομικών προσώπων και ταυτόχρονης 
απαλλαγής τους από χρέη, έχει ανοίξει. Πολύ σύντομα θα 
έχουμε ένα νέο ενιαίο πλαίσιο για την αφερεγγυότητα των 
φυσικών και νομικών προσώπων. Με αυτόν τον τρόπο η 
κυβέρνηση δείχνει ότι είναι συνεπής, όχι μόνο σε βασικές 
υποχρεώσεις της χώρας αλλά και στην αυτονόητη υπο-
χρέωση να προστατεύσει τους πολίτες και να δημιουρ-
γήσει ένα πραγματικό κράτος δικαίου», είπε ο κ. Τσιάρας. 
   Ο υπουργός Δικαιοσύνης είχε κληθεί να απαντήσει σε 
επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης 
Κωνσταντίνου Μπούμπα που κατήγγειλε μεροληψία του 
δικαστικού συστήματος, κατά των δανειοληπτών που 
επιθυμούν να υπαχθούν στο διάδοχο σχήμα του Νόμου 
Κατσέλη».
   «Θέλω να σας υποβάλω ένα ρητορικό ερώτημα. Πρέ-
πει να υπάρχει απόλυτη προστασία της πρώτης κατοι-
κίας και για τον πλούσιο και τον φτωχό; Αυτό πρέπει να 
το απαντήσετε ως εποικοδομητική αντιπολίτευση. Εμείς 
θέλουμε να προστατεύσουμε αυτούς που πραγματικά 
έχουν ανάγκη. Γι΄αυτό επεκτείναμε το πλαίσιο προστασίας 

πρώτης κατοικίας μέχρι και σήμερα, το οποίο με απόφαση 
της προηγούμενης κυβέρνησης που έληγε 31 Δεκεμβρί-
ου 2019», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης και πρόσθεσε: 
«Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, διαπιστώ-
θηκε ότι υπάρχουν υποθέσεις του Ν.3869/2010 οι οποίες 
είναι σε εκκρεμότητα, προσδιορισμένες για δικασίμους 
μετά 1.1.2021 και δίνονται σήμερα ημερομηνίες για μετά 
το 2027. Αν ληφθεί υπόψη ότι αυτές οι εκκρεμείς αιτή-
σεις έχουν υποβληθεί προ του 2015, γίνεται αντιληπτό 
ότι είμαστε αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα που δεν 
υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη σε σχέση με τη διάρκεια 
της δίκης, η οποία υπερβαίνει τις επιταγές της ευρωπαϊκής 
πραγματικότητας».
   Το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση και το υπουργείο 
Δικαιοσύνης, είπε ο Κώστας Τσιάρας, «είναι πώς μπορού-
με να επισπεύσουμε την εκδίκαση των αιτήσεων του Ν. 
3869/2010, οι οποίες εκκρεμούν εδώ και πάρα πολύ και-
ρό. Γι΄αυτό έχουμε ολοκληρώσει ένα πλαίσιο ρυθμίσεων, 
το οποίο δεν καταφέραμε να το θέσουμε υπόψη του κοι-
νοβουλίου αυτές τις ημέρες αλλά θέλω να πιστεύω ότι με 
το που θα ξανανοίξει η Βουλή μετά τις ολιγοήμερες διακο-
πές λόγω θέρους, θα μπορέσουμε να φέρουμε ρυθμίσεις 
για την ταχύτερη εκδίκαση των υποθέσεων του νόμου 
Κατσέλη, οι οποίες όμως δεν θα επηρεάσουν τα δικαιώ-
ματα των δανειοληπτών». 
   Όπως τόνισε ο υπουργός, με αυτό τον τρόπο θα είναι δυ-
νατό να σταματήσει μια μακροχρόνια εκκρεμότητα εξαιτί-

ας της οποίας οι μεν καλόπιστοι δανειολήπτες τελούν υπό 
καθεστώς επαχθούς ιδιότυπης ομηρίας, οι δε στρατηγικοί 
κακοπληρωτές τελούν σε καθεστώς μη ανεκτής, από την 
έννομη τάξη, οιωνεί προστασίας. 
   «Μην νομίζετε ότι είναι τόσο μικρό το ποσοστό των 
στρατηγικών κακοπληρωτών, όπως θέλουμε να πιστεύ-
ουμε. Οφείλουμε όμως, γιατί αυτό σημαίνει κράτος δικαί-
ου, να διασφαλίσουμε την ταχύτερη εκδίκαση των υπο-
θέσεων, που σε κάποιες περιπτώσεις, οι συζητήσεις τους 
έχουν προσδιοριστεί και μετά το 2027. Εμείς θέλουμε να 
εξασφαλίσουμε τον δανειολήπτη που δικαιούται την προ-
στασία του νόμου και θέλουμε ο φυσικός δικαστής εντός 
ευλόγου χρόνου, όπως επιτάσσει η ευρωπαϊκή συνθήκη 
για τα δικαιώματα του ανθρώπου, να μπορεί να δημι-
ουργήσει συνθήκες εύλογης διάρκειας της δίκης», είπε ο 
κ. Τσιάρας και πρόσθεσε: «Η προηγούμενη κυβέρνηση 
είχε αναλάβει την υποχρέωση όλα αυτά να τα τελειώσει, 
δηλαδή να εκμηδενίσει τις εκκρεμείς υποθέσεις του νόμου 
Κατσέλη, ως το Δεκέμβριο του 2021. Σε αυτή την υποχρέ-
ωση είμαστε αποφασισμένοι να ανταποκριθούμε για την 
προστασία και την αξιοπιστία της χώρας μας και την απο-
τελεσματική προστασία των δανειοληπτών».
    Ο υπουργός ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία ότι 
θα υπάρξει ενίσχυση των ειρηνοδικείων, με όλα τα πρό-
σφορα μέσα, προκειμένου να ανταποκριθούν σε αυτές τις 
υποχρεώσεις τους. 

Επενδυτικά κεφάλαια της Brevan Howard καθώς και ο συ-
νιδρυτής της εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων, Τρύφων 
Νάτσης και η σύζυγός του, Δέσποινα Νάτση είναι –σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ- οι επενδυτές που απέκτησαν τις μετο-
χές της Lamda Development, οι οποίες πουλήθηκαν τις 
περασμένες ημέρες από την εταιρεία Consolidated Lamda 
Holdings (CLH), στο πλαίσιο της εξόδου της Μαριάννα Λά-
τση από την εισηγμένη εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων και 
από το έργο στο Ελληνικό.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Lamda Development 
Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακι-
νήτων, «σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστη-
ρίου Αθηνών, το Νόμο 3556/2007 και τον Κανονισμό 
596/2014/ΕΕ, έκαστος όπως ισχύει, ότι σύμφωνα με την 
από 27 Ιουλίου 2020 TR1 γνωστοποίηση, που υπέβαλε 
η εταιρεία Brevan Howard Capital Management Limited 
(BHCML), η οποία έχει έδρα στο Jersey, είναι αδειοδο-
τημένη και ρυθμίζεται από την Jersey Financial Services 

Commission, οι ακόλουθα αναφερόμενοι, Brevan Howard 
TN Macro Master Fund Limited (BTN), Brevan Howard 
Master Fund Limited (BHM) και Brevan Howard Multi-
Strategy Master Fund Limited (BMS) και κος Τρύφων 
και κα Δέσποινα Νάτση κατείχαν την 24 Ιουλίου 2020 
συνολικά 11,233,029 κοινές μετοχές με δικαιώματα ψή-
φου στην Εταιρεία, ήτοι, 6,36% του συνόλου μετοχών 
και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. «Στην ως άνω 
γνωστοποίηση διευκρινίζεται ότι η BHCML διαχειρίζεται 
τα κεφάλαια BHM, BTN και BMS, τα οποία συνολικά την 
24 Ιουλίου 2020 είχαν στην κυριότητά τους 2,8291% 
των δικαιωμάτων ψήφου, ενώ ο κος Τρύφων Νάτσης και 
κα Δέσποινα Νάτση είχαν στην κυριότητά τους κατά την 
ως άνω ημερομηνία 3,5267% των δικαιωμάτων ψήφου 
στην Εταιρεία. 
Οι κος Τρύφων Νάτσης και κα Δέσποινα Νάτση συνδέ-
ονται με την BHCML, ώστε αθροιζόμενα ο έλεγχος και 
ιδιοκτησία από την BHCML και τον κο Τρύφωνα Νάτση 

και την κα Δέσποινα Νάτση ξεπέρασε το όριο, που πρέ-
πει να γνωστοποιηθεί. Τα BHM, BTN και BMS κεφάλαια 
έχουν έδρα στα Cayman Islands με δικά τους διοικητικά 
συμβούλια. Το κάθε ένα από αυτά έχει ως δικαιούχους 
άλλα τροφοδοτικά κεφάλαια, ένα στα Cayman Islands και 
ένα στο Delaware. Αυτά τα τροφοδοτικά κεφάλαια, που 
έχουν κοινά διοικητικά συμβούλια με τα κεφάλαια BHM, 
BTN και BMS, έχουν ως δικαιούχους τους επενδυτές των 
τροφοδοτικών κεφαλαίων. Τα κεφάλαια BHM, BTN και 
BMS έχουν διορίσει ως διαχειριστή τους την BHCML. Τα 
φυσικά πρόσωπα κος Τρύφων Νάτσης και κα Δέσποινα 
Νάτση έχουν στην κυριότητά τους μέσω του κοινού λο-
γαριασμού μετοχές της εταιρείας. Ο κος Τρύφων Νάτσης 
είναι συνιδρυτής της Brevan Howard και ασκεί διακριτική 
ευχέρεια όσον αφορά στις επενδύσεις των κεφαλαίων 
BHM, BTN και BMS», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Κ. ΤΣΙΑΡΑΣ: Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ βΑΣΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΚΥβΕΡΝΗΣΗΣ 

 ΝΕΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΣΤΗΝ laMda dEVElOPMENt
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Η ελληνική οικονομία θα λάβει μεγάλη ώθηση τα επόμενα 
χρόνια από το σχέδιο ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Next Generation EU), που συμφωνήθηκε τον Ιούλιο, δήλωσε 
–σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, 
Γιάννης Στουρνάρας, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του 
Bloomberg. 
Οι πρώτες εκτιμήσεις της ΤτΕ δείχνουν ότι τα 32 δισ. ευρώ που 
πρόκειται να λάβει η Ελλάδα από το ευρωπαϊκό σχέδιο ανά-

καμψης θα αυξάνουν τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας της 
κατά 2% κατά μέσο όρο την περίοδο 2021-2026. «Ήταν κάτι 
απρόσμενο», δήλωσε ο κεντρικός τραπεζίτης, προσθέτοντας 
ότι «πρόκειται να έχει πολύ θετικό αντίκτυπο στην οικονομία». 
«Κάναμε ορισμένους υπολογισμούς στην Τράπεζα της Ελ-
λάδος. Για τα επόμενα έξι χρόνια, η αύξηση του ΑΕΠ θα είναι 
περίπου 2% μεγαλύτερη από τον αριθμό που είχαμε έως 
τώρα. Επομένως, πρόκειται να αναθεωρηθούν οι στόχοι για 

την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια», σημείωσε. Ο κ. Στουρνάρας 
πρόσθεσε ότι για να υπάρχει το όφελος αυτό έχει μεγάλη ση-
μασία το πώς θα διατεθεί η βοήθεια. Η πρόκληση τώρα είναι 
να μεταρρυθμιστεί το κράτος, ώστε η Ελλάδα να μπορεί να 
απορροφήσει τους πόρους «με τον σωστό τρόπο, έχοντας τον 
μέγιστο αντίκτυπο στην ανάπτυξη. Δεν αρκεί να δαπανήσεις τα 
χρήματα. Πρέπει να συνδυάσουμε αυτή την επένδυση με διαρ-
θρωτικές μεταρρυθμίσεις», τόνισε ο διοικητής. 

Παραμένει το ποσοστό του 30% του εισοδήματος και έως 
20.000 ευρώ δαπανών που πρέπει να πραγματοποιηθούν με 
«πλαστικό χρήμα», προκειμένου ο φορολογούμενος να απο-
φύγει το «πέναλτι» κατά την εκκαθάριση της δήλωσης. Αυτό 
αναφέρει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- απόφαση του υφυπουργού 
Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου, καθώς, σύμφωνα 
με παράγοντες του υπουργείου, διαπιστώθηκε, ειδικά στην κα-
ραντίνα, αύξηση της κατανάλωσης με ηλεκτρονικά μέσα πλη-
ρωμής, οπότε καλύπτεται το συγκεκριμένο ποσοστό. Παράλ-
ληλα, ισχύει για συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων 
η απαλλαγή από την υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών 
με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η απαίτηση προσκόμισης 
των αποδείξεων. 
    Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμ-
βάνονται το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, το ποσό 
της διατροφής που δίδεται από τον φορολογούμενο στον/στην 
διαζευγμένο/-η σύζυγο ή σε μέρος συμφώνου συμβίωσης ή/
και σε εξαρτώμενο τέκνο του, εφόσον αυτό καταβάλλεται με 
ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Επιπλέον, δεν περιλαμβάνεται 
το εισόδημα που προκύπτει από την προστιθέμενη διαφορά 
τεκμηρίων. Για τον φορολογούμενο, του οποίου είναι κατασχε-
μένοι ένας ή περισσότεροι λογαριασμοί- πλην του ακατάσχετου 
λογαριασμού-, οποτεδήποτε έως την 31η Δεκεμβρίου του 
οικείου φορολογικού έτους, το όριο των δαπανών που πρέπει 
να καταβληθούν με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής 
εντός του φορολογικού έτους περιορίζεται στις 5.000 ευρώ.
    Επίσης, στην περίπτωση που οι δαπάνες, που έχουν πραγμα-
τοποιηθεί εντός του εκάστοτε φορολογικού έτους και αφορούν 
σε καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και 
ΕΝΦΙΑ, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης αυτών, δανειακές 
υποχρεώσεις προσωπικές ή επαγγελματικές προς χρηματοπι-
στωτικά ιδρύματα (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) και για ενοί-
κια, υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος, τότε 
το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται στο 20%, υπό 
την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω δαπάνες έχουν καταβληθεί με 

ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Στα ενοίκια περιλαμβάνεται το 
ποσό που καταβάλλεται για ενοίκιο κύριας ή/και δευτερεύου-
σας κατοικίας του φορολογούμενου, επαγγελματικής στέγης, 
καθώς και το ποσό που καταβάλλεται για ενοίκιο κατοικίας των 
εξαρτώμενων τέκνων του που φοιτούν σε άλλη πόλη.
    Από την υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών με ηλε-
κτρονικά μέσα πληρωμής- και δεν απαιτείται να προσκομίσουν 
αποδείξεις- απαλλάσσονται οι ακόλουθες κατηγορίες φορολο-
γουμένων:
    (i) Φορολογούμενοι που έως το τέλος του εκάστοτε φορολογι-
κού έτους έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας 
τους.
    (ii) ‘Ατομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
    (iii) Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.
    (iv) Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, που υποχρεούνται σε 
υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.
    (v) Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρε-
τούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας 
που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή. 
    (vi) Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορο-
λογίας εισοδήματος.
    (vii) Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία 
τους.
    (viii) Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με 
πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω 
των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, 
εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους. 
    (ix) Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισο-
δήματος Αλληλεγγύης.
    (x) Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακρο-
χρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).
    (xi) Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κα-
τάστημα.
    (xii) Οι φυλακισμένοι.
    Ως γνωστόν, στις δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα περιλαμβάνε-

ται μια ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών, και ειδικότερα: 
Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, Αλκοολούχα ποτά και κα-
πνός, Ένδυση και υπόδηση, Στέγαση (εξαιρουμένων των ενοι-
κίων), Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, Υγεία, 
Μεταφορές (εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας 
και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων), Επικοινω-
νίες, Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες (εξαιρουμένης της 
αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών), Εκπαίδευση, 
Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια και άλλα αγαθά και υπηρεσίες.
    Το ποσό των δαπανών που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά 
μέσα πληρωμής, δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από 
κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση κοινής δή-
λωσης φορολογίας εισοδήματος, όπου καλύπτεται το απαιτού-
μενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δύο συζύγων 
ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό 
δύναται κατά τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος να με-
ταφερθεί στον άλλον σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμ-
βίωσης για τυχόν κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών. 
Στην κοινή δήλωση, όταν ένας εκ των δυο συζύγων ή μερών 
συμφώνου συμβίωσης ανήκει στα πρόσωπα των περιπτώσε-
ων για τα οποία δεν απαιτείται η πραγματοποίηση δαπανών με 
ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και εφόσον πραγματοποιεί δα-
πάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, τότε το δηλωθέν ποσό 
των δαπανών του δύναται κατά τον προσδιορισμό του φόρου 
να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου 
συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμενου πο-
σού δαπανών.
    Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο 
ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, τότε ο φόρος 
που προκύπτει προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει 
από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δη-
λωθέντος ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, 
πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή 22%.

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Ο ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 2% ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΣ 
Τα επόμενα έξι χρόνια λόγω των πόρων του ταμείου ανάκαμψης  

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ 30% ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΩΣ 20.000 ΕΥΡΩ ΔΑΠΑΝΩΝ 
Που πρέπει να πραγματοποιηθούν με «πλαστικό χρήμα»





 ανοίγει πανιά, για να γίνει επιχείρηση
Εδώ η   δέα σου

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

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

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

Από την ιδέα στο prototype: 5 κατηγορίες

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

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

Θαλάσσια 
Bιοτεχνολογία
[Marine 
Biotechnology]

Παράκτιος 
και Θαλάσσιος 
Τουρισµός 
[Coastal and 
Maritime Tourism] 

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

Θαλάσσια
Επιτήρηση
[Maritime 
Surveillance]

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

1
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ΕΛΙΓΜΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΟ

ΕΝΦΙΑ : ΟΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΑ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

 

h ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ  :  1-3                                        30/07/2020

www.in.gr

 Η δημοσιονομική στενότητα και οι πιέσεις που ασκεί η 
πανδημία στον Κρατικό Προϋπολογισμό οδηγούν σε 
περικοπή των αναδρομικών αποδοχών που προσδο-
κούσαν να λάβουν οι συνταξιούχοι μετά την απόφαση 
του Συμβουλίου της Επικράτειας και ανοίγει ο δρόμος για 
νέο κύκλο προσφυγών. Με την κυβερνητική απόφαση 
που ανακοίνωσε στη Βουλή ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης, θα χορηγηθούν εφάπαξ εντός του 2020 τα 
αναδρομικά μόνο για τις κύριες συντάξεις και όχι τα ανα-
δρομικά που αφορούν τις περικοπές των Δώρων και των 
επικουρικών συντάξεων.
Έτσι, το δημοσιονομικό βάρος περιορίζεται από τα 4 δισ. 
ευρώ, που είναι το κόστος της απόδοσης του συνόλου 
όλων των αναδρομικών και για το σύνολο των συνταξι-
ούχων, σε 1,4 δις. ευρώ. Μάλιστα, όπως έχει αποκαλύψει 
η «Ν», το ποσό αυτό θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό 
του 2020, ώστε να μην επιβαρυνθούν οι προϋπολογισμοί 
του 2021 και των επόμενων ετών.
Πηγές του υπουργείου Εργασίας, εξηγώντας τη μη από-
δοση των αναδρομικών ποσών που αντιστοιχούν στις 
επικουρικές και στα Δώρα, ανέφεραν ότι «τα δημοσιο-
νομικά περιθώρια του κράτους δεν είναι απεριόριστα. 
Και ειδικά σε μια περίοδο πρωτόγνωρης κρίσης, εξαιτίας 
της πανδημίας του κορονοϊού, η κυβέρνηση θα πρέπει να 
καλύψει αυξημένες ανάγκες, που γεννιούνται αφενός από 
τις προκλήσεις στα εθνικά μας θέματα και αφετέρου από 
εξωγενείς παράγοντες, όπως η πανδημία του κορονοϊού».
Δεν έβγαινε ο λογαριασμός 
Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο με-
τρούσε το της καταβολής όλων των αναδρομικών σε 
όλους τους συνταξιούχους, είτε προσέφυγαν είτε όχι, 
αλλά σε βάθος πέντε ετών (ή και περισσότερο), επειδή το 
κόστος (4 δισ. ευρώ) είναι υψηλό. Επειδή προφανώς και 
λόγω των πιέσεων που ασκεί στα δημοσιονομικά η παν-
δημία το κόστος δεν βγαίνει και η απόδοσή τους σε πολλά 
χρόνια θα σήμαινε και αντιδράσεις, επιλέχθηκε η εφάπαξ 
καταβολή φέτος, αλλά μόνο ενός μέρους των αναδρομι-
κών.
Καθόσον η κυβερνητική απόφαση προβλέπει ότι όσοι 
προσέφυγαν στη δικαιοσύνη (περίπου 250.000 άτομα), 
μετά και την απόφαση του ΣτΕ, θα λάβουν το σύνολο των 
αναδρομικών που τους επιδικάστηκε, ήτοι, αναδρομικά, 

κύριων και επικουρικών συντάξεων και τα Δώρα.
Στους υπόλοιπους, περίπου 2.300.000 συνταξιούχους, 
δίδεται η εξής επιλογή: να λάβουν άμεσα μόνο τα ανα-
δρομικά της κύριας σύνταξης και να παραιτηθούν από τη 
διεκδίκηση των επικουρικών και των Δώρων.
Όμως, επειδή υπάρχει το δεδικασμένο του ΣτΕ, έχουν το 
περιθώριο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 να προσφύγουν 
στα δικαστήρια, όπου με βεβαιότητα θα δικαιωθούν.
Nομικοί κύκλοι αναφέρουν ότι η κυβερνητική απόφαση 
σημαίνει ότι επωφελούνται (αφενός όσοι προσέφυγαν 
δικαστικά) περίπου 1.000.000 άτομα, καθώς, όπως ση-
μειώνουν, μένουν εκτός λήψης αναδρομικών οι συνταξι-
ούχοι που είχαν το 2012 άθροισμα κύριας κι επικουρικής 
κάτω των 1.000 ευρώ, οι οποίοι δεν είχαν περικοπεί, αλλά 
και δεν θα λάβουν τα Δώρα εάν δεν προσφύγουν.
Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως τα αναδρομικά φτά-
νουν έως και τα 7.000 ευρώ και κινούνται κατά μέσο όρο 
στα 900 με 1.000 ευρώ.
Η τροπολογία αφορά μόνο τους συνταξιούχους του ιδιω-
τικού τομέα και το κόστος είναι 900 εκατ. ευρώ. Για τους 
συνταξιούχους του Δημοσίου το ζήτημα θα ρυθμιστεί 
μετά την έκδοση της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου, ενώ το κόστος τους υπολογίζεται σε 500 εκατ. ευρώ.
Τι αναφέρει η τροπολογία
1. Ποσά τα οποία αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις 
κύριων συντάξεων συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα 
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες επιβλήθη-
καν κατ’ εφαρμογή των νόμων 4051/2012 και 4093/2012 
και αφορούν το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 και μέ-
χρι τη δημοσίευση του ν. Κατρούγκαλου (13.5.2016), 
καταβάλλονται άτοκα στους δικαιούχους.
2. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ρυθμίζονται ο 
τρόπος, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες της καταβολής 
των ποσών που θα ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών από τη 
δημοσίευση του παρόντος.
3. Με την καταβολή των εν λόγω ποσών αποσβένονται οι 
αξιώσεις των συνταξιούχων των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μει-
ώσεις και καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, 
επιδομάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα 
κατά το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως τη δημοσί-
ευση του ν. Κατρούγκαλου (13.5.2016)
4. Η εν λόγω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τις εκκρεμείς 
ενώπιον των δικαστηρίων δίκες ως προς τις αξιώσεις που 
υπερβαίνουν το παραπάνω καταβαλλόμενο ποσό
Ποιες ήταν οι περικοπές και τα αναδρομικά 
Τα αναδρομικά που επιδίκασε το ΣτΕ αφορούν για το Συνέχεια σελ 24

Aνατροπές στην εκκαθάριση του φετινού ΕΝΦΙΑ φέρνει η 
παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών 
δηλώσεων έως τις 28 Αυγούστου. Πάνω από 7 εκατομ-
μύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα δουν τον νέο λογαριασμό 
του φόρου για την ακίνητη περιουσία τους όχι στα τέλη 
Αυγούστου αλλά στα μέσα Σεπτεμβρίου και θα καλούνται 
μέσα σε λίγες ημέρες να πληρώσουν την πρώτη δόση του 
ΕΝΦΙΑ.  Συγκεκριμένα, η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ θα πρέ-
πει να εξοφληθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου και η τελευταία 
έως τις 26 Φεβρουαρίου.
Υπολογίζεται ότι και φέτος πάνω από 1 εκατομμύριο φο-
ρολογούμενοι θα έχουν έκπτωση 50% ή και πλήρη απαλ-
λαγή από τον φόρο, ενώ για άλλη μία χρονιά απαλλάσ-
σονται από τον συμπληρωματικό φόρο τα αγροτεμάχια 
και τα οικόπεδα εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού ενώ θα 
ισχύσουν οι ίδιες μειώσεις με πέρυσι.
Τον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ θα δουν φέτος να ξεφου-
σκώνει πάνω από 280.000 ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι 
έχουν εισπράξει ή συνεχίζουν να λαμβάνουν μειωμένα 
ενοίκια. Το 30% των «χαμένων» ενοικίων θα συμψηφι-
στεί με τον φόρο που προκύπτει για τα ακίνητά τους περι-
ορίζοντας τον τελικό «λογαριασμό».
Μετά το «πάγωμα» της νέας μείωσης του ΕΝΦΙΑ που 
προκάλεσε η κρίση της πανδημίας, οι ιδιοκτήτες ακινήτων 
θα δουν στο φετινό εκκαθαριστικό τις ίδιες μειώσεις του 

11μηνο, από τον Ιούνιο του 2015 έως τον Μάιο του 2016, 
για τις ακόλουθες περικοπές του έτους 2012: 
•Η μείωση κατά 12% στο τμήμα της κύριας σύνταξης που 
υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ
•Η μείωση που εφαρμόζεται κλιμακωτά 5% - 20% για συ-
ντάξεις ή άθροισμα συντάξεων από 1.000 ευρώ και άνω
•Η μείωση σας επικουρικές κλιμακωτά 10% - 20% από το 
πρώτο ευρώ με κατοχύρωση κατώτατου ορίου 200 ευρώ
•Η πλήρης περικοπή των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα 
και επιδόματος αδείας, που για τις κύριες συντάξεις ήταν 
στο ποσό των 400 ευρώ (200 συν 200 ευρώ)
•Η πλήρης περικοπή των Δώρων των επικουρικών  που 
ήταν πλήρεις συντάξεις, δηλαδή δύο επικουρικές ανά έτος.
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 Μια ελληνική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη συγκα-
ταλέγεται ανάμεσα στις 64 νεοσύστατες και μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊ-
κό Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ) με περισσότερα από 307 
εκατομμύρια ευρώ για να συμβάλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Πράσινης Συμφωνίας και του ευρωπαϊκού 
Σχεδίου Ανάκαμψης.
Για τις 38 από αυτές η χρηματοδότηση είναι μεικτή, δηλα-
δή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι μόνο τις επιχορηγεί αλλά 
και μετέχει με ίδια κεφάλαια στο μετοχικό κεφάλαιό τους. 
Η ελληνική περιλαμβάνεται σε αυτές
Η εταιρεία αυτή είναι η Brite Hellas (www.britesolar.
com), μια επιχείρηση νανοϋλικών, η οποία αναπτύσσει 
μια καινοτόμο τεχνολογία ηλιακού γυαλιού που παράγει 
καθαρή ενέργεια. Το ηλιακό αυτό πάνελ φέρει ειδική επί-
στρωση από νανοϋλικά και είναι διαφανές άνω του 80%, 
δηλαδή αφήνει το φως να το διαπερνά, καθιστώντας το 
ιδανικό για κτίρια, αλλά και θερμοκήπια. «Αυτή τη στιγμή 
αναπτύσσουμε δύο προϊόντα, το ένα για παραγωγή κα-
θαρής ενέργειας και το άλλο για εξοικονόμηση ενέργειας.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας χρηματοδοτεί το 
πρώτο.
Είναι ένα διαφανές φωτοβολταϊκό γυαλί, το οποίο δεν 
επηρεάζει τη φωτοσύνθεση και παράλληλα παράγει 
ενέργεια, άρα είναι ιδανικό για θερμοκήπια» σημειώνει 
στην «Κ» ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Νίκος 
Κανόπουλος.
«Αυτό που το κάνει μοναδικό είναι το νανοϋλικά που 
έχουμε εφεύρει, το οποίο όταν επιστρώνεται πάνω στο 
γυαλί αυξάνει τόσο την απόδοση των ηλιακών κυψελί-
δων όσο και την ενεργή φωτοσυνθετική ακτινοβολία. Το 
γυαλί απορροφά την υπεριώδη ακτινοβολία, η οποία δεν 
είναι χρήσιμη για τα φυτά και τις ηλιακές κυψελίδες και 

την εκπέμπει στην κόκκινη περιοχή του ορατού φωτός. 
Ετσι, αφενός συγκεντρώνεται περισσότερο κόκκινο φως 
που ενισχύει στα φυτό την αντίδραση της φωτοσύνθεσης 
και αφετέρου ευαισθητοποιούνται περαιτέρω οι ηλιακές 
κυψελίδες παράγοντας ενέργεια που μετατρέπεται σε ηλε-
κτρισμό».
Δηλαδή το θερμοκήπιο μετατρέπεται σε ένα φωτοβολτα-
ϊκό πάρκο για την παραγωγή ρεύματος προς ιδιοκατα-
νάλωση ή προς πώληση, μειώνοντας δραστικά (έως και 
κατά 80%) το ενεργειακό κόστος λειτουργίας της μονάδας 
(θέρμανση, εξαερισμός, φωτισμός κ.λπ.). «Με την ευ-
ρωπαϊκή χρηματοδότηση θα δημιουργηθεί μια πιλοτική 
γραμμή παραγωγής αυτής της τεχνολογίας σε ένα σήμερα 
ανενεργό εργοστάσιο παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελ 
στην Πάτρα», αναφέρει ο κ. Κανόπουλος.
Πέρα από τα θερμοκήπια, αυτά τα διαφανή ηλιακά πά-
νελ χρησιμοποιούνται και σε στέγαστρα καλλιεργειών. 
«Τρέχουμε αυτή τη στιγμή ένα πιλοτικό πρόγραμμα στην 
Ολλανδία, με προστατευτικές ανοιχτές κατασκευές από 
φωτοβολταϊκό γυαλί σε καλλιέργειες με μύρτιλλα, ένα 
μαλακό ευαίσθητο φρούτο που επηρεάζεται δυσμενώς 
από τις καιρικές συνθήκες και χρειάζεται προστασία. Η 
χρησιμοποίηση της ίδιας επιφάνειας γης για αποδοτική 
καλλιέργεια και ταυτόχρονα για παραγωγή ενέργειας είναι 
ένα νέο μοντέλο αγροτικής παραγωγής σε χώρες κυρίως 
με περιορισμένη καλλιεργήσιμη γη όπως η Ολλανδία.
Στην Ελλάδα, με έναν άλλο τύπο διαφανούς θερμοκηπίου 
(υαλοπίνακες υψηλης διαφάνειας με φωτοβολταϊκά στοι-
χεία στο 20% της επιφάνειάς τους), επιχειρούμε τον έλεγ-
χο του μικροκλίματος και τον διπλασιασμό της σοδειάς»
Η δεύτερη καινοτόμος τεχνολογία της Brite αφορά κτίρια 
και βασίζεται σε ένα «δυναμικό αρχιτεκτονικό γυαλί από 
νανοϋλικά, για τη δημιουργία μιας “ηλεκτρικής κουρτί-
νας”. Δηλαδή, ενός έξυπνου παραθύρου ή γυάλινου τοί-
χου, με θερμική και οπτική μόνωση. Με έναν ηλεκτρικό 
διακόπτη μπορεί κάποιος να ρυθμίζει την ποσότητα του 
φωτός που διαπερνά τη γυάλινη επιφάνεια. Και μόνο 
μια μείωση του φωτός κατά 20% μπορεί να εκμηδενίζει 
την υπέρυθρη ακτινοβολία, που θερμαίνει στο κτίριο, με 
αποτέλεσμα πολύ μεγάλες εξοικονομήσεις σε κλιματισμό. 
Καταργούνται οι κουρτίνες και τα στάρια σκίασης, μειώ-
νεται η κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση, ψύξη και 
φωτισμό, άρα και το ενεργειακό αποτύπωμα του κτιρίου, 
παράγεται ενέργεια από την ηλιακή ακτινοβολία».
Η Brite έχει αποσπάσει τουλάχιστον δέκα εθνικά και διε-
θνή βραβεία στους τομείς της εφαρμοσμένης έρευνας, οι-
κολογικής καινοτομίας, αειφορίας, καθαρής ενέργειας κ.ά.
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1. Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του 
προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, 
προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και 
κάθε εξαρτώμενο μέλος και
2. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία 
κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή 
επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οι-
κογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ.

φόρου που ίσχυαν το 2019, οι οποίες ανάλογα με το ύψος 
της ακίνητης περιουσίας φθάνουν σε:
• 30% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 60.000 ευρώ,
• 27% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 70.000 ευρώ,
• 25% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 80.000 ευρώ,
• 20% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 1.000.000 
ευρώ και
• 10% για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του 1.000.000 
ευρώ.
Η ΑΑΔΕ θα τρέξει τη διασταύρωση των στοιχείων της 
ακίνητης περιουσίας των φορολογουμένων με τις φο-
ρολογικές δηλώσεις που θα έχουν υποβληθεί έως τις 28 
Αυγούστου προκειμένου να εντοπιστούν όσοι πληρούν τα 
εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσουν 
φέτος μισό ΕΝΦΙΑ ή να έχουν πλήρη απαλλαγή. Απαραί-
τητη προϋπόθεση για να κερδίσουν τις εκπτώσεις στον 
ΕΝΦΙΑ είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων να έχουν υποβάλει 
εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους δηλώσεις αλλά και τις 
δηλώσεις Ε9. Η διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων είναι 
αυτοματοποιημένη για τα φυσικά πρόσωπα, χωρίς να 
χρειάζεται η υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών, παρά 
μόνο εφόσον διαπιστωθούν λάθη.
Οι εκπτώσεις
Έκπτωση 50% στο ποσό του ΕΝΦΙΑ θα έχουν οι ιδιοκτή-
τες ακινήτων εφόσον πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
1. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του 
προηγούμενου φορολογικού έτους να μην υπερβαίνει τις 
9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη 
σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
2. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία 
κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της 
οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συ-
νιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερ-
βαίνει τα 150 τ.μ.
3. Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή 
προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματι-
κού φόρου, δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για 
τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο (και τον ή 
τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με ένα εξαρ-
τώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο (τον 
ή τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονο-
γονεϊκή οικογένεια) με δύο εξαρτώμενα τέκνα.
Έκπτωση 100%
Πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ χορηγείται στις οικογέ-
νειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν 
ανάπηρα άτομα κατά ποσοστό 80% και άνω χορηγείται 
υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:


