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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕ
ΤΕΥΧΟΣ 2009 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1,15,16,17,18 ,19 και 20
Ειδικό αφιέρωμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ για την επανεκκίνηση της Οικονομίας 
Άρθρα: 
- H Ελλάδα έχει μια ισχυρή «δύναμη πυρός» 72 δισ. ευρώ, την οποία θα 
αξιοποιήσουμε - Του Χρήστου Σταϊκούρα  Υπουργού Οικονομικών 
- Αναπτυξιακή επανεκκίνηση της οικονομίας: Αυτή τη φορά από καλύτερη 
θέση στην αφετηρία και με αυξημένες δυνατότητες  - Του Άδωνι Γεωργιάδη 
Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων 
- Η ατζέντα των μεταρρυθμίσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας  - Του Κωστή Χατζηδάκη Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
- Ο ελληνικός τουρισμός στον αγώνα για την ανάκτηση του χαμένου εδά-
φους  - Του Χάρη Θεοχάρη Υπουργού Τουρισμού 
- Η θωράκιση της υγείας βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της οικο-
νομίας - Του Απόστολου Τζιτζικώστα Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονί-
ας, Προέδρου της Επιτροπής Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας 
- Η ανάκαμψη και ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας απαιτεί 
ένα ριζοσπαστικό και ρεαλιστικό προοδευτικό σχέδιο  - Του Αλέξη Χαρίτση  
Τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ 
- Φορολογική δικαιοσύνη τώρα - Του Φίλιππου Σαχινίδη Μέλους του Εκτελε-
στικού Πολιτικού Συμβουλίου Κινήματος Αλλαγής, Πρώην Υπουργός
Σελ 1 και 4 
ΥΠΕΝ: Οι εκκρεμείς αντιρρήσεις για τους δασικούς χάρτες είναι σε ισχύ και 
δεν επανυποβάλλονται 
Σελ 3 
Νέο πλαίσιο για τις εγγυητικές επιστολές των εξορυκτικών επιχειρήσεων 
Σελ 5 
Θ. Σκυλακάκης: Διαθέτουμε τα ταμειακά διαθέσιμα για να συνεχίσουμε τις 
πολιτικές παρεμβάσεις για να βοηθήσουμε την οικονομία και την κοινωνία
Σελ 6 
Ολοκληρώθηκε η μακρύτερη γέφυρα με υάλινο δάπεδο στον κόσμο
Σελ 7 
Κ. Πιερρακάκης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: Οι καινοτομίες που φέρνει ο Κώδικας Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης   
Σελ 8 
Πρόσκληση ΥΠΕΝ στους δήμους να συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή 
Εβδομάδα Κινητικότητας 2020  
Σελ 9 
Ξεκινάει το Thessaloniki Helexpo Forum - O πρωθυπουργός Κ. Μητσοτά-
κης στο πάνελ για τις προοπτικές ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας
Σελ 10 
WWF: Τα δύο τρίτα της άγριας πανίδας εξαφανίσθηκαν μέσα σε λιγότερο 
από 50 χρόνια
Σελ 11 
Τ. Θεοδωρικάκος: Η αυτοδιοίκηση της Λέσβου να σταθεί στο ύψος των περι-
στάσεων και να προτείνει τόπους άμεσης υποδοχής των μεταναστών
Σελ 12 
Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε τρεις περιφέρειες, σύμφωνα με την 
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας
Σελ 13 
Μνημόνιο συνεργασίας για τη διασύνδεση του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών με την Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών 
Σελ 14 
Ν. Κεραμέως: Πέντε χιλιάδες διορισμοί στη γενική εκπαίδευση - Τι ανακοί-
νωσε στους εκπαιδευτικούς
Σελ 22
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός (ψη-
φιακός) 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:

Στο εισαγωγικό σημείωμα του ειδικού αφιερώματος  για 
την επανεκκίνηση της οικονομίας που έκανε το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
σημειώνει ότι επέλεξε να καταγράψει τις απόψεις, τις ιδέες, 
τις αναλύσεις αλλά και τις προτάσεις προσώπων (πολιτικών, 
θεσμικών εκπροσώπων φορέων, επιχειρηματιών κ.α.), που 
κατέχουν θέσεις κλειδιά στην ελληνική κοινωνία καθώς ο 
λόγος τους έχει βαρύνουσα σημασία. 
Διαβάζοντάς τες κανείς εύκολα αντιλαμβάνεται ότι κοινός πα-
ρονομαστής των θέσεων αυτών είναι η ανάγκη χάραξη ενός 
νέου και αποδοτικού παραγωγικού μοντέλου ανάπτυξης της 
χώρας.
Στο αφιέρωμα περιλαμβάνονται άρθρα, και αναδημοσιεύο-
νται από το ΑΠΕ-ΜΠΕ στις σελίδες του «Newsletter TEE», με 
τίτλους: 
• H Ελλάδα έχει μια ισχυρή «δύναμη πυρός» 72 δισ. 
ευρώ, την οποία θα αξιοποιήσουμε - Του Χρήστου 
Σταϊκούρα  Υπουργού Οικονομικών
• Αναπτυξιακή επανεκκίνηση της οικονομίας: αυτή 
τη φορά από καλύτερη θέση στην αφετηρία και με 
αυξημένες δυνατότητες - Του Άδωνι Γεωργιάδη 
Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων
• Η ατζέντα των μεταρρυθμίσεων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Του Κωστή Χατζηδά-
κη Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
• Ο ελληνικός τουρισμός στον αγώνα για την ανά-
κτηση του χαμένου εδάφους - Του Χάρη Θεοχάρη 
Υπουργού Τουρισμού 
• Η ανάκαμψη και ο μετασχηματισμός της ελληνι-
κής οικονομίας απαιτεί ένα ριζοσπαστικό και ρε-
αλιστικό προοδευτικό σχέδιο Του Αλέξη Χαρίτση  
Τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ

• Φορολογική δικαιοσύνη τώρα - Του Φίλιππου 
Σαχινίδη- Μέλους του Εκτελεστικού Πολιτικού Συμ-
βουλίου Κινήματος Αλλαγής, Πρώην Υπουργός.
Ειδικότερα σημειώνεται ότι βιώνουμε μία κατάσταση που η 
ιστορία, όχι μόνο της χώρας αλλά ολόκληρου του πλανήτη, 
θα την καταχωρίσει στις σελίδες της συνδέοντάς την με έναν 
ακήρυχτο πόλεμο που ξεκίνησε ως... «τοπικός» και πολύ γρή-
γορα έγινε «παγκόσμιος» με τον «εχθρό» να είναι αόρατος, 
άγνωστος, ύπουλος και δυνατός: τον Covid-19!
Η παρουσία του στη ζωή μας ξεπέρασε ήδη τους εννέα μήνες 
ενώ οι ζημιές που προξένησε είναι ολέθριες. Εκτός από τις αν-
θρώπινες απώλειες, τεράστιες είναι οι ζημιές που εντοπίζονται 
τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. 
 Μέσα σε αυτό το κλίμα η ανθρωπότητα ψάχνει τρόπους να 
αντιδράσει με τις προσπάθειες που καταβάλλει να κινούνται 
σε τουλάχιστον δύο παράλληλα μέτωπα. Το ένα είναι να βρει 
τρόπο να πολεμήσει τον ίδιο τον εχθρό, τον ιό, με εμβόλια και 
φάρμακα και το άλλο είναι να αντιμετωπίσει τις κοινωνικοοι-
κονομικές επιπτώσεις από το πέρασμα του. 
Στο πρώτο μέτωπο τον λόγο έχει η επιστημονική κοινότητα 
και στο δεύτερο οι πολιτικοί και οι οικονομικοί παράγοντες, 
είτε σε επίπεδο κράτους, είτε σε επίπεδο ένωσης κρατών, κλπ.
Κι εδώ είναι που έρχεται να «κουμπώσει» η ανάγκη για «ΕΠΑ-
ΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ή για «RESTART» όπως αγγλιστί επικράτησε 
ο όρος, τόσο στην οικονομία όσο και (κατ΄επέκταση) στην 
κοινωνία. 
Η ανάγκη λοιπόν για “ restart” έγινε και παραμένει το μεγάλο 
ζητούμενο για κάθε χώρα που σε μικρότερο ή μεγαλύτερο 
βαθμό υπέστη τις συνέπειες αυτής της υγειονομικής κρίσης. 
Αναλυτικά στις σελ 15,16,17,18,19 και 20 

Διευκρινίσεις με αφορμή ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί 
από πολίτες σχετικά με τις εκκρεμείς αντιρρήσεις επί των δασι-
κών χαρτών δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(ΥΠΕΝ).
Όπως σημειώνει, η υπουργική απόφαση (ΥΠΕΝ/
ΔΠΔ/64663/2956 ΦΕΚ Β’ 2773/ 8-8-2020) που εκδόθηκε 
σε εφαρμογή του Νόμου 4685/2020 στο άρθρο 7 είναι σα-
φέστατη:

«Οι εκκρεμείς αντιρρήσεις επί των δασικών χαρτών είναι σε 
ισχύ και οι πολίτες δεν χρειάζεται να τις επανυποβάλλουν. 
Επιπλέον, με τη νέα ρύθμιση ενισχύεται αυτή η διαδικασία, 
διότι δίνεται δικαίωμα στον διοικούμενο να προβάλει και 
νέους πρόσθετους ισχυρισμούς (συμπληρωματικούς) επί της 
αντίρρησής του 10 μέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία 
εξέτασής τους. Αναλυτικά στη σελ 4   

ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΠΕ-ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΥΠΕΝ: ΟΙ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ 
ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΑΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

2Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής:  http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ   
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής, Φρόσω Καβαλάρη
ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ελένη Τριάντη

press@central.tee.gr

• Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, σε 
συνεργασία με την Ελληνική Δεξαμενή Σκέψης για την 
Ενεργειακή Οικονομία (ΗΑΕΕ) και με την συμβολή του 
Atlantic Council  και του US Chamber of Commerce, 
διοργανώνει σήμερα στο ξενοδοχείο The ΜET στη 
Θεσσαλονίκη το 4ο ετήσιο Southeast Europe Energy 
Forum 2020.

Συνέδριο και έκθεση για τη Βιομηχανία των Εύκαμπτων 
& Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών πραγματοποιείται στις 12 
και 13 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στην 
Αθήνα.
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με δια ζώ-
σης συμμετοχή και με ηλεκτρονική (virtual) μέσω ειδικής 
διαδικτυακής πλατφόρμας, δίνοντας τη δυνατότητα συμ-
μετοχής και περιλαμβάνοντας διακεκριμένους ομιλητές 
από βιομηχανικούς και ερευνητικούς φορείς από την Ελ-
λάδα, την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ασία. 
Στη διάρκεια του 10ου διήμερου συνεδρίου θα παρουσια-
στούν τεχνολογικές εφαρμογές από την ελληνική εταιρεία 
OET (μέλος του HOPE-A) και για πρώτη φορά στην Αθήνα 
θα γίνει παρουσίαση-επίδειξη της ελληνικής έξυπνης στά-
σης λεωφορείων.
«Η έξυπνη στάση που κατασκευάστηκε από την ελληνι-
κή εταιρεία Organic Electronic Technologies με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη, είναι ενεργειακά αυτόνομη και είναι εξοπλι-
σμένη με εκτυπώσιμα οργανικά φωτοβολταϊκά, τα οποία 
καλύπτουν τον καμπυλωτό θόλο της στάσης, παράγοντας 
ενέργεια από το διάχυτο φως, τονίζεται σε ανακοίνωση. 
Δίνεται έτσι η δυνατότητα στους επιβάτες να προφυ-
λάσσονται από τις UV υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου, να 
φορτίζουν το κινητό τους τηλέφωνο όσο περιμένουν το 
λεωφορείο, έχοντας στη διάθεσή τους τέσσερις θύρες 
USB. Τις βραδυνές ώρες, η στάση φωτίζεται αυτόνομα 
με φωτισμό OLED και LED, ενώ παράλληλα ανάλογα με 
την επιλογή του Δήμου μπορεί να ενσωματωθεί ρούτερ 
για WIFI, μετεωρολογικό σταθμό κ.ά με τη χρήση της να-
νοτεχνολογίας. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι 

ανακυκλώσιμα». 
Το συνέδριο διοργανώνεται από τον Ελληνικό Σύνδε-
σμο Οργανικών & Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών ΗΟΡΕ-Α 
(www.hope-a.com) και το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας 
LTFN του ΑΠΘ (www.ltfn.gr) και –όπως αναφέρεται στην 
ανακοίνωση- φέρνει  κοντά διεθνώς αναγνωρισμένους 
επιστήμονες, μηχανικούς, ειδικούς από τον χώρο των 
επιχειρήσεων, επενδυτές, φορείς διαμόρφωσης πολιτι-
κών, εκπροσώπους εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών και 
νέους επιχειρηματίες για να συζητήσουν, να σχηματίσουν 
δίκτυα και να εγκαθιδρύσουν τη στρατηγική και την 
απαιτούμενη πολιτική για την ενδυνάμωση της ραγδαία 
αναπτυσσόμενης βιομηχανίας των εύκαμπτων & εκτυπω-
μένων ηλεκτρονικών με τις αμέτρητες εφαρμογές σε ενέρ-
γεια, διαδίκτυο των πραγμάτων, φορέσιμες τεχνολογίες, 
ηλεκτρονικά κ.α.

Θεματολογία:
- Ο τομέας των Εύκαμπτων & Εκτυπωμένων Ηλεκτρονι-
κών και Φωτονικών και οι σχετικές δραστηριότητες
-  3D Εκτυπωμένα Ηλεκτρονικά σε Λειτουργικά Προϊόντα 
και Λύσεις
- Προηγμένα υλικά, ημιαγωγοί, ηλεκτρόδια, υλικά υψη-
λού φραγμού, μελάνια και βιο-μελάνια
- Ενεργειακά Αυτόνομα Συστήματα, στην Ηλεκτρονική, 
τον Τουρισμό, τη Γεωργία, την Άμυνα κλπ
-  Κατασκευές και Διαδικασίες στα Εύκαμπτα Οργανικά & 
Εκτυπωμένα Ηλεκτρονικά
- Ενέργεια και Φωτισμός για Έξυπνα Κτήρια, Αυτοκινητο-
βιομηχανία, Θερμοκήπια, Υγεία, κλπ

- Έξυπνες Πόλεις, Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΙοΤ)
- Έξυπνα Υφάσματα, Μόδα και Φορέσιμες Τεχνολογίες
- Αισθητήρες και Βιοαισθητήρες σε Wearables, IoT, Υγεία, 
Γεωργία
- Έξυπνη Συσκευασία και Ασφάλεια
-  Συστήματα αυτοματισμού και ρομποτικής για Κατα-
σκευές Μηδενικών Σφαλμάτων
-  Εκτυπωμένα Ηλεκτρονικά και Αυτοματισμοί
- Εργαλεία για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Βιομη-
χανίας
- Σύνδεσμοι και Clusters στα Εύκαμπτα & Εκτυπωμένα 
Ηλεκτρονικά Παγκοσμίως
- Επιχειρηματικές δραστηριότητες στα Εύκαμπτα & Εκτυ-
πωμένα Ηλεκτρονικά
- Ευκαιρίες Χρηματοδότησης & Εμπορικής Αξιοποίησης.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ψΗΦΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

18 - 20 Σεπτεμβρίου 
2020

Olympia Forum Ι- Πανευρωπαϊκό 
συνέδριο για την ανάπτυξη των Περι-
φερειών της Ελλάδας 
Αρχαία Ολυμπία

Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, εφημε-
ρίδα «Πατρίς»

1 Οκτωβρίου 2020

Διαδικτυακό επιχειρηματικό φόρουμ 
Ελλάδας – Λιθουανίας

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητή-
ριο Αθηνών, ΣΕΒ, Ελληνική Εταιρεία 
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου 
Enterprise Greece
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Νέος τρόπος υπολογισμού του ύψους των «εγγυήσεων» 
των εξορυκτικών επιχειρήσεων για την προστασία του 
περιβάλλοντος θεσπίζεται με απόφαση του υπουργού Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη (ΦΕΚ B’ 
3768/07.09.2020), σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ειδικότερα, 
αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού και η διαδικασία κατάθεσης, 
αντικατάστασης, κατάπτωσης και επιστροφής των εγγυητι-
κών επιστολών για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τις ΑΕΠΟ (Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλο-
ντικών Όρων) σε λατομικούς και μεταλλευτικούς χώρους.
 Η απόφαση επικαιροποιεί τη μεθοδολογία και εξορθολογί-
ζει το συνολικό ποσό με τρόπο διαφανή, οριζόντιο και ενιαίο 

σε κάθε περίπτωση, με την χρήση μαθηματικού τύπου. 
   Σε σχέση με το υφιστάμενο καθεστώς, όπως επισημαίνει το 
ΥΠΕΝ, προκύπτουν τα ακόλουθα οφέλη:
   - Εξορθολογίζεται το χρηματοοικονομικό κόστος των εγ-
γυητικών επιστολών (απαλείφονται τα απρόβλεπτα και το 
εργολαβικό κόστος)
   - Διασφαλίζεται η αποκατάσταση του περιβάλλοντος σε 
πραγματικούς όρους (σε χρόνο και έργο αφού συναρτάται 
το ποσό της εγγύησης με το χρόνο της εκμετάλλευσης του 
λατομείου)
   - Ενισχύεται η επιχειρηματικότητα του τομέα αφού αποδε-
σμεύεται σημαντικό ποσό κεφαλαίου κίνησης 

   - Διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον γιατί οι εγγυήσεις 
θα είναι προσιτές σε όλους τους εκμεταλλευτές. (Αναμένεται 
το ποσοστό συμμόρφωσης να ανέβει από κάτω του 50% 
στο 85-90%)
   Μετά τη θέση σε ισχύ του νέου πλαισίου, για την κατάρ-
τιση του οποίου προηγήθηκε ευρεία διαβούλευση με τους 
θεσμικούς φορείς και ελήφθησαν υπόψη τα πορίσματα 
ειδικής επιτροπής, εκτιμάται ότι οι εξορυκτικές επιχειρήσεις 
θα καταθέσουν εγγυητικές στο σύνολό τους εξυπηρετώντας 
επί της ουσίας τον στόχο της αποκατάστασης του περιβάλ-
λοντος.

Ένα «αυτόνομο κέντρο μελέτης και ανάδειξης των υλικών 
και άυλων θησαυρών της. Ένα θησαυροφυλάκιο μνήμης 
αντάξιο της ιστορίας της» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η 
σχετική ανακοίνωση, αποκτά η Αθήνα, 186 χρόνια από την 
επίσημη ανακήρυξή της ως πρωτεύουσας της Ελλάδας. 
Πρόκειται για το «Μορφωτικό Ίδρυμα του Δήμου Αθηναί-
ων», το οποίο θα έχει έδρα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοί-
νωση του δήμου, το κτίριο του Δημαρχιακού Μεγάρου στην 
οδό Αθηνάς, ενώ «και με μεθοδικά βήματα σχεδιάζεται να δη-
μιουργηθεί το «Μουσείο Δήμου Αθηναίων», όπως αναφέρει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ .
Το Ίδρυμα, αναφέρει η ανακοίνωση, πρόκειται να αξιοποιήσει 
τον τεράστιο όγκο πάσης φύσεως γνωστών και άγνωστων, 

έως σήμερα, τεκμηρίων που καθόρισαν την ιστορική διαδρο-
μή της πόλης.
Πολύτιμα κειμήλια, λησμονημένα και στοιβαγμένα, ως τώρα, 
σε -κατά τεκμήριο- ακατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους, 
θα αποδοθούν πλέον σταδιακά στον κόσμο της επιστημονικής 
έρευνας, σε ελληνικούς και διεθνείς ακαδημαϊκούς-ερευνητι-
κούς οργανισμούς, αλλά και στους πολίτες και τους επισκέπτες 
της Αθήνας.
 Ακόμη, βασικοί στόχοι του είναι «η επανίδρυση και λειτουρ-
γία του Ιστορικού Αρχείου, καθώς και η συντήρηση και ο 
εμπλουτισμός των πάσης φύσεως αρχείων και ιστορικών 
τεκμηρίων του δήμου. Η αξιοποίηση του υλικού και πνευμα-
τικού πλούτου της πόλης των Αθηνών θα ενισχύσει καθορι-

στικά την διεθνή εικόνα και την αναμφισβήτητη πνευματική 
επιρροή της πόλης στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. Επιπλέον, με 
την έναρξη της λειτουργίας του, το «Μορφωτικό Ίδρυμα του 
Δήμου Αθηναίων», θα επικεντρωθεί στην προστασία και ανά-
δειξη της δημόσιας γλυπτικής και των μνημείων της πόλης» . 
Σε δήλωση του, ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάν-
νης, τονίζει ότι «η ιστορία αυτής της πόλης, μας δείχνει, όχι 
μόνο τον πολιτιστικό και τον πολιτισμικό μας πλούτο, αλλά και 
το δρόμο για να προχωρήσουμε στην Αθήνα που θα είναι πε-
ρήφανη και για το μέλλον της, τη σύγχρονη ζωή της. Μονα-
δικός τρόπος για να επιτύχουμε τον στόχο μας, είναι να κρα-
τήσουμε τους θησαυρούς της διαδρομής της, ζωντανούς. Να 
τους αναδείξουμε και να γίνουν κτήμα όλων των πολιτών».

Στην αναβάθμιση των ψηφιακών δομών του ελληνικού Δη-
μοσίου, προχωρά –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- η Γενική Γραμ-
ματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 
(ΓΓΠΣΔΔ) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με 
την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών και την 
υπογραφή συμβάσεων για επέκταση της χωρητικότητας 
των υποδομών όπου αποθηκεύονται δεδομένα. Η στρατη-
γική επένδυσης της ΓΓΠΣΔΔ στις σχετικές υποδομές έχει ως 
στόχο την ταχύτητα και την εξυπηρέτηση για τους πολίτες 
και τις επιχειρήσεις, καθώς και τη σημαντική εξοικονόμηση 
πόρων για το Ελληνικό Δημόσιο.
Οι συμβάσεις αφορούν την αναβάθμιση με νέο εξοπλισμό 
και επέκταση της χωρητικότητας των ψηφιακών υποδομών 
του G-Cloud και του Κέντρου Δεδομένων για συστήματα 
της ΑΑΔΕ. Η διαγωνιστική διαδικασία και η υποβολή των 
προσφορών είχε ξεκινήσει το πρώτο εξάμηνο του 2019. Η 
επέκταση είναι απολύτως απαραίτητη, καθώς υλοποιείται η 

στρατηγική συγκέντρωσης των πληροφοριακών συστημά-
των του Δημοσίου σε μια ενιαία δομή G-Cloud υπό τη δια-
χείριση της ΓΓΠΣΔΔ. Επιπλέον, τέθηκαν σε λειτουργία σειρά 
νέων ψηφιακών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων. Ειδικότερα:
   1. ‘Αμεσα αναμένεται να προστεθούν 240ΤΒ αποθηκευ-
τικού χώρου με παράλληλη αύξηση της υποδομής backup 
στην πληροφοριακή υποδομή του G-Cloud. Με αυτόν τον 
τρόπο θα προκύψει αύξηση 30% της υφιστάμενης ωφέλι-
μης χωρητικότητας.
   2. Η συνολική χωρητικότητα του Κέντρου Δεδομένων για 
συστήματα της ΑΑΔΕ που είναι πλέον οριακή αναβαθμίζεται 
με σύγχρονο σύστημα υψηλών ταχυτήτων, με παράλληλη 
αύξηση κατά 50% της υφιστάμενης χωρητικότητας.
   Σημαντικό κομμάτι του νέου αποθηκευτικού χώρου θα 
διατεθεί για τη νέα υπηρεσία myData της ΑΑΔΕ.
   Τα οφέλη για τους πολίτες και επιχειρήσεις είναι σημαντικά:

   * Η ταχύτητα των συστημάτων και υπηρεσιών που μετα-
φέρονται στο G-Cloud είναι σημαντικά αυξημένη σε σχέση 
με το παρελθόν. Έτσι, νέα συστήματα και υπηρεσίες θα 
καταστεί εφικτό να εγκατασταθούν στο G-Cloud - ενώ έως 
σήμερα αυτό δεν μπορούσε να υλοποιηθεί - και η ταχύτητα 
λειτουργίας θα είναι σαφώς βελτιωμένη.
   * Για το Taxisnet, η αναβάθμιση αναμένεται να βελτιώσει 
την απόδοση του και να επιλύσει δυσλειτουργίες λόγω της 
αυξημένης χρήσης του. 
   Η ΓΓΠΣΔΔ του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης υλο-
ποιεί με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα την μεταφορά και 
των λοιπών πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου 
στο G-Cloud. Ταυτόχρονα, μεριμνά για την αναβάθμιση των 
υποδομών προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η φιλο-
ξενία τόσο των υφιστάμενων όσο και των νέων υπηρεσιών 
καθώς ο όγκος των δεδομένων καθημερινά αυξάνεται.

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

«ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ» ΜΝΗΜΗΣ ΑΝΤΑΞΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ, ΑΠΟΚΤΑ Η ΑΘΗΝΑ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΕΡΕΣ ψΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ G-CLOUD 
Και του Κέντρου Δεδομένων για συστήματα της ΑΑΔΕ
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Διευκρινίσεις με αφορμή ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί 
από πολίτες σχετικά με τις εκκρεμείς αντιρρήσεις επί των 
δασικών χαρτών δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (ΥΠΕΝ).
Όπως σημειώνει, η υπουργική απόφαση (ΥΠΕΝ/
ΔΠΔ/64663/2956 ΦΕΚ Β’ 2773/ 8-8-2020) που εκδόθηκε 
σε εφαρμογή του Νόμου 4685/2020 στο άρθρο 7 είναι 
σαφέστατη:
«Οι εκκρεμείς αντιρρήσεις επί των δασικών χαρτών είναι 
σε ισχύ και οι πολίτες δεν χρειάζεται να τις επανυποβάλ-
λουν. Επιπλέον, με τη νέα ρύθμιση ενισχύεται αυτή η 
διαδικασία, διότι δίνεται δικαίωμα στον διοικούμενο να 

προβάλει και νέους πρόσθετους ισχυρισμούς (συμπλη-
ρωματικούς) επί της αντίρρησής του 10 μέρες πριν από 
την ορισθείσα ημερομηνία εξέτασής τους.   
Συγκεκριμένα, στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 7 
της υπουργικής απόφασης αναφέρεται:
«… για την εξέταση των  λοιπών εκκρεμών αντιρρήσε-
ων, θα λαμβάνονται υπόψη  οι λόγοι που επικαλείται ο 
ενδιαφερόμενος και  αφορούν στη σύννομη αλλαγή χρή-
σης με βάση πράξεις τις διοίκησης κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 48 του νόμου  4685/2020 (Α` 92).  Νέοι ισχυρισμοί 
που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος με το ανωτέρω περιε-
χόμενο δύνανται να προβάλλονται εγγράφως στην οικεία 

διεύθυνση δασών τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από 
την  ορισθείσα ημερομηνία εξέτασης των αντιρρήσεων.  
Η οικεία Διεύθυνση Δασών δύναται να υποβάλει επί των 
ανωτέρω ισχυρισμών συμπληρωματική εισήγηση προ 
πέντε (5) ημερών πριν την ορισθείσα ημερομηνία εξέτα-
σης των αντιρρήσεων».
Αυτά ορίζει η υπουργική απόφαση σε εφαρμογή του Νό-
μου 4685/2020 και αυτά οφείλουν να εφαρμόσουν όλα τα 
Δασαρχεία της χώρας. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία είναι 
αυθαίρετη και παράνομη» τονίζει στην ανακοίνωσή του 
το ΥΠΕΝ.

Το υπουργείο προχωρά στην υλοποίηση ενός ολοκλη-
ρωμένου προγράμματος για την αναβάθμιση του οδικού 
δικτύου της Εύβοιας, το οποίο περιλαμβάνει την παρά-
καμψη Χαλκίδας και Ψαχνών, καθώς και τις παρακάμψεις 
Βασιλικού και Αμαρύνθου, ανέφερε –σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας 
Καραμανλής, στην κοινή συνεδρίαση των κοινοβουλευ-
τικών επιτροπών που επεξεργάζονται το νομοσχέδιο του 
υπουργείου Υγείας για την κύρωση των δύο Πράξεων 
Νομοθετικού Περιεχομένου για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας, αλλά και την στήριξη των πληγέντων της Εύ-
βοιας από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου.
«Το υπουργείο “έτρεξε” όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, 
προκειμένου οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης να γίνουν 
άμεσα πράξη και να έχουν άμεση εφαρμογή» ανέφερε ο 
υπουργός Κώστας Καραμανλής.
Επισήμανε πως βρέθηκε άμεσα, αλλά και τις επόμενες 
εβδομάδες, στις πληγείσες περιοχές και μέσα σε μόνο 15 
ημέρες διενεργήθηκαν 2.500 έλεγχοι σε πληγέντα κτίρια 
της περιοχής από τους μηχανικούς του υπουργείου, ενώ 

παραμένει ακόμα και σήμερα κλιμάκιο στην περιοχή για 
την ολοκλήρωση των τελευταίων ελέγχων.
Αναφέρθηκε στο επίδομα των 5.000 ευρώ ανά κατοικία 
και 8.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δόθηκε στους πληγέ-
ντες άμεσα και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Οι κατευθύνσεις στις οποίες κινούμαστε, ανέφερε ο 
υπουργός, είναι τρεις: η στήριξη των πλημμυροπαθών, 
η αποκατάσταση των υποδομών και η άμεση υλοποίη-
ση σημαντικών έργων που έχουν προγραμματιστεί στην 
περιοχή.

Το σχέδιο της απολιγνιτοποίησης βρέθηκε –σύμφωνα με 
το ΑΠΕ- στο επίκεντρο της διεξοδικής αναφοράς του κυ-
βερνητικού εκπροσώπου, που τόνισε ότι «παρά τις αντι-
ξοότητες της συγκυρίας, παρά τις εξωγενείς προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει η χώρα μας, η κυβέρνηση συνεχίζει 
με εντατικούς ρυθμούς το μεταρρυθμιστικό έργο και την 
υλοποίηση των δεσμεύσεων της. Χθες η κυβερνητική επι-
τροπή ενέκρινε το σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβα-
σης των λιγνιτικών περιοχών για την απολιγνιτοποίηση.
Την επόμενη εβδομάδα το masterplan θα τεθεί σε δημό-
σια διαβούλευση, ενώ η υποβολή του στην Κομισιόν θα 
γίνει στο τέλος του χρόνου. Στο επίκεντρο του masterplan 
βρίσκονται 16 μεγάλες επενδύσεις, οι οποίες θα δημιουρ-
γήσουν άμεσα και έμμεσα χιλιάδες θέσεις εργασίας που θα 
υπερκαλύψουν αυτές που θα χαθούν λόγω του σβησίμα-
τος των λιγνιτικών μονάδων. 
Οι επενδύσεις αυτές αφορούν :
1.Δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων, στη Δυτική Μα-
κεδονία με ξεκίνημα από τη ΔΕΗ. 
2.Ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων στη Μεγαλόπολη, 

με πρωταγωνίστρια πάλι τη ΔΕΗ
3. ‘Αμεση έναρξη κατασκευής του φωτοβολταϊκού πάρ-
κου των ΕΛΠΕ στην Κοζάνη 
4. Μονάδα παραγωγής πράσινου υδρογόνου στη Δυτική 
Μακεδονία
5. Εγκατάσταση μονάδας αποθήκευσης ενέργειας στη Δυ-
τική Μακεδονία 
6.Δημιουργία πρότυπης φαρμακοβιομηχανίας στη Μεγα-
λόπολη
7.Ανάπτυξη έξυπνης μονάδας υδροπονίας στη Δυτική 
Μακεδονία
8. Ανάπτυξη έξυπνης μονάδας υδροπονίας στη Μεγαλό-
πολη
9. Βιομηχανικό πάρκο ηλεκτροκίνησης στη Δυτική Μακε-
δονία
10. Οικοσύστημα οινικού τουρισμού, στα πρότυπα της 
Βόρειας Ιταλίας στη Δυτική Μακεδονία
11. Πεδίο ενεργειακής έρευνας και τεχνολογίας, στη Δ. 
Μακεδονία με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Δυτι-
κής Μακεδονίας

12.Υπερσύγχρονη κλινική φυσικής αποκατάστασης στη 
Δυτική Μακεδονία
13. Θεματικό πάρκο ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης στη 
Μεγαλόπολη
14.Μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης υπολειμμάτων στη 
Δυτική Μακεδονία
15. Κέντρο επεξεργασίας βιομάζας στη Δυτική Μακεδονία
16. Επιχειρηματικό πάρκο στη Μεγαλόπολη
Υπογραμμίζεται ότι για την προσέλκυση των επενδύσεων 
στις λιγνιτικές περιοχές η κυβέρνηση επεξεργάζεται πλέγ-
μα κινήτρων όπως φοροαπαλλαγές, εισφοροαπαλλαγές, 
αλλά και δάνεια με κρατικές εγγυήσεις. 
Το συνολικό ποσό για τη χρηματοδότηση του σχεδίου 
αυτού θα διατεθεί από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, 
από το Ταμείο Γιούνκερ και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και θα φτάσει στα 5,055 δισ. ευρώ».

ΥΠΕΝ: ΟΙ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΑΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Με υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής

ΣΤ. ΠΕΤΣΑΣ: ΔΕΚΑΕΞΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στο masterplan του σχεδίου για την απολιγνιτοποίηση  



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

5

Η επεκτατική πολιτική στην οποία προχωρά η κυβέρνηση 
για την αντιμετώπιση της κρίσης από την πανδημία φτάνει 
τα 24 δισ. ευρώ σε ρευστότητα και δημοσιονομικές δα-
πάνες, ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών 
Θεόδωρος Σκυλακάκης μιλώντας στην κοινή συνεδρίαση 
των επιτροπών Κοινωνικών Υποθέσεων και Παραγωγής - 
Εμπορίου κατά την δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου 
για τις κυρώσεις των δύο ΠΝΠ του Αυγούστου που εξέδω-
σε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των αναγκών της 
κρίσης από την πανδημία, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
 Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυ-
λακάκης, είπε ότι «σήμερα έχουμε τα ταμειακά διαθέσιμα 
για να κάνουμε πολιτικές παρεμβάσεις για να βοηθήσουμε 
την κοινωνία και την οικονομία» αλλά αυτό «δεν σημαίνει 
ότι πρέπει να στείλουμε τα λεφτά των φορολογούμενων 
σε ένα «ραντεβού στα τυφλά», όπως μας προτείνει η αξι-
ωματική αντιπολίτευση» και τόνισε το πώς θα γίνει αυτή η 
ενίσχυση της οικονομίας, της αγοράς, των επιχειρήσεων, 
των εργαζόμενων και της κοινωνίας, εφέτος και του χρό-
νου, είναι κάτι που θα το εξηγήσει ο Πρωθυπουργός από 
την Θεσσαλονίκη. 
 Αναφερόμενος στον πρόσθετο προϋπολογισμό, ο ανα-
πληρωτής υπουργός Οικονομικών ανέφερε πως αυτός 
«περιλαμβάνει τα χρήματα που είναι αναγκαία μέχρι το 
τέλος του έτους , δηλαδή 4 δισ. για δαπάνες που αφορούν 
τις ανάγκες του κορωνοϊού και πάσης φύσεως δαπάνες 
για την κρίση, 1,4 εκατ. ευρώ για τα αναδρομικά των συ-
νταξιούχων - κλείνοντας έτσι έναν δημοσιονομικό κίνδυ-

νο και χρήματα που θα μπουν την κατάλληλη στιγμή στην 
αγορά - και 600 εκατ. ευρώ για δαπάνες εξοπλισμών και 
του μεταναστευτικού».
 Δήλωσε αισιόδοξος ότι «η ανάκαμψη θα έρθει σίγουρα 
από το 2021, αλλά το πότε ακριβώς δεν το ξέρουμε ούτε 
εμείς ούτε η υπόλοιπη Ευρώπη σήμερα για αυτό δεν μπο-
ρούμε να κάνουμε έναν δημοσιονομικό προγραμματισμό 
πέρα του 2021».
 Κλειδί πάντως τόνισε, ο κ. Σκυλακάκης για την ανάπτυξη 
«είναι το εμβόλιο, αλλά κλειδί θα είναι και η διατήρηση της 
εμπιστοσύνης, της σωστής ψυχολογίας στην οικονομία 
και την αγορά» υπογραμμίζοντας ότι για να αξιοποιηθούν 
τα «εξαιρετικά μεγάλα ποσά που κέρδισε η χώρα στην 
διαπραγμάτευση για το Ταμείο Ανάκαμψης, ποσά που 
ήταν αδιανόητα πριν την κρίση θα απαιτηθεί μια τεράστια 
εθνική προσπάθεια προκειμένου να μπορέσουμε να τα 
απορροφήσουμε αποτελεσματικά τα επόμενα χρόνια» κα-
θώς «η πραγματικότητα των απορροφήσεων ήταν πάντα 
μελαγχολική τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα».
 Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών ανέφερε πως 
από την αρχή της κρίσης, η κυβέρνηση διαχειρίσθηκε 
με σύνεση και ισορροπημένα την οικονομική δυνατό-
τητα της χώρας. Αρχικά είπε στην πρώτη φάση, το μόνο 
εργαλείο που είχαμε στην διάθεσή μας για ενίσχυση των 
πληττόμενων ήταν οι κλάδοι της οικονομίας, μέσω των 
ΚΑΔ, δυστυχώς όμως ήταν ένα εργαλείο με προβλήματα 
καθώς μέχρι τότε ούτε οι επιχειρήσεις ούτε και το δημό-
σιο είχαν δώσει μεγάλη σημασία. Το σωστό εργαλείο που 

ήρθε στην συνέχεια ήταν η εξατομικευμένη ενίσχυση και 
αυτή έγινε με δύο κυρίως μέσα, το ένα ήταν η επιστρεπτέα 
προκαταβολή που όταν προσθέσουμε και την τρίτη δόση 
που θα δοθεί θα φτάνει τα 3,5 δισ. ευρώ περίπου και το 
άλλο εργαλείο η προκαταβολή φόρου εισοδήματος που 
μειώθηκε δραματικά και μηδενίσθηκε και είναι ένα άλλο 
1,5 δισ. ευρώ. Αυτά τα δύο εργαλεία συνολικού ύψους 5 
δισ. ευρώ ήταν απολύτως εξατομικευμένα».
 Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών επέκρινε την 
αντιπολίτευση που κατηγορεί την κυβέρνηση ως υπεύ-
θυνη της ύφεσης που καταγράφει η οικονομία λέγοντας 
ότι «βιώνουμε την μεγαλύτερη ύφεση από τον δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο και μετά στην παγκόσμια οικονομία. Η 
ύφεση αυτή είναι απολύτως εξωγενής, όχι για εμάς, αλλά 
για το σύνολο των οικονομιών και προέρχεται από την 
υγειονομική κρίση Η Ελλάδα αυτή την ύφεση στο πρώ-
το εξάμηνο την αντιμετώπισε έχοντας χαμηλότερη μέση 
ύφεση από τον μέσο όρο ύφεσης της ευρωζώνης. Ακόμα 
και στο δεύτερο τρίμηνο, που έγινε το μεγαλύτερο τμή-
μα της γενικευμένης καραντίνας, είχαμε μια ύφεση στον 
μέσο όρο της ευρωζώνης» άρα θεωρεί η αντιπολίτευση 
και ειδικά η αξιωματική αντιπολίτευση, ότι η κυβέρνηση 
έφερε το -15,2% ύφεση, αυτός ο ισχυρισμός δεν έχει λο-
γική βάση, δεν εδράζεται στα πραγματικά στοιχεία. Είναι 
ένας ισχυρισμός που απλώς υπονομεύει την αξιοπιστία 
του δικού της πολιτικού λόγου και δεν αφορά καθόλου 
την κυβέρνηση».

Πτώση της τάξεως του 70% κατέγραψε ο συνολικός αριθ-
μός των διακινηθέντων επιβατών το οκτάμηνο του 2020 
σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας μας σε σχέση με το αντί-
στοιχο διάστημα του 2019. 
 Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία 
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, τα οποία αποτυ-
πώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει επιφέρει η 
πανδημία του Covid-19, το συγκεκριμένο διάστημα διακι-
νήθηκαν 13.451.346 επιβάτες ενώ το αντίστοιχο διάστη-

μα του 2019 είχαν διακινηθεί 44.895.202 επιβάτες. Όσον 
αφορά τις πτήσεις στα αεροδρόμια της χώρας ανήλθαν 
στις 161.180, από τις οποίες 83.852 ήταν εσωτερικού και 
77.328 εξωτερικού, παρουσιάζοντας πτώση 56,3%, σε 
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 όπου είχαν 
πραγματοποιηθεί 368.414 πτήσεις. 
 Το μήνα Αύγουστο με βάση τα στοιχεία της ΥΠΑ προ-
κύπτει ότι διακινήθηκαν στα αεροδρόμια της χώρας 
4.539.902 επιβάτες, μείωση 55,7% σε σχέση με το 2019 

όπου είχαν διακινηθεί 10.238.414 επιβάτες. Ο συνολικός 
αριθμός των πτήσεων ανήλθε στις 45.422 με καταγράφο-
ντας πτώση 41,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 
του 2019 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 77.555 πτήσεις. Οι 
αφίξεις επιβατών εξωτερικού ήταν 1.667.484 παρουσιά-
ζοντας μείωση 58,1% σε σχέση με το 2019, όπου είχαν 
αφιχθεί 3.977.915 επιβάτες.

Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ: ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΥΠΑ: ΠΤΩΣΗ 70% ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟ ΟΚΤΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020
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Το κινεζικό στούντιο UAD ολοκλήρωσε στην Huangchuan 
Three Gorges Scenic Area, στη νότια Κίνα, τη μήκους 526.14 
μέτρων γέφυρα με υάλινο δάπεδο, την οποία η Guinness 
World Records έχει επισήμως αναγνωρίσει ως τη μακρύτερη 
γέφυρα με υάλινο δάπεδο στον κόσμο.
«Ένας διαφανής διάδρομος στον αέρα» είναι η περιγραφή 
της γέφυρας από το κινεζικό στούντιο, του οποίου η πλήρης 
επωνυμία είναι Architectural Design & Research Institute of 
Zhejiang University Co. Ltd. και έδρα του η πόλη Χανγκζού.
Γεφυρώνοντας τον ποταμό Λιαντζιάνγκ στην επαρχία Γκουν-
γκντόνγκ, η κρεμαστή γέφυρα ενώνει τις δύο πλευρές μιας 
χαράδρας, σε ύψος 201 μέτρων πάνω από την επιφάνεια του 

νερού. Η δυναμικότητά της ανέρχεται σε 500 άτομα.
Οι αρχιτέκτονες του στούντιο ελπίζουν ότι η κατασκευή του 
δαπέδου από γυαλί επιτρέπει στη δομή να μην είναι παραφω-
νία στο φυσικό περιβάλλον. «Με τη συγχώνευση της δομής 
στο φυσικό περιβάλλον και τη χρήση καινοτόμων μεθόδων 
δόμησης, η ομάδα των σχεδιαστών πραγματοποίησε μια 
συνεχή, απρόσκοπτη ενοποίηση της φύσης με το τεχνητό» 
ανέφεραν,σε ανακοίνωση.
Η γέφυρα αυτή είναι η τελευταία μιας σειράς γεφυρών με 
υάλινο δάπεδο στην Κίνα, οι οποίες κατασκευάζονται ως του-
ριστικές ατραξιόν (σύμφωνα με περυσινές εκτιμήσεις του BBC 
υπάρχουν 2.300 τέτοιες γέφυρες σε όλη την Κίνα). Ο καταιγι-

σμός κατασκευής υάλινων γεφυρών εγκαινιάστηκε το 2016 
με τη μήκους 430 μέτρων γέφυρα Zhangjiajie Grand Canyon 
Glass Bridge, η οποία τότε ήταν και η μακρύτερη και αυτή 
που ήταν σε μεγαλύτερο ύψος (το πλήθος των επισκεπτών 
που συνέρευσε οδήγησε, μέσα σε δύο εβδομάδες, τις αρχές 
σε απαγόρευση της πρόσβασης). Η γέφυρα αυτή έχασε τα 
σκήπτρα της το 2018 από τη μήκους 488 μέτρων κρεμαστή 
γέφυρα Hongyagu, η οποία είχε σχεδιαστεί με δυνατότητα 
ταλάντωσής της για να «αναστατώνονται» αυτοί που τη δι-
ασχίζουν.

Την ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας Profile Technologies SA 
ανακοίνωσε η Profile Software, σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Η Profile Technologies θα λειτουργεί ως κέντρο ανάπτυξης 
νέων τεχνολογιών στη Θεσσαλονίκη, με ποσό επένδυσης που 
προϋπολογίζεται σε 5 εκατ. ευρώ για την επόμενη τριετία. 
Η νέα εταιρεία διαθέτει φιλόδοξο επιχειρηματικό σχέδιο 
με σκοπό να αποτελέσει πρότυπο οργανισμού ανάπτυξης 

νέων τεχνολογιών στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η Profile 
Technologies θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη νέων λειτουρ-
γιών που αφορούν κυρίως στο χρηματοοικονομικό λογισμι-
κό, με τεχνολογίες αιχμής, υιοθετώντας τις τελευταίες εξελίξεις 
στην τεχνητή νοημοσύνη (AI), τη μηχανική εκμάθηση (ML), 
τη ρομποτική αυτοματοποίηση διαδικασιών (RPA) και το 
blockchain, ενώ πρόκειται να επενδύσει και σε Augmented 

Reality (AR) για τη διαχείριση επενδύσεων και banking. Επί-
σης θα αναλάβει μέρος των εργασιών ανάπτυξης του Ομίλου 
Profile που υλοποιούνται έως σήμερα στην Ευρώπη (Αθήνα 
–Παρίσι -Λευκωσία) και στην Ασία (Ινδία), επιτρέποντας έτσι 
στα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας, να εστιάσουν στην πε-
ραιτέρω εξειδίκευση και την υλοποίηση έργων.

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου κατέκτησε το 1ο βραβείο στον εθνικό διαγωνισμό 
«ECOTROPHELIA 2020» για τη δημιουργία καινοτόμων οικο-
λογικών προϊόντων, που διοργανώνεται εδώ και 10 χρόνια, 
από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ.
Η φοιτητική ομάδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελούμε-
νη από τον Κ. Ηλία, την Ν. Καβανόζη, τη Ζ. Κοκονόζη, την Π. 

Μπουσδούνη και τον Χρ. Τολιόπουλο, με την καθοδήγηση του 
επιβλέποντα επίκουρου καθηγητή Διατροφής του Ανθρώπου, 
του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Α. Κουτελι-
δάκη , σε συνεργασία με την εταιρεία «Μπισκότα Παπαδοπού-
λου», διακρίθηκε -μεταξύ 11 ομάδων- για το καινοτόμο προϊόν 
O-live. Ένα οικολογικό κριτσίνι, με πέντε διαφορετικές γεύσεις, 
που αποτελούνται από 100% ελληνικά φρούτα και λαχανικά. 
Το O-live είναι ένα κριτσίνι με γέμιση, το οποίο περιλαμβάνεται 

στην κατηγορία έτοιμων προς κατανάλωση σνακ. 
Η νικήτρια ομάδα παρέλαβε το βραβείο σε ειδική διαδικτυακή 
εκδήλωση που οργανώθηκε από τον ΣΕΒΤ και στη συνέχεια 
θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό 
ECOTROPHELIA, που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της Διε-
θνούς Έκθεσης Τροφίμων «SIAL» στο Παρίσι, στις 18 και 19 του 
ερχόμενου Οκτωβρίου.

Το πρόγραμμα ενίσχυσης απασχολησιμότητας της Coca-Cola 
Τρία Έψιλον, Youth Empowered, εμπλουτίζει το περιεχόμενο 
των δράσεών του με νέο κύκλο εκπαιδεύσεων. Όπως ανακοί-
νωσε η εταιρεία, σύμφωνα με το ΑΠΕ, μέσα από ειδικά σχεδι-
ασμένα σεμινάρια το πρόγραμμα έρχεται για να ενδυναμώσει 
με upskilling και reskilling τους νέους που απασχολούνται στον 
κλάδο του Ho.Re.Ca και να τους βοηθήσει να κάνουν το επόμε-
νο βήμα στην καριέρα τους. 
Με στρατηγικό συνεργάτη τη Worklathlon, που ειδικεύεται 
στην εύρεση προσωπικού για τον τουρισμό και την εστίαση 
και την υποστήριξη του οργανισμού Found.ation με μονα-
δική εμπειρία στον χώρο της επιχειρηματικότητας, το Youth 

Empowered: The HoReCa Edition παρέχει στους συμμετέχοντες 
προσωπικές, επαγγελματικές και ψηφιακές δεξιότητες, δικτύω-
ση και καθοδήγηση που θα τους βοηθήσουν να κάνουν το επό-
μενο βήμα στον κλάδο του Ho.Re.Ca ή σε κάποιον άλλο κλάδο 
που τους ενδιαφέρει. 
Τα σεμινάρια είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθούν 28-30 Σε-
πτεμβρίου. Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικτυακά μέσα 
από την σελίδα της WORKATHLON. Πρόκειται για ένα δυναμι-
κό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες της 
Covid-19 εποχής, που περιλαμβάνει: 
- Live eLectures & eSeminars με βεβαίωση παρακολούθησης 
πάνω σε επίκαιρες θεματικές όπως: Sales Skills: The Key to 

Success, Εισαγωγή στις τεχνικές του e-commerce, Εισαγωγή 
στο Coding, Social Media, Content management και Digital 
Marketing (αναλυτικό πρόγραμμα και δήλωση συμμετοχής 
εδώ).
- Δέκα υποτροφίες στο Bartending Seminar από την 
Barphilosophy, για τους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με 
τον κλάδο και τους bartenders που θέλουν να βελτιώσουν τις 
ικανότητες τους. 
- Δύο υποτροφίες για Front-End Software Development από 
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Tech Academy του Foun.dation 
για τους νέους που επιθυμούν να στραφούν σε αυτό τον κλάδο. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΜΑΚΡΥΤΕΡΗ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΥΑΛΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ PROFILE TECHNOLOGIES SA ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
ΑΠΟ ΤΗΝ PROFILE SOFTWARE

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ 1Ο ΒΡΑΒΕΙΟ 
Στον εθνικό διαγωνισμό «ECOTROPHELIA 2020» για τη δημιουργία καινοτόμων οικολογικών προϊόντων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕψΙΛΟΝ
Για νέους στους κλάδους τουρισμού και εστίασης
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Μια μέρα μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου του 
«Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης» ο υπουργός Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης τονίζει 
στο ΑΠΕ -ΜΠΕ τα βασικότερα σημεία του νομοσχεδίου 
το οποίο κινείται σε τρεις άξονες α) ρυθμίζει νομοθετικά 
ζητήματα που μέχρι τώρα παρέμεναν σε εκκρεμότητα β) 
ενοποιεί σε ένα κείμενο όλη την βασική νομοθεσία είκοσι 
και πλέον ετών αναφορικά με την ψηφιακή διακυβέρνη-
ση- επικαιροποιώντας τις σχετικές διατάξεις όπου αυτό 
είναι αναγκαίο και γ) ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο 
δυο ευρωπαϊκές οδηγίες οι οποίες αφορούν σε δυο 
κομβικά ζητήματα-την ψηφιακή προσβασιμότητα και 
τα ανοιχτά δεδομένα. 
«Είναι ένα από τα μεγαλύτερα σε όγκο νομοσχέδια, με 
πάνω από 230 άρθρα, πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που 
έχει μια πολλαπλότητα χαρακτηριστικών» δηλώνει ο κ. 
Πιερρακάκης. «Είναι μια πράξη αναγνώρισης, προσπα-
θεί να κωδικοποιήσει νομοθεσία, όλη η νομοθεσία για 
την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες να βρίσκεται 
σε ένα σημείο αναφοράς. Θεωρούμε ότι ο Κώδικας είναι 
το 50% της μεγάλης δουλειάς σε συνδυασμό με την Βί-
βλο της Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στην ουσία, η Βίβλος 
είναι στρατηγική κι ο Κώδικας είναι ο νόμος» εξηγεί και 
συνεχίζει αναφέροντας τις καινοτομίες που εισάγονται 
μέσα από τον Κώδικα. «Έχουμε ένα νέο πλαίσιο για τις 
ψηφιακές υπογραφές, το οποίο είναι πολύ σημαντικό 
δεδομένου ότι έρχεται η ψηφιακή υπογραφή περισ-
σότερο στην ζωή μας. Θα έρθει με τις νέες ταυτότητες 

οι οποίες σε λιγότερο από δυο χρόνια θα αρχίσουν να 
εκδίδονται και η κάθε νέα ταυτότητα θα περιλαμβάνει 
ψηφιακή υπογραφή για τον κάθε Έλληνα πολίτη. Αυτό 
που χρειαζόμαστε είναι ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο 
που θα αναφέρει πότε χρησιμοποιούμε την ψηφιακή 
υπογραφή, πώς λειτουργεί. Είναι πολύ καίριο να είναι 
σαφές το πλαίσιο του πότε ισχύει η ψηφιακή υπογραφή 
και ποιοι είναι οι κανόνες που την διέπουν». 
 Ο υπουργός σχολιάζοντας το σχετικό άρθρο για το 5G 
είπε ότι πρόκειται για μεγάλη παρέμβαση, «είναι το πιο 
εξωστρεφές από όσα κάνουμε. Αυτή η παρέμβαση περι-
λαμβάνει κατά βάση την ίδρυση του ταμείου Φαιστός. 
Είναι μια καινοτομία, η ίδρυση του ταμείου ΦΑΙΣΤΟΣ. 
Το μεγάλο κενό στη συζήτηση για το 5G δεν είναι δη-
μοπρασία των συχνοτήτων. Το κενό που υπάρχει είναι 
η ανάπτυξη του σχετικού οικοσυστήματος, δηλαδή να 
υπάρξουν επαρκείς εταιρείες οι οποίες θα αξιοποιήσουν 
αυτές τις συχνότητες και θα παρέχουν μεγάλες υπηρεσί-
ες στον κόσμο. Εμείς από την πλευρά μας κάνουμε δυο 
πράγματα: το Δημόσιο από την μια δεσμεύει κάποιες 
συχνότητες τις οποίες δεν δημοπρατεί και τις οποίες 
παραχωρεί για ερευνητικούς σκοπούς ή τις παραχωρεί 
για ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας κι υπάρχει κι ένα 
δεύτερο κομμάτι, το οποίο είναι ότι το Δημόσιο έρχεται 
και παρεμβαίνει δημιουργώντας ένα εξειδικευμένο τα-
μείο, το πρώτο στον κόσμο, το οποίο θα επενδύει μόνο 
στην ανάπτυξη συχνοτήτων 5G» 
Για τον ΠΑ (Προσωπικό Αριθμό), ο οποίος θα αναγρά-

φεται στη νέα ταυτότητα, θα διαθέτει 12 ψηφία εκ των 
οποίων τα 9 θα είναι ο ισχύων ΑΦΜ και τα υπόλοιπα θα 
περιλαμβάνουν γράμματα. «Τελικά δεν θα είναι ο ΑΦΜ, 
αλλά θα είναι ο ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου) 
συν τρία αριθμητικά ψηφία που θα προστεθούν στην 
αρχή, θα μπαίνουν μπροστά» τονίζει ο κ. Πιερρακάκης.
Όσον αφορά το Fiber To The Home, στο σχέδιο νό-
μου προβλέπεται πως για την ανάπτυξη των δικτύων 
οπτικών ινών μέχρι το σπίτι και για περιοχές χαμηλής 
όχλησης θα ισχύει το πλαίσιο που εφαρμόζεται σήμε-
ρα για τα δίκτυα φυσικού αερίου, ώστε να επιταχυνθεί 
η διαδικασία αδειοδότησης (θα χρειάζεται απλή γνω-
στοποίηση) από τους δήμους. «Απλοποιούμε τη διαδι-
κασία για τις οπτικές ίνες. Στα λεγόμενα έργα χαμηλής 
όχλησης θα ισχύσει ό,τι ισχύει και στο φυσικό αέριο κι 
άρα δεν θα χρειάζεται πλέον η άδεια θα χρειάζεται μόνο 
μια γνωστοποίηση, αναφορά στον οικείο δήμο, κι άρα 
θεωρούμε ότι θα επιταχυνθεί η διαδικασία, καθώς είχε 
παρατηρηθεί ότι χρειαζόταν κάποιος πολίτης για να 
τραβήξει οπτική ίνα στο σπίτι του περίπου 3,5 μήνες, 
εφόσον υπάρχει κάλυψη στην περιοχή». 
 Τέλος, από τα καίρια άρθρα που αφορούν στα ζητήμα-
τα σχετικά με τις περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης, ο 
υπουργός τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «στις ‘λευκές περιοχές’ 
της τηλεόρασης προσθέτουμε νέες περιοχές για να φτά-
σουμε μια σχεδόν ολοκληρωτική κάλυψη κι εξασφαλί-
ζουμε ότι η κάλυψη πλέον θα ισχύσει για 8 χρόνια με 
εγγύηση». 

Την ένταξη στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Κρήτης ενός 
συνόλου δράσεων συμβατικής και ψηφιακής προβολής, 
καθώς και σήμανσης των περιοχών UNESCO Κρήτης, 
υπέγραψε χθες ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρ-
ναουτάκης, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 Συνολικά 1.000.680 ευρώ θα διατεθούν για την ενιαία 
ανάδειξη των 3 φυσικών τόπων της Κρήτης που είναι 
ενταγμένοι στα προγράμματα της UNESCO (Τα Λευκά 
Όρη-Φαράγγι της Σαμαριάς ως Απόθεμα της Βιόσφαι-
ρας, ο Ψηλορείτης και η Σητεία ως Γεωπάρκα).
Το έργο χωρίζεται σε 4 βασικές κατηγορίες δράσεων 
που περιλαμβάνουν, συμβατική σήμανση και ειδικότε-
ρα την τοποθέτηση σύγχρονων πινακίδων ενημέρωσης, 

ψηφιακές εφαρμογές σε ένα σύνολο ψηφιακών καινοτό-
μων εφαρμογών που θα προβάλουν τις περιοχές Unesco 
της Κρήτης σε όλο τον πλανήτη και καμπάνια προβολής 
στα διεθνή ΜΜΕ και ψηφιακές πλατφόρμες, αλλά και 
συμμετοχή σε έκθεση Τουρισμού παγκόσμιας εμβέλειας. 
Επιπλέον, προβλέπεται να εκπονηθεί μία σειρά μελετών 
και οδηγών για την δημιουργία προδιαγραφών για τις 
περιοχές Unesco. 
Η δράση εντάσσεται στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επέν-
δυση της Περιφέρειας Κρήτης για τις περιοχές UNESCO 
του νησιού, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 10 
εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της οποίας έχουν ήδη προγραμ-
ματιστεί σειρά άλλων παρεμβάσεων, όπως έργα ύδρευ-

σης για την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων 
των περιοχών αυτών, έργα πολιτικής προστασίας, πα-
ρεμβάσεις ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος και 
του φυσικού περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της περιφέρειας, το έργο 
που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ της περιφέρειας στο πλαίσιο 
της δημιουργίας μίας ενιαίας ταυτότητας για τις περιοχές 
UNESCO της Κρήτης, λαμβάνει υπ όψιν του και τις διαδι-
κασίες για την ένταξη των Αστερουσίων ως Απόθεμα της 
Βιόσφαιρας (ήδη δρομολογημένη) και της Σπιναλόγκας 
και των Μινωϊκών Ανακτορικών Κέντρων στην Παγκό-
σμια Κληρονομιά, οι οποίες είναι σε εξέλιξη.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ: ΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ψΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ   

ΔΙΑΘΕΣΗ 1 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 3 ΦΥΣΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΤΗΣ
Που είναι ενταγμένοι στα προγράμματα της UNESCO  
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Πρόσκληση σε όλους τους δήμους της χώρας για την 
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2020, που θα 
διεξαχθεί κατά το διάστημα 16-22 Σεπτεμβρίου 2020, 
απευθύνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» εστιάζει 
κάθε χρόνο σε διαφορετικά θέματα που συνδέονται με 
τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Εφέτος, το θέμα είναι 
η «Πράσινη μετακίνηση χωρίς ρύπους για όλους» στο 
επίκεντρο της οποίας βρίσκονται η ηλεκτροκίνηση, το 
ποδήλατο και η πεζοπορία.

Σκοπός των δράσεων που υλοποιούνται το διάστημα 
16 με 22 Σεπτεμβρίου είναι η ενθάρρυνση των ευρω-
παϊκών τοπικών αρχών στην εισαγωγή και προώθηση 
βιώσιμων τρόπων μετακίνησης στον αστικό ιστό καθώς 
και η ευαισθητοποίηση των πολιτών στη χρήση εναλλα-
κτικών τρόπων μετακίνησής τους. 
Το σύνθημα για το φετινό θέμα της πράσινης μετακίνη-
σης με μηδενικούς ρύπους είναι το: «Μετακινήσου υπεύ-
θυνα!» στέλνοντας έτσι το μήνυμα ότι κάθε μετακίνηση 
μπορεί να αποτελέσει μια πράξη ευθύνης, αφού κάθε μία 
από αυτή «αφήνει» το δικό της ενεργειακό αποτύπωμα. 

Γίνεται γνωστό ότι η πλατφόρμα εγγραφής θα είναι 
ανοιχτή μέχρι και την 1η μέρα της εκστρατείας, δηλα-
δή την 16η Σεπτεμβρίου 2020. Οι Δήμοι μπορούν να 
λαμβάνουν πληροφορίες στις εξής ηλεκτρονικές διευ-
θύνσεις: 
https://mobilityweek.eu/home/, καθώς και στην πρώ-
τη σελίδα της ιστοσελίδας του Υπουργείου, στο www.
ypeka.gr, στην ανάρτηση Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινη-
τικότητας 2020. Στην περσινή διοργάνωση συμμετείχαν 
86 ελληνικές πόλεις και τις δύο πρώτες θέσεις κατέλαβαν 
η Καρδίτσα και το Ρέθυμνο.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η υλοποίηση της δέσμευ-
σης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, κατά 
τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, για την 
αναβάθμιση της ΔΕΘ σε ένα πρότυπο εκθεσιακό κέντρο 
διεθνούς εμβέλειας με σύγχρονες υποδομές και χώρους 
πρασίνου, όπως –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ανακοίνωσε το 
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό, προς έγκριση στο Συμ-
βούλιο της Επικρατείας απεστάλη το Σχέδιο Προεδρικού 
Διατάγματος για την ολοκληρωμένη ανάπλαση της Έκ-
θεσης. 
«Η έγκριση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας -μέσα σε μόλις ένα έτος- του Ειδικού Πολεοδομι-
κού Σχεδίου (ΕΠΣ) για το Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονί-
κης και του Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής αυτού, 

αναδεικνύει την προσήλωση της κυβέρνησης στην 
ανάδειξη των αναπτυξιακών προοπτικών της Θεσσα-
λονίκης και γενικότερα της Βόρειας Ελλάδας», δήλωσε 
ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτρης 
Οικονόμου, αρμόδιος για θέματα Χωροταξίας και Αστι-
κού Περιβάλλοντος.
Όπως τόνισε «η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της 
ΔΕΘ, με έμφαση στις σύγχρονες υποδομές και τους κοι-
νόχρηστους χώρους πρασίνου, θα ενισχύσει την εξω-
στρέφεια της πόλης, καθιστώντας την κέντρο αναφοράς 
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη». 
Απ’ την πλευρά του ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς, αρμόδιος για θέματα Προ-
στασίας του Περιβάλλοντος, επεσήμανε ότι «στόχος της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης του ΕΠΣ -η οποία περι-

λαμβάνει όρους, περιορισμούς και γενικές κατευθύν-
σεις- είναι τόσο η πληρέστερη προστασία και ορθολογι-
κή διαχείριση του περιβάλλοντος, όσο και η προστασία 
της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς».
Το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) αφορά την 
έγκριση ΕΠΣ στην περιοχή του Εκθεσιακού Κέντρου 
Θεσσαλονίκης και τον καθορισμό χρήσεων γης, όρων 
και περιορισμών δόμησης, την περιβαλλοντική έγκρι-
ση του ΕΠΣ και την έγκριση του Πολεοδομικού Σχεδίου 
Εφαρμογής (ΠΣΕ) αυτού.
Υπενθυμίζεται ότι το ΕΠΣ στο χώρο του Εκθεσιακού 
Κέντρου Δήμου Θεσσαλονίκης, συνολικής εκτάσεως 
176.087,65 τ.μ., καθορίζει έξι τομείς όρων δόμησης, 
καθώς και χρήσεις γης. 

Δέσμη πέντε αιτημάτων για τη στήριξη των επιχειρήσε-
ων προτείνει με επιστολή του προς τον πρωθυπουργό, 
Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρόεδρος του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκί-
δης, ενόψει –όπως σημειώνει το ΑΠΕ- των οικονομικών 
εξαγγελιών της ελληνικής κυβέρνησης από το βήμα του 
φετινού «Forum της Δ.Ε.Θ.».
Στην επιστολή σημειώνεται ότι ο επιχειρηματικός κό-
σμος έχει έντονες προσδοκίες, αιτήματα, αλλά και ανά-
γκες για ενισχυμένα οικονομικά μέτρα. Συγκεκριμένα, το 
πρώτο αίτημα είναι η άμεση εφαρμογή του «10λόγου» 
στήριξης και επιδότησης της απασχόλησης, ώστε να 
αποφευχθεί τους επόμενους μήνες μια έκρηξη ανεργί-
ας άνω του 19%. Δεύτερο αίτημα, είναι η ελάφρυνση 
άμεσων φόρων στους συνεπείς και έμμεσων φόρων σε 

όλους, αφού η υπερφορολόγηση στερεί 4 μονάδες από 
το ΑΕΠ της χώρας μας. Η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 
με 1,16 δις ευρώ και το τέλος επιτηδεύματος με 482 εκ. 
ευρώ ετησίως, μαζί με τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ για 
ιδιοχρησιμοποιούμενα επαγγελματικά ακίνητα, πρέπει 
να επαναπροσδιοριστούν για το 2021, όπως έγινε με τη 
μειωμένη προκαταβολή φόρου φέτος, που πρέπει να δι-
ατηρηθεί και το 2021. Τρίτο αίτημα, είναι η ελάφρυνση 
του μη μισθολογικού κόστους, με τη μείωση των ασφα-
λιστικών εισφορών κατά 2,9 μονάδες για εργοδότες και 
εργαζόμενους στο πλαίσιο της προσαρμογής του στον 
ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τέταρτο αίτημα, είναι η περαιτέ-
ρω ενίσχυση της ρευστότητας με την αύξηση των πό-
ρων και του αριθμού των δικαιούχων, για ενισχύσεις 
κίνησης κεφαλαίου και ευνοϊκά δάνεια, μέσω των τριών 

επιτυχημένων χρηματοδοτικών εργαλείων, της Επι-
στρεπτέας Προκαταβολής, του ΤΕΠΙΧ ΙΙ και του Ταμείου 
Εγγυοδοσίας, από τα 3,9 δις ευρώ μέχρι σήμερα, στα 
9,1 δις ευρώ μέχρι τέλος του έτους. Το πέμπτο αίτημα, 
αφορά στην ένταξη και προσθήκη των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών, που δημιουργήθηκαν την περίοδο της πανδη-
μίας, στις 120 δόσεις ή άλλης πάγιας ρύθμισης που έχει 
ήδη ενταχθεί η επιχείρηση, αντί μιας ακόμα νέας ρύθ-
μισης. Στο ίδιο πλαίσιο, με την ευκαιρία του νέου πτω-
χευτικού νόμου από 1/1/21, προτείνεται να ενισχυθεί η 
δυνατότητα μιας εξωδικαστικής ρύθμισης χρεών σε έως 
και 240 δόσεις, με κίνητρα εξαγοράς ή συγχώνευσης, 
αντί της πτώχευσης εν λειτουργία επιχειρήσεων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΕΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2020  

ΣΤΟ ΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΘ   

ΔΕΣΜΗ ΠΕΝΤΕ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΒΕΠ   
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τιμά με την 
παρουσία του το Thessaloniki Helexpo Forum, το 
οποίο ξεκινάει σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 20 Σε-
πτεμβρίου, στο συνεδριακό κέντρο “Ι. Βελλίδης”.
O κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στο πάνελ με θέμα 
τις Προοπτικές Ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας, που 
θα πραγματοποιηθεί, αύριο, από 19:00-20:30.
Από τα 24 διαφορετικά πάνελ του Forum, το οποίο 
διοργανώνει η ΔΕΘ-HELEXPO, θα περάσουν υπουργοί, 
εκπρόσωποι κομμάτων, επιχειρηματικών φορέων, 

συνδέσμων, επιχειρήσεων και της αυτοδιοίκησης, 
αλλά και θεσμικοί παράγοντες, που θα συζητήσουν για 
τις συνέπειες της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, 
αλλά και για την επόμενη ημέρα και τις προκλήσεις της. 
Το Thessaloniki Helexpo Forum ξεκινάει σήμερα στις 
11:00 με το πάνελ για τις «Νέες Τεχνολογίες στον Πρω-
τογενή Τομέα» και στη συνέχεια στις 13:00 την «σκυ-
τάλη» παίρνουν τα πάνελ «Ψηφιακή Δικαιοσύνη», στις 
15:00 «Ενέργεια, Αειφορία και Βιώσιμες Πρακτικές» 
και στις 17:00 «Εξωστρέφεια και οι Εξαγωγές στις Νέες 

Συνθήκες».
Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στις 19:00 στο βήμα του 
φόρουμ θα ανέβει ο πρωθυπουργός για να απευθύνει 
την ομιλία του προς τους εκπροσώπους των παραγω-
γικών τάξεων, ενώ την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 
13:00 θα δώσει συνέντευξη Τύπου.
Η πολιτική ηγεσία της χώρας θα είναι παρούσα στο 
Forum και σχεδόν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί των κομ-
μάτων του κοινοβουλίου θα εκφωνήσουν ομιλίες.

Το 2018 η Ελλάδα καταλάμβανε την 92η θέση, ανάμε-
σα σε 162 χώρες, του Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας: 
αυτό προκύπτει από την ετήσια έκθεση του καναδικού 
Ινστιτούτου Fraser, την οποία δημοσιοποιεί στη χώρα 
μας το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών – Μάρκος Δρα-
γούμης, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
 Μάλιστα, η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των 15 χωρών 
με το μεγαλύτερο μέγεθος του κράτους παγκοσμίως, 
ενώ συγκριτικά με τα δεδομένα του 2017 η χώρα μας 
σημείωσε πτώση 7 θέσεων. Η συνολική επίδοση της 
χώρας μας στον Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας την 
τοποθετεί ανάμεσα στην Κολομβία και το Μαρόκο.
 Αναλυτικά, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του ΚΕΦίΜ, 
η κατάταξη της Ελλάδας στα πέντε βασικά πεδία του 
δείκτη είναι:
- Μέγεθος του κράτους: 149η θέση
- Κράτος δικαίου και ιδιοκτησιακά δικαιώματα: 52η 
θέση
- Πρόσβαση σε ισχυρό νόμισμα: 109η θέση
- Ελευθερία στο διεθνές εμπόριο: 57η θέση
- Ρυθμιστικό περιβάλλον στην τραπεζική πίστη, τα ερ-
γασιακά και την επιχειρηματικότητα: 78η θέση.
 Αξίζει να σημειωθεί ότι «η Ελλάδα καταλαμβάνει την 
τελευταία θέση ανάμεσα σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, 
με την αμέσως προηγούμενη χώρα στην ΕΕ (Πολωνία, 
77η) να βρίσκεται 15 θέσεις πιο ψηλά. Τελευταία κατα-
τάσσεται η χώρα μας σε σύγκριση και με τα κράτη της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς η Κύπρος καταλαμ-
βάνει τη 22η θέση, η Ρουμανία την 23η, η Αλβανία την 
26η, η Βουλγαρία την 32η, η Βόρεια Μακεδονία την 

71η, και η Βοσνία και Ερζεγοβίνη την 82η».
Στην κορυφή του δείκτη «βρίσκονται και φέτος το 
Χονγκ Κονγκ και η Σιγκαπούρη, καταλαμβάνοντας 
την 1η και τη 2η θέση αντίστοιχα. Η Νέα Ζηλανδία, η 
Ελβετία, και η Αυστραλία συμπληρώνουν την πεντάδα 
των χωρών με τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως. 
Εξάλλου, οι 5 χώρες με τη χαμηλότερη βαθμολογία 
στον φετινό δείκτη είναι το Ιράν, η Αγκόλα, η Λιβύη, το 
Σουδάν και τελευταία η Βενεζουέλα. Αυταρχικές χώρες 
όπως η Βόρεια Κορέα και η Κούβα δεν ταξινομούνται 
λόγω έλλειψης δεδομένων», σημειώνει το ΚΕΦίΜ.
Άλλες αξιοσημείωτες κατατάξεις είναι οι ΗΠΑ (στην 6η 
θέση), η Ιαπωνία (20η), η Γερμανία (21η), η Ιταλία 
(51η), η Γαλλία (58η), το Μεξικό (68η), η Ρωσία (89η), 
η Ινδία (105η), η Βραζιλία (105η) και η Κίνα (124η).
 Για τα συμπεράσματα της έκθεσης του Ινστιτούτου 
Fraser, ο εκτελεστικός διευθυντής του ΚΕΦίΜ, Νίκος 
Ρώμπαπας δήλωσε ότι «όσοι και όσες επιχειρούν στην 
Ελλάδα εξακολουθούν να βιώνουν τον εκτενή έλεγχο 
του κράτους στην οικονομία και να αντιμετωπίζουν 
εμπόδια σε κάθε τους κίνηση. Πέρα από την απογοη-
τευτική θέση που έχει η χώρα μας ανάμεσα στις χώρες 
της ΕΕ όπου για μία ακόμη χρονιά έρχεται τελευταία, 
εντυπωσιάζει το γεγονός της μεγάλης δυσλειτουργί-
ας της δημόσιας διοίκησης. Στον φετινό δείκτη που 
παρουσιάζει τις επιδόσεις μας το 2018, ένα από τα 
σημαντικότερα προβλήματα είναι τα υψηλά ποσοστά 
μεροληψίας και ευνοιοκρατίας στον κρατικό μηχανι-
σμό, ο οποίος δημιουργεί καθημερινά δυσκολίες στις 
συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων με τον δημόσιο 

τομέα. Τέλος, εντυπωσιακή είναι επίσης η επιδείνωση 
της βαθμολογίας μας σε όλους τους δείκτες που αφο-
ρούν τα δικαιώματα και την προστασία τους, σε σχέση 
με το 2017. Στην συνολική οικονομική ελευθερία θα 
πρέπει να στοχεύουμε προς την Κύπρο που βρίσκεται 
στην 22η θέση παγκοσμίως και όχι προς την Τουρκία 
που βρίσκεται στην 99η θέση», συμπεραίνει ο Ν. Ρώ-
μπαπας.
Όπως, τέλος, μας ενημερώνει το ΚΕΦίΜ, ο Δείκτης 
Οικονομικής Ελευθερίας μετρά τον τρόπο με τον 
οποίο οι πολιτικές και οι θεσμοί των 162 χωρών του 
Δείκτη υποστηρίζουν την οικονομική ελευθερία. Το 
Ινστιτούτο Fraser εκπονεί την ετήσια μελέτη για την 
Οικονομική Ελευθερία στον Κόσμο σε συνεργασία με 
ένα δίκτυο ανεξάρτητων ερευνητικών και εκπαιδευτι-
κών ινστιτούτων από περίπου 100 χώρες, μεταξύ των 
οποίων είναι το ΚΕΦίΜ. Πρόκειται για μια πρωτότυπη 
μέτρηση της οικονομικής ελευθερίας, που υπολογίζε-
ται βάσει των θεσμών και των πολιτικών που εφαρμό-
ζει κάθε χώρα σε πέντε πεδία: το μέγεθος του κράτους, 
το κράτος δικαίου, την πρόσβαση σε ισχυρό νόμισμα, 
την ελευθερία στο διεθνές εμπόριο και το ρυθμιστικό 
περιβάλλον στην τραπεζική πίστη, τα εργασιακά και 
την επιχειρηματικότητα. Σύμφωνα με έγκριτα επιστη-
μονικά περιοδικά με αξιολόγηση από ομότιμους κριτές 
(peer-reviewed journals) επιβεβαιώνεται σταθερά ότι 
οι άνθρωποι που ζουν σε χώρες με μεγάλο βαθμό οι-
κονομικής ελευθερίας απολαμβάνουν υψηλότερο επί-
πεδο ευημερίας, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα, 
καθώς και μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής.

ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΟ THESSALONIKI HELEXPO FORUM
O πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης στο πάνελ για τις προοπτικές ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας

ΕΚΘΕΣΗ ΙΝΣΤ. FRASER - ΚΕΦΙΜ: 
Στην 92η θέση η Ελλάδα, μεταξύ 162 χωρών, στο Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας το 2018   



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

10

Ο κόσμος έχασε πάνω από τα δύο τρίτα των πληθυσμών 
άγριων ζώων μέσα σε λιγότερο από 50 χρόνια, κυρίως 
εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας, προειδοποίησε 
χθες το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF), το οποίο 
επισημαίνει τους κινδύνους απ’ αυτή την κατάρρευση για 
το μέλλον της ανθρωπότητας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ.
Από το 1970 έως το 2016, εξαφανίσθηκε το 68% αυτής 
της άγριας πανίδας, σύμφωνα με τον Δείκτη Ζωντανός 
Πλανήτης, εργαλείο αναφοράς που δημοσιεύεται κάθε 
δύο χρόνια από το WWF. Η κύρια αιτία είναι η καταστρο-
φή φυσικών οικοσυστημάτων, κυρίως για τη γεωργία, 
μια τάση που υπάρχει κίνδυνος να ευνοήσει νέες πανδη-
μίες τύπου Covid-19 φέρνοντας σε επαφή ανθρώπους και 
ζώα, κάτι που ευνοεί τη μετάδοση ιών από είδος σε είδος.
Ο δείκτης αυτός, ο οποίος διαμορφώνεται σε συνεργασία 
με την Ζωολογική Εταιρεία του Λονδίνου, λαμβάνει υπό-
ψη περίπου 4.000 είδη σπονδυλωτών, που κατανέμονται 
σε περίπου 21.000 πληθυσμούς ζώων σε όλον τον κόσμο. 
Καταγράφει μια νέα επιτάχυνση της μείωσης της βιοποικι-
λότητας, η οποία βρισκόταν στο 60% στην προηγούμενη 
έκθεση το 2018 (περίοδος 1970/2014).
«Εδώ και 30 χρόνια βλέπουμε την πτώση να επιταχύνε-
ται και το πράγμα συνεχίζει προς την κακή κατεύθυνση», 
συνοψίζει μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μάρκο 
Λαμπερτίνι, παγκόσμιος διευθυντής του WWF. «Πα-
ρευρισκόμαστε στην καταστροφή της φύσης από την 
ανθρωπότητα. (...) Πρόκειται εκ των πραγμάτων για μια 
οικοκτονία». 
 «Αποτυχία συστήματος»
Όλα αυτά συμβαίνουν «με ταχύτητα αστραπής σε σχέση 
με τα εκατομμύρια χρόνια στη διάρκεια των οποιών πο-
λυάριθμα είδη ζουν πάνω σ’ αυτόν τον πλανήτη». Το απο-
τέλεσμα είναι, σύμφωνα με τον Μάρκο Λαμπερτίνι, «όλες 
οι ενδείξεις του πλανήτη μας να βρίσκονται στο κόκκινο με 
το μήνυμα: αποτυχία συστήματος». 

Διότι εδώ και 50 χρόνια, «ο κόσμος μας μεταμορφώθηκε 
με μια έκρηξη του παγκόσμιου εμπορίου, της κατανά-
λωσης και της αύξησης του ανθρώπινου πληθυσμού», 
υπογραμμίζεται στην έκθεση. Όμως αυτές οι αλλαγές, 
ιδιαίτερα η αποδάσωση για αγροτικούς σκοπούς, «είχαν 
τεράστιο κόστος πάνω στη φύση» και η ανθρωπότητα 
ξεπερνάει πλέον κάθε χρόνο τον «βιολογικό προϋπολογι-
σμό» της, καταναλώνοντας περισσότερο απ’ όσο μπορεί η 
Γη να αναπαράγει. 
Σ’ όλα αυτά προστίθενται τα αναμενόμενα αποτελέσματα 
της ανόδου της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας του πλα-
νήτη, που τροποποιεί κι αυτή τα φυσικά οικοσυστήματα 
και θέτει «μέχρι το 20% των άγριων ειδών σε κίνδυνο 
εξάλειψης μέχρι το τέλος του αιώνα». Όπως τις «ιπτάμενες 
αλεπούδες», ανάμεσα στις μεγαλύτερες νυκτερίδες του 
κόσμου, οι πληθυσμοί των οποίων πλήττονται σκληρά 
στην Αυστραλία εξαιτίας της ξηρασίας και των διαδοχι-
κών κυμάτων καύσωνα.
Οι απώλειες φθάνουν το 84% για τα είδη του γλυκού 
νερού (ψάρια, πουλιά, αμφίβια, θηλαστικά...). Και ορι-
σμένες περιφέρειες πληρώνουν ιδιαίτερα βαρύ τίμημα: οι 
τροπικές ζώνες της κεντρικής και της λατινικής Αμερικής 
έχουν έτσι καταρρεύσει σε ποσοστό 94%. 
«Η καλή είδηση μέσα σε όλες αυτές τις κακές ειδήσεις εί-
ναι ότι αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε» πως η κατάσταση 
αυτή δεν είναι ανεκτή, υπογραμμίζει ωστόσο ο επικεφα-
λής του WWF.
Η έκθεση Ζωντανός Πλανήτης συνοδεύεται φέτος από 
μια ακτίνα ελπίδας, με την ταυτόχρονη παρουσίαση μιας 
μελέτης που πραγματοποιήθηκε με μια σαρανταριά άλλες 
μκο και ερευνητικά ινστιτούτα. 
Η μελέτη με τίτλο «Κάμπτοντας της καμπύλη», που δη-
μοσιεύεται επίσης σήμερα στην επιθεώρηση Nature, 
περιλαμβάνει μια σειρά σεναρίων με δράσεις για την προ-
στασία της φύσης ή των ειδών, αλλά και για τη μείωση 
του αποτυπώματος της αγροτικής παραγωγής ή της αν-

θρώπινης κατανάλωσης, ιδιαίτερα προϊόντων που προ-
έρχονται από την κτηνοτροφία.
 Να αντιστρέψουμε τη μείωση
«Το πιο αισιόδοξο σενάριο, το οποίο συνδυάζει όλες αυτές 
τις παρεμβάσεις, μας επιτρέπει να θεωρήσουμε πως είναι 
δυνατό να αντιστρέψουμε τη μείωση της βιοποικιλότητας 
μέχρι το έτος 2050», εξηγεί ο Νταβίντ Λεκλέρ, ερευνητής 
στο Διεθνές Ινστιτούτο Ανάλυσης Εφαρμοσμένων Συστη-
μάτων (IIASA) και βασικός συντάκτης της έρευνας.
Αυτή η «ολοκληρωμένη» στρατηγική (δράση σε πολλούς 
μοχλούς) επιτρέπει εξάλλου, σύμφωνα με τους ερευνητές, 
να αποφευχθούν αρνητικές παρενέργειες όπως μια αύξη-
ση των τιμών των τροφίμων, σαν αυτές που προκάλεσαν 
«εξεγέρσεις της πείνας» στη διάρκεια της τελευταίας δεκα-
ετίας σε ορισμένες περιοχές του κόσμου.
Σενάρια που περιλαμβάνουν δράση σε έναν ή δύο μο-
χλούς θα επέτρεπαν, σύμφωνα με ορισμένους, να αντι-
στραφεί η καμπύλη, αλλά πιο αργά, ή να ελαχιστοποιη-
θούν οι απώλειες. 
Όμως υπάρχει επείγουσα ανάγκη, επιμένει ο Νταβίντ Λε-
κλέρ. «Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην ανάληψη δράσης 
θα επιφέρει νέες απώλειες βιοποικιλότητας». 
Ωστόσο τα οικοσυστήματα έχουν «σημεία χωρίς επιστρο-
φή», πέρα από τα οποία δεν αποκαθίστανται πλέον. Και 
ένα είδος που εξαφανίζεται, εξαφανίζεται «για πάντα». 
Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση «οι άνθρωποι αρχίζουν 
να ανησυχούν», εκτιμά ο Μάρκο Λαμπερτίνι. «Έχουμε 
ηθικό καθήκον συνύπαρξης με τον πλανήτη, όμως τώρα 
υπάρχει επίσης αυτό το νέο στοιχείο, ο αντίκτυπος στις 
κοινωνίες μας, την οικονομία μας και, ασφαλώς, στην 
υγεία μας». 
Και καθώς το 2021 πρόκειται να πραγματοποιηθούν πολ-
λές μεγάλες διεθνείς σύνοδοι για τη βιοποικιλότητα (αφού 
αναβλήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας), ο Λαμπερτίνι 
απευθύνει έκκληση να επιτευχθούν «φιλόδοξες συμφω-
νίες με ισχυρές δεσμεύσεις και χειροπιαστούς στόχους». 

WWF: ΤΑ ΔΥΟ ΤΡΙΤΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΗΚΑΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 50 ΧΡΟΝΙΑ

Φωτογραφία : WWF Ελλάς
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«Κάλεσμα ευθύνης» απηύθυνε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο 
υπουργός Εσωτερικών, Παναγιώτης Θεοδωρικάκος προς 
τους αιρετούς της Λέσβου προκειμένου να βοηθήσουν στην 
αντιμετώπιση του προβλήματος που προέκυψε μετά τις κατα-
στροφικές πυρκαγιά στη Μόρια. 
δήλωσή του, ο κ. Θεοδωρικάκος, ο οποίος συμμετείχε στη 
χθεσινή άκαρπη σύσκεψη στη Μυτιλήνη, καλεί τους εκπρο-
σώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης του νησιού να προτεί-
νουν τόπους άμεσης υποδοχής των μεταναστών «με όρους 
απόλυτης ασφάλειας για τους κατοίκους του νησιού και τους 
μετανάστες», ενώ επισημαίνει ότι «οφείλουμε όλοι να στα-

θούμε στο ύψος των περιστάσεων».
Η πλήρης δήλωση του υπουργού Εσωτερικών είναι η ακό-
λουθη: 
«Μετά τη χθεσινή άκαρπη σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμα-
κίου στην Μυτιλήνη με τους δημάρχους και τον εκπρόσωπο 
της Περιφέρειας, τους απευθύνω κάλεσμα ευθύνης, ώστε 
να βοηθήσουν ουσιαστικά και αποφασιστικά στην εξεύρεση 
λύσης αμέσως. Οφείλουμε όλοι να σταθούμε στο ύψος των 
περιστάσεων.
Και η Αυτοδιοίκηση στο νησί έχει χρέος να προτείνει τόπους 
άμεσης υποδοχής των μεταναστών που είναι στους δρόμους, 

με όρους απόλυτης ασφάλειας για τους κατοίκους του νησιού 
και τους μετανάστες, και ταυτόχρονα να μην αρνείται με στεί-
ρο και άγονο τρόπο, όλες τις προτάσεις που υποβλήθηκαν 
από την πλευρά της πολιτείας.
Δεν μπορούμε να διαπραγματευθούμε ούτε την υγειονομική 
προστασία των πολιτών και προφανώς ούτε την εθνική μας 
ασφάλεια.
Σε αυτές τις συνθήκες που βρισκόμαστε, οι Έλληνες οφείλουμε 
να είμαστε απολύτως ενωμένοι».

Χωρίς καθυστερήσεις ξεκινούν οι διαδικασίες που αφορούν 
τους πληγέντες από τη μεγάλη πυρκαγιά, στους Δήμους Σα-
ρωνικού και Λαυρεωτικής. Όπως αναφέρει το ΑΠΕ, ο Δήμος 
Σαρωνικού, με ανακοίνωσή του, καλεί τους πολίτες που επλή-
γησαν από την φωτιά και ειδικότερα στους οικισμούς Όλυμπος, 
Φέριζα, Βαλμά και στις κοινότητες Αναβύσσου και Παλαιάς Φώ-
καιας, να αιτηθούν για τις ζημιές που έχουν υποστεί.

Στο Πυροφυλάκειο στην Ανάβυσσο (έναντι του ναού του Αγί-
ου Παντελεήμονα) βρίσκεται ήδη κλιμάκιο της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας, όπου θα μπορούν να προσέρχονται οι πληγέντες 
για την καταγραφή των ζημιών που υπέστησαν οι περιουσίες 
τους από τη φωτιά και να αιτηθούν αυτοψία. Ταυτόχρονα, θα 
υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στον δήμο για τις αποζημιώσεις.
Από τη δική του πλευρά, ο Δήμος Λαυρεωτικής, με σχετική ανα-

κοίνωση, κάλεσε τους πληγέντες από την πυρκαγιά και συγκε-
κριμένα στους οικισμούς Καπό, Φέριζα, Μόκριζα, Σάκκα, Αρί, 
Τζαρδαβίλα και Αγιασμόθι της κοινότητας Κερατέας και στην 
κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου, να καταθέσουν τη σχετική 
αίτηση για τις ζημίες που έχουν υποστεί στο πρωτόκολλο του 
δήμου, που εδρεύει τόσο στην Κερατέα όσο και το Λαύριο.

Το πρώτο βήμα για την άμεση ενίσχυση της ΟΣΥ, θυγατρικής 
εταιρείας του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας, 
με περισσότερα από 200 λεωφορεία και 550 οδηγούς, επιτεύ-
χθηκε χθες –σύμφωνα με το ΑΠΕ-  με την υπογραφή προσυμ-
φώνου ανάμεσα στον ΟΑΣΑ και τα ΚΤΕΛ Αττικής, στο πλαίσιο 

της εφαρμογής του σχεδίου για την αναβάθμιση των αστικών 
συγκοινωνιών της Αθήνας.
Οι τεχνικές διεργασίες συνεχίζονται για τη διαμόρφωση του 
τελικού πλαισίου των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η τελική 
σύμβαση θα τεθεί για έγκριση στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Στόχος 

της σύμπραξης αποτελεί η αξιοποίηση σημαντικού αριθμού 
οδηγών και λεωφορείων της ΟΣΥ σε δρομολόγια στο κέντρο 
της Αθήνας, βελτιώνοντας τις χρονοαποστάσεις και κατ’ επέ-
κταση την εξυπηρέτηση των επιβατών.

Με ραντεβού γίνεται πλέον η αποκομιδή των απορριμμάτων 
από την πλατεία 18 Άγγλων μετά την επιτυχημένη εφαρμογή 
του μέτρου στον Σταυρό της πόλης (Μεϊντάνι), στην οδό Μι-
λάτου, και στην οδό Μινωταύρου (Πάρκο Θεοτοκόπουλου), 
όπως αναφέρει το ΑΠΕ. 
Οι κάδοι, από την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, έχουν απομακρυν-
θεί από την Σοφοκλή Βενιζέλου, αναβαθμίζοντας αισθητικά 
την περιοχή, η οποία καθημερινά γίνεται πόλος έλξης εκα-
τοντάδων επισκεπτών και δημοτών που απολαμβάνουν τον 
περίπατο τους στο παραλιακό μέτωπο. 
Οι εικόνες με τους υπερχειλισμένους κάδους και τις σακούλες 
έξω από αυτούς στις προαναφερθείσες περιοχές, αποτελούν 
πλέον παρελθόν, διασφαλίζοντας έτσι και καλύτερες συνθή-

κες υγιεινής. 
Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Ηρακλείου, Βασίλης Λαμπρινός, 
«το μέτρο της αποκομιδής με ραντεβού έχει αποδειχθεί επιτυ-
χές μέχρι σήμερα, χάρη στην συνέπεια των δημοτών, οι οποί-
οι ακολουθούν σε μεγάλο βαθμό τις οδηγίες της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας. Είμαι βέβαιος ότι όπως συνέβη στον Σταυρό 
της πόλης, στην οδό Μιλάτου και στην οδό Μινωταύρου, οι 
περίοικοι και οι επαγγελματίες της πλατείας 18 ‘Αγγλων θα σε-
βαστούν το μέτρο και η εικόνα της περιοχής θα αλλάξει προς 
το καλύτερο. Στην προσπάθειά μας να γίνει το Ηράκλειο μια 
πόλη όσο το δυνατόν πιο καθαρή, η συνεργασία των πολιτών 
είναι απαραίτητη». 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου, οι κάτοικοι 

θα μπορούν να εναποθέτουν τα απορρίμματα τους τις προ-
γραμματισμένες ώρες, κατά τις οποίες θα γίνεται η αποκομιδή, 
ενώ εναλλακτικά θα έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιούν 
τους πλησιέστερους κάδους. 
Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος θα 
εξυπηρετούνται αποκλειστικά από το μέτρο των ραντεβού για 
τα οργανικά τους απορρίμματα, ενώ για τα ανακυκλώσιμα θα 
χρησιμοποιούν τους αντίστοιχους κάδους ανακύκλωσης. 
Οι κάδοι απορριμμάτων που βρίσκονται στην οδό Μητσοτά-
κη θα παραμείνουν και παράλληλα θα ενισχυθούν ως προς 
την ανακύκλωση. 

Τ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ: Η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ΣΤΟ ΥψΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ 
Και να προτείνει τόπους άμεσης υποδοχής των μεταναστών

ΟΤΑ: ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΝΑ 
ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΟΑΣΑ ΚΑΙ ΚΤΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΣΥ

ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Η ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
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Ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλός και για σήμε-
ρα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, σε τρεις περιφέρειες, 
σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ειδικότερα, σε κα-
τηγορία κινδύνου 4, είναι οι εξής περιφέρειες: Αττικής, 
Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Βοιωτίας) και Πελο-
ποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας).
Η ΓΓ  Πολιτικής Προστασίας –σύμφωνα με το ΑΠΕ- έχει 

ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς 
και τις περιφέρειες και τους δήμους των συγκεκριμέ-
νων περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοι-
μότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμε-
τωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.
Παράλληλα, η ΓΓ Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους 
πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύ-
γουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκα-

λέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών 
χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η 
χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως 
δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαί-
θριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών και η ρίψη 
αναμμένων τσιγάρων. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά 
τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η 
καύση των αγρών.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Περιφέρειας Αττικής 
με αφορμή τη νέα φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν 
από τις 13:30΄ χθες το μεσημέρι, στην Αρίωνος και 
Αγίου Γεωργίου, μεταξύ Ραφήνας και Αρτέμιδος, κο-
ντά στο σημείο που κατασκευάζεται το νέο Αθλητικό 
Παραολυμπιακό Κέντρο, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. 
Με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη 
στην περιοχή μετέβησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Πολι-
τικής Προστασίας Β. Κόκκαλης, ο Αντιπεριφερειάρχης 
Ανατολικής Αττικής Θ. Αυγερινός και ο Συντονιστής 
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ν. Σταθόπου-
λος. 
Σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη περιοχή, καθώς είναι κα-
τάφυτη από πεύκα και με πολλές διάσπαρτες κατοικίες 
ενδιάμεσα αλλά και δίπλα σε κατοικημένες περιοχές, 
υπήρχε μεγάλος κίνδυνος γρήγορης επέκτασης της 
φωτιάς με πιθανές ανυπολόγιστες συνέπειες. Ευτυχώς 

όμως, χάρη στην άμεση παρέμβαση της Πυροσβε-
στικής αλλά και την συνδρομή της Περιφέρειας, των 
Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Αρτέμιδας καθώς και 
των εθελοντών, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και πολύ 
σύντομα, περίπου στις 15.00΄ η ώρα, ολοκληρώθηκε 
το έργο της κατάσβεσης του μετώπου της πυρκαγιάς. 
Ωστόσο, στο σημείο θα παραμείνουν δυνάμεις της Πυ-
ροσβεστικής για τυχόν αναζωπυρώσεις.
Με αφορμή τη πυρκαγιά ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. 
Πατούλης δήλωσε: «Είμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση 
καθώς τις τελευταίες ημέρες εκδηλώνονται ταυτόχρο-
να πολλές πυρκαγιές σε διάφορα σημεία της Αττικής. 
Με συντονισμένες ενέργειες επικουρούμε το έργο της 
πυροσβεστικής και σε συνεργασία με την ηγεσία της 
Πολιτικής Προστασίας συνδράμουμε με όσα μέσα δια-
θέτουμε στην αποτελεσματική προστασία της ζωής και 
της περιουσίας των πολιτών». 

Με σύσταση της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 
Ραφήνας – Πικερμίου για προληπτική απομάκρυνση 
των κατοίκων του οικισμού «Δροσιά» με κατεύθυνση 
προς την Ραφήνα, καθώς η φωτιά κατευθυνόταν προς 
Αρτέμιδα, με σκοπό την πλήρη διευκόλυνση της επιχει-
ρησιακής δράσης των δυνάμεων της Πυροσβεστικής. 
Στο σημείο επιχείρησαν 4 ελικόπτερα με συνεχείς ρί-
ψεις από πολύ χαμηλό ύψος, πεζοπόρα τμήματα με 
δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα ενώ υπήρξε συν-
δρομή υδροφόρων ΟΤΑ και εθελοντών. Το συντονισμό 
της επιχείρησης κατάσβεσης είχε ο Διοικητής της Πυ-
ροσβεστικής Νέας Μάκρης Αντιπύραρχος Μαρινάκης 
Βικέντιος, συνεπικουρούμενος από το Διευθυντή της 
Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής, ταξίαρχο Κολ-
λίντσα Παναγιώτη. 

Αίτηση ακύρωσης κατέθεσε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου 
στο Συμβουλίου της Επικρατείας και ζητά –σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- να ακυρωθεί η γνωμοδότηση του Κεντρι-
κού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, με την οποία εγκρί-
θηκε αρχιτεκτονική μελέτη κατασκευής υπόσκαφων 
κτιρίων στην θέση «Παλίγκρεμος» του Πλακιά. 
«H ευρύτερη περιοχή του Πλακιά είναι μια ραγδαία 
αναπτυσσόμενη περιοχή και ένας μεγάλος τουριστικός 
πόλος όχι μόνο για τον δήμο μας αλλά για ολόκληρη 
την Κρήτη», επισημαίνει ο δήμαρχος Γιάννης Ταταρά-
κης, τονίζοντας παράλληλα πως: «Ως δημοτική αρχή 
έχουμε εκπονήσει ένα αναπτυξιακό σχέδιο για τον 
Πλακιά σχετικά με την κατασκευή υποδομών που θα 
αλλάξουν κυριολεκτικά τον οικισμό. Παράλληλα, στη-
ρίζουμε κάθε επιχειρηματική προσπάθεια και στεκόμα-
στε αρωγοί σε κάθε επενδυτική πρωτοβουλία που θα 
δώσει αναπτυξιακή ώθηση στον τόπο». 

Αρχικά το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Ρεθύμνου είχε 
λάβει ομόφωνη αρνητική έγκριση, με την αιτιολογία 
ότι η αρχιτεκτονική μελέτη δεν εντάσσεται αρμονικά 
στο τοπίο το οποίο αποτελεί προστατευόμενο εμβλη-
ματικό μνημείο της φύσης και θα επιφέρει ανεπα-
νόρθωτη βλάβη σε αυτό. Στην συνέχεια, ο ιδιώτης 
επενδυτής προχώρησε σε ενδικοφανή προσφυγή κατά 
της ομόφωνης αρνητικής απόφασης του Συμβούλιο 
Αρχιτεκτονικής Ρεθύμνης, την οποία κέρδισε. Ο Δήμος 
Αγίου Βασιλείου άμεσα προσέφυγε στο Συμβούλιο Επι-
κρατείας ζητώντας την αναστολή εκτέλεσης, ώστε να 
μην προχωρήσει στο επόμενο στάδιο προέγκρισης της 
οικοδομικής άδειας. 
 «Απαράβατος κανόνας για εμάς είναι η διατήρηση και 
η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος. Στα θέματα 
προστασίας του περιβάλλοντος είμαστε ανυποχώρητοι 
και δεν κάνουμε καμία έκπτωση σε καμία επενδυτική 

δραστηριότητα» αναφέρει ο κ. Ταταράκης, λέγοντας 
επίσης πως: «Στη συγκεκριμένη περίπτωση θεωρού-
με ως δημοτική Αρχή ότι θίγεται ανεπανόρθωτα το 
προστατευόμενο τοπίο, αφού δεν πρόκειται για ήπια 
παρέμβαση που εντάσσεται αρμονικά στο χώρο, αλλά 
είναι τέτοια η φύση της επένδυσης που υποβαθμίζει 
αισθητικά την περιοχή και προκαλεί μη αναστρέψιμες 
επιπτώσεις στο περιβάλλον». 
Ο «Παλίγραμμός» είναι ένα μνημείο της φύσης το 
οποίο πρέπει να προστατεύετε, αναφέρει η δημοτική 
αρχή για την περιοχή, η οποία είναι ένα αξιοθέατο με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους επισκέπτες του Πλακιά, 
που μπορεί, σύμφωνα με τον δήμαρχο, να συνδυαστεί 
παράλληλα με αναρρίχηση και πεζοπορία. 

ΠΟΛΥ ΥψΗΛΟΣ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΓ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΆΜΕΣΗ Η ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ Η ΦΩΤΙΑ ΣΤΗΝ 
ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Γ. Πατούλης: «Είμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών»

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣτΕ
Για την ακύρωση μελέτης κατασκευής υπόσκαφων κτιρίων σε αναπτυσσόμενη περιοχή του Πλακιά 
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Μνημόνιο συνεργασίας για το έργο «Διασύνδεση των δικαστι-
κών επιμελητών με τη βάση δεδομένων στοιχείων οχημάτων 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», υπέγραψαν χθες, 
10 Σεπτεμβρίου 2020, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφο-
ρών κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδί-
ας Δικαστικών Επιμελητών (ΟΔΕΕ) κ. Δημοσθένης Τσιριγώτης. 
Η διασύνδεση του ηλεκτρονικού μητρώου των δικαστικών 
επιμελητών με τη βάση δεδομένων στοιχείων οχημάτων του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εντάσσεται –σύμφω-
να με το ΑΠΕ- στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού που 
προωθεί η κυβέρνηση και εκτιμάται πως θα συμβάλλει στην 
απλούστευση των διαδικασιών και την ελαχιστοποίησης των 
διοικητικών βαρών. 
Ενδεικτικά, δεν θα απαιτείται η φυσική παρουσία των δικαστι-
κών επιμελητών στις κατά τόπους Υπηρεσίες Μεταφορών των 
Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας και κατά συνέπεια θα 

εξοικονομούνται ανθρώπινοι πόροι για τις δημόσιες υπηρεσίες. 
Για την υλοποίηση του έργου, το Υπουργείο θα παράσχει πρό-
σβαση στη βάση δεδομένων στοιχείων οχημάτων που τηρεί, 
ενώ η ΟΔΕΕ δεσμεύεται να αναπτύξει με δαπάνες της, εφαρμο-
γή, η οποία θα διασυνδέσει το ηλεκτρονικό μητρώο των δικα-
στικών επιμελητών με την βάση δεδομένων του Υπουργείου. 
Εκτιμάται πως η διαδικασία είναι εφικτό να ολοκληρωθεί πριν 
από το τέλος του έτους. 

Το έργο του δήμου Ρεθύμνου, της συλλογής των χρησιμοποι-
ημένων μαγειρικών ελαίων (τηγανελαίων) για μετατροπή τους 
σε βιοντίζελ, έγινε δεκτό από το πρόγραμμα Interreg Europe του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, και δημοσιεύ-
εται στη βάση δεδομένων «ορθής πρακτικής» της πλατφόρμας 
του προγράμματος, αναφέρει το ΑΠΕ. 
Πρόκειται για δράση που υλοποιείται στο πλαίσιο της ευρω-
παϊκής πρωτοβουλίας RecOil, με στόχο την προστασία του 
περιβάλλοντος από τις επιβλαβείς επιπτώσεις της απόρριψης 
χρησιμοποιημένου μαγειρικού λαδιού (UCO) στην αποχέτευ-
ση (αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας για την επεξεργασία 
των λυμάτων, ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα, βλάβες σε 
σωληνώσεις και δίκτυα αποχέτευσης, τοξικές επιπτώσεις στη 
θάλασσα, τα ποτάμια, τις λίμνες και άλλα οικοσυστήματα κ.ά.). 
Tο υπόδειγμα του δήμου Ρεθύμνης, προϊόν της συνεργασίας 
του με το Πολυτεχνείο Κρήτης (Εργαστήρι Ανανεώσιμων και Βι-
ώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων), επιλέχθηκε να παρουσια-
στεί ως καλή πρακτική από την Περιφέρεια Κρήτης, στo πλαίσιo 
του έργου WINPOL και παρουσιάστηκε από το δήμο Ρεθύμνης 
σε συνάντηση των εταίρων στο Βέλγιο. Στο συγχαρητήριο μάλι-

στα μήνυμα που απέστειλαν οι διαχειριστές του Interreg Europe 
στο δήμο Ρεθύμνης, επεσήμαναν μεταξύ άλλων ότι, πλέον, όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι Ευρωπαίοι φορείς θα μπορούν να ακολου-
θούν την επιτυχημένη αυτή πρακτική, προτείνοντάς τους να 
επικοινωνούν μαζί τους μέσω της πλατφόρμας για περαιτέρω 
ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας.
Σημειώνεται πως ο δήμος Ρεθύμνης, η διεύθυνση Καθαριό-
τητας, Διαχείρισης Απορριμάτων-Αστικού Περιβάλλοντος και 
το τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, ανταποκρίθηκε 
άμεσα στην πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Ανανεώσιμων και 
Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρή-
της και εγκατέστησε, πιλοτικά τον πρώτο χρόνο, και αργότερα 
μέσω σύμβασης, ένα καινοτόμο σύστημα συλλογής και ανακύ-
κλωσης τηγανελαίων για τη βιώσιμη παραγωγή βιοντίζελ. Από 
τον πρώτο κιόλας χρόνο, η ανταπόκριση (και μάλιστα από τις 
εκπαιδευτικές κοινότητες και σχολικές μονάδες που επέλεξε ο 
δήμος με κριτήρια την κεντρική θέση τους και τον μεγάλο αριθ-
μό μαθητών τους για την εγκατάσταση των ‘έξυπνων’ κάδων 
ανακύκλωσης μαγειρικού λαδιού) ήταν θερμή και επιβραβεύ-
τηκε δημοσίως. Με βάση το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ο δή-

μος, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης και την ανάδοχο 
εταιρεία, τοποθέτησαν τριάντα συνολικά «έξυπνους» κάδους 
για την ανακύκλωση τηγανόλαδου, κίτρινου χρώματος, σε 
κοινόχρηστους χώρους στην πόλη, αλλά και σε επιλεγμένους 
οικισμούς, ώστε το νέο δίκτυο συλλογής να έρθει κοντά σε πε-
ρισσότερους πολίτες και να εποπτεύει τη διαδικασία μεταφοράς 
τους σε νόμιμα λειτουργούντες χώρους αποθήκευσης ή και επε-
ξεργασίας μαγειρικών ελαίων. 
Το καινοτόμο αυτό σύστημα των «έξυπνων» κάδων, περιλαμ-
βάνει αισθητήρες που είναι ενσωματωμένοι στους κάδους και 
μια διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία επιτρέπει την παρακο-
λούθηση, σε πραγματικό χρόνο, της χρήσης των κάδων, των 
επιπέδων πληρότητάς τους, τις παρεμβάσεις βανδαλισμού τους 
και άλλα χρήσιμα δεδομένα, που διασφαλίζουν την προστασία 
και την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος. 
Σύμφωνα με τη σύμβαση του προγράμματος και στο πλαίσιό 
της, θα τοποθετηθούνε με τη νέα σχολική χρονιά, επιπλέον κά-
δοι συλλογής σε σχολεία, ώστε οι μαθητές να ενημερωθούν και 
να ευαισθητοποιηθούν στην εφαρμογή πρακτικών ανακύκλω-
σης και επαναχρησιμοποίησης. 

Το InvestGR Forum φέρνει στο κέντρο της δημόσιας συζήτη-
σης τις ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα για τρίτη διαδο-
χική χρονιά, σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Με τη θεματική εστίαση 
«Greece in the Pole Position», ολοκληρώνεται το 2ο μέρος 
του διαδικτυακού συνεδρίου κατά το διήμερο 8-9 Οκτωβρίου. 
Η ΙNTERAMERICAN, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, με τη 
συμμετοχή του επικεφαλής της εταιρείας, Γιάννη Καντώρου στο 

πρώτο μέρος του Ιουλίου, παραμένει μεταξύ των υποστηρι-
κτών του συνεδρίου, στο οποίο ήταν παρούσα και κατά τις δύο 
προηγούμενες διοργανώσεις, από τη θέσπισή του.
Στο δεύτερο μέρος του InvestGR Forum θα συμμετάσχουν πο-
λιτικοί, CEOs εταιρειών, πανεπιστημιακοί και ειδικοί, οι οποίοι θα 
συζητήσουν θέματα όπως οι εμβληματικές επενδύσεις, η μετα-
τροπή της κρίσης σε ευκαιρία, η νέα αφήγηση της χώρας και οι 

επενδύσεις στις υποδομές. Το συνέδριο οργανώνεται από την 
PUBLIC AFFAIRS AND NETWORKS και πραγματοποιείται με την 
υποστήριξη και υπό την αιγίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, του υπουργείου Εξωτερικών και του ΣΕΒ. Στρατη-
γικοί εταίροι του InvestGR Forum 2020 είναι οι EY Greece και JTI.

Αναβάλλεται η εκδήλωση για την ενεργοποίηση του δικτύου 
διανομής φυσικού αερίου στο Κιλκίς, που είχε προγραμματιστεί 
για σήμερα, λόγω των έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν για 
τον κορωνοϊό, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Η ΔΕΔΑ επισημαίνει ωστόσο, ότι το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει 

τον προγραμματισμό για την άμεση ενεργοποίηση του δικτύου 
και την υλοποίηση των συνδέσεων των ενδιαφερόμενων κατα-
ναλωτών. Η εταιρεία έχει, ήδη, προχωρήσει σε όλες τις ενέργειες 
που απαιτούνται για να αξιοποιηθεί αυτή η σημαντική υποδομή 
για την πόλη του Κιλκίς και όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικιακοί και 

εμπορικοί καταναλωτές, των οποίων τα κτήρια βρίσκονται σε 
δρόμο από τον οποίο διέρχεται το υφιστάμενο δίκτυο διανομής, 
μπορούν να προχωρήσουν κανονικά στις απαραίτητες ενέργει-
ες για τη διαδικασία σύνδεσης. 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ 
ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

ΡΕΘΥΜΝΟ: «ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG EUROPE, Η ΣΥΛΛΟΓΗ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 
Για μετατροπή τους σε βιοντίζελ, από το δήμο Ρεθύμνου

ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΤΟ 2Ο ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ INVESTGR FORUM 2020

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ
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Τις απόψεις των εκπαιδευτικών ενόψει της έναρξης της 
νέας σχολικής χρονιάς την ερχόμενη Δευτέρα άκουσε 
η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκης Κερα-
μέως, κατά την περιοδεία που πραγματοποίησε χθες 
στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας και Ημα-
θίας, επισκεπτόμενη σχολικές μονάδες κάθε βαθμίδας 
και κατηγορίας -πειραματικά, ειδικής αγωγής, ΕΠΑΛ.
Τα υγειονομικά πρωτόκολλα και οι οδηγίες για την 
εκπαίδευση του μαθητικού πληθυσμού στην τήρηση 
των μέτρων που έχουν εξειδικευτεί από την επιτροπή 
εμπειρογνωμόνων για τη διαχείριση του κορωνοϊού 
-με κυριότερο εξ αυτών την υποχρεωτική χρήση μά-
σκας στις σχολικές αίθουσες- κυριάρχησαν στις συ-
ζητήσεις που είχε η υπουργός, η οποία τόνισε πως «η 
γενική στόχευση του πρωθυπουργού και της κυβέρνη-
σης είναι η επιστροφή στην κανονικότητα και […] για 
εμάς ήταν πολύ σημαντικό να επιτρέψουμε στα παιδιά 
να επιστρέψουν στον φυσικό τους χώρο, με αυξημένα 
μέτρα προστασίας και πρόληψης». 
Η κ. Κεραμέως διευκρίνισε πως τα μέτρα που περι-
γράφονται αναλυτικά στις σχετικές κοινές υπουργικές 
αποφάσεις αφορούν μία διαδικασία, η οποία είναι 
δυναμική και «καθώς τα δεδομένα αλλάζουν κάθε 
μέρα, θα προσαρμοζόμαστε διαρκώς, αναλόγως πώς 
θα εξελίσσεται η πανδημία, που σημαίνει ότι με βάση 
τα επιδημιολογικά δεδομένα μπορεί να οδηγούμαστε 
είτε σε αυστηροποίηση των μέτρων, είτε και στη χα-
λάρωση τους». 
Σε ό,τι αφορά τις αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες, 
που υπολογίζεται ότι μπορεί να προκύψουν λόγω των 
ειδικών αδειών όσων ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ή 
της προσωρινής αναστολής τμημάτων ή και σχολικών 
μονάδων σε περίπτωση κρουσμάτων κορωνοϊού η 
υπουργός αναφέρθηκε στις προσλήψεις αναπληρω-
τών με συμβάσεις τρίμηνης διάρκειας εξηγώντας πως 
επιλέχθηκε η λύση αυτή καθώς «αυτή τη στιγμή δεν 
έχουμε εικόνα για το πώς θα εξελιχθεί η πανδημία και 
άρα για το διάστημα που θα υπάρξει η ανάγκη για 
αναπλήρωση και [...] οφείλουμε να διαχειριζόμαστε με 

σεβασμό τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου». 
Διευκρίνισε, ωστόσο, πως οι τρίμηνες συμβάσεις δύ-
νανται να ανανεώνονται όπου και για όσο θα υπάρχει 
ανάγκη συνέχισης της αναπλήρωσης, ενώ οι εκπαιδευ-
τικοί που θα καλύψουν τις έκτακτες ανάγκες θα έχουν 
αυξημένη μοριοδότηση.
Στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας των ευάλωτων 
ομάδων από την έκθεση στον κορωνοϊό και ιδιαίτερα 
των ηλικιωμένων η υπουργός τόνισε πως δεν υπάρχει 
περιορισμός ως προς την εργασιακή κατάσταση των 
γονέων που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους 
στα ολοήμερα τμήματα, ώστε να μη χρειάζεται να τα 
προσέχουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες τους, σημει-
ώνοντας πως θα γίνουν και προσλήψεις προκειμένου 
να «σπάσουν» και τα τμήματα αυτά. 
Στις συναντήσεις που είχε η υπουργός Παιδείας με 
τους εκπαιδευτικούς πέρα από την προετοιμασία για 
την εφαρμογή των υγειονομικών μέτρων συζητήθη-
καν θέματα που σχετίζονται με τις μόνιμες προσλήψεις 
εκπαιδευτικών, τα νομοσχέδια του υπουργείου που 
θα κατατεθούν στη Βουλή το επόμενο διάστημα, την 
προσφυγική εκπαίδευση, την ενίσχυση της επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης, την καθολική εφαρμογή της 
υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης και 
τον σχεδιασμό αξιοποίησης πόρων από το Ταμείο Ανά-
καμψης για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών δομών 
με υλικοτεχνικό εξοπλισμό, καθώς και για τη συνολική 
ενδυνάμωση του δημόσιου σχολείου. 

«Άμεσα οι πρώτοι 5.000 διορισμοί στη γενική 
εκπαίδευση»
Σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις εκπαιδευτικών η υπουρ-
γός τόνισε πως «μετά από πάρα πολλά χρόνια οι δι-
ορισμοί των αναπληρωτών έγιναν πολύ νωρίτερα», 
προσθέτοντας πως μέχρι την ερχόμενη Τρίτη θα έχουν 
ζητηθεί οι ενημερωμένες λίστες με τα κενά στις σχολι-
κές μονάδες και άμεσα θα προχωρήσει και η β’ φάση 
των προσλήψεων αναπληρωτών. Ταυτόχρονα γνω-
στοποίησε πως προχωρά η διαδικασία για τους μόνι-

μους διορισμούς στη γενική εκπαίδευση. «Οι περιφε-
ρειακές διευθύνσεις, τα στελέχη -και του υπουργείου 
παιδείας και του ΑΣΕΠ- εργάστηκαν νυχθημερόν σε 
πολύ δύσκολες συνθήκες εν μέσω πανδημίας, δώσαμε 
αγώνα για να βγουν οι προσωρινοί πίνακες ενάντια σε 
όσους λέγανε ότι αποκλείεται να βγουν, όμως η ξεκά-
θαρη εντολή που είχαμε δώσει ήταν να προχωρήσουν 
πάση θυσία οι πίνακες. Αυτή τη στιγμή εξετάζονται οι 
ενστάσεις και με βάση την πληροφόρηση από το ΑΣΕΠ 
θέλω να πιστεύω ότι τους επόμενους μήνες και οι μό-
νιμοι διορισμοί θα προχωρήσουν. Ο προγραμματισμός 
είναι τουλάχιστον οι πρώτοι 5.000 να προχωρήσουν 
άμεσα», γνωστοποίησε.

«Ανοιχτή πρόσκληση για τη μετατροπή δημό-
σιων σχολείων σε πρότυπα και πειραματικά»
Η περιοδεία της υπουργού Παιδείας ξεκίνησε από το 3ο 
Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου με επόμενους 
σταθμούς το 1ο Δημοτικό Σχολείο Γουμένισσας, τα Ει-
δικά Σχολεία Γιαννιτσών, το ΕΠΑΛ και το ΕΚ Νάουσας, 
το ΚΠΕ Νάουσας και το Εσπερινό Λύκειο Βέροιας. 
Κατά την επίσκεψή της στο 3ο Πειραματικό Σχολείο 
Ευόσμου, το οποίο εποπτεύεται επιστημονικά από το 
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η υπουργός 
ενημερώθηκε για τους ομίλους και τις δράσεις που 
υλοποιεί το σχολείο και δήλωσε πως το επόμενο διά-
στημα θα υπάρξει ανοιχτή πρόσκληση προς όλα τα δη-
μόσια σχολεία, που θα επιθυμούσαν να μετατραπούν 
σε πρότυπα και πειραματικά με βάση εξειδικευμένα 
κριτήρια. 
«Σκοπεύουμε να ενισχύσουμε τον θεσμό. Θα βγει μία 
πρόσκληση τις επόμενες εβδομάδες. Είμαστε απόλυτα 
ανοιχτοί, μακάρι να δημιουργηθούν πολύ περισσότε-
ρα πρότυπα και πειραματικά, γιατί θεωρούμε ότι αυτά 
τα σχολεία θα τραβήξουν όλο το δημόσιο εκπαιδευτικό 
σύστημα πιο πάνω», είπε η υπουργός. 

Ν. ΚΕΡΑΜΕΩΣ: ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΤΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΣΤΟΥΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
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Στο εισαγωγικό αφιέρωμα για την επανεκκίνηση της οικο-
νομίας που έκανε το ΑΠΕ-ΜΠΕ σημειώνεται ότι Bιώνουμε 
μία κατάσταση που η ιστορία, όχι μόνο της χώρας αλλά 
ολόκληρου του πλανήτη, θα την καταχωρίσει στις σελίδες 
της συνδέοντάς την με έναν ακήρυχτο πόλεμο που ξεκίνη-
σε ως... «τοπικός» και πολύ γρήγορα έγινε «παγκόσμιος» 
με τον «εχθρό» να είναι αόρατος, άγνωστος, ύπουλος και 
δυνατός: τον Covid-19!
Η παρουσία του στη ζωή μας ξεπέρασε ήδη τους εννέα 
μήνες ενώ οι ζημιές που προξένησε είναι ολέθριες. Εκτός 
από τις ανθρώπινες απώλειες, τεράστιες είναι οι ζημιές 
που εντοπίζονται τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινω-
νικό επίπεδο.  
 Μέσα σε αυτό το κλίμα η ανθρωπότητα ψάχνει τρόπους 
να αντιδράσει με τις προσπάθειες που καταβάλλει να κι-
νούνται σε τουλάχιστον δύο παράλληλα μέτωπα. Το ένα 
είναι να βρει τρόπο να πολεμήσει τον ίδιο τον εχθρό, τον 
ιό, με εμβόλια και φάρμακα και το άλλο είναι να αντιμε-
τωπίσει τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις από το πέ-

ρασμα του. 
Στο πρώτο μέτωπο τον λόγο έχει η επιστημονική κοινό-
τητα και στο δεύτερο οι πολιτικοί και οι οικονομικοί πα-
ράγοντες, είτε σε επίπεδο κράτους, είτε σε επίπεδο ένωσης 
κρατών, κλπ.
Κι εδώ είναι που έρχεται να «κουμπώσει» η ανάγκη για 
«ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ή για «RESTART» όπως αγγλιστί επι-
κράτησε ο όρος, τόσο στην οικονομία όσο και (κατ΄επέ-
κταση) στην κοινωνία. 
Η ανάγκη λοιπόν για “ restart” έγινε και παραμένει το 
μεγάλο ζητούμενο για κάθε χώρα που σε μικρότερο ή 
μεγαλύτερο βαθμό υπέστη τις συνέπειες αυτής της υγει-
ονομικής κρίσης.  
Βλέποντας τα πράγματα από μια τέτοια οπτική γωνία, έχει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εξετάσει κανείς το πως αντιλαμ-
βάνονται οι αποκαλούμενοι “ αρμόδιοι” (πρόσωπα και 
φορείς της πολιτικής, της οικονομίας και της κοινωνίας) 
τον όρο «restart» και το περιεχόμενο που του δίνουν. 
Αυτό που επιλέξαμε να κάνουμε εμείς ως ΑΠΕ-ΜΠΕ, είναι 

να καταγράψουμε τις απόψεις, τις ιδέες, τις αναλύσεις 
αλλά και τις προτάσεις προσώπων (πολιτικών, θεσμικών 
εκπροσώπων φορέων, επιχειρηματιών κ.α.) που κατέ-
χουν θέσεις κλειδιά στην ελληνική κοινωνία καθώς ο λό-
γος τους έχει βαρύνουσα σημασία. 
Διαβάζοντάς τες κανείς εύκολα αντιλαμβάνεται ότι κοινός 
παρονομαστής των θέσεων αυτών είναι η ανάγκη χάραξη 
ενός νέου και αποδοτικού παραγωγικού μοντέλου ανά-
πτυξης της χώρας.
Στο «RESTART» λοιπόν της ελληνικής οικονομίας είναι 
προσανατολισμένο το νέο «ΑΦΙΕΡΩΜΑ» του ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
φιλοδοξώντας να συμβάλει στην καλύτερη δυνατή κατα-
γραφή και προβολή θέσεων και προτάσεων που μπορούν 
να οδηγήσουν στη λήψη αναγκαίων μεν, αποτελεσματι-
κών δε,  πολιτικών αποφάσεων αλλά και στην αποφυγή 
λαθών του παρελθόντος. 
Όπως θα διαπιστώσετε, υπάρχει πλούτος ιδεών και προ-
τάσεων, στην «πυξίδα» των οποίων η βελόνα δείχνει στα-
θερά στην κατεύθυνση: «RESTART»!

Ένα χρόνο πριν, στην 84η ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης, είχε θέσει ως βασικό στόχο, για τη νέα 
Κυβέρνηση, την εφαρμογή ενός διαφορετικού μείγματος 
πολιτικής, το οποίο θα έδινε την απαραίτητη ώθηση για 
την επανεκκίνηση που χρειαζόταν η ελληνική οικονομία. 
Μείγμα πολιτικής που θα βασιζόταν στη συνετή δημοσιο-
νομική διαχείριση, με μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών 
εισφορών, στην υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων, στην προώθηση αποκρατικοποιήσεων και στην 
τόνωση των επενδύσεων.
Και είναι γεγονός ότι η υλοποίηση αυτής της πολιτικής 
απέφερε, μέσα σε λίγους μήνες, σημαντικά αποτελέσματα. 
Προσέδωσε στην ελληνική οικονομία αναπτυξιακή δυνα-
μική, ενίσχυσε την αξιοπιστία της χώρας έναντι των ευρω-
παϊκών θεσμών και των αγορών, βελτίωσε την ανταγωνι-
στικότητα και την επενδυτική ελκυστικότητα της Ελλάδας, 
έθεσε σε τροχιά αποκλιμάκωσης τα μη εξυπηρετούμενα 

δάνεια και αύξησε τις τραπεζικές καταθέσεις. 
Δυστυχώς, η πανδημία του κορωνοϊού, δεν μας επιτρέ-
πει να συζητάμε για τη συνέχιση αυτής της θετικής μέχρι 
σήμερα πορείας. Αυτή η πορεία ανακόπηκε απότομα τον 
Μάρτιο, από την υγειονομική κρίση, αναγκάζοντας την 
Κυβέρνηση να αναπροσαρμόσει τον σχεδιασμό της οι-
κονομικής πολιτικής της, προκειμένου να περιοριστούν οι 
δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας. Έξι μήνες μετά το ξέ-
σπασμα της κρίσης, στη χώρα μας, η Κυβέρνηση συνεχίζει 
να καταβάλλει, με μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα, 
κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπισή της. Και 
το κάνει με αποτελεσματικότητα, όπως έχει αναγνωριστεί 
και διεθνώς.
Στο πεδίο της οικονομίας, ελήφθησαν πολλά μέτρα, με 
στόχο την ενδυνάμωση του δημόσιου συστήματος υγείας, 
τη στήριξη της απασχόλησης, την ενίσχυση της ρευστό-
τητας των επιχειρήσεων και την τόνωση της κοινωνικής 

συνοχής.
Και είμαστε εδώ, έτοιμοι να λάβουμε, ανάλογα με την 
εξέλιξη της κατάστασης στο υγειονομικό πεδίο, και νέα, 
πρόσθετα μέτρα, εφόσον χρειαστεί.
Όμως, το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε εί-
ναι αυτό της γρήγορης ανάταξης της οικονομίας μετά το 
πέρας αυτής της δοκιμασίας, και της στροφής της σε ένα 
νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό πρότυπο. Γι’ αυτό τον 
λόγο, ακόμα και μέσα στη δίνη του κορωνοϊού, συνεχίσα-
με μεταρρυθμίσεις και επενδυτικά έργα και προχωρήσαμε 
διαρθρωτικές αλλαγές, όπως είναι η αναβάθμιση και ο 
εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για την εταιρική 
διακυβέρνηση και την Κεφαλαιαγορά και η θέσπιση των 
μικροχρηματοδοτήσεων.

Συνέχεια στη σελ. 16

ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΠΕ-ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Στην πυξίδα της κρίσης η βελόνα δείχνει: RESTART!

H Ελλάδα έχει μια ισχυρή «δύναμη πυρός» 72 δισ. ευρώ, την οποία θα αξιοποιήσουμε
ΑΡΘΡΟ: Του Χρήστου Σταϊκούρα (*)
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Συνέχεια από τη σελ. 15
Ενώ, για πρώτη φορά, καταρτίζεται ένα ολιστικό, αναλυ-
τικό Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο, που θα συζητηθεί και θα 
συνδιαμορφωθεί με τους παραγωγικούς φορείς, τα πολι-
τικά κόμματα και την κοινωνία. Ένα σχέδιο που θα απαντά 
στις ανάγκες και τις προκλήσεις τόσο του σήμερα όσο και, 
κυρίως, του αύριο, θέτοντας ως προτεραιότητες:
•          Την εφαρμογή, μετά την προσωρινή παρένθεση της 
υγειονομικής κρίσης, μιας συνετής δημοσιονομικής πολι-
τικής, με τη σταδιακή μείωση φορολογικών συντελεστών 
και, πρωτίστως, ασφαλιστικών εισφορών.
•          Τη συνέχιση του προγράμματος αποκρατικοποιήσε-
ων και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας.
•          Τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημόσιου Τομέα.
•          Την απλοποίηση του αδειοδοτικού και γραφειοκρα-
τικού περιβάλλοντος.
•          Την υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών που αφο-
ρούν το κανονιστικό πλαίσιο για το επιχειρείν, την ταχύ-
τερη απονομή Δικαιοσύνης, τη διαχείριση των δημοσίων 
επενδύσεων, την πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσε-
ων, την απασχόληση, την αγροτική πολιτική κ.ά.
•          Την προώθηση δημόσιων επενδύσεων και τη στή-

ριξη ιδιωτικών επενδυτικών πρωτοβουλιών υψηλής προ-
στιθέμενης αξίας, δίνοντας έμφαση: 
•          Στην ανάπτυξη των υποδομών, κατά προτεραιότητα, 
στις ψηφιακές τεχνολογίες και συστήματα, στη διαχείριση 
αποβλήτων, στις μεταφορές ώστε να ισχυροποιηθούν τα 
ελληνικά λιμάνια ως πύλη εισόδου εμπορευμάτων στην 
Ευρώπη και να διευκολυνθούν οι εξαγωγές αγαθών από 
τη χώρα, και στην αναβάθμιση υποδομών για τον εισερ-
χόμενο τουρισμό.
•          Στην πράσινη ανάπτυξη και στην περιβαλλοντική 
αναβάθμιση, με τον μετασχηματισμό της βιομηχανίας, την 
πλήρη απεξάρτηση από τον λιγνίτη έως το 2028, τη σταδι-
ακή μετάβαση προς το φυσικό αέριο και τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης, την 
ανανέωση του σημερινού στόλου αυτοκινήτων και την 
ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.
•          Στην τόνωση της βιομηχανίας, μειώνοντας παράλλη-
λα το κόστος παραγωγής, κυρίως μέσω επιταχυνόμενων 
φορολογικών αποσβέσεων για επενδύσεις σε εξοπλισμό 
και μέσω της μείωσης του ενεργειακού κόστους.
•          Στην αξιοποίηση των επιτευγμάτων της 4ης Βιο-
μηχανικής Επανάστασης και στην τόνωση των ενδογενών 

πηγών ανάπτυξης, όπως είναι η παιδεία, η έρευνα και η 
καινοτομία, αξιοποιώντας και αναδεικνύοντας το, υψηλής 
ποιότητας, ανθρώπινο δυναμικό της χώρας.
Για την υλοποίηση των παραπάνω πολιτικών, η Ελλάδα 
έχει στη διάθεσή της τα 72 δισ. ευρώ, που εξασφάλισε η 
Κυβέρνηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ε.Ε. Μια ισχυρή «δύναμη 
πυρός», την οποία θα αξιοποιήσουμε κατά τον βέλτιστο 
τρόπο για την αναμόρφωση της ελληνικής οικονομίας, επί 
τη βάσει του Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδίου μας.
Έτσι, σε έναν χρόνο από τώρα, στην επόμενη Διεθνή Έκ-
θεση Θεσσαλονίκης, θεωρώντας ότι θα έχει αντιμετωπι-
στεί επαρκώς η υγειονομική κρίση, θα είμαστε σε θέση να 
συζητάμε για τη δυναμική που θα έχει αποκτήσει η ελλη-
νική οικονομία, έχοντας μπει σε τροχιά υψηλής, κοινωνικά 
δίκαιης, έξυπνης και διατηρήσιμης ανάπτυξης. 
Με σχέδιο, μεθοδικότητα, εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας 
και σκληρή δουλειά, θα τα καταφέρουμε!
(*) Ο Χρήστος Σταϊκούρας, είναι Υπουργός Οικονομικών
Το άρθρο του υπουργού Οικονομικών  Χρ. Σταϊκούρα 
φιλοξενείται στο διαδικτυακό αφιέρωμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
ECONOMY RESTART

Αναπτυξιακή επανεκκίνηση. Αυτό ήταν το σύνθημά μας 
ως Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων στην περυσινή 
(84η) Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την πρώτη μετά την 
πολιτική αλλαγή του Ιουλίου 2019. 
Αυτός ήταν ο γνώμονας της πολιτικής μας από την πρώτη 
ημέρα της θητείας μας στο Υπουργείο, στο πλαίσιο φυσι-
κά του γενικότερου προσανατολισμού της κυβέρνησης: 
με μεταρρυθμίσεις και τομές να θέσουμε την Ελλάδα σε 
τροχιά αλλαγών για να μετεξελιχθεί σε μια από τις πλέον 
φιλικές στην επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις χώρες 
του πλανήτη αυξάνοντας το ΑΕΠ και δημιουργώντας νέες 
θέσεις εργασίας.
Προϊόντος του χρόνου, τα αποτελέσματα αυτής της πολι-
τικής άρχισαν να γίνονται ολοένα και περισσότερο ορατά 
στην πραγματική οικονομία και φυσικά ν’ αποτυπώνονται 
στους οικονομικούς δείκτες. Η ελληνική οικονομία επιτά-
χυνε διαρκώς τον αναπτυξιακό της βηματισμό και όλες 
οι ενδείξεις συνέκλιναν ότι το 2020 θα ήταν χρονιά πολύ 
μεγάλης οικονομικής επιτυχίας. Μέχρις ότου η χώρα μας 
συναντήθηκε με τον Covid-19...
Η μεγαλύτερη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και το κραχ 

του 1929 κρίση στον πλανήτη, με τραγικές επιπτώσεις 
στην ανθρώπινη ζωή και υγεία, επηρέασε δραματικά την 
παγκόσμια οικονομία και όπως ήταν αναπόφευκτο ανέκο-
ψε την ανοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας.
Κατά κοινή ομολογία, οι επιδόσεις της Ελλάδας τόσο στο 
υγειονομικό - η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι 
το ύψιστο αγαθό - όσο και το οικονομικό επίπεδο ήταν 
πολύ καλύτερες από τις επιδόσεις πολλών άλλων, ακόμη 
και θεωρητικά καλύτερα οργανωμένων, χωρών, δια-
ψεύδοντας εκείνους που είχαν βιαστεί να προφητεύσουν 
κατάρρευση.
Αναμφίβολα, όμως, η ύφεση είναι πολύ μεγάλη και η 
ελληνική οικονομία έχει πιεστεί σημαντικά. Δεν παρου-
σιάζει, όμως, σημεία κατάρρευσης. Αντέχει και δείχνει να 
αντιδρά, χάρις βεβαίως και στο πρωτόγνωρο πακέτο ου-
σιαστικών μέτρων για τη στήριξη των επιχειρήσεων, του 
κόσμου της εργασίας και της κοινωνίας που σχεδιάζει και 
υλοποιεί η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την 
αρχή της πανδημίας και για όσο χρόνο απαιτηθεί.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, κινηθήκαμε, γρήγορα και αποφασιστι-
κά, ως Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων συμβάλλο-

ντας μ’ ένα πλέγμα πολιτικών στο να διατηρηθεί ζωντανός 
ο παραγωγικός ιστός της οικονομίας:
-διαθέτοντας πάνω από 4 δις ευρώ από το ΕΣΠΑ και το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 
-με χρηματοδοτικά εργαλεία που δημιουργήθηκαν σε 
χρόνο ρεκόρ ώστε να παροχετευθεί ρευστότητα της τάξης 
των 15-16 δις ευρώ στην οικονομία, 
-με απορρόφηση ρεκόρ στα κονδύλια του ΕΣΠΑ
-και ταχείες αδειοδοτήσεις σε νέες επενδύσεις, μεταξύ των 
οποίων και αυτές που συνέβαλαν στο να εξασφαλιστεί η 
επάρκεια της χώρας στο απαιτούμενο υγειονομικό υλικό.
Παράλληλα, όμως, προχωρήσαμε με βάση τη μεταρρυθ-
μιστική μας ατζέντα προκειμένου να διαμορφώσουμε όσο 
το δυνατόν καλύτερους όρους για την ελληνική οικονομία 
στην αφετηρία της «επόμενης ημέρας» - στο βαθμό φυσι-
κά που ο ιός θα καταστεί εφικτό να αρχίσει να τιθασεύεται 
ώστε η αβεβαιότητα να υποχωρεί.

Συνέχεια στη σελ. 17

ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΠΕ-ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
H Ελλάδα έχει μια ισχυρή «δύναμη πυρός» 72 δισ. ευρώ, την οποία θα αξιοποιήσουμε
ΑΡΘΡΟ: Του Χρήστου Σταϊκούρα (*)

Αναπτυξιακή επανεκκίνηση της οικονομίας: αυτή τη φορά από καλύτερη θέση στην αφετηρία και με αυξημένες δυνατότητες
ΑΡΘΡΟ: Του Άδωνι Γεωργιάδη (*)
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Συνέχεια από τη σελ. 16

Στρατηγική προτεραιότητα και βασικός γνώμονας της πολιτικής 
μας παραμένει η αναπτυξιακή επανεκκίνηση. Αυτή τη φορά, 
όμως, σε διαφορετικό περιβάλλον. Από καλύτερη θέση στην 
αφετηρία μετά το rebranding της Ελλάδας ως χώρας σοβαρής 
και αξιόπιστης και τα μετρήσιμα αποτελέσματα των μεταρρυθ-
μίσεων της πρώτης χρονιάς. Και με αυξημένες δυνατότητες.
Η Ελλάδα έχει την ιστορική ευκαιρία να αξιοποιήσει κατά τον 
βέλτιστο τρόπο το μεγαλύτερο στην ιστορία αναπτυξιακό πρό-
γραμμα, με συνολικούς πόρους άνω των 72 δις ευρώ, που έχει 
εξασφαλίσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα επόμενα χρόνια 
ώστε να μετασχηματίσει την οικονομία της σε μοντέρνα, βιώσι-
μη, ανταγωνιστική και να την εδραιώσει σε γερά θεμέλια για τις 
επόμενες δεκαετίες. 
Προς αυτήν την κατεύθυνση εργαζόμαστε και στο Υπουργείο 

Ανάπτυξης & Επενδύσεων:
- συμβάλλοντας δημιουργικά στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, 
το οποίο εκπονείται με βάση και τις προτάσεις της Επιτροπής 
Πισσαρίδη,
- προχωρώντας την προετοιμασία για το ΕΣΠΑ της νέας προ-
γραμματικής περιόδου 2021-27 και επιταχύνοντας το ρυθμό 
απορρόφησης του τρέχοντος
- ενεργοποιώντας την πρώτη προγραμματική περίοδο του Εθνι-
κού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025, με δημόσιες 
επενδύσεις ύψους 10 δις ευρώ,
-προχωρώντας σε νέες μεταρρυθμίσεις για την προστασία του 
καταναλωτή και την περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος με έμφαση στην ψηφιοποίηση και απλοποίηση 
των διαδικασιών αδειοδότησης σε περισσότερους τομείς της 
οικονομικής δραστηριότητας,
-βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο το θεσμικό πλαίσιο και τα 

κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων,
-προχωρώντας σύγχρονα έργα υποδομών με την μέθοδο των 
Συμπράξεων Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ),
-δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη βιομηχανία ώστε να καταστεί 
ξανά, μετά από πολλά χρόνια, βασικός πυλώνα ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η χρονιά είναι πολύ δύσκολη και ο 
δρόμος μπροστά μας ανηφορικός. Είναι, όμως, στο χέρι μας να 
βρούμε την δύναμη για να κάνουμε την κρίση ευκαιρία και να 
την αξιοποιήσουμε. Είναι εθνικό στοίχημα, το οποίο πρέπει και 
θα το κερδίσουμε. 
(*) O Άδωνις Γεωργιάδης, είναι Υπουργός Ανάπτυξης & Επεν-
δύσεων
Το άρθρο του υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων Άδωνι 
Γεωργιάδη φιλοξενείται στο διαδικτυακό αφιέρωμα του ΑΠΕ-
ΜΠΕ, ECONOMY RESTART 

Χωρίς αμφιβολία οι εξελίξεις για τον κορωνοϊό και τις ελληνο-
τουρκικές σχέσεις επισκιάζουν κάθε άλλο θέμα της επικαιρό-
τητας. Ωστόσο, όλους αυτούς τους μήνες στο Υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς η 
προσπάθεια, τόσο για να μπει μια τάξη σε ζητήματα περιβαλ-
λοντικά, όσο και για να προωθηθούν διαρθρωτικές αλλαγές 
στους τρεις τομείς που καλύπτει το Υπουργείο. Προσπάθεια που 
καθιστά την ελληνική οικονομία πιο ανταγωνιστική και θέτει τις 
βάσεις μιας βιώσιμης ανάπτυξης. 
Στη ΔΕΗ, παρά τη σαφή πρόοδο σε σχέση με το 2019, η συστη-
ματική δουλειά συνεχίζεται. Μετά τα μέτρα διάσωσης έχει ξεκι-
νήσει η εφαρμογή του νόμου 4643/2019 για ενέσεις στελεχών 
από την αγορά, κατάργηση μονιμότητας για τους νεοπροσλαμ-
βανόμενους, κ.λπ. Η απολιγνιτοποίηση προχωρεί και το Σεπτέμ-
βριο παρουσιάζεται το Masterplan. Παράλληλα η ΔΕΗ έχει κάνει 
ένα εντυπωσιακό άνοιγμα με αντίστοιχες συμφωνίες στο χώρο 
των ΑΠΕ.  Στο σχεδιασμό μας βρίσκεται και το ξεκίνημα της ιδι-
ωτικοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ σε ποσοστό 49% το φθινόπωρο, 
πράγμα που εκτός των άλλων θα είναι και μια ταμειακή ενίσχυ-
ση για τη ΔΕΗ. Εν τω μεταξύ, τρέχουμε την απελευθέρωση της 
αγοράς ενέργειας: Προωθούμε στην Ελλάδα το λεγόμενο target 
model (με αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων) που εί-
ναι και μια βασική μέθοδος για τη μείωση του κόστους ενέργει-
ας. Αυτό έρχεται να προστεθεί στις πρόσφατες συμφωνίες που 
κάναμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διακοψιμότητα και 
το TFRM, ρυθμίσεις που βοηθούν την ενεργοβόρο βιομηχανία 
και τον ενεργειακό κλάδο αντίστοιχα. Προωθούμε τις ιδιωτικο-
ποιήσεις της ΔΕΠΑ Υποδομών και της ΔΕΠΑ Εμπορίας. Ξεκινάμε 
τον Οκτώβριο τον πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη ΛΑΡΚΟ ώστε 
για να λύσουμε ένα πρόβλημα που κακοφορμίζει για 35 χρόνια. 
Ενώ ψηλά στην ατζέντα μας βρίσκονται η ιδιωτικοποίηση της 
υποθαλάσσιας δεξαμενής της Καβάλας για την οποία οι διαδι-
κασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και οι περαιτέρω ιδιωτικο-
ποιήσεις του ΑΔΜΗΕ και των ΕΛΠΕ, καθεμία με τις ιδιαιτερότητές 

της, φυσικά. 
Στο περιβάλλον και τη χωροταξία φέρνουμε επίσης μία σειρά 
πρωτοβουλιών που ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές 
της χώρας: Με τον περιβαλλοντικό νόμο 4685/2020 που ψη-
φίσαμε τον Μάιο πετύχαμε μία σημαντική απλοποίηση των 
περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων: Δεν θα διαρκούν πλέον 
6-8 χρόνια όπως παλαιότερα, αλλά μόλις 100-150 μέρες. 
Αποδεικνύουμε έτσι έμπρακτα ότι η Ελλάδα είναι φιλική στις 
επενδύσεις. Την αναπτυξιακή προοπτική- με ταυτόχρονη όμως 
έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος- τη στηρίζουμε 
και με το χωροταξικό-πολεοδομικό νομοσχέδιο που βρίσκεται 
σε διαβούλευση. Με αυτό: Στηρίζουμε την εθνική προσπάθεια 
για ανάπτυξη και επενδύσεις με μέτρα όπως ο εκσυγχρονισμός 
του καθεστώτος των χρήσεων γης. Συνδυάζουμε την ανάπτυξη 
και τις επενδύσεις με την προστασία του περιβάλλοντος με μέτρα 
όπως ο περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης. Δίνουμε ρεαλι-
στική απάντηση στο ζήτημα του συντελεστή δόμησης που τα-
λαιπωρεί την Ελλάδα εδώ και δεκαετίες. Ενώ επιταχύνουμε και 
εκσυγχρονίζουμε το χωροταξικό σχεδιασμό με εργαλεία όπως 
οι πιστοποιημένοι ιδιώτες μηχανικοί. 
Στη Βουλή θα συζητήσουμε επίσης σύντομα τις πρωτοβουλίες 
μας για μια σύγχρονη διαχείριση των απορριμμάτων και την 
απόσυρση των πλαστικών μιας χρήσης υιοθετώντας τις σχετι-
κές ευρωπαϊκές οδηγίες. Για τα απορρίμματα μεγάλη σημασία 
για εμάς έχει η ενίσχυση της ανακύκλωσης με προώθηση σε 
πρώτη φάση του καφέ κάδου για τα οργανικά απόβλητα (βα-
σικά τα τρόφιμα) και τη σημαντική αύξηση των κάδων και των 
σημείων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Προωθούμε επίσης 
μέσα στο 2020 τη δημοπράτηση 17 σύγχρονων μονάδων 
μηχανικής επεξεργασίας απορριμμάτων, κάτι που θα είναι ένα 
τεράστιο άλμα για τη χώρα. Πέραν αυτών, στον Εθνικό Σχεδι-
ασμό Διαχείρισης Αποβλήτων 2020-2030 που εγκρίθηκε από 
το Υπουργικό Συμβούλιο προβλέπεται ακόμα η κατασκευή 
μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων, όπως 

γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Όλες αυτές οι μονάδες, πέρα από 
την προστασία του περιβάλλοντος, θα δημιουργήσουν αρκετές 
θέσεις εργασίας, τόσο κατά την κατασκευή τους όσο και κατά τη 
λειτουργία τους. 
Προχωρούν παράλληλα και άλλες πτυχές της πράσινης ατζέ-
ντας του υπουργείου. Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα για τις 
υποθαλάσσιες διασυνδέσεις της Κρήτης και των άλλων νησιών 
ώστε να κλείσουν και εκεί τα ρυπογόνα εργοστάσια της ΔΕΗ. 
Περάσαμε από τη Βουλή το νομοσχέδιο για την ηλεκτροκίνηση 
και είναι σε λειτουργία από τις 24 Αυγούστου το πρόγραμμα “ 
Κινούμαι ηλεκτρικά”. Ετοιμάζουμε το Εθνικό Σχέδιο Αναδασώ-
σεων. Παρουσιάσαμε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονο-
μώ», προϋπολογισμού 850 εκατ. ευρώ, που θα ξεκινήσει τον 
Νοέμβριο και είναι προπομπός νέων προγραμμάτων-μαμούθ 
για την ενεργειακή εξοικονόμηση στην πατρίδα μας. Αυτές και 
άλλες δράσεις βρίσκονται στην καρδιά όχι μόνο του νέου ΕΣΠΑ, 
αλλά και του Ταμείου Ανάκαμψης. 
Περιβάλλον και Ενέργεια είναι δύο τομείς που σε όλες τις προηγ-
μένες ευρωπαϊκές χώρες ολοένα και περισσότερο συγκλίνουν. 
Κοινός παρανομαστής είναι η πράσινη ανάπτυξη. Στην Ελλάδα 
λόγω της δεκαετούς κρίσης μείναμε αρκετά πίσω. Ο κορoνοϊός 
λειτουργεί σίγουρα αρνητικά σε σχέση με τις προσπάθειες για 
ανάκαμψη. Όμως δεν το βάζουμε κάτω! Τα θεμέλια της ανά-
πτυξης μπαίνουν κάθε μέρα. Δουλειά μας στο Υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας είναι η ανάπτυξη αυτή να είναι όσο το 
δυνατόν περισσότερο πράσινη!  
(*) Ο Κωστής Χατζηδάκης, είναι Υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας
Το άρθρο του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή 
Χατζηδάκη φιλοξενείται στο διαδικτυακό αφιέρωμα του ΑΠΕ-
ΜΠΕ, ECONOMY RESTART 

ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΠΕ-ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Αναπτυξιακή επανεκκίνηση της οικονομίας: αυτή τη φορά από καλύτερη θέση στην αφετηρία και με αυξημένες δυνατότητες
ΑΡΘΡΟ: Του Άδωνι Γεωργιάδη (*)

Η ατζέντα των μεταρρυθμίσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΑΡΘΡΟ : Του Κωστή Χατζηδάκη (*)
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Σε τρεις κύριους άξονες αναλύεται η στρατηγική του Υπουρ-
γείου Τουρισμού, τόσο σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα για τη 
διαχείριση άμεσων αναγκών, όσο και σε μια μακρόπνοη 
προοπτική. Συγκεκριμένα, οι τομείς στους οποίους εστιάζει 
η πολιτική του Υπουργείου είναι: α) οι μεταρρυθμίσεις, β) 
τα έργα ανάπτυξης και γ) η προσπάθεια αντιμετώπισης των 
επιπτώσεων τις οποίες προκάλεσε η πανδημία του COVID-19. 
Προφανώς στον τρίτο τομέα δράσης δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 
λόγω της υγειονομικής κρίσης.
Στα μέτρα τα οποία επιβάλλουν οι ανατροπές στην παγκόσμια 
τουριστική αγορά που προκάλεσε η επιδημία του κορωνοϊού, 
κρίνεται αναγκαία η συνεχής και δυναμική προβολή της Ελ-
λάδας 
παγκοσμίως, καθώς και η θέσπιση κινήτρων για την ενίσχυση 
των αεροπορικών συνδέσεων. Σε συνέχεια της φετινής σεζόν 
όπου η τουριστική προβολή ξεκίνησε νωρίτερα από ποτέ, το 
Υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ προχωρούν σε προγράμμα-
τα προβολής και σε δράσεις συνδιαφήμισης της χώρας μας 
στο εξωτερικό. Στόχος  είναι ανάκτηση του χαμένου εδάφους 
το συντομότερο δυνατόν. Επιπρόσθετα, χτίζονται οι προϋπο-
θέσεις  ώστε να πολλαπλασιαστούν οι απευθείας αεροπορικές 
συνδέσεις με μεγάλες αναδυόμενες τουριστικές αγορές της 
Μέσης Ανατολής και της Ασίας, γεγονός που θα αποφέρει 
πολλαπλά οφέλη στην ελληνική τουριστική βιομηχανία.
Πέραν αυτών, κρίσιμης σημασίας ζήτημα για τον τουριστικό 
κλάδο στην Ελλάδα ο οποίος επλήγη 

κατεξοχήν από την πανδημία είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων 
των εργαζόμενων. Χρειάζονται νέα, συστηματικά και εντατικά 
προγράμματα κατάρτισης ανέργων, ώστε να απορροφηθεί 
μέρος του αναξιοποίητου ανθρώπινου δυναμικού και ιδίως 
εργαζομένων οι οποίοι εφέτος δεν συγκέντρωσαν 50 ένσημα.
Σε σχέση με την ανάκαμψη της τουριστικής κίνησης  σημαντι-
κό ρόλο θα παίζει η επέκταση  για το 2021 όλων των μέτρων 
στήριξης του εσωτερικού τουρισμού. Τα προγράμματα «Κοι-
νωνικός Τουρισμός», «Τουρισμός για όλους», η πρόβλεψη 
για τη δυνατότητα τουριστικών voucher και από τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις σημείωσαν μεγάλη επιτυχία κατά την πρώτη 
περίοδο εφαρμογής τους και ως εκ τούτου η παράτασή τους 
κρίθηκε απαραίτητη.
Αποδείχθηκε στην πράξη ότι δημόσια δαπάνη και ιδιωτικός 
τομέας μπορούν συνδυαστικά να στηρίξουν την κατανάλωση 
και την κίνηση τουριστών, αποτελώντας θεμέλιο για την ανά-
καμψη της τουριστικής δραστηριότητας.
Ωστόσο, όπως είναι φυσικό, οι νέες συνθήκες επιβάλουν την 
επικαιροποίηση του πλέγματος ασφαλείας για το ελληνικό 
τουριστικό προϊόν, με τη διαρκή επαναξιολόγηση της απο-
τελεσματικότητας των μέτρων και των υγειονομικών πρω-
τοκόλλων. Στόχος του Υπουργείου Τουρισμού είναι η νέα 
χρονιά να βρει την Ελλάδα καθ’ όλα έτοιμη, με επικαιροποι-
ημένα πρωτόκολλα, ώστε η τουριστική εμπειρία να συνεχίσει 
να παραμένει ελκυστική και ασφαλής σε επισκέπτες από όλο 
τον κόσμο.

Εκτός των μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της παν-
δημίας, σε ό,τι αφορά τις ευρύτερες 
μεταρρυθμίσεις και τα έργα ανάπτυξης, το Υπουργείο Τουρι-
σμού δρομολογεί, επιγραμματικά, τα εξής: Την εκπόνηση του 
10ετους Στρατηγικού Σχεδίου για τον Τουρισμό με την άμεση 
συνεργασία κράτους - ιδιωτικού τομέα. Τη δημιουργία νομι-
κού πλαισίου για τους Οργανισμούς Διαχείρισης  Προορισμού 
(Destination Management Organizations, DMOs). Τη θεσμο-
θέτηση Εγγυητικού Κεφαλαίου Οργανωμένων Ταξιδιών. Το 
πρόγραμμα «Εξοικονομώ στον Τουρισμό» σε συνεργασία 
με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το μετασχημα-
τισμό της ηλεκτρονικής εφαρμογής (application) VisitGreece 
σε ψηφιακή πλατφόρμα αναζήτησης και προσφοράς τουρι-
στικών υπηρεσιών, την αναδιάρθρωση της επαγγελματικής 
τουριστικής εκπαίδευσης με την άμεση 
ανωτατοποίηση των ΑΣΤΕ (Ανώτερες Σχολές Τουριστικών 
Επαγγελμάτων) κ.α. Κοινή στόχευση όλων των μέτρων είναι 
αφ’ ενός η αντιμετώπιση βραχυπρόθεσμων αναγκών και 
αφ’ ετέρου ο μακρόπνοος σχεδιασμός, ώστε να επιτευχθεί ο 
εκσυγχρονισμός και η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας της 
ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας.
(*) Ο Χάρης Θεοχάρης, είναι Υπουργός Τουρισμού
Το άρθρο του υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη φιλοξε-
νείται στο διαδικτυακό αφιέρωμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ECONOMY 
RESTART

Χωρίς υγεία δεν υπάρχει οικονομία. Γι’ αυτό και η επανεκκίνη-
ση της ελληνικής οικονομίας έχει ως βασική προϋπόθεση τη 
θωράκιση της δημόσιας υγείας. Η προστασία και η ασφάλεια 
των πολιτών, από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, είναι η 
εθνική προτεραιότητα. Και αυτή η τεράστια προσπάθεια, ιδι-
αίτερα τώρα που επανακάμπτει η πανδημία του κορωνοϊού 
στην Ευρώπη και τη χώρα μας, χρειάζεται συλλογικότητα και 
συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, από το κεντρικό κράτος μέχρι τις 
περιφέρειες και τους δήμους και από τις επιχειρήσεις μέχρι τους 
πολίτες. 
Ως διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την 
πρώτη στιγμή κινητοποιήσαμε όλα τα διαθέσιμα μέσα και πό-
ρους για να ενισχύσουμε το υγειονομικό μας σύστημα. Παρα-
δώσαμε στα νοσοκομεία της Κεντρικής Μακεδονίας 24 κλίνες 
ΜΕΘ. Σταθήκαμε δίπλα στους γιατρούς, τους νοσηλευτές και 
τους διασώστες με υγειονομικό υλικό, όπως ειδικές στολές, 
μάσκες, γάντια και άλλα είδη προστασίας. Παράλληλα, εξασφα-
λίσαμε και αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους ύψους 40 εκατομ-
μυρίων ευρώ για σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό σε όλα 
τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας και στις επτά Περιφερειακές 
Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας. Επιπρόσθετα ενισχύουμε 
όλες τις μονάδες υγείας της Κεντρικής Μακεδονίας με επικουρικό 
προσωπικό για τα επόμενα δύο χρόνια, αξιοποιώντας επιπλέον 
35 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους. Η υγεία των 

πολιτών ήταν και είναι η απόλυτη προτεραιότητα και δεν πρέπει 
να τη διακινδυνεύσουμε για κανένα λόγο. 
Παράλληλα, η οικονομία της χώρας ούτε μπορούσε να παρα-
μείνει κλειστή ούτε φυσικά μπορεί να ξανακλείσει. Συγκεκριμένα 
η βόρεια Ελλάδα, μετά την κατακόρυφη πτώση του τουρισμού 
και την αναπόφευκτη ακύρωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσ-
σαλονίκης, έχει υποστεί βαρύτατο πλήγμα και το κόστος με το 
οποίο έχουν ζημιωθεί οι τοπικές μας επιχειρήσεις είναι τεράστιο. 
Για να αντιμετωπιστεί η “ οικονομική πανδημία” στον τόπο 
μας χρειάζεται ένα οργανωμένο σχέδιο από την κυβέρνηση με 
άμεσα εμπροσθοβαρή και γενναία μέτρα. Με πόρους, κίνητρα 
και ελαφρύνσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα εμπορικά 
καταστήματα, τις τουριστικές επιχειρήσεις και τον κλάδο της 
εστίασης. Με μέτρα προστασίας των εργαζομένων και των 
θέσεων εργασίας. Με ενίσχυση κλάδων όπως το εμπόριο, ο 
πρωτογενής τομέας, οι εξαγωγές, η εφοδιαστική αλυσίδα και η 
καινοτομία που φέρνουν χρήματα στην τοπική και την εθνική 
μας οικονομία. Όπως στην υγεία, έτσι και στην οικονομία το 
κλειδί είναι η συνεργασία. Ήδη οι Περιφέρειες συνεισφέρουμε 
με πόρους στις οριζόντιες κυβερνητικές δράσεις για την αντι-
μετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Ταυτόχρονα ως 
διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αξιοποιούμε 
πόρους ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της 
επιχειρηματικότητας και των θέσεων εργασίας, εστιάζοντας τις 

δράσεις του ΕΣΠΑ σε κλάδους και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί 
από την πανδημία.
Οι μήνες που έχουμε μπροστά μας είναι ιδιαίτερα κρίσιμοι. Η 
χώρα πρέπει να νικήσει για δεύτερη φορά τον κορωνοϊό. Η 
επιτυχία της Ελλάδας στη σύνοδο κορυφής της Ευρώπης του 
Ιουλίου με την  εξασφάλιση των 70 δις ευρώ τα οποία θα μπουν 
στην οικονομία μας τα επόμενα χρόνια, είναι η μεγάλη μας ευ-
καιρία. Μία ευκαιρία που αν τη διαχειριστούμε σωστά σε όλα 
τα επίπεδα τότε μπορεί να αποτελέσει το σημείο επανεκκίνησης 
για τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Σε αυτή τη 
μεγάλη προσπάθεια που ξεκινάει τώρα, οι Περιφέρειες μπορούν 
και πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή, να αποτελέσουν τις 
ατμομηχανές ανάπτυξης της χώρας. Άλλωστε σε δύο διαδοχικές 
κρίσης, την δεκαετή οικονομική κρίση που βίωσε η χώρα αλλά 
και την πρόσφατη παγκόσμια υγειονομική κρίση οι Περιφέρειες 
αναδειχθήκαν ως φορείς αποφασιστικότητας και αποτελεσμα-
τικότητας. Μπορούμε να το πετύχουμε και για την Ελλάδα του 
αύριο. 
(*) Ο Απόστολος Τζιτζικώστας, είναι Περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας, Πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας

ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΠΕ-ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ο ελληνικός τουρισμός στον αγώνα για την ανάκτηση του χαμένου εδάφους
ΑΡΘΡΟ  Του Χάρη Θεοχάρη (*)

Η θωράκιση της υγείας βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της οικονομίας
ΑΡΘΡΟ :Του Απόστολου Τζιτζικώστα (*)



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

19

H ζοφερή πραγματικότητα στην οποία έχει εισέλθει 
η ελληνική οικονομία, επιβεβαιώνεται πλέον και από 
τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που κάνουν λόγο για ύφεση 
15,2% στο 2ο τρίμηνο του 2020. Οι προβλέψεις του 
οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης που υποστή-
ριζαν στην αρχή της πανδημίας ότι το έτος θα κλείσει 
χωρίς ύφεση, διαψεύδονται εκκωφαντικά για μια ακό-
μη φορά. 
Η κυβέρνηση προσπαθεί να αποποιηθεί τις ευθύνες της 
για την πρωτοφανή κατάρρευση των εξαγωγών, των 
επενδύσεων, του τουρισμού και της κατανάλωσης, 
δείχνοντας ως αποκλειστική αιτία την πανδημία του 
κορωνοϊού. Υποβαθμίζει το γεγονός ότι η πτωτική πο-
ρεία της ελληνικής οικονομίας είχε ξεκινήσει ήδη από 
τον Οκτώβρη του 2019, «πετυχαίνοντας» τη μείωση 
του ΑΕΠ κατά δύο συνεχόμενα τρίμηνα. Και αυτό το 
«κατάφεραν» ενώ παρέλαβαν μια οικονομία θωρακι-
σμένη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μια οικονομία που έτρεχε με 
ρυθμό ανάπτυξης 2.8%, με αναπτυξιακή πορεία επί 12 
συνεχή τρίμηνα και με απόθεμα ρευστότητας 36 δισ. 
ευρώ, για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας. 
Η κυβέρνηση δεν πτοήθηκε από τα ήδη εμφανή αποτε-
λέσματα της αντιαναπτυξιακής της πολιτικής και, παρά 
τις επισημάνσεις μας, επιχείρησε με την ίδια λογική να 
διαχειριστεί την πρωτοφανή κρίση του κορωνοϊού. 
Αντί να αξιοποιήσει την παρακαταθήκη που της κλη-
ροδότησε ο ΣΥΡΙΖΑ, εφαρμόζοντας εμπροσθοβαρή 
μέτρα στήριξης της οικονομίας ώστε να μετριάσει τα 
αποτελέσματα της ύφεσης, επέλεξε τη λογική του «βλέ-
ποντας και κάνοντας», των ανεπαρκών και αποσπα-
σματικών μέτρων. Ενώ η προχειρότητα με την οποία 
επιχείρησε να ανοίξει την οικονομία και τον τουρισμό 
χωρίς σχέδιο, οδήγησε την οικονομία σε κατάρρευση 
και τους πολίτες σε απόγνωση. 
Στον αντίποδα της ολιγωρίας που επέδειξε η κυβέρ-
νηση και της προσπάθειάς της  να καλλιεργήσει κλίμα 
εφησυχασμού, στον ΣΥΡΙΖΑ δεν υποβαθμίσαμε την 
σοβαρότητα της κρίσης αλλά ούτε και αντιμετωπίσα-
με την ύφεση ως νομοτέλεια. Από την πρώτη στιγμή 

καταθέσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντι-
μετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, τόσο στο 
υγειονομικό όσο και στο οικονομικό της σκέλος. Το 
πρόγραμμα  «Μένουμε Όρθιοι» έχει στόχο τη εμπρο-
σθοβαρή στήριξη της κοινωνίας και το μετριασμό του 
βάθους και της έκτασης της ύφεσης: Με τη διατήρηση 
των θέσεων και σχέσεων εργασίας, τη στήριξη της επι-
χειρηματικότητας, ειδικά της μικρομεσαίας, με απευ-
θείας ρευστότητα, και την προστασία των συμπολιτών 
μας που χτυπήθηκαν περισσότερο από την κρίση με τη 
θεσμοθέτηση ενός εγγυημένου εισοδήματος. 
Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν μπήκε ποτέ στον κόπο να 
εξετάσει τις προτάσεις μας. Στην πραγματικότητα δεν 
είχαν την πολιτική βούληση να στηρίξουν την κοινω-
νία. Είδαν την κρίση ως ευκαιρία για την αναδιάρθρω-
ση της οικονομίας σε βάρος των εργαζόμενων και των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και υπέρ των λίγων και 
ισχυρών και την επαναφορά ενός σκληρού κομματι-
κού, αδιαφανούς και πελατειακού κράτους. 
Αυτό επιβεβαιώνεται και με την περίφημη έκθεση Πισ-
σαρίδη, με την οποία επιχειρούν την επαναφορά πα-
ρωχημένων και αποτυχημένων πολιτικών λιτότητας. 
Αντιμεταρρυθμίσεις σε ασφαλιστικό και εργασιακά, 
συμπίεση του κόστους εργασίας, καμία ουσιαστική 
ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και του δημόσιου 
συστήματος υγείας. Αυτό το αναπτυξιακό μοντέλο 
οραματίζεται η κυβέρνηση για τη χώρα μας, κι ας μας 
οδήγησε στη χρεοκοπία ήδη μια φορά. 
Ακόμη όμως και η ύφεση του 15,2%, δεν φαίνεται 
να ταρακουνά την κυβέρνηση. Ετοιμάζονται για μια 
ακόμη επικοινωνιακή φιέστα στη Θεσσαλονίκη, αντί 
να προσγειωθούν στην πραγματικότητα και να αναλά-
βουν τις ευθύνες τους  υλοποιώντας ένα γενναίο πρό-
γραμμα στήριξης της πραγματικής οικονομίας. 
Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν λειτουργούμε με ορόσημα αλλά με 
βάση τις ανάγκες της κοινωνίας. Και ζητούμενο αυτή 
τη στιγμή είναι όχι μόνο η αντιμετώπιση της ύφεσης 
και  η ανάκαμψη της οικονομίας, αλλά ο συνολικότε-
ρος μετασχηματισμός του παραγωγικού μοντέλου της 

χώρας - μια αναγκαιότητα που δεν ανακαλύψαμε όψι-
μα, αλλά ήδη προετοιμάσαμε ως κυβέρνηση, με την 
εκπόνηση της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής. 
Στο δικό μας όραμα η ανάπτυξη προϋποθέτει την δί-
καιη κατανομή του πλούτου, τον οικολογικό μετασχη-
ματισμό της οικονομίας, την διασφάλιση του δημόσιου 
χαρακτήρα των κοινών αγαθών και την ευημερία των 
πολλών. Στηρίζεται στην παραγωγική ανασυγκρότηση 
της ελληνικής οικονομίας, με την  ενίσχυση της βιομη-
χανίας και του τουρισμού, των καινοτόμων ΜΜΕ και 
της  κοινωνικής οικονομίας, την αναζωογόνηση του 
αγροτικού τομέα, την επέκταση και την αναβάθμι-
ση της ενέργειας και των υποδομών. Στην αντίληψη 
της εργασίας ως βασικού μοχλού ανάπτυξης και την 
αξιοποίηση του υψηλά καταρτισμένου ανθρώπινου 
δυναμικού. Προτάσσοντας πολιτικές ενίσχυσης του 
εισοδήματος και των δικαιωμάτων των  εργαζομένων, 
τη δημιουργία σταθερών και ποιοτικών θέσεων εργα-
σίας και την επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία. 
Την ολοκλήρωση των θεσμικών τομών  για την επιτά-
χυνση των επενδύσεων, την θεσμοθέτηση σαφών χω-
ροταξικών κανόνων και τον  ψηφιακό εκσυγχρονισμό 
του κράτους. 
Η χώρα μας έχει τη δυνατότητα, αξιοποιώντας το δη-
μοσιονομικό απόθεμα που εξασφάλισε ο  ΣΥΡΙΖΑ αλλά 
και τους ευρωπαϊκούς πόρους του ΕΣΠΑ και του Τα-
μείου Ανάκαμψης, να δράσει άμεσα για να περιορίσει 
την ύφεση και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για 
ανάκαμψη, και παράλληλα να υλοποιήσει ένα συνε-
κτικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης. Είναι μια 
δυνατότητα έξω από τις προθέσεις και τις ιδεολογικές 
δεσμεύσεις της κυβέρνησης της ΝΔ. Μόνο μία κυβέρ-
νηση με σαφές ριζοσπαστικό και ρεαλιστικό στίγμα,  
μπορεί να κάνει πράξη αυτό το προοδευτικό πολιτικό 
σχέδιο.
(*) Ο Αλέξης Χαρίτσης είναι Τομεάρχης Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΠΕ-ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Η ανάκαμψη και ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας απαιτεί ένα ριζοσπαστικό και ρεαλιστικό προοδευτικό σχέδιο
ΑΡΘΡΟ:Του Αλέξη Χαρίτση (*)
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Η συρρίκνωση της ελληνικής οικονομίας στο δεύτερο 
τρίμηνο του 2020, σύμφωνα με τα προσωρινά στοι-
χεία της ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ, ήταν οριακά μεγαλύτερη 
από την αντίστοιχη της Eυρωζώνης. Η πρόωρη εκδή-
λωση του δεύτερου κύματος της κρίσης πανδημίας 
στην Ελλάδα θα ανατρέψει εκ νέου τις εκτιμήσεις της 
κυβέρνησης για ύφεση 8% το 2020 και μπορεί να φτά-
σει ή να υπερβεί το 10%.
Οι συνέπειες της κρίσης στην απασχόληση θα αποτυ-
πωθούν με την επικείμενη λήξη των προγραμμάτων 
τα οποία έχουν ως στόχο την προστασία των θέσε-
ων εργασίας. Ακόμη και αν παραταθούν κάποια από 
τα προγράμματα οι επιχειρήσεις θα προχωρήσουν 
σε απολύσεις. Ειδικά στους κλάδους που έχουν θιγεί 
περισσότερο, καθώς εκτιμάται ότι η ζήτηση δεν θα 
επανέλθει σύντομα στα προ κρίσης επίπεδα. Οι κατα-
ναλωτές μελλοντικά θα είναι πιο διστακτικοί εξαιτίας 
της αυξημένης αβεβαιότητας και αυτό θα οδηγήσει τις 
επιχειρήσεις να επανεξετάσουν και τα επενδυτικά τους 
σχέδια.
Η βαθιά αυτή ύφεση, η μεγαλύτερη στην μεταπολε-
μική ιστορία, δεν αφορά αποκλειστικά την ελληνική 
οικονομία: είναι παγκόσμια. Αν κάτι χαρακτηρίζει την 
κρίση πανδημίας είναι ότι αν και συμμετρική - με την 
έννοια ότι χτύπησε όλες τις οικονομίες του πλανήτη 
- έχει ασύμμετρες συνέπειες για κάθε μια από αυτές. 
Αυτό που προβληματίζει είναι η εκτίμηση ότι η πο-
ρεία αναπλήρωσης των απωλειών στο ΑΕΠ και στην 
απασχόληση του 2020 στην Ελλάδα θα είναι πιο αργή 
σε σύγκριση με τις άλλες οικονομίες του ευρωπαϊκού 
νότου. Αυτό είναι το αποτέλεσμα ενός συνδυασμού 
παραγόντων: του περιορισμένου δημοσιονομικού χώ-
ρου, των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών της οικονο-
μίας όπως η μεγάλη εξάρτηση από τον τουρισμό, της 
ύπαρξης πολλών μικρών επιχειρήσεων αλλά και των 
προβλημάτων που μας κληροδότησε η προηγούμενη 
κρίση.
Με μια πιο ισχυρή δημοσιονομική παρέμβαση θα με-
τριάζονταν οι συνέπειες της ύφεσης και θα διασφα-

λίζονταν η ταχύτερη επανεκκίνηση της οικονομίας. 
Παρά την αναστολή των κανόνων του Συμφώνου Στα-
θερότητας και Ανάπτυξης για το 2020 και όπως εκτιμά-
ται και το 2021 η Ελλάδα με το υψηλό δημόσιο χρέος 
δεν έχει το περιθώριο για μεγάλες δημοσιονομικές 
παρεμβάσεις. Κάποια στιγμή οι κανόνες θα τεθούν εκ 
νέου σε ισχύ. Επιπρόσθετα, οι εξελίξεις στις σχέσεις με 
την Τουρκία οδηγούν σε αύξηση αμυντικών δαπανών 
και περαιτέρω μείωση του δημοσιονομικού χώρου.
Με βάση λοιπόν αυτούς τους περιορισμούς έχει πολύ 
μεγάλη σημασία ποια μέτρα παρέμβασης προκρίθηκαν 
από την κυβέρνηση και αν επιλέχτηκαν με γνώμονα 
την πολλαπλασιαστική τους επίδραση στην οικονομία 
ή με πελατειακά κριτήρια. Με σωστή επιλογή των μέ-
τρων με τα ίδια ποσά θα μπορούσαμε να πετύχουμε 
καλύτερα αποτελέσματα, να επιταχύνουμε την ανα-
πλήρωση των απωλειών στο ΑΕΠ.
Στο προϋπολογισμό που καταρτίζεται για το 2021 πέρα 
από την αύξηση των δημοσίων επενδύσεων πρέπει να 
προχωρήσουν οι αναγκαίες φορολογικές ελαφρύνσεις 
στο εισόδημα από την εργασία το οποίο υπερφορο-
λογείται. Αυτές μπορούν να εξισορροπηθούν από την 
αύξηση φορολογίας του κεφαλαίου. Μία πρόταση που 
κερδίζει έδαφος στον διάλογο για την αντιμετώπιση 
των συνεπειών της κρίσης πανδημίας είναι η εισαγωγή 
του φόρου πλούτου.
Ιδιαίτερη σημασία για τη μελλοντική πορεία της οικο-
νομίας έχουν οι επιχορηγήσεις που θα λάβει η χώρα 
από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι πόροι αυτοί μαζί με εκεί-
νους του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 
παρέχουν μια μοναδική ευκαιρία στη χώρα να ξεπε-
ράσει την κρίση γρηγορότερα και να μετασχηματιστεί. 
Όλα αυτά υπό δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, ότι θα γίνει 
σωστή αξιοποίηση των πόρων και δεν θα καταλήξουν 
σε λάθος σχέδια με μόνο γνώμονα την συντήρηση της 
εκλογικής πελατείας της κυβέρνησης. Κάτι που συνέβη 
πολλές φορές στο παρελθόν. Δεύτερον, ότι θα προχω-
ρήσουν οι διαρθρωτικές αλλαγές στην παιδεία, δικαι-
οσύνη, δημόσια διοίκηση, λειτουργία ανεξάρτητων 

αρχών που θα διευκολύνουν τον μετασχηματισμό της 
οικονομίας.
Οι αλλαγές αυτές είναι αναγκαίες για να περάσουμε 
σε ένα κράτος πιο λειτουργικό, πιο αποτελεσματικό. 
Η κρίση πανδημίας οδηγεί σε επαναπροσδιορισμό του 
ρόλου του κράτους καθώς οι πολίτες έχουν αυξημένες 
προσδοκίες. Μελλοντικά θα διεκδικήσουν ποιοτικές 
δημόσιες υπηρεσίες υγείας, ασφάλεια στη διατροφή, 
στις μετακινήσεις και στο εργασιακό τους περιβάλλον, 
στήριξη όταν βρίσκονται χωρίς δουλειά ή υποχρεώνο-
νται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης.
Οι πόροι που θα έχει στη διάθεσή της η Ελλάδα πρέ-
πει να αξιοποιηθούν σε μεγάλα έργα υποδομής, στη 
στήριξη βιώσιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων 
όπως και νεοφυών επιχειρήσεων που θα επιταχύνουν 
το μετασχηματισμό της οικονομίας και θα δημιουρ-
γούν νέες βιώσιμες θέσεις εργασίας. Έτσι η ελληνική 
οικονομία θα γίνει πιο ψηφιακή, πράσινη, ισόρροπη 
και ανθεκτική σε μελλοντικές κρίσεις.
Όλα αυτά καθιστούν αναγκαία τη σύνταξη ενός εθνι-
κού σχεδίου που θα είναι το αποτέλεσμα διαλόγου της 
κυβέρνησης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και την 
κοινωνία. Η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευ-
ση οφείλουν να κατανοήσουν ότι με τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία δεν έχουμε το 
περιθώριο για προσχηματικές αντιπαραθέσεις. Χάσαμε 
μια δεκαετία. Αν δεν υπάρξει συνεννόηση για την απο-
τελεσματικότερη διαχείριση των πόρων του Ταμείου 
Ανάκαμψης, το κόστος για τη χώρα και τους πολίτες, 
ειδικά τις νεότερες γενιές, θα είναι μεγάλο. Κινδυνεύ-
ουμε με νέα μαζική έξοδο από τη χώρα ικανών αν-
θρώπων αντί για επιστροφή αυτών που ήδη έφυγαν 
προκειμένου να συνεισφέρουν στην ανασυγκρότησή 
της. Τότε θα βρεθούμε αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο 
να χάσουμε άλλη μια δεκαετία με απρόβλεπτες οικονο-
μικές, κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες.
(*) Ο Φίλιππος Σαχινίδης, είναι Μέλος του Εκτελεστι-
κού Πολιτικού Συμβουλίου Κινήματος Αλλαγής, Πρώ-
ην Υπουργός

ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΠΕ-ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Φορολογική δικαιοσύνη τώρα
ΑΡΘΡΟ: Του Φίλιππου Σαχινίδη (*)





 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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ΣΕ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ΚΛΟΙΟ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ   1-4                           11/09/2020

Η βαθιά ύφεση της οικονομίας, λόγω της πανδημίας, 
ενίσχυσε τον αποπληθωρισμό ο οποίος τον Αύγουστο 
κατέγραψε νέο αρνητικό ρεκόρ, -1,9%, εξέλιξη που 
αντανακλά τη μειωμένη ζήτηση στην αγορά. Είναι ο 
5ος διαδοχικός μήνας κατά τον οποίο σημειώνεται 
αρνητική μεταβολή στον δείκτη ημών καταναλωτή, 
ενώ η επίδοση -1,9% είναι το χειρότερο ποσοστό που 
έχει καταγράφει την τελευταία 5ετία.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, από τη σύγκριση του Γενι-
κού ΔΤΚ του μηνός Αυγούστου 2020 με τον αντίστοι-
χο Δείκτη του Αυγούστου 2019 προέκυψε μείωση 
1,9% έναντι μείωσης 0,2% που σημειώθηκε κατά 
την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2019 με το 2018.
Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Αύγουστο 2020, σε σύ-
γκριση με τον Ιούλιο 2020, παρουσίασε μείωση 0,6% 
έναντι μείωσης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντί-
στοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.
Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2019 
- Αυγούστου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο 
Δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2018 - Αυ-
γούστου 2019, παρουσίασε μείωση 0,5% έναντι 
αύξησης 0,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοι-
χη σύγκριση του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2018 
- Αυγούστου 2019 με το δωδεκάμηνο Σεπτεμβρίου 
2017-Αυγούστου 2018.
«Πρωταγωνιστές» στις μειώσεις τιμών ήταν το φυ-
σικό αέριο με το -34,7%, τα αεροπορικά εισιτήρια με 
μείωση 25,5%, οι διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία με 
το -15,2% και οι συνδυασμένες μεταφορές επιβατών 
με το -12,4%.
Υπήρξαν και σημαντικές ανατιμήσεις κυρίως στα τρό-
φιμα. Τα νωπά φρούτα ανατιμήθηκαν κατά 18,7%, 
το χοιρινό κατά 6,3%, τα αλλαντικά κατά 6,1% και η 
τιμή του αρνιού και του κατσικιού κατά 5,5%. Στην 
πρώτη 5άδα εμφανίζεται και ο λογαριασμός του ηλε-
κτρικού ρεύματος με ποσοστό ανατίμησης 4,5%.
Η σημαντική μείωση του -1,9% αποτελεί το αποτέ-
λεσμα των ακόλουθων μειώσεων στους επιμέρους 
δείκτες:
-4,5% στην ομάδα Στέγαση, λόγω μείωσης των 
ημών σε: πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο. Μέρος 

της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση 
των τιμών στον ηλεκτρισμό.
-1,3% στην ομάδα διαρκή αγαθά-είδη νοικοκυ-
ριού και υπηρεσίες, λόγω μείωσης των ημών σε: 
υφαντουργικά προϊόντα οικιακής χρήσης, οικιακές 
συσκευές και επισκευές, είδη άμεσης κατανάλωσης 
νοικοκυριού.
-1,0% στην ομάδα υγεία, λόγω μείωσης των ημών 
στα φαρμακευτικά προϊόντα.
-8,5% στην ομάδα μεταφορές, λόγω μείωσης των 
ημών σε: καύσιμα και λιπαντικά, εισιτήρια μεταφο-
ράς επιβατών με αεροπλάνο, εισιτήρια μεταφοράς 
επιβατών με σιδηρόδρομο, οδικές μεταφορές επιβα-
τών, συνδυασμένες μεταφορές επιβατών. Μέρος της 
μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση των 
τιμών στα καινούργια αυτοκίνητα.
-2,1% στην ομάδα επικοινωνίες, λόγω μείωσης των 
τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.
- 1,2% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτισηκές δραστη-
ριότητες, λόγω μείωσης των τιμών σε οπτικοακου-
στικό εξοπλισμό-υπολογιστές, επισκευές, μικρά είδη 
αναψυχής-άνθη-κατοικίδια ζώα.
-0,8% στην ομάδα Ξενοδοχεία, Καφέ-Εστιατόρια, 
λόγω μείωσης των τιμών στα ξενοδοχεία-μοτέλ, 
πανδοχεία. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμί-
στηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στα εστια-
τόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενεία-κυλικεία.
-1,9% στην ομάδα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω 
μείωσης των τιμών σε: άλλα είδη ατομικής φροντί-
δας, άλλα προσωπικά είδη.
Αυξήσεις καταγράφηκαν στους ακόλουθους επιμέ-
ρους δείκτες:
-1,9% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα 
ποτά
-0,3% στην ομάδα αλκοολούχα ποτά και καπνός, 
λόγω αύξησης των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη 
σερβιριζόμενα)
-2,8% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξη-
σης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης
-0,6% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης των 
τιμών στα δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης.

Συνέχεια στην Σελ .24

ΕΚΤΙΝΑΞΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑ 
ΤΡΙΜΗΝΟ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ   1-21-23                                            11/09/2020

Πρωτοφανής, όπως και η κατάσταση που βιώνει η 
χώρα εν μέσω της παγκόσμιας πανδημίας του κο-
ρωνοϊού, είναι η αύξηση της ανεργίας μέσα σε τρεις 
μήνες. Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
είναι άκρως αποκαλυπτικά. Από τον Μάρτιο που 
ελήφθησαν από την κυβέρνηση τα πρώτα μέτρα και 
οδηγηθήκαμε στο lockdown έως και τον Ιούνιο, μήνα 
που τυπικά ξεκίνησε το άνοιγμα των ξενοδοχείων και 
η ιδιότυπη τουριστική περίοδος, χάθηκαν 183.000 
θέσεις εργασίας. Ετσι, το ποσοστό ανεργίας από το 
14,4% στα τέλη Μαρτίου εκτινάχθηκε στο 18,3% τον 
Ιούνιο, ήτοι άνοδος της ανεργίας κατά 4 ποσοστιαί-
ες μονάδες. Πρόκειται για μία αύξηση που φτάνει το 
27%.
Ακόμα και αν η σύγκριση γίνει από μήνα σε μήνα, 
προκύπτει ότι «το τέρας» της ανεργίας αυξήθηκε 
κατά μία ποσοστιαία μονάδα, από το 17,3% που είχε 
καταγραφεί από την ΕΛΣΤΑΤ τον Μάιο.
836.637 άνεργοι
Σε απόλυτους αριθμούς, οι άνεργοι στην Ελλάδα 
ανήλθαν τον Ιούνιο στους 836.637, αυξημένοι κατά 
27.091 ( + 3,3%) σε σχέση με τον Ιούνιο του 2019 
και περισσότεροι κατά 58.146 (+7,5%) σε σχέση με 
τον Μάιο του 2020. Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι 
φέτος ούτε το άνοιγμα του τουρισμού, κατά τον συ-
γκεκριμένο μήνα, κατάφερε να περιορίσει το «άλμα 
προς τα πάνω» που έκανε η ανεργία, παρότι ταυ-
τόχρονα «τρέχουν» τόσο το μέτρο της αναστολής 
συμβάσεων (με τους εργαζομένους που μπαίνουν 
στον «πάγο» να μη θεωρούνται άνεργοι), όσο και το 
πρόγραμμα «Συν-Εργασία» (κατά το δεύτερο 12ήμε-
ρο του Ιουνίου).
Οι απασχολούμενοι τον Ιούνιο έφτασαν τα 3.744.630 
άτομα, καταγράφοντας μείωση κατά 174.217 
(-4,4%), συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2019, αλλά 
και μικρή αύξηση κατά 11.640 (+0,3%), σε σχέση με 
τον Μάιο της τρέχουσας χρονιάς.
Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν 
εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν 
κατά 108.669 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2019 
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(αύξηση 3,4%) και μειώθηκαν κατά 72.265 άτομα σε 
σχέση με τον Μάιο του 2020 (μείωση 2,1%).
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον ορισμό για τον 
άνεργο και τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό, εάν 
ένα άτομο που δεν εργάζεται, δεν αναζητά ενεργά 
εργασία και δεν είναι διαθέσιμο να αναλάβει άμεσα 
εργασία, δεν κατατάσσεται στους ανέργους αλλά 
στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό.
Ανά φύλο, φαίνεται ότι στις γυναίκες είναι αισθητά 
υψηλότερη η ανεργία (21,1%), σε σχέση με τους άν-
δρες (16,1%).
Παράλληλα, διαπιστώνεται αύξηση του ποσοστού 
ανεργίας σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Ειδικά στην 
κατηγορία των νέων (15-24 ετών), η ανεργία «σκαρ-
φάλωσε» εκ νέου στο 39,3%, από 34,4% που είχε 
υποχωρήσει, πριν από ένα έτος. Στις ηλικίες 25-34 
ετών, η αύξηση είναι μικρότερη (23,7% φέτος, αντί 
για 23% πέρυσι). Είναι όμως πολύ πιο αισθητή στην 
κατηγορία 35-44 ετών, που θεωρείται η πλέον πα-
ραγωγική (από 14,8% πέρυσι, αναρριχήθηκε στο 
16,3% φέτος τον Ιούνιο). Ελάχιστη ήταν η αύξηση 
που καταγράφηκε στις ηλικίες 45-54 ετών (14,5% 
φέτος, από 14,3% πέρυσι) και 55-64 ετών (13,5% 
φέτος, από 13,3% πέρυσι). Μοναδική ηλικιακή ομά-
δα όπου διαπιστώθηκε μείωση είναι από 65 έως 74 
ετών, όπου η ανεργία μειώθηκε στο 7,1% τον φετινό 
Ιούνιο, από 10,5% πέρυσι. Το στοιχείο αυτό συνδέ-
εται με την αύξηση των αιτήσεων συνταξιοδότησης 
κατά τον συγκεκριμένο μήνα, και δείχνει ότι πάρα 
πολλοί εργαζόμενοι που είχαν θεμελιώσει δικαίωμα 
συνταξιοδότησης, μπροστά στον κίνδυνο της ανεργί-
ας επέλεξαν τη «λύση» της εξόδου.
Πρώτο το Αιγαίο
 Ανά περιφέρεια το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας της 
τάξης του 28,6% καταγράφεται στο Αιγαίο και είναι 
υπερδιπλάσιο από το 13,8% που είχε καταγράφει 
πριν από ένα έτος, αλλά και σαφής ένδειξη ότι ο του-
ρισμός φέτος συνέδραμε ελάχιστα στην αύξηση της 
απασχόλησης στα νησιά της χώρας.
Στο 20,9% μετρήθηκε η ανεργία στην Κρήτη (από 
11,4% πέρυσι) και στο 20,5% στη Μακεδονία - Θρά-
κη. Ακολουθούν η Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα με 
19,5%, η Πελοπόννησος, Δυτ. Ελλάδα και τα Ιόνια 
Νησιά με 18,8% και η Ήπειρος - Δυτ. Μακεδονία με 
18,4%. Στον αντίποδα, το μικρότερο ποσοστό ανερ-
γίας (14%) καταγράφηκε στην Αττική.

ΕΝΦΙΑ : ΡΑΒΑΣΑΚΙΑ ΜΕ ΜΕΙΩΣΕΙΣ, 
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ «ΚΡΥΦΕΣ» ΑΥΞΗΣΕΙΣ

 
in.gr

Θέμα ημερών, αν όχι ωρών, είναι η ανάρτηση των νέων 
εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ, μέσω των οποίων 7,3 εκα-
τομμύρια φορολογούμενοι θα κληθούν να εξοφλήσουν 
σε έξι μηνιαίες δόσεις  συνολικό φόρο της τάξεως των 2,5  
δισ. ευρώ. Τα νέα ραβασάκια ενσωματώνουν τις μειώσεις 
του φόρου 10%-30% ανάλογα με το ύψος της ακίνητης 
περιουσίας οι οποίες ίσχυσαν και το 2019, εκπτώσεις 50% 
ή ακόμα και 100% για ειδικές κατηγορίες φορολογουμέ-
νων αλλά και «κρυφές» επιβαρύνσεις για όσους έχουν 
τακτοποιήσει αυθαίρετες επιφάνειες κτισμάτων. Όσοι δεν 
είχαν καμία αλλαγή στην περιουσιακή τους κατάσταση θα 
διαπιστώσουν ότι θα πληρώσουν ακριβώς τον ίδιο ΕΝΦΙΑ 
με αυτόν που πλήρωσαν το 2019. Όσοι απέκτησαν ή πού-
λησαν ακίνητο εντός του 2019 θα δουν το νέο ποσό του 
φόρου που θα κληθούν να πληρώσουν, ενώ για πάνω 
από 1 εκατομμύριο φορολογουμένους η εκκαθάριση του 
ΕΝΦΙΑ θα δείξει και φέτος μισό φόρο ή πλήρη απαλλαγή.
Στους κερδισμένους του φετινού ΕΝΦΙΑ, καθώς θα δουν 
τον λογαριασμό τους να είναι μικρότερος σε σχέση με 
πέρυσι, είναι όσοι έχασαν εισοδήματα από ενοίκια λόγω 
του υποχρεωτικού κουρέματος κατά 40% ή εάν συμφω-
νήσουν με τους ενοικιαστές τους σε μείωση του μισθώμα-
τος τουλάχιστον κατά 30% για την περίοδο Σεπτεμβρίου 
– Δεκεμβρίου 2020. Για τους ιδιοκτήτες αυτούς, το 30%-
40% των «χαμένων» ενοικίων, ανάλογα με το εάν το 
«κούρεμα» είναι υποχρεωτικό ή προαιρετικό, θα συμψη-
φιστεί αρχικά με τις δόσεις του φόρου εισοδήματος και αν 
αυτός έχει αποπληρωθεί με τον ΕΝΦΙΑ περιορίζοντας έτσι 
τη φορολογική επιβάρυνση των ιδιοκτητών ακινήτων.
Κρυφές αυξήσεις
Εκπλήξεις όμως θα κρύβει το ραβασάκι του ΕΝΦΙΑ για 
όσους τακτοποίησαν αυθαίρετους χώρους στα ακίνητά 
τους, καθώς ο φόρος που θα κληθούν να πληρώσουν φέ-
τος θα υπολογιστεί με βάση τη νέα μεγαλύτερη επιφάνεια 
του κτίσματος η οποία θα έχει δηλωθεί στο Ε9. Περισσότε-
ρα τετραγωνικά φέρνουν και υψηλότερο φόρο.
Οι εκπτώσεις
• Ο ΕΝΦΙΑ θα καταβληθεί φέτος σε έξι μηνιαίες δόσεις, 
με την πρώτη να εξοφλείται έως τις 30 Σεπτεμβρίου και 
την τελευταία έως τις 26 Φεβρουαρίου ενώ για άλλη μία 

χρονιά απαλλάσσονται από τον συμπληρωματικό φόρο 
τα αγροτεμάχια και τα οικόπεδα εκτός σχεδίου πόλης και 
οικισμού. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα δουν στο φετινό εκ-
καθαριστικό τις ίδιες μειώσεις του φόρου που ίσχυαν το 
2019, οι οποίες ανάλογα με την αξία της ακίνητης περιου-
σίας είναι: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.
Έκπτωση 50% στο ποσό του ΕΝΦΙΑ θα έχουν οι ιδιοκτήτες 
ακινήτων εφόσον:
1. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα δεν 
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 δεν υπερβαί-
νει τα 150 τ.μ.
3. Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαί-
νει τις  85.000 ευρώ για τον άγαμο, τις 150.000 ευρώ για 
τον έγγαμο με ένα εξαρτώμενο τέκνο και τις 200.000 ευρώ 
για τον έγγαμο με δύο εξαρτώμενα τέκνα.
Πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ χορηγείται στις οικογέ-
νειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν 
ανάπηρα άτομα κατά ποσοστό 80% και άνω εφόσον:
1. Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα δεν 
υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 
ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
2. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν υπερβαί-
νει τα 150 τ.μ.


