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στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Έτοιμη να προχωρήσει στην ανακοίνωση της δημοπρασίας 
για το φάσμα συχνοτήτων 5ης γενιάς (5G), είναι η Εθνική 
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Αυτό ανέ-
φερε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο πρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΤΤ 
Κων. Μάσελος, τοποθετούμενος στην αρμόδια επιτροπή 
της Βουλής, επί του νομοσχεδίου με τίτλο «Κώδικας Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης (Ενσωμάτωση στην ελληνική νο-
μοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) -Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Ενσω-
μάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) 
και άλλες διατάξεις». Η τοποθέτηση του κ. Μάσελου έγινε 
στο πλαίσιο της «ακρόασης φορέων», οι οποίοι υποδέχθη-
καν θετικά το ως άνω νομοσχέδιο.
Απαντώντας σε ερώτηση του εισηγητή του νομοσχεδίου Ιω. 
Μελά (ΝΔ), ο κ. Μάσελος είπε ότι «έχουμε ολοκληρώσει δύο 

κύκλους διαβουλεύσεων για τη δημοπρασία του φάσματος 
των δικτύων 5Γ και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην 
ανακοίνωση της δημοπρασίας. Θα ξεκινήσουμε μέσα στο 
χρονοδιάγραμμα που είχαμε δεσμευτεί, εντός του 2020, για 
τη δημοπρασία του φάσματος» είπε χαρακτηριστικά.
Ερωτηθείς για το θέμα της υγείας των πολιτών από την 
ακτινοβολία των κεραιών, είπε ότι αποτελεί θέμα πρώτης 
προτεραιότητας και ότι η ΕΕΤΤ παρακολουθεί τις μελέτες του 
Διεθνούς Οργανισμού Υγείας, τα όρια ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας, όπως ορίζονται από τα διεθνή στάνταρντ, 
καθώς και τις μελέτες της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινω-
νιών, ως προς τη μεθοδολογία των μετρήσεων. «Εάν πα-
ρακολουθούμε αυτό το πλαίσιο, θα είμαστε σίγουροι ότι δεν 
θα προκαλέσουν προβλήματα στην υγεία» είπε ο πρόεδρος 
του ΔΣ της ΕΕΤΤ. Αναλυτικά στη σελ 8 

Για την σημασία της δημιουργίας του νέου υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που στόχο έχει την αλλαγή κι 
αποκατάσταση των σχέσεων πολίτη και Δημοσίου, μί-
λησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος 
Πιερρακάκης, σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την 
ελληνική κυβέρνηση του περιοδικού Economist, σχετικά με 
την διαχείριση της κρίσης του κορωνοϊού και την επόμενη 
μέρα στην Ευρώπη, την Ελλάδα και τον κόσμο, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι το υπουργείο 
συντόνισε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα ώστε να διαλει-

τουργούν, ενώ αναφέρθηκε εκτενώς στο gov.gr και τις 
υπηρεσίες που προσφέρει, προσθέτοντας ότι το μοντέλο 
που θέλει να αντιγράψει η Ελλάδα είναι το παράδειγμα της 
Εσθονίας, το 99% των υπηρεσιών του Δημοσίου της οποίας 
παρέχονται ψηφιακά. Παράλληλα, ο υπουργός υπογράμμι-
σε το έργο της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών, που δίνει την 
δυνατότητα δωρεάν ψηφιακής επιμόρφωσης των πολιτών, 
και όπως δήλωσε, πρόκειται να εμπλουτίσει τα μαθησιακά 
εργαλεία και να προστεθούν κι άλλες «τάξεις» ανάλογα με 
το επίπεδο του κάθε πολίτη. Αναλυτικά στη σελ 9 

Νέα παράταση για τακτοποίηση αυθαιρέτων δεν θα δοθεί, 
ξεκαθαρίζει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- το ΥΠΕΝ. Όπως τονίζει 
το υπουργείο, «είναι θέμα θεσμικής τάξης να σπάσει ο φαύ-
λος κύκλος των αναβολών και των παρατάσεων στο θέμα 
αυτό. Αφενός διότι έχει δοθεί μέχρι τώρα επαρκέστατος 
χρόνος στους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων για να προχωρήσουν 
σε τακτοποίηση των ακινήτων τους και αφετέρου διότι 
κανείς δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι και μετά από μια νέα 
παράταση, κάποιοι την τελευταία στιγμή δε θα ζητούν μια 

νέα παράταση». 
Υπενθυμίζεται ότι την 30ή Σεπτεμβρίου 2020 λήγει η προθε-
σμία για την τακτοποίηση αυθαιρέτων με «βαριές» αυθαι-
ρεσίες, «κατηγορίας 5» (κτίρια με πολύ σοβαρές αυθαιρε-
σίες, που αφορούν σε υπέρβαση, τουλάχιστον κατά 40%, 
στην κάλυψη και στη δόμηση ή κατά 20% καθ’ ύψος, χωρίς 
οικοδομική άδεια κά).  
Αναλυτικά στη σελ 3

ΒΟΥΛΗ: ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2020 Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 5G
Θετική ανταπόκριση των φορέων στο ν/σ για τον Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ 
ΔΙΑΡΚΩΣ ΣΤΟ GOV.GR ΚΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΕΝ: ΚΑΜΙΑ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
30/9 καταληκτική ημερομηνία για τις «βαριές» αυθαιρεσίες 
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Η Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων – HellasLab και το Τμή-
μα Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης (ΑΠΘ), συνδιοργανώνουν  το 8ο Συνέδριο Μετρολο-
γίας το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 14 και 15 Μαΐου, 
2021, στη Θεσσαλονίκη (Κτίριο ΚΕ.Δ.Ε.Α., ΑΠΘ).
Το συνέδριο –σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση- φιλοδο-
ξεί να αποτελέσει πεδίο συνάντησης και γόνιμου προβλη-
ματισμού όλων όσων δραστηριοποιούνται στο χώρο της 
μετρολογίας λειτουργώντας ως εφαλτήριο για την ανα-
βάθμιση των Εθνικών & Ευρωπαϊκών εργαστηριακών 
και μετρολογικών υποδομών.
Η θεματολογία του 8ου συνεδρίου θα περιλαμβάνει όλους 

τους τομείς μετρολογικού ενδιαφέροντος, με έμφαση να 
δίδεται στις Χημικές Μετρήσεις.
Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει προφορικές 
παρουσιάσεις και ανακοινώσεις (posters). Παράλληλα 
με τις εργασίες του συνεδρίου θα λειτουργήσει και έκ-
θεση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο των 
μετρήσεων.
Πληροφορίες: 
https://www.greekmetrology.gr/conferences/8th-metrology-conference/ 
https://www.chem.auth.gr/proti-anakinosi-8o-synedrio-metrologias/, 
e-mail:  info@greekmetrology.gr

Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ηλεκτρονικών και Διαδικτυ-
ακών Κινδύνων, (Cyber Risk Insurance) θα πραγμα-
τοποιήσει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σε 
συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών 
Σπουδών, την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020. Οι ώρες 
διεξαγωγής του σεμιναρίου, που θα πραγματοποιηθεί 
διαδικτυακά, είναι 16:00-19:00 και θα δοθεί πιστοποι-
ητικό παρακολούθησης.

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το 
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ, την Σχολή Αρχιτε-
κτόνων Μηχανικών ΕΜΠ και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών ΠΠ, διοργανώνουν διεπιστημονικό συνέ-
δριο, με διεθνή συμμετοχή και θέμα «Διαπλοκές του 
χώρου. Ήθος-κοινωνικές πρακτικές-αρχιτεκτονική». 
Οι εργασίες του συνεδρίου θα διεξαχθούν στην πόλη 
της Θεσσαλονίκης, από τις 9 ως τις 11 Οκτωβρίου 2020, 
στο Κέντρο 
Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

8Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

«ΔΙΑΠΛΟΚΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. ΗΘΟΣ 
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ» 

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

17 Σεπτεμβρίου 2020

Διαδικτυακή ημερίδα: “Νέο πρόγραμ-
μα ΓΕΦΥΡΑ. Ποιοι οι δικαιούχοι - πως 
μπορούν να αιτηθούν κρατική επιδό-
τηση διάρκειας 9 μηνών”

ΤΕΕ Πελοποννήσου, Επιμελητήριο 
Αρκαδίας

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»

Tο Χρηματιστήριο Αθηνών διοργανώνει για 15η συνεχή 
χρονιά το Συνέδριο Ελληνικών Επιχειρήσεων (Αnnual 
Greek Roadshow). Λόγω των ειδικών συνθηκών, φέτος 
το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, στις 17, 18 
και 21 Σεπτεμβρίου 2020.
Στο συνέδριο κύριος ομιλητής θα είναι ο πρωθυπουργό 
Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και οι υπουργοί Οικονομι-
κών και Ανάπτυξης, Χρ. Σταϊκούρας και Αδ. Γεωργιάδης. 
Επίσης θα συμμετέχουν ο οικονομικός σύμβουλος του 
Πρωθυπουργού Αλ. Πατέλης, η πρόεδρος της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς Β. Λαζαράκου και ο διευθύνων σύμβου-
λος της ΕΧΑΕ Σ. Λαζαρίδης.
Μέσω του Annual Greek Roadshow –όπως αναφέρεται 
σε ανακοίνωση- δίνεται η δυνατότητα σε εισηγμένες 
εταιρείες να πραγματοποιήσουν ατομικές συναντήσεις 

με ξένους θεσμικούς επενδυτές και να παρουσιάσουν την 
στρατηγική τους, τα επενδυτικά τους σχέδια αλλά και τις 
προοπτικές ανάπτυξής τους. Το συνέδριο πραγματοποιεί-
ται με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού εισηγμένων εται-
ρειών αλλά και ξένων θεσμικών επενδυτών. 
Στο Roadshow θα συμμετέχουν οι εξής εισηγμένες εται-
ρείες: ΑΔΜΗΕ, Lamda Development , Alpha Bank, Motor 
Oil, EXAE, Μυτιληναίος, ΕΥΔΑΠ, Εθνική Τράπεζα, Attica 
Bank, ΟΠΑΠ, Brig Properties, Πετρόπουλος, Genergy 
Holdings, Πειραιώς, Coca Cola HBC, ΟΛΠ, Prodea, Ελλά-
κτωρ, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, Profile, Eurobank, ΔΕΗ, Fourlis, 
Quest Συμμετοχών, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Σαράντης, ΕΛΠΕ, Τέρνα 
Ενεργειακή, ΟΤΕ, Πλαστικά Θράκης, Ικτίνος, Τιτάν, ΚΡΙ- 
ΚΡΙ και Viohalco.

15Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Νέα παράταση για τακτοποίηση αυθαιρέτων δεν θα δοθεί, 
ξεκαθαρίζει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- το ΥΠΕΝ. Όπως τονίζει 
το υπουργείο, «είναι θέμα θεσμικής τάξης να σπάσει ο φαύ-
λος κύκλος των αναβολών και των παρατάσεων στο θέμα 
αυτό. Αφενός διότι έχει δοθεί μέχρι τώρα επαρκέστατος 
χρόνος στους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων για να προχωρήσουν 
σε τακτοποίηση των ακινήτων τους και αφετέρου διότι 
κανείς δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι και μετά από μια νέα 
παράταση, κάποιοι την τελευταία στιγμή δε θα ζητούν μια 
νέα παράταση». 
Υπενθυμίζεται ότι την 30ή Σεπτεμβρίου 2020 λήγει η προθε-
σμία για την τακτοποίηση αυθαιρέτων με «βαριές» αυθαι-
ρεσίες, «κατηγορίας 5» (κτίρια με πολύ σοβαρές αυθαιρε-
σίες, που αφορούν σε υπέρβαση, τουλάχιστον κατά 40%, 
στην κάλυψη και στη δόμηση ή κατά 20% καθ’ ύψος, χωρίς 
οικοδομική άδεια κά). 

Επιπλέον, για τις «κατηγορίες αυθαιρέτων 1 έως 4» οι 
ιδιοκτήτες αυτών των αυθαιρέτων θα μπορούν να τα 
τακτοποιούν και μετά τις 30 Σεπτεμβρίου, με καταληκτι-
κή ημερομηνία την 31η Μαρτίου 2026, καταβάλλοντας 
-ωστόσο- προσαυξημένα ποσά τακτοποίησης. Το ύψος της 
προσαύξησης είναι 20% για το πρώτο έτος καθυστέρησης, 
ενώ για κάθε επιπλέον έτος καθυστέρησης το ποσοστό αυ-
ξάνεται κατά 5 μονάδες. Υπογραμμίζεται ότι η τακτοποίηση 
αυθαιρέτων δεν αφορά σε κατασκευές ή αλλαγές χρήσης 
μεταγενέστερες της 28ης Ιουλίου 2011. 
Σημειώνεται, ότι υπαγωγή στη ρύθμιση είναι απλή και γίνε-
ται με αίτηση του μηχανικού στο πληροφοριακό σύστημα 
και εν συνεχεία καταβολή του σχετικού παραβόλου. Ως 
ημερομηνία υπαγωγής νοείται η ημερομηνία καταβολής 
του παραβόλου. Από την πληρωμή του παράβολου ο 
μηχανικός έχει στη διάθεση του 18 μήνες προκειμένου να 

ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων 
δικαιολογητικών.
Το ΥΠΕΝ, στην ανακοίνωσή του ξεκαθαρίζει ρητά, ότι δεν 
πρόκειται να δοθεί καμία περαιτέρω παράταση, υπενθυ-
μίζοντας ταυτόχρονα, ότι την τελευταία δεκαετία σχεδόν 
όλες οι κυβερνήσεις με νομοθετικές ρυθμίσεις και διαδοχι-
κές παρατάσεις έδωσαν τη δυνατότητα και το χρόνο στους 
ιδιοκτήτες αυθαιρέτων να τακτοποιήσουν τα ακίνητά τους. 
Ενώ το ίδιο έπραξε και η σημερινή ηγεσία του υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειες, με δύο παρατάσεις: μία που 
δόθηκε τον Δεκέμβριο του 2019 για τις 30 Ιουνίου 2020 
και κατόπιν μία που δόθηκε τον Ιούνιο του 2020 για τις 30 
Σεπτεμβρίου 2020.
Καταλήγοντας, το υπουργείο καλεί όσους πολίτες έχουν αυ-
θαίρετα και δεν τα έχουν ακόμα τακτοποιήσει να το πράξουν 
μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Η πανδημία του κορωνοϊού λειτούργησε ως καταλύτης 
για τα εθνικά σχέδια απολιγνιτοποίησης και «δοκίμασε» 
τα αντανακλαστικά της διεθνούς κοινότητας σε θέματα 
συντονισμού για την επίλυση παγκόσμιων προβλημάτων 
δημόσιας υγείας, όπως είναι ο κορωνοϊός, αλλά και η κλι-
ματική αλλαγή. Αυτό, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, 
διαπιστώθηκε από τους διακεκριμένους ομιλητές του 10ου 
live free video webcast της KPMG σχετικά με την αγορά 
ενέργειας, το οποίο πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, σημει-
ώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με τον Mike Hayes, Global Renewables Leader 
της KPMG, η πανδημία ανέδειξε την ανάγκη για αειφορία 
και έβαλε το θέμα της κλιματικής αλλαγής στην ατζέντα 
των απανταχού Διοικητικών Συμβουλίων ανά τον κόσμο. 
Τόνισε ότι, μολονότι η ζήτηση για ενέργεια μειώνεται, το με-
ρίδιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αυξάνεται λόγω 
ποικίλων παραγόντων, όπως είναι η χρήση «πράσινης» 
ενέργειας στα μέσα μεταφοράς, η τεχνολογική καινοτομία 
στην εκμετάλλευση πηγών ενέργειας, αλλά και η επερχόμε-
νη επιβολή carbon tax από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Την καταλυτική επίδραση του κορωνοϊού σε θέματα απο-
λιγνιτοποίησης κατέδειξε στην παρουσίασή του και ο Ντί-
νος Μπενρουμπή, Γενικός Διευθυντής Τομέα Ηλεκτρικής 
Ενέργειας και Φυσικού Αερίου της Protergia/MYTILINEOS, 
ο οποίος προέβλεψε ότι η ηλεκτροκίνηση θα γίνει γρήγορα 
αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, όπως 
και η θέρμανση μέσω ηλεκτρισμού. Μιλώντας για τις δια-
φορετικές μορφές ενέργειας, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο 
EU taxonomy για τις περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 
δραστηριότητες και επεσήμανε ότι, καθώς ήδη παρατη-
ρούνται σημάδια «κορεσμού» στην ανάπτυξη αιολικών 
πάρκων στην ηπειρωτική Ελλάδα, θα πρέπει να επικοινω-
νηθεί το όφελος που μπορεί να έχουν οι ανεμογεννήτριες 
στις τοπικές οικονομίες των νησιών. Αξίζει να αναφερθεί ότι 
ο Mike Hayes χαρακτήρισε τα υπεράκτια αιολικά πάρκα ως 
«το μεγάλο κερδισμένο στοίχημα των ΑΠΕ».
 Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Γιώργος Στάμτσης, Γενικός Διευ-
θυντής του ΕΣΑΗ, επεσήμανε ότι η πανδημία επιτάχυνε το 
χρονοδιάγραμμα απόσυρσης λιγνιτικών μονάδων και προ-
έβλεψε ότι η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια θα καλύπτεται 

ολοένα και περισσότερο από ΑΠΕ, με το ποσοστό αυτών να 
φτάνει στο 62% το 2030. Χαρακτήρισε δε το φυσικό αέριο 
ως «καύσιμο γέφυρα» για την απολιγνιτοποίηση της χώ-
ρας, λόγω και της ασφάλειας εφοδιασμού του. Αναφορικά 
με το «σοκ του lockdown» στη ζήτηση ενέργειας, εκτίμησε 
ότι, με ένα σχήμα ανάκαμψης «τύπου V», το 2021, η ζήτηση 
για ηλεκτρική ενέργεια θα επανέλθει σε προ κρίσης επίπεδα.
 Αναφορικά με τις γεωπολιτικές εξελίξεις οι οποίες επηρε-
άζουν την αγορά ενέργειας, ο Γιώργος Τζογόπουλος, Δι-
δάσκων Διεθνών Σχέσεων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης τόνισε ότι η Τουρκία θεωρεί ότι έχει απομονωθεί 
από τις διεθνείς ερευνητικές προσπάθειες για κοιτάσματα 
ενέργειας, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της επιθετικότητάς 
της. Ο ίδιος έδωσε έμφαση στο EastMed Gas Forum, για την 
προώθηση λύσεων με βάση το διεθνές δίκαιο και τη συνερ-
γασία, και ανέδειξε τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας σε θέμα-
τα περιβαλλοντικά βιώσιμων ενεργειακών στρατηγικών 
ως ένα ακόμα μέσο για την επιστροφή της Ελλάδας στον 
«πυρήνα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΥΠΕΝ: ΚΑΜΙΑ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
30/9 καταληκτική ημερομηνία για τις «βαριές» αυθαιρεσίες 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΠΙΟ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ, 
ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ WEBCAST ΤΗΣ KPMG   
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Αλλαγές και στα χρονοδιαγράμματα για την αξιοποίηση των 
περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, τα οποία βρίσκο-
νται στο χαρτοφυλάκιο του ΤΑΙΠΕΔ στην περιοχή της Βόρει-
ας Ελλάδας, επέφερε η πανδημική κρίση, όπως προκύπτει 
–σύμφωνα με το ΑΠΕ- από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Αξιοποίησης (Asset Development Plan - ADP) του Ταμεί-
ου, το οποίο εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο 
Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ), στις 9 Σεπτεμβρίου. Όπως 
σχολίαζαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πηγές που παρακολουθούν από 
κοντά τις διαδικασίες, σε ένα έντονα ρευστό περιβάλλον, το 
ΤΑΙΠΕΔ μελετά όλες τις εξελίξεις, εξετάζει τα δεδομένα κα-
θημερινά και προχωρά ό,τι μπορεί να προχωρήσει αυτή τη 
στιγμή, όπως για παράδειγμα τις ωριμάνσεις περιουσιακών 
στοιχείων, αλλά και διαγωνισμούς. 
Κατά τις ίδιες πηγές, ειδικά στην περίπτωση των περιου-
σιακών στοιχείων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον 
τουρισμό, έναν από τους κλάδους που επλήγησαν ισχυρό-
τερα από την Covid-19, το ΤΑΙΠΕΔ μελετά πολύ προσεκτικά 
όλες τις κινήσεις του, επιδιώκοντας να βρει τη «χρυσή τομή» 
ανάμεσα στην προσέλκυση επαρκούς επενδυτικού ενδιαφέ-
ροντος και την επίτευξη αποτίμησης, που να ανταποκρί-
νεται στις επιδιώξεις του Ταμείου για την αξιοποίηση των 
περιουσιακών στοιχείων στον τουριστικό κλάδο.
Εγνατία Οδός: Πριν από τα Χριστούγεννα η υποβο-
λή δεσμευτικών προσφορών
Αναλυτικότερα, στην περίπτωση της Εγνατίας Οδού, για την 
οποία προβλέπεται η 35ετής παραχώρηση του δικαιώματος 
λειτουργίας, συντήρησης και εμπορικής εκμετάλλευσης του 
αυτοκινητοδρόμου και τριών κάθετων αξόνων του, η προ-
θεσμία υποβολής δεσμευτικών προσφορών, που αρχικά 
έληγε τον Οκτώβριο, μετατίθεται για τις 11 Δεκεμβρίου, ενώ 
το επόμενο βήμα στη διαδικασία είναι η προετοιμασία και 
αποστολή αναθεωρημένου σχεδίου Σύμβασης Παραχώ-
ρησης στους προεπιλεγέντες επενδυτές (το τρίτο σχέδιο της 
σύμβασης απεστάλη στους προεπιλεγέντες τον περασμένο 
Φεβρουάριο).
Από την πλευρά του Δημοσίου αναμένονται οι εξής κινή-
σεις: η Διοικητική Αρχή Σηράγγων πρέπει να προχωρήσει 
αμελλητί στην αδειοδότηση του συνόλου των τούνελ 
(απεριόριστη ή εκτός επικίνδυνων φορτίων κατά περίπτω-
ση). Παράλληλα, εκκρεμεί η έκδοση αποφάσεων έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων για ορισμένα σημεία του αυτοκινη-
τόδρομου, οι οποίες έχουν λήξει ή αναμένεται να λήξουν. Η 
Εγνατία Οδός, από την πλευρά της, πρέπει να υποβάλει τις 
σχετικές αιτήσεις και μελέτες στη Διεύθυνση Περιβαλλοντι-

κής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. Από την πλευρά της, η ΔΙΠΑ (Διεύθυνση 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης) πρέπει να προβεί στην 
έκδοση νέων Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων-ΑΕΠΟ (για τις άδειες που έχουν λήξει) ή να ανανεώσει 
όσες λήγουν σύντομα.
Επιπλέον, η Εγνατία Οδός πρέπει να προχωρήσει στην ολο-
κλήρωση κατασκευής μετωπικών και πλευρικών σταθμών 
διοδίων, καθώς και στον λεπτομερή καθορισμό όλων των 
απαιτούμενων ενεργειών, ή/και κατασκευαστικών εργα-
σιών και προσδιορισμό του κόστους τους, οι οποίες απαι-
τούνται για την αποκατάσταση ορισμένων γεφυρών. Πα-
ράλληλα, πρέπει να προχωρήσει και στην οριστική επίλυση 
του ζητήματος των εκκρεμών συμβάσεων υλοποίησης 
Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Ελευθερο-
χωρίου, Ωραιοκάστρου, Αρδανίου και Σώστη, καθώς και 
να ολοκληρωσει κάποιες απαλλοτριώσεις, στο πλαίσιο των 
εγασιών που περιγράφονται στη Σύμβαση Παραχώρησης 
και ειδικά για την αναβάθμιση των κάθετων αξόνων.
Ως 30/9 η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Υπό-
γεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου στην Καβάλα
Σε ό,τι αφορά την παραχώρηση του δικαιώματος κατα-
σκευής, συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του 
εξαντλημένου κοιτάσματος φυσικού αερίου στη Νότια Κα-
βάλα, προς την κατεύθυνση της δημιουργίας της πρώτης 
Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου (ΥΑΦΑ) της χώρας, 
οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να εκδηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους ως τις 30 Σεπτεμβρίου (αρχικά η σχετική 
προθεσμία έληγε στις 30 Αυγούστου, αλλά δεδομένου ότι 
ο Αύγουστος είναι «νεκρός» μήνας, αποφασίστηκε η πα-
ράτασή της). Η δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος έγινε στο τέλος του περασμένου Ιουνίου, εν 
μέσω πανδημικής κρίσης, ενώ ολοκληρώθηκαν επιτυχώς 
οι διαγωνισμοί για την επιλογή συμβούλων ως προς την 
ανάθεση της εκπόνησης τριών κατηγοριών εξειδικευμένων 
τεχνικών μελετών για το έργο της ΥΑΦΑ και επελέγησαν οι 
σύμβουλοι για τις τεχνικές μελέτες.
Στις 2/10 το επόμενο βήμα για τα λιμάνια Αλεξαν-
δρούπολης και Καβάλας
Για τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας και της 
Ηγουμενίτσας, ως ημερομηνία υποβολής εκδήλωσης εν-
διαφέροντος και για τους τρεις διαγωνισμούς έχει οριστεί 
η 2α Οκτωβρίου. Το επόμενο βήμα ως προς το λιμάνι της 
Αλεξανδρούπολης είναι η έναρξη της διαδικασίας απαλλο-
τρίωσης ιδιωτικών εκτάσεων 200 στρεμμάτων, εντός της 

χερσαίας ζώνης. 
Στην παρούσα φάση έχει προχωρήσει η προετοιμασία για 
την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στα λι-
μάνια ή και την υπο-παραχώρηση δραστηριότητας, έχει 
καθοριστεί το δικαίωμα διαχείρισης και εκμετάλλευσης 
ακινήτων του ΟΣΕ εντός χερσαίας ζώνης λιμένος (άρθρο 
8, Ν.4706/2020) και αυξάνεται η ανώτατη επιτρεπόμενη 
διάρκεια συμβάσεων παραχώρησης, που είχαν συναφθεί 
μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και των οργανισμών λιμέ-
νος από τα 50 στα 60 χρόνια. 
Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ, στις 17 του πε-
ρασμένου Ιουλίου άρχισαν οι διαγωνισμοί για την πώληση 
του 67% των Οργανισμών Λιμένος Αλεξανδρούπολης και 
Ηγουμενίτσας, ενώ για εκείνον της Καβάλας προβλέπεται 
η υποπαραχώρηση σταθμού πολλαπλών χρήσεων στον 
λιμένα «Φίλιππος Β’».
Το 2021 ο διαγωνισμός για τη μαρίνα Αρετσούς; 
Ως τον Ιούνιο ο διαγωνισμός για το κάμπινγκ Αγί-
ας Τριάδας
Στο μεταξύ, ακόμα και εντός του 2021 ενδέχεται να προκη-
ρυχθεί -αν οι συνθήκες γύρω από την εξέλιξη της πανδημί-
ας και την επίπτωσή της στον τουρισμό το επιτρέψουν- ο 
διαγωνισμός για τη μαρίνα της Αρετσούς, δυναμικότητας 
388 θέσων, με χερσαία ζώνη έκτασης 76 στρεμμάτων στην 
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, για την οποία το ΤΑΙΠΕΔ θα 
εκπονήσει νέο σχέδιο χωροθέτησης. Το επόμενο βήμα 
στη διαδικασία είναι η ολοκλήρωση της διαβούλευσης επί 
της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ), ώστε να αρχίσει η διαδικασία του διαγωνισμού. 
Στην περίπτωση του κάμπινγκ της Αγίας Τριάδας, ακίνη-
του έκτασης 126,6 στρεμμάτων, με εκτεταμένο παραλιακό 
μέτωπο μήκους περίπου 600 μέτρων, η διαγωνιστική 
διαδικασία αναμένεται να αρχίσει στο πρώτο εξάμηνο του 
2021, ενώ τα επόμενα βήματα αφορούν την έγκριση του 
Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του Δημοσίου Ακι-
νήτου (ΕΣΧΑΔΑ) και της ΣΜΠΕ και τη διαβούλευση επί της 
τελευταίας.
Σχετικά με την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσα-
λονίκης (ΕΥΑΘ ΑΕ), για την οποία προγραμματίζεται η πώ-
ληση του 24,02% του μετοχικού κεφαλαίου, που κατέχει το 
ΤΑΙΠΕΔ, δεν υπάρχουν αλλαγές ως προς τα χρονοδιαγράμ-
ματα. Τα επόμενα βήματα είναι η αξιολόγηση των εναλλα-
κτικών σεναρίων αξιοποίησης και η πρόσληψη συμβούλων 
για την επιλογή της μεθόδου αξιοποίησης του ποσοστού 
του ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΥΑΘ ΑΕ.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΟΥ ΤΑΙΠΕΔ ΣΤΗ Β. ΕΛΛΑΔΑ   
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Το 1/3 των νέων πιστώσεων του ΕΣΠΑ θα κατευθυν-
θεί στις περιφέρειες της χώρας, όπως ανακοίνωσε ο 
Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, 
Δημήτρης Σκάλκος, μετά τη συνάντηση που είχε, στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τον περιφερειάρχη 
Απόστολο Τζιτζικώστα, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο κ. Σκάλκος σημείωσε πως από τη νέα προγραμματική 
περίοδο ΕΣΠΑ 2021 - 2027, σε συνδυασμό με το Ταμείο 
Ανάπτυξης και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 
που θα ξεκινήσει στις αρχές του 2021, δημιουργείται 
ένα πολύ σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για να 
«τρέξουν» έργα και δράσεις της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας. 

«Αυτό βέβαια είναι κι ένας λόγος να μας αγχώσει με την 
καλή έννοια, καθώς για να απορροφηθούν οι πόροι θα 
πρέπει να υπάρξουν ώριμα έργα. Τα χρήματα δεν δίνο-
νται με τη μορφή της λευκής επιταγής, αλλά θα πρέπει 
να αντιστοιχούν σε πολύ συγκεκριμένες δράσεις. Νομί-
ζω όμως πως, στο τέλος της ημέρας, θα είμαστε στην 
ευτυχή θέση να πούμε πως και το τελευταίο ευρώ αξι-
οποιήθηκε με τον κατάλληλο δυνατό τρόπο», είπε ο κ. 
Σκάλκος.
Από την πλευρά του, ο κ. Τζιτζικώστας είπε πως η Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ολοκληρώνει τις προτά-
σεις της για τα έργα που θα ζητήσει από την κυβέρνηση 
να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης και πως «θα αξιο-

ποιηθούν εθνικοί πόροι για να προχωρήσουν σημαντι-
κότατα έργα, κυρίως θα αφορούν αποκατάσταση από 
καταστροφές».
Αναφέρθηκε, επίσης, στο πρόγραμμα χρηματοδότησης 
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που έχουν πλη-
γεί από την πανδημία του κορωνοϊού με ποσό ύψους 
150 εκατ. ευρώ. Ο κ. Τζιτζικώστας είπε πως μέσα σε 
διάστημα πέντε ημερών έχουν κατατεθεί 10.000 αιτή-
σεις και ευχαρίστησε το υπουργείο Ανάπτυξης για τη 
στήριξη και την ταχύτητα με την οποία ανταποκρίθηκε 
στο αίτημα της Περιφέρειας για χρηματοδότηση των 
επιχειρήσεων.

Τη σωστή στιγμή στο κατάλληλο τίμημα θα πωληθεί το 
ποσοστό 24% που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΥΑΘ ΑΕ, ενώ 
η βορειοελλαδική εταιρεία θα υποβάλλει αίτημα για την 
εξασφάλιση κονδυλίων ύψους 80 εκατ. ευρώ από το 
Ταμείο Ανάκαμψης, προκειμένου να υλοποιήσει ώριμα 
έργα. Αυτά –σύμφωνα με το ΑΠΕ- επισήμανε η διευθύ-
νουσα σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών 
και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), βασικού μετόχου της ΕΥΑΘ ΑΕ, 
Ράνια Αικατερινάρη, στη διάρκεια σημερινής συνέντευξης 
τύπου που παραχωρήθηκε από τα στελέχη της Βορειοελ-
λαδικής εταιρίας.
Για την πώληση του 24% που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ στην 
ΕΥΑΘ ΑΕ, σημείωσε ότι δεν υπάρχει χρονική πίεση προκει-
μένου να προχωρήσει η διαδικασία και υπογραμμίζοντας 
ότι θα «γίνει σε κατάλληλη συγκυρία», τόνισε ότι «η αξία 
και το τίμημα πώλησης του προαναφερόμενου ποσοστού, 
πρέπει να αντικατοπτρίζει της αξία της εταιρείας». 
Αναφορικά με το αίτημα που θα υποβληθεί για εξασφά-
λιση κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, η κ. Αικατε-
ρινάρη είπε ότι τα ώριμα έργα που μπορούν να χρημα-
τοδοτηθούν αφορούν τα έξυπνα δίκτυα (40 εκατ. ευρώ), 
την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την 
εξοικονόμηση ενέργειας και την επέκταση/αναβάθμιση 
του δικτύου της εταιρείας (30-40 εκατ. ευρώ). 
Μεταξύ άλλων η κ. Αικατερινάρη επισήμανε ότι η ΕΥΑΘ 

ΑΕ αποτελεί υπόδειγμα εταιρείας του ευρύτερου δημόσι-
ου τομέα που εκσυγχρονίζεται και χτίζει σχέσεις εμπιστο-
σύνης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τόνισε ότι το πρό-
γραμμα επενδύσεών της είναι πολύπλευρο και αποτελεί 
σημείο αναφοράς για την πόλη και τους πολίτες και ανα-
φέρθηκε στην ανθεκτικότητα που επιδεικνύει η μετοχή 
της εταιρείας στο χρηματιστήριο, παρά των επιπτώσεων 
της πανδημίας. Σημείωσε δε ότι στο πεδίο της κοινωνικής 
ανταποδοτικότητας η ΕΥΑΘ ΑΕ «πρωτοπορεί».
«Η ΕΥΑΘ είναι λαμπρό παράδειγμα που γεννά αυτοπεποί-
θηση και δείχνει το δρόμο για την Ελλάδα αλλιώς», επισή-
μανε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης), 
Θεόδωρος Καράογλου, προσθέτοντας ότι το πρόγραμμα 
επενδύσεών της κινείται στην κατεύθυνση βελτίωσης της 
ποιότητας για τους πολίτες. 
«Αναπτυξιακό» με μεγάλη συνεισφορά στο κοινωνικό σύ-
νολο που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας σε «μια 
δύσκολη περίοδο λόγω της πανδημίας του κορωνοϊου», 
χαρακτήρισε το πρόγραμμα επενδύσεων της ΕΥΑΘ ΑΕ ο 
αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων, Πάρις Μπίλ-
λιας. 
Το πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΥΑΘ ΑΕ αφορά 
στα 175 εκατομ ευρώ και στη διάρκεια της σημερινής συ-
νέντευξης τύπου παρουσιάστηκε η πορεία για αυτά που 
αφορούν στα 65 εκατ. ευρώ.

Την άνοιξη του 2023 θα παραδοθεί το έργο ύψους 3,5 
εκατ. ευρώ που θα ξεκινήσει να υλοποιεί αρχές 2021 η 
ΕΥΑΘ ΑΕ και αφορά στον ανασχεδιασμό του κτιρίου όπου 
στεγάζει τη δραστηριότητά της επί της Εγνατίας Οδού , 
ανέφερε στην ομιλία του ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ ΑΕ, Άγις 
Παπαδόπουλος. Ο διευθύνων σύμβουλος ΕΥΑΘ ΑΕ, Άν-
θιμος Αμανατίδης, διευκρίνισε ότι έχει ήδη βρεθεί ο χώ-
ρος της μετεγκατάστασης. Ο ίδιος έκανε γνωστό ότι «τον 
Οκτώβριο αναδεικνύεται ο ανάδοχος για την επέκταση 
της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης 
(ΕΕΝΘ)» και «ο χρόνος κατασκευής του είναι 20 μήνες. 
Ακολουθούν τέσσερις μήνες δοκιμαστικής λειτουργίας και 
έξι μήνες αποδοτικής του λειτουργίας με νερό προς χρή-
ση». Για τα έργα εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας 
του περιβάλλοντος στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυ-
μάτων ( ΕΕΛΘ), ανέφερε ότι η σχετική σύμβαση υπογρά-
φεται τις επόμενες μέρες. 
Όσον αφορά τις εργασίες στο τμήμα του αγωγού που 
φέρνει το νερό από τις πηγές τη Αραβησσού Πέλλας και 
παρουσιάζει αστοχίες, έχει επισκευαστεί στο 40%, όπως 
είπε ο αντιπρόεδρος της ΕΥΑΘ, Γρηγόρης Πενέλης, σημει-
ώνοντας ότι η εκτέλεση του έργου θα διαρκέσει μέχρι τον 
Ιούνιο 2021.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ 

OΓΔΟΝΤΑ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΘΑ ΑΙΤΗΘΕΙ Η ΕΥΑΘ ΑΕ
Καμία χρονική πίεση για πώληση του 24% που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ στην εταιρεία
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Η κυκλική οικονομία μπορεί να έχει ρόλο κλειδί στην 
προσπάθεια για την επανεκκίνηση και το μετασχημα-
τισμό της ελληνικής οικονομίας, εκτιμά ο Πρόεδρος 
του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), 
Νικόλαος Χιωτάκης σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
στο πλαίσιο του αφιερώματος “ECONOMY RESTART” 
(www.amna.gr/special-edition). Όπως λέει: “ Είναι 
ένα μοντέλο που σήμερα σε όλο τον κόσμο γεννά νέες 
επιχειρηματικές ευκαιρίες, κινητοποιεί επενδύσεις, εν-
θαρρύνει την ανάπτυξη καινοτομιών και δημιουργεί 
θέσεις απασχόλησης, σε διάφορα αντικείμενα (π.χ. στη 
διαλογή και την επανακατεργασία των υλικών) και σε 
όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Σύμφωνα με τις εκτιμή-
σεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εφαρμογή των αρχών 
της κυκλικής οικονομίας παρέχει τη δυνατότητα αύ-
ξησης του ΑΕΠ της Ε.Ε. κατά επιπλέον 0,5 % έως το 
2030, με τη δημιουργία περίπου 700.000 νέων θέσεων 
εργασίας”.
 Ακολουθεί η πλήρης συνέντευξη του κ. Χιωτάκη στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ και στον δημοσιογράφο Ηλία Παλιαλέξη. 
Ερ.: Η χώρα μας είναι ουραγός στην κυκλική 
οικονομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο νέος Εθνι-
κός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων μπο-
ρεί να ανατρέψει αυτά τα θλιβερά δεδομένα; 
Ποιος ο ρόλος του ΕΟΑΝ σε αυτή την εθνική 
προσπάθεια;
Απ.: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε σημείο 
καμπής, όσον αφορά τα θέματα της κυκλικής οικο-
νομίας. Καλείται να επιταχύνει τις προσπάθειές της, 

να υιοθετήσει γρήγορα και αποτελεσματικά βέλτιστες 
πρακτικές, προκειμένου να καλύψει τους απαιτητικούς 
στόχους που έχουν τεθεί τόσο από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, όσο και από την ελληνική κυβέρνηση. 
Αυτή η προσπάθεια απαιτεί κατ’ αρχήν πολλά βήματα 
και αποτελεσματική δουλειά σε ρυθμιστικό και ελε-
γκτικό επίπεδο, για την εφαρμογή της αναθεωρημένης 
νομοθεσίας σε σχέση με τα απόβλητα, αλλά και για την 
ανάπτυξη των αγορών δευτερογενών πρώτων υλών. 
Εξίσου απαραίτητη είναι η αλλαγή στάσης και νο-
οτροπίας της κοινωνίας. Χρειαζόμαστε την ενεργό 
συμμετοχή των πολιτών, μέσα από τη μετάβαση σε 
νέα καταναλωτικά πρότυπα. Και για αυτό απαιτείται 
οργανωμένη και συνεχής εκστρατεία ενημέρωσης, 
ευαισθητοποίησης και αποτελεσματικής εκπαίδευσης. 
Ο ΕΟΑΝ, αναλαμβάνοντας ουσιαστικό ρόλο στους 
παραπάνω τομείς, αποτελεί βασικό πυλώνα για την 
υλοποίηση της νέας εθνικής αντίληψης και στρατηγι-
κής για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας. Πέρα 
από το σχεδιασμό και την εφαρμογή των σχετικών πο-
λιτικών, αυτό που φιλοδοξούμε είναι να λειτουργούμε 
ως κόμβος μεταξύ όλων όσοι εμπλέκονται σε αυτή την 
προσπάθεια: των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, των 
φορέων της αγοράς και βεβαίως της κοινωνίας. Θέ-
λουμε η δραστηριότητά μας να αποτελεί σημείο ανα-
φοράς, για τη δημιουργία μιας όσο το δυνατόν ευρύτε-
ρης «πράσινης» συμμαχίας, η οποία θα βοηθήσει την 
Ελλάδα να πραγματοποιήσει το άλμα που χρειάζεται 
και να βρεθεί στην πρώτη γραμμή, σε θέματα βιώσι-
μης ανάπτυξης. 
Ερ.: Πέρα από τα προφανή περιβαλλοντικά 
οφέλη, η ανακύκλωση μπορεί να συμβάλει 
στην επανεκκίνηση της οικονομίας; Με ποιόν 
τρόπο;
Απ.: Η κυκλική οικονομία - η οποία αποτελεί μετεξέλιξη 
της ανακύκλωσης - μπορεί όντως να έχει ρόλο κλειδί 
στην προσπάθεια για την επανεκκίνηση και το μετα-
σχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. 
 Είναι ένα μοντέλο που σήμερα σε όλο τον κόσμο γεν-
νά νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, κινητοποιεί επεν-
δύσεις, ενθαρρύνει την ανάπτυξη καινοτομιών και 

δημιουργεί θέσεις απασχόλησης, σε διάφορα αντικεί-
μενα (π.χ. στη διαλογή και την επανακατεργασία των 
υλικών) και σε όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εφαρμογή 
των αρχών της κυκλικής οικονομίας παρέχει τη δυνα-
τότητα αύξησης του ΑΕΠ της Ε.Ε. κατά επιπλέον 0,5 % 
έως το 2030, με τη δημιουργία περίπου 700.000 νέων 
θέσεων εργασίας. 
 Έχουμε κάθε λόγο να επενδύσουμε στην υιοθέτηση 
του συγκεκριμένου προτύπου, προκειμένου να δη-
μιουργήσουμε ζήτηση για καινοτόμα προϊόντα και 
υπηρεσίες, να δώσουμε ώθηση σε νέες επιχειρηματι-
κές πρωτοβουλίες και να αξιοποιήσουμε καλύτερα το 
ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας, μέσα από νέες 
«πράσινες» θέσεις εργασίας. 
Ερ.: Με τη νέα στρατηγική για την κατάργηση 
των πλαστικών μίας χρήσης, γίνεται μία προ-
σπάθεια εμπέδωσης μίας νέας νοοτροπίας, 
που στόχο έχει να αλλάξει τις καταναλωτικές 
μας συνήθειες για την προστασία του φυσικού 
πλούτου της πατρίδας μας. Με ποιόν τρόπο ο 
ΕΟΑΝ μπορεί να συμβάλει σε αυτή την κατεύ-
θυνση;
 Απ.: Η αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης απο-
τελεί προτεραιότητα, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε 
εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα ενσω-
μάτωσε την Οδηγία 2019/904 για την απαγόρευση 9 
πλαστικών μιας χρήσης μέχρι το 2021. 
 Ωστόσο, για να μπορέσει να εφαρμοστεί σωστά οποια-
δήποτε περιβαλλοντική νομοθεσία, θα πρέπει να έχει 
την υποστήριξη τόσο των πολιτών όσο και της αγοράς. 
Πρέπει ο πολίτης να είναι ενημερωμένος, να κατανοή-
σει το «γιατί» πίσω από την ανάγκη της κατάργησης 
των πλαστικών μιας χρήσης. Είναι σημαντικό να γνω-
ρίζει, για παράδειγμα, ότι σήμερα στην Ελλάδα χρησι-
μοποιούμε 1 εκατ. πλαστικά ποτήρια καφέ την ημέρα 
και ότι το 85% των σκουπιδιών στη θάλασσα είναι 
πλαστικά. Είναι σημαντικό να γνωρίζει τι δεν μπορεί να 
χρησιμοποιεί, ποιες είναι οι εναλλακτικές επιλογές, για-
τί και πώς να ανακυκλώνει τα πλαστικά μπουκάλια κ.ά. 

Συνέχεια στη σελ. 7

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, Ν. ΧΙΩΤΑΚΗ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ  
Η κυκλική οικονομία μπορεί να έχει ρόλο κλειδί στην προσπάθεια για την επανεκκίνηση και το μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας 
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Στις 15 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η ανάρτηση κτηματολογικών 
στοιχείων σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσα-
λονίκης και Ηλείας.
Όπως υπογραμμίζει το Κτηματολόγιο, η διαδικασία της 
Ανάρτησης έχει διάρκεια δύο μηνών για τους κατοίκους 
εσωτερικού και τέσσερις για όσους μένουν στο εξωτερικό και 
πραγματοποιείται, για πρώτη φορά, πλήρως ψηφιακά, χωρίς 
την υποχρέωση του πολίτη για αυτοπρόσωπη παρουσία στα 
γραφεία Κτηματογράφησης.
Οι ιδιοκτήτες, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνί-
ας τους, στην ιστοσελίδα 
www.ktimatologio.gr
μπορούν να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν ή να διορθώ-
σουν την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους, αποφεύγοντας 

έτσι δικαστικές επιλύσεις που κοστίζουν σε χρόνο, χρήμα και 
ταλαιπωρία. 
Συγκεκριμένα θα πρέπει να δουν και να ελέγξουν: 
* Την περιγραφή και τη νομική πληροφορία των ακινήτων 
τους (Κτηματολογικός Πίνακας)  
* Τα όρια των γεωτεμαχίων τους (Κτηματολογικό Διάγραμ-
μα)  
Εάν συμφωνούν με τα στοιχεία της Ανάρτησης, δεν χρειάζεται 
να προβούν σε άλλη ενέργεια.
Εάν δεν συμφωνούν με κάποια από τα στοιχεία, μπορούν να 
υποβάλλουν αίτηση διόρθωσης (μέχρι την αντίστοιχη ημερο-
μηνία λήξης), ηλεκτρονικά στο 
www.ktimatologio.gr ή στο γραφείο κτηματογράφησης, 
κατόπιν ραντεβού. 

Σε περίπτωση που δεν έχουν δηλώσει στο Κτηματολόγιο την 
ακίνητη περιουσία τους, έχουν ακόμα περιθώριο να το κά-
νουν ψηφιακά στο  www.ktimatologio.gr
 ή στο γραφείο κτηματογράφησης κατόπιν ραντεβού.
 Γραφείο Κτηματογράφησης 
Τηλ. 26220-27838 & 26210-27468 - Εmail: ktimatologio@
anartisi-amaliadas.gr
Καθημερινές 08:30 - 16:30, Τετάρτη 8:30 - 20:30 (κατόπιν 
ραντεβού)
Γενικές Πληροφορίες
Τηλ 210 6505600 - 
www.ktimatologio.gr  
Καθημερινές 8:30 - 15:30

Οικονομική δραστηριότητα, ύψους μισού δισεκατομμυρίου 
ευρώ ετησίως και 1500 νέες θέσεις εργασίας εκτιμάται ότι 
θα εισφέρει στην οικονομική δραστηριότητα της Θεσσαλο-
νίκης η ΔΕΘ-Helexpo AE, όταν θα είναι πλήρως λειτουργικό 
το σύμπλεγμα του αναπλασμένου εκθεσιακού της κέντρου 
(σ.σ. το 2026), ενώ στη διάρκεια της τετραετούς κατασκευής 
του υπολογίζεται πως θα δημιουργήσει πρόσθετο τζίρο 350 
εκατ. ευρώ και 1000 θέσεις εργασίας για την πόλη. Τις εκτιμή-
σεις αυτές διατύπωσε από το βήμα του Thessaloniki Helexpo 
Forum ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Ηelexpo AE, Τάσος Τζήκας, όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
«Χθες είχαμε μια σημαντική συνάντηση για θέματα χρημα-

τοδότησης του έργου, ο προϋπολογισμός του οποίου είναι 
γύρω στα 200 εκατ. ευρώ και νομίζω πως σύντομα θα έχουμε 
χρονοδιάγραμμα και πλάνο για το πώς θα γίνει η χρηματοδό-
τηση, που σίγουρα θα είναι σχήμα ΣΔΙΤ (σύμπραξη δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα)» γνωστοποίησε ο κ.Τζήκας, ο οποίος 
χαρακτήρισε τη ΔΕΘ ένα οικονομικό και αναπτυξιακό «πνευ-
μόνι» για τη Θεσσαλονίκη, επισημαίνοντας πως, δυστυχώς, 
με την πανδημία και την ακύρωση της 85ης ΔΕΘ, η απώλεια 
για την πόλη, σύμφωνα με έναν πολλαπλασιαστή του London 
School of Economics, είναι γύρω στα 50 εκατ. ευρώ.
Για κάθε ένα ευρώ αύξηση στον εκθεσιακό κλάδο, σημείωσε, 
υπάρχει αύξηση 1,9 ευρώ στην τοπική οικονομία. «Δηλαδή 

η τοπική οικονομία διπλασιάζεται από την ύπαρξη της ΔΕΘ», 
είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι η ανάπλαση του εκθε-
σιακού κέντρου είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί 
«χρειαζόμαστε ένα νέο εκθεσιακό κέντρο, για να μπορέσουμε 
να ανταγωνιστούμε το Βελιγράδι, το Βουκουρέστι, τα Σκόπια, 
τη Σόφια και τις υπόλοιπες πόλεις της Νοτιοανατολικής Ευρώ-
πης».
Ο κ. Τζήκας αναφέρθηκε ακόμα στις συνολικές απώλειες 
του εκθεσιακού κλάδου παγκοσμίως λόγω της πανδημικής 
κρίσης και του lockdown, αναφέροντας ότι από τον Μάρτιο 
μέχρι τον Σεπτέμβριο υπολογίζετια πως «χάθηκαν» από το 
παγκόσμιο ΑΕΠ περί τα 160 δισ. ευρώ.

Συνέχεια από τη σελ. 6

Μόνο μέσα από τη σωστή ενημέρωση θα μπορέσει να αλλάξει 
συνήθειες και να εφαρμόσει συνειδητά στην πράξη αυτά τα 
οποία προβλέπει η νομοθεσία. Εξίσου σημαντική, βεβαίως, εί-
ναι και η προσαρμογή των επιχειρήσεων και βεβαίως και της 
παραγωγής, σε βιώσιμα πρότυπα. Στόχος, λοιπόν, του ΕΟΑΝ 
είναι να στηρίξει την κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης, 
αναλαμβάνοντας δράσεις στο επίπεδο της ενημέρωσης και 
της ευαισθητοποίησης για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις.
 Ερ.: Ποιοι οι στόχοι και τα σχέδια του Οργανισμού 
για το άμεσο μέλλον; Τί δράσεις σχεδιάζονται για 
την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και της βιώ-
σιμης ανάπτυξης στη χώρα;
 Απ.: Ο ΕΟΑΝ αποτελεί τον κύριο βραχίονα της Πολιτείας, για 
την υλοποίηση της νέας εθνικής στρατηγικής για την ανα-
κύκλωση και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στην 
Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούμε μια συγκροτημένη 
και πολυεπίπεδη πολιτική, με συγκεκριμένους στόχους και 
προτεραιότητες.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η εφαρμογή της Ανακύκλω-
σης, μέσα από την αδειοδότηση όλων των υφιστάμενων 
συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και τη δημιουργία 
νέων, όπου κρίνεται απαραίτητο. Επίσης, με την ενίσχυση του 
εποπτικού μας ρόλου, για την αποτελεσματική παρακολού-
θηση και τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας τους, με βάση τα 
επιχειρησιακά σχέδια.
Σε προτεραιότητα έχουμε θέσει, επίσης, τη σύναψη στρατηγι-
κών συμμαχιών με φορείς και θεσμικούς εκπροσώπους τόσο 
της Αυτοδιοίκησης, όσο και της επιχειρηματικότητας. Στόχος 
μας είναι να ενισχύσουμε τις δράσεις σε τοπικό επίπεδο, αλλά 
και να τονώσουμε τη συμμετοχή των πολιτών στην ανακύ-
κλωση μέσα από την παροχή κινήτρων, που θα αναπτυχθούν 
με άμεση εμπλοκή των Δήμων και των επιχειρήσεων. 
Παράλληλα, σε συνεργασία με την αγορά και με τους κατά 
τόπους φορείς, θέλουμε να συμβάλουμε στη μείωση της δη-
μιουργίας αποβλήτων, μέσα από προγράμματα πρόληψης τα 
οποία αφορούν τόσο το επίπεδο του σχεδιασμού όσο και της 
κατανάλωσης ενός προϊόντος. Για παράδειγμα, θα πρέπει να 
ανοίξει διάλογος με τους παραγωγούς, αλλά και να ξεκινήσει 

η ενημέρωση των καταναλωτών, σχετικά με την καθιέρωση 
υποχρεωτικού ποσοστού ανακυκλωμένου υλικού στις πλα-
στικές φιάλες PEΤ σε ποσοστό 25% από το 2025 και 30% για 
όλες τις πλαστικές φιάλες από το 2030. 
Εξίσου σημαντικός πυλώνας της καθημερινής μας δραστηρι-
ότητας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων 
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε επίπεδο κοινωνίας, με 
χρηματοδότηση από το περιβαλλοντικό τέλος της πλαστικής 
σακούλας. Στόχος μας είναι η εκπαίδευση των πολιτών και 
των μαθητών σε ουσιαστικά θέματα πρόληψης και ανακύ-
κλωσης, αλλά και ευρύτερα η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής 
συνείδησης και η προώθηση της ιδέας της ανακύκλωσης ως 
τρόπου ζωής. 
Και βέβαια, για να μπορέσουμε να υπηρετήσουμε αποτελε-
σματικά αυτές τις προτεραιότητες, έχουμε σχεδιάσει μια σειρά 
από ενέργειες για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότη-
τας και της αποδοτικότητας του ΕΟΑΝ, μέσα από την ψηφιακή 
αναβάθμιση των λειτουργιών του, την αναβάθμιση των ελε-
γκτικών μας μηχανισμών, την ενίσχυση του ερευνητικού μας 
έργου κ.ά. 

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΙΑ

ΤΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΜΕΝΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΘ 
Οικονομική δραστηριότητα ύψους 500 εκατ. ευρώ ετησίως και 1500 θέσεις εργασίας εκτιμάται ότι θα εισφέρει στην οικονομία της πόλης

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, Ν. ΧΙΩΤΑΚΗ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ   
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Έτοιμη να προχωρήσει στην ανακοίνωση της δημοπρασίας 
για το φάσμα συχνοτήτων 5ης γενιάς (5G), είναι η Εθνική 
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Αυτό ανέ-
φερε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο πρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΤΤ 
Κων. Μάσελος, τοποθετούμενος στην αρμόδια επιτροπή της 
Βουλής, επί του νομοσχεδίου με τίτλο «Κώδικας Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης (Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) 
-Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Ενσωμάτωση στο 
ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες δια-
τάξεις». Η τοποθέτηση του κ. Μάσελου έγινε στο πλαίσιο της 
«ακρόασης φορέων», οι οποίοι υποδέχθηκαν θετικά το ως 
άνω νομοσχέδιο.
 Απαντώντας σε ερώτηση του εισηγητή του νομοσχεδίου Ιω. 
Μελά (ΝΔ), ο κ. Μάσελος είπε ότι «έχουμε ολοκληρώσει δύο 
κύκλους διαβουλεύσεων για τη δημοπρασία του φάσματος 
των δικτύων 5Γ και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην 
ανακοίνωση της δημοπρασίας. Θα ξεκινήσουμε μέσα στο 

χρονοδιάγραμμα που είχαμε δεσμευτεί, εντός του 2020, για 
τη δημοπρασία του φάσματος» είπε χαρακτηριστικά.
Ερωτηθείς για το θέμα της υγείας των πολιτών από την 
ακτινοβολία των κεραιών, είπε ότι αποτελεί θέμα πρώτης 
προτεραιότητας και ότι η ΕΕΤΤ παρακολουθεί τις μελέτες του 
Διεθνούς Οργανισμού Υγείας, τα όρια ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας, όπως ορίζονται από τα διεθνή στάνταρντ, κα-
θώς και τις μελέτες της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, 
ως προς τη μεθοδολογία των μετρήσεων. «Εάν παρακολου-
θούμε αυτό το πλαίσιο, θα είμαστε σίγουροι ότι δεν θα προ-
καλέσουν προβλήματα στην υγεία» είπε ο πρόεδρος του ΔΣ 
της ΕΕΤΤ.
 Στην ερώτηση του εισηγητή της μειοψηφίας, Μ. Κάτση, (ΣΥ-
ΡΙΖΑ) για το εάν η αύξηση του αντιτίμου αποτελεί προτεραι-
ότητα της δημοπρασίας, ο κ. Μάσελος είπε ότι ο σχεδιασμός 
της δημοπρασίας δεν έχει μόνο αντικείμενο την αύξηση των 
εσόδων του κράτους, αλλά και την εξασφάλιση των συνθη-
κών που θα φέρουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη. «Θέλουμε να 

δώσουμε τη δυνατότητα αξιοποίησης των αναπτυξιακών 
ευκαιριών των δικτύων της 5Γ, σε ένα μακροπρόθεσμο πλαί-
σιο, ενώ υπάρχουν και τα θέματα της κάλυψης της χώρας σε 
υπηρεσίες που θα προσφέρονται μέσω των δικτύων της 5Γ», 
είπε ο κ. Μάσελος. Όπως εξήγησε, όταν προσπαθούμε να 
μην ανεβάσουμε υπερβολικά ψηλά την τιμή του φάσματος, 
προσπαθούμε να πετύχουμε μακροπρόθεσμα και καλύτερες 
τιμές ευρυζωνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο των δικτύων 5Γ, 
ενώ όταν δίνουμε τη δυνατότητα κοινής χρήσης υποδομών, 
προσπαθούμε να μειώσουμε τα κόστη των παρόχων για να 
πετύχουμε τελικά χαμηλότερες τιμές στους πολίτες. Πρόσθεσε 
επίσης, ότι προσπαθούμε να τονώσουμε τον ανταγωνισμό με 
ρεαλιστικές προβλέψεις για τα δεδομένα της χώρας, φέροντας 
ως παράδειγμα τη δυνατότητα εισαγωγής εικονικών παρό-
χων που θα μπορούσαν να ενισχύουν τον ανταγωνισμό και 
να οδηγήσουν σε περαιτέρω μείωση των τιμών στις ευρυζω-
νικές υπηρεσίες.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) αναθεώρησε χθες –
όπως αναφέρει το ΑΠΕ- πτωτικά τις προβλέψεις του για την 
εξέλιξη της ζήτησης πετρελαίου για τη φετινή χρονιά λόγω 
της υγειονομικής κρίσης, επικαλούμενος ακόμα πιο «εύθραυ-
στές» προοπτικές για την αγορά. 
«Μια αναζωπύρωση των κρουσμάτων της Covid-19 σε 
πολλές χώρες, τοπικά μέτρα περιορισμού, η συνεχιζόμενη 
τηλεργασία και η αδυναμία του τομέα αερομεταφορών μας 
οδηγούν στο να αναθεωρήσουμε πτωτικά τις εκτιμήσεις μας 
για τη ζήτηση το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 2020», ανέφε-

ρε ο ΙΕΑ στη μηνιαία έκθεσή του για το πετρέλαιο. 
Ο Οργανισμός αναμένει πλέον ετήσια μείωση 8,4 εκατ. βαρε-
λιών την ημέρα στην παγκόσμια ζήτηση φέτος, συγκριτικά με 
8,1 εκατ. που ανέμενε στην προηγούμενη έκθεση. 
Την επόμενη χρονιά, η ζήτηση αναμένεται να ανακάμψει 
κατά 5,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα, δηλαδή λίγο περισσότερο 
(260.000 βαρέλια την ημέρα) σε σχέση με την προηγούμενη 
εκτίμηση. 
Η ζήτηση αναμένεται τελικά να διαμορφωθεί στα 97,1 εκατ. 
βαρέλια την ημέρα την επόμενη χρονιά, ένα επίπεδο που είναι 

σε κάθε περίπτωση χαμηλότερο από το αυτό του 2017. 
«Με την άφιξη του χειμώνα στο βόρειο ημισφαίριο, θα εισέλ-
θουμε σε άγνωστο έδαφος σε ό,τι αφορά την επιδημικότητα 
της Covid-19», ανέφερε ο ΙΕΑ. 
Από την προηγούμενη έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Αύ-
γουστο, ο Οργανισμός είχε χαρακτηρίσει «εύθραυστη» την 
αποκατάσταση της ισορροπίας στην αγορά πετρελαίου. 
«Ένα μήνα πιο μετά, οι προοπτικές εμφανίζονται ακόμα πιο 
εύθραυστες», ανέφερε ο ΙΕΑ. 

Την εξόφληση των τιμολογίων των παραγωγών ΑΠΕ που 
έχουν ενταχθεί στο σύστημα της αυτοτιμολόγησης για το 
μήνα Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων 
Προέλευσης ΔΑΠΕΕΠ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Παράλληλα, ο ΔΑΠΕΕΠ έχει προχωρήσει και σε πληρωμές 

2.757 τιμολογίων πληρωτέου ποσού έως 7.999,86 ευρώ, 
που αντιπροσωπεύουν το 55% των παραγωγών εκτός αυτο-
τιμολόγησης για τον μήνα Ιούνιο 2020.
Υπογραμμίζεται ότι οι παραγωγοί μπορούν πλέον εύκολα και 
άμεσα να υπαχθούν στη διαδικασία της αυτοτιμολόγησης, 

μέσω του νέου ιστότοπου του ΔΑΠΕΕΠ. Ήδη, μεγάλος αριθ-
μός παραγωγών αξιοποιώντας την απλοποιημένη διαδικασία 
έχει συμβληθεί με την υπηρεσία, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο 
αριθμός των τιμολογίων που εξοφλήθηκε νωρίτερα.

Μετατίθεται –σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ- για το πρώτο δεκα-
ήμερο του Δεκεμβρίου (από τον Οκτώβριο που προβλεπόταν 
αρχικά), ο κύκλος υποβολής στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, 
των νέων αιτήσεων για χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού 
Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (Βεβαίωση) ή Βε-
βαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων 
από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (Βεβαίωση Ειδικών Έργων).

Η σχετική ρύθμιση περιλαμβάνεται σε τροπολογία που κα-
τατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, το οποίο 
ψηφίστηκε χθες από την Ολομέλεια της Βουλής (αφορά στην 
κύρωση των δυο Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου που 
εκδόθηκαν τον Αύγουστο για την αντιμετώπιση των συνεπει-
ών της πανδημίας του κορoνοϊού και τη στήριξη των πλημ-
μυροπαθών της Εύβοιας).

Η μετάθεση του νέου κύκλου αιτήσεων κρίθηκε σκόπιμη κα-
θόσον μέχρι τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους εκτιμάται ότι, 
σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Φορέα Αδειοδότησης, 
θα έχει τεθεί σε λειτουργία το νέο πληροφοριακό σύστημα του 
Φορέα Αδειοδότησης και θα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση 
όλων των εκκρεμών αιτήσεων.

ΒΟΥΛΗ: ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2020 Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 5G
Θετική ανταπόκριση των φορέων στο ν/σ για τον Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΙΕΑ): ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΕΠΙ ΤΑ ΧΕΙΡΩ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΦΕΤΟΣ   

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ Ο ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΕ
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Για την σημασία της δημιουργίας του νέου υπουργείου Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης, που στόχο έχει την αλλαγή κι αποκατά-
σταση των σχέσεων πολίτη και Δημοσίου, μίλησε ο υπουργός 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συζή-
τηση στρογγυλής τραπέζης με την ελληνική κυβέρνηση του 
περιοδικού Economist, σχετικά με την διαχείριση της κρίσης του 
κορωνοϊού και την επόμενη μέρα στην Ευρώπη, την Ελλάδα και 
τον κόσμο.  
Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι το υπουργείο συντόνισε υπηρεσίες 
του δημόσιου τομέα ώστε να διαλειτουργούν, ενώ αναφέρθηκε 
εκτενώς στο gov.gr και τις υπηρεσίες που προσφέρει, προσθέ-
τοντας ότι το μοντέλο που θέλει να αντιγράψει η Ελλάδα είναι το 
παράδειγμα της Εσθονίας, το 99% των υπηρεσιών του Δημο-

σίου της οποίας παρέχονται ψηφιακά. Παράλληλα, ο υπουργός 
υπογράμμισε το έργο της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών, που 
δίνει την δυνατότητα δωρεάν ψηφιακής επιμόρφωσης των 
πολιτών, και όπως δήλωσε, πρόκειται να εμπλουτίσει τα μαθη-
σιακά εργαλεία και να προστεθούν κι άλλες «τάξεις» ανάλογα με 
το επίπεδο του κάθε πολίτη. 
Όσον αφορά στο 5G, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην και-
νοτομία του νέου νομοσχεδίου του Κώδικα Ηλεκτρονικών Επι-
κοινωνιών, που προβλέπει την ίδρυση ενός ταμείου (ΦΑΙΣΤΟΣ) 
που στόχο θα έχει τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις που δραστηρι-
οποιούνται στην έρευνα και την ανάπτυξη 5G προϊόντων και 
υπηρεσιών. Το ταμείο «Φαιστός» θα προκύψει από το 25% των 
εσόδων που θα συγκεντρώσει το Δημόσιο από τον επικείμενο 

διαγωνισμό για την παραχώρηση φάσματος για την ανάπτυξη 
δικτύων 5G.
Αναφερομένος και στις νέες ταυτότητες, ο υπουργός ξεκαθάρισε 
ότι θα εκδωθούν σε λιγότερο από δυο χρόνια.
Στο μεταξύ, ο κ.Πιερρακάκης υπογράμμισε και την καινοτομία 
στο νέο νομοσχέδιο του Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
σχετικά με τον Προσωπικό Αριθμό. Όπως χαρακτηριστικά είπε, 
η Ελλάδα προχωρά στις απαιτούμενες ενέργειες για να προλάβει 
την 4η βιομηχανική επανάσταση, και «μερικές φορές οι τελευ-
ταίοι - έσχατοι - γίνονται πρώτοι». Προτεραιότητα της κυβέρνη-
σης σε κάθε περίπτωση, είναι να εμπλουτίζεται η Ενιαία Ψηφια-
κή Πύλη με νέες υπηρεσίες κάθε εβδομάδα, τόνισε ο υπουργός.

«Σε αντίθεση με τις προηγούμενες τριμηνιαίες εκθέσεις, η Έκ-
θεση Β’ Τριμήνου 2020 του Γραφείου Προϋπολογισμού του 
Κράτους στη Βουλή δεν περιέχει στοιχεία εκκρεμών αιτήσεων 
συνταξιοδότησης και την εκτιμώμενη δαπάνη τους. Δυστυχώς, 
παρά τα επανειλημμένα αιτήματά μας προς τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες και στην συνέχεια τον Διοικητή του ΕΦΚΑ δεν λάβαμε 
τα συγκεκριμένα στοιχεία όπως διαμορφώθηκαν στο τέλος 
Ιουνίου 2020, ούτε και καμία εξήγηση για αυτό» αναφέρει σε 
ανακοίνωσή του το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους 
στη Βουλή, σύμφωνα με το ΑΠΕ. 
Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή αναφέ-
ρει στην ανακοίνωσή του πως «αδυνατεί να κατανοήσει την 
άρνηση της διοίκησης του ΕΦΚΑ να συνεχίσει να παρέχει τα 
στοιχεία που παρείχε μέχρι πρότινος και συνδέονται άμεσα με 
την παρακολούθηση των δημοσιονομικών μεγεθών της Γενι-
κής Κυβέρνησης. Ουδέποτε στο παρελθόν είχαμε συναντήσει 
παρόμοιο πρόβλημα από τις δημόσιες υπηρεσίες και φορείς που 
συνεργαζόμαστε και μας παρέχουν ανελλιπώς τα στοιχεία που 
χρειαζόμαστε».    
Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή σημειώ-
νει ότι «θα υπερασπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο τη διασφάλιση του 
θεσμικού του ρόλου και την απαρέγκλιτη τήρηση του άρθρου 
28 του Ν. 4270/2014 που ορίζει ρητά ότι «όλοι οι φορείς της 
Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να παρέχουν στο Γραφείο 
Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή κάθε πληροφορία 
που εκείνο κρίνει αναγκαία για την επιτέλεση του έργου του»».
Πηγές του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή 
ανέφεραν ότι στο τέλος Μαρτίου 2020 -με βάση την τελευταία 
ενημέρωση που είχαν- οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης 
ανέρχονταν σε 160.959 και αφορούσαν δαπάνη ύψους 360 
εκατ. ευρώ έναντι 151.396 αιτήσεων δαπάνης, ύψους 383 εκατ. 

ευρώ τον Δεκέμβριο του 2019. Στις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιο-
δότησης περιλαμβάνονται οι αιτήσεις συνταξιοδότησης που εκ-
κρεμούν για διάστημα κάτω των 90 ημερών, καθώς και αυτές 
που αφορούν διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών. Σύμφωνα 
με τις πηγές του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη 
Βουλή, ενημέρωση σχετικά με τα στοιχεία του Ιουνίου υπήρξε 
μόνο για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές από αιτήσεις άνω των 90 
ημερών και όχι για τις εκκρεμείς αιτήσεις κάτω των 90 ημερών. 
Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 90 ημερών από αιτήσεις συ-
νταξιοδότησης ανέρχονταν τον Ιούνιο σε 117.876, συνολικής 
δαπάνης 488 εκατ. ευρώ έναντι 105.750 αιτήσεων στο τέλος 
Μαρτίου, εκτιμώμενης δαπάνης 416 εκατ. ευρώ.

Η απάντηση του ΕΦΚΑ
Απάντηση στο θέμα των εκκρεμών συντάξεων έδωσε ο ΕΦΚΑ 
λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της έκθεσης του Γραφείου 
Προϋπολογισμού της Βουλής και τις καταγγελίες Κουτεντάκη 
ότι ο οργανισμός δεν απάντησε σε σχετικό αίτημα για τα στοιχεία 
Ιουνίου, όπως αναφέρει το vima.gr
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΦΚΑ τα στοιχεία για τις εκ-
κρεμείς συντάξεις αναμένονται στα τέλη του μήνα καθώς βρί-
σκεται σε εξέλιξη στο φορέα δράση, ακριβούς καθορισμού του 
πλήθους των εκκρεμών αιτημάτων συνταξιοδότησης που υπο-
βλήθηκαν από τον Απρίλιο 2020 έως τον Ιούνιο 2020, η οποία 
έχει καταστεί αναγκαία λόγω των ακόλουθων παραγόντων:
1. Το δεύτερο τρίμηνο του 2020 λόγω του κοροναϊού, υπήρξε 
περιορισμός της λειτουργίας των καταστημάτων, με αποτέλε-
σμα ασυνήθιστα μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων να έχει απο-
στείλει τα αιτήματα συνταξιοδότησης ταχυδρομικά αντί να τα 
υποβάλλει ο ίδιος στα υποκαταστήματα του φορέα και να γίνει 
ταυτόχρονα η καταχώρηση της αίτησης του στο ηλεκτρονικό 

πρωτόκολλο.
2. Το δεύτερο τρίμηνο του 2020 ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμο-
γή του συστήματος «ΑΤΛΑΣ» και η ταυτόχρονη αποκλειστική 
ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης. Ωστόσο, 
κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής, πολλοί συνταξιούχοι 
απέστειλαν και ταχυδρομικά για δεύτερη φορά την αίτηση τους, 
παρόλο που ρητά αναφερόταν ότι κάτι τέτοιο δεν ζητείτο.
3. Έχοντας ολοκληρώσει την καταχώρηση του ασυνήθιστα με-
γάλου όγκου των ταχυδρομικά απεσταλμένων αιτήσεων, είναι 
σε εξέλιξη η διασταύρωση για τον εντοπισμό των διπλά (ταχυ-
δρομικά και ηλεκτρονικά) υποβληθέντων αιτήσεων.
Τα ανωτέρω καθιστούν δυνατή σήμερα μόνο την προσω-
ρινή εκτίμηση του ορθού πλήθους των εκκρεμοτήτων στις 
30/6/2020. Η οριστικοποίηση του πλήθους αναμένεται στο 
τέλος του μήνα,
οπότε και θα ανακοινωθεί.
Επιπλέον σημειώστε ότι επειδή αφενός εντοπίστηκαν δεκάδες 
χιλιάδες αιτήσεις που στα τέλη του 2018 και στις αρχές του 2019 
έκλεισαν στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης συντάξε-
ων
μαζικά και εσφαλμένα με το χαρακτηρισμό «χωρίς απόφαση», 
με αποτέλεσμα τεχνικά να μειωθεί το πλήθος των εκκρεμοτή-
των και αφετέρου περί τις 17.000 εντοπίστηκαν στα τέλη του 
2019 να
παραμένουν ακαταχώρητες σε σάκους, ο φορέας μας θα προ-
χωρήσει σε ανακοίνωση του πραγματικού πλήθους των εκκρε-
μοτήτων αναδρομικά, τουλάχιστον από 1/12/2018 με κριτήριο
καταμέτρησης τους την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, 
ώστε να υπάρχουν ορθά και συγκρίσιμα δεδομένα. Τα δεδο-
μένα αυτά θα σας διαβιβασθούν επίσης με την οριστικοποίησή 
τους.

Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΔΙΑΡΚΩΣ ΣΤΟ GOV.GR ΚΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Χωρίς στοιχεία εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και την εκτιμώμενη δαπάνη η Έκθεση Β’ Τριμήνου 2020, παρά τα 
επανειλημμένα αιτήματα προς τον ΕΦΚΑ
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Ψηφιακά θα υπογραφεί από τα ιδρυτικά μέλη του East 
Mediterranean Gas Forum (EMGF), μεταξύ των οποίων 
βρίσκεται και η Κύπρος, το καταστατικό του Περιφερεια-
κού Οργανισμού, σε τελετή η οποία θα πραγματοποιηθεί 
διαδικτυακά στις 22 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ. 
Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρία, 
ενέκρινε το κείμενο του καταστατικού και εξουσιοδότησε 
την υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Νατά-
σα Πηλείδου να το υπογράψει εκ μέρους της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.
Σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμ-
βουλίου, η κ. Πηλείδου τόνισε πως το EMGF, στο οποίο 
συμμετέχουν η Κύπρος, η Αίγυπτος, η Ελλάδα, το Ισραήλ, 
η Ιταλία, η Ιορδανία και η Παλαιστινιακή Αρχή, αποτελεί 
μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία της Αιγύπτου, «καθώς 
αξιοποιεί τις εξαιρετικές σχέσεις και συνεργασία των χω-
ρών της Ανατολικής Μεσογείου, έτσι ώστε να βρεθούν οι 
τρόποι αξιοποίησης, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, του 
φυσικού πλούτου της περιοχής και, κατά κύριο λόγο, του 

φυσικού αερίου. Σε μεταγενέστερο στάδιο μπορεί, βε-
βαίως, να ενταχθούν και άλλα θέματα για συζήτηση στο 
πλαίσιο του EMGF, όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
(ΑΠΕ)».
Όπως επεσήμανε η υπουργός, εκτός από τις χώρες μέλη 
στο EMGF εμπλέκονται και εταιρείες υδρογονανθράκων, 
οι οποίες συμμετέχουν σε διάφορες επιτροπές που συζη-
τούν σε τεχνοκρατικό επίπεδο, γεγονός που διασφαλίζει 
την αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων.
Ερωτηθείσα κατά πόσον το Φόρουμ θα θέσει επί τάπητος 
και θέματα υποδομών, η κ. Πηλείδου απάντησε καταφα-
τικά, εξηγώντας ότι παρόλο που σε αρχικό στάδιο δίνεται 
έμφαση στο φυσικό αέριο, τις εμπλεκόμενες χώρες απα-
σχολούν, επίσης, οι αγωγοί ηλεκτρισμού, με τις συζητή-
σεις να συνεχίζονται στο επίπεδο των διακρατικών δια-
βουλεύσεων. «Η συμμετοχή των εταιρειών διασφαλίζει 
ότι τα θέματα που τις αφορούν και η ανάπτυξη των κοι-
τασμάτων στην περιοχή, θα προχωρούν ταυτόχρονα, ού-
τως ώστε οι αποφάσεις να υλοποιούνται», συμπλήρωσε.
Σε ερώτηση για τις εξελίξεις στην κυπριακή ΑΟΖ και, συ-

γκεκριμένα, σε σχέση με την ανάπτυξη του «Αφροδίτη», η 
υπουργός Ενέργειας ανέφερε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία 
τόσο με την Noble όσο και με την Chevron, τονίζοντας πως 
υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο που προχωρά κανονικά, με 
τις ομάδες των τεχνοκρατών μας να εξετάζουν πλέον τα 
χρονοδιαγράμματα και τη διαμόρφωση των μετέπειτα 
ενεργειών μας. Επόμενος σταθμός, είπε η υπουργός, είναι 
η Γενική Συνέλευση της Noble στις 2 Οκτωβρίου, η οποία 
θα κληθεί να εγκρίνει την εξαγορά από την Chevron. Πρό-
σθεσε δε, πως ακριβώς για να μην υπάρξει καθυστέρηση, 
είμαστε σε συνεννόηση και συντονισμό με τον διαχειριστή 
του κοιτάσματος, που είναι ακόμη η Noble, αλλά και με 
και με όλους τους συνεργάτες της, την Shell και την Delek.
Η υπουργός Ενέργειας ανέφερε επίσης, πως το υπουργείο 
είναι σε επαφή και με τις υπόλοιπες εταιρείες που δρα-
στηριοποιούνται στην κυπριακή ΑΟΖ για συζητήσεις που 
άπτονται των μελετών και γεωτρήσεων, αλλά και των 
θεμάτων κορωνοϊού, πχ για τη μεταφορά εργαζομένων 
στην Κύπρο και για τη διαχείριση κινδύνων, όπως ένα 
πιθανό κρούσμα. 

Γ. Πατούλης: « Προτεραιότητά μας είναι ένα ασφαλές και 
λειτουργικό οδικό δίκτυο, που δεν θα κρύβει κινδύνους 
για τους πεζούς και τους οδηγούς»
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών της Περιφέρει-
ας Αττικής στα πλαίσια δύο ενεργών εργολαβιών της, που 
προβλέπουν την αποκατάσταση βλαβών στο πρωτεύον 
αστικό οδικό δίκτυο της Αττικής, προϋπολογισμού 3,1 εκ. 
ευρώ, καθώς και την αντιμετώπιση αστοχιών στο οδό-
στρωμα, προϋπολογισμού 1.2 εκ. ευρώ, ολοκληρώνει 
σήμερα Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, τις σχετικές ασφαλτικές 
εργασίες σε βασικά οδικά τμήματα των οδών Συγγρού και 
Αμαλίας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Οι εργασίες  έχουν ξεκινήσει, με εντολή του Περιφερειάρχη 
Αττικής Γ. Πατούλη, από τις 8 Σεπτεμβρίου και εκτελού-
νται κατά τις βραδινές ώρες.
Ειδικότερα οι παρεμβάσεις που γίνονται είναι οι εξής:
Α. Άνοδος της Λ. Συγγρού :
Εργασίες τοπικών επεμβάσεων (ταπητίδια) από το ύψος 
της οδού Φραντζή έως την οδό Αθανασίου Διάκου.
Β. Κάθοδος της Λ. Αμαλίας   :

Εργασίες ασφαλτόστρωσης (τάπητας) επί της Λ. Αμαλίας 
(κάθοδος) σε μήκος 350μ. περίπου από την οδό Θαλού 
έως την οδό Διονυσίου Αεροπαγίτου.
Γ. Κάθοδος της Λ. Συγγρού : 
Εργασίες ασφαλτόστρωσης (τάπητας) από το ύψος της 
οδού Διονυσίου Αεροπαγίτου έως την οδό Αθανασίου 
Διάκου, καθώς και εργασίες τοπικών επεμβάσεων (ταπη-
τίδια) από το ύψος της οδού Αθανασίου Διάκου έως και 
200μ. μετά την οδό Πετμεζά.
 Να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες εργασίες γίνονται για 
να αντιμετωπιστούν κατεπείγουσες και επικίνδυνες βλά-
βες στο οδόστρωμα (λακκούβες και αλιγατορικές ρηγ-
ματώσεις) σε ένα δρόμο πυκνής κυκλοφορίας ο οποίος 
κατά τα τελευταία χρόνια δεν είχε λάβει καμία ουσιαστική 
συντήρηση στα συγκεκριμένα σημεία.
Με τις συγκεκριμένες επεμβάσεις αντιμετωπίζεται σε 
βραχυχρόνιο ορίζοντα (6-12 μήνες) το πρόβλημα, αφού 
προκειμένου να επιλυθεί οριστικά και αμετάκλητα, θα 
πρέπει πέραν της ισοπεδωτικής και της αντιολισθηρής 
ασφαλτικής στρώσης, να κατασκευαστεί και υπόβαση. Οι 

απαιτούμενες εργασίες  θα εκτελεστούν το καλοκαίρι του 
2021, δεδομένου ότι απαιτείται καθολικός αποκλεισμός 
τουλάχιστον δύο λωρίδων της  λεωφόρου στο κάθε της 
ρεύμα. 
Το έργο προϋπολογισμού 15 εκ ευρώ αναμένεται να συμ-
βασιοποιηθεί στις αρχές του ερχόμενου έτους.  
Σε μήνυμά του ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πα-
τούλης αναφέρει τα εξής:
«Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής συνεχί-
ζουν με εντατικούς ρυθμούς σε όλο το οδικό δίκτυο της 
Αττικής, τις εργασίες που απαιτούνται προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για τους διερχόμενους 
οδηγούς.
Για την Περιφέρεια Αττικής η αναβάθμιση της οδικής 
ασφάλειας και η προστασία της ζωής των πολιτών, απο-
τελούν ζητήματα ύψιστης προτεραιότητας. Οι εργασίες 
θα συνεχιστούν με γρήγορους ρυθμούς σε όλους τους 
δρόμους του λεκανοπεδίου. Κεντρικό ζητούμενό μας, 
είναι ένα ασφαλές και λειτουργικό οδικό δίκτυο, που δεν 
θα κρύβει κινδύνους για τους πεζούς και τους οδηγούς».

ΚΥΠΡΟΣ: TΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ EAST MEDITERRANEAN GAS FORUM, 
ΣΤΙΣ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ 
Σε βασικά οδικά τμήματα των οδών Συγγρού και Αμαλίας, από την Περιφέρεια Αττικής



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

11

Παροχές αγροτικής χρήσης και ενεργοβόρες βιομηχανίες, θα 
μπορούν από τις 21 Σεπτεμβρίου να υποβάλλουν αιτήσεις για 
ένταξη στο καθεστώς μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, σύμ-
φωνα με τη σχετική νομοθεσία. 
Ο Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών και Εγγυήσεων Προέ-
λευσης (ΔΑΠΕΕΠ) ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του 
πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση του Ηλεκτρο-
νικού Μητρώου Δικαιούχων Μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ, γεγονός 
που, όπως τονίζει ο προέδρος και διευθύνων σύμβουλος του 
ΔΑΠΕΕΠ, Γιάννης Γιαρέντης, έρχεται να αναδείξει το πραγμα-
τικό ενδιαφέρον της ελληνικής κυβέρνησης για την ενίσχυση 
της ελληνικής βιομηχανίας, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος.
Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί τεχνολογία υπολογιστικού νέ-
φους, αξιοποιώντας διαδικτυακές υπηρεσίες της ΓΓΠΣ και 
αποσκοπεί στη διαχείριση του υπολογιστικού φορτίου που 
προέρχεται αφενός από την υποβολή και αφετέρου την αξι-

ολόγηση των αιτήσεων υπαγωγής σε μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ των 
δυνητικών δικαιούχων, για την περίοδο 2019-2028, εναρμο-
νιζόμενο πάντα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ε.Ε., για την 
Ενέργεια και το Περιβάλλον.  
Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο (ΦΕΚ Β’3373/31.08.2019), 
δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ δύνανται να είναι 
οι ακόλουθες κατηγορίες καταναλωτών: 
Κατηγορία Α: Βιομηχανικοί καταναλωτές, για καταναλώσεις 
τους που αφορούν επιλέξιμες δραστηριότητες, των οποίων 
οι κωδικοί NACE περιλαμβάνονται στα παραρτήματα 3 και 5 
των Κατευθυντηρίων Γραμμών 2014/C 200/01 της Ε.Ε. (κα-
τηγορίες Α.1-Α.4). 
Κατηγορία Β: Καταναλωτές με ρήτρα κεκτημένης επιλεξιμό-
τητας (Grand-fathering), οι οποίοι είχαν ενεργή παροχή ως 
πελάτες υψηλής ή μέσης τάσης, ή ήταν καταναλωτές αγρο-
τικής χρήσης την 30.06.2014 και διατηρούν συνεχώς ενεργή 

την παροχή τους μέχρι να καταστούν δικαιούχοι μειωμένων 
χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ. 
Στην κατηγορία Β συμπεριλαμβάνονται:
α. Ενεργοβόροι καταναλωτές βιομηχανικής ή άλλης χρήσης 
(κατηγορίες Β.1 & Β.2)
β. Λιγνιτωρυχεία και αντλητικοί σταθμοί με σύνδεση στην 
υψηλή τάση και μέσα σταθερής τροχιάς με σύνδεση στη μέση 
ή στην υψηλή τάση (κατηγορία Β.3)
γ. Παροχές αγροτικής χρήσης με σύνδεση στη χαμηλή ή στη 
μέση τάση (κατηγορία Β.4).
Για τη διευκόλυνση των αιτούντων, ο ΔΑΠΕΕΠ έχει αναρτήσει 
αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του, στον ακόλου-
θο σύνδεσμο:
https://www.dapeep.gr/perivallon/diarroi-anthraka/
meiomenes-xreoseis-etmeap/

Μια πρωτοβουλία, που υλοποιείται στις Βρυξέλλες και φιλο-
δοξεί να υποστηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευ-
ρώπη, μέσω μιας ενιαίας ευρωπαϊκής υποδομής ψηφιακών 
δεδομένων νέας γενιάς, παρουσιάστηκε χθες στο «Thessaloniki 
Helexpo Forum», σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ο προϊστάμενος της μονάδας «Ψηφιοποίησης και βιομηχανίας 
4.0» στο Τμήμα Βιομηχανικής Πολιτικής του Ομοσπονδιακού 
Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας, Έρνστ 
Στεκλ Πουκάλ (Ernst Stöckl-Pukall), μιλώντας στο φόρουμ, επι-
σήμανε ότι το GAIA-X θα λειτουργήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
ανέφερε ότι η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε από τη Γερμανία 
και τη Γαλλία και έκανε λόγο για μια προσπάθεια δημιουργίας 
ενός κόμβου, στον οποίο θα ενσωματωθούν όλες οι επιμέρους 
πρωτοβουλίες που έχουν ξεκινήσει στον τομέα της μεταφοράς 
δεδομένων, με σεβασμό πάντα στην ασφάλεια των δεδομένων 
αυτών. 
«Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα γιατί θα δημιουργηθεί 
το GAIA-X, από τις επιχειρήσεις, τον Σύνδεσμο των επιχειρήσε-
ων και θα γίνει η επίσημη καταχώρηση αυτής της πρωτοβου-
λίας στις Βρυξέλλες. Πολλές επιχειρήσεις έχουν πλέον δεσμευτεί 
να διευρύνουν και να διαδώσουν αυτό το έργο στην Ευρώπη. 
Ελπίζουμε τις επόμενες εβδομάδες να κερδίσουμε ακόμη περισ-
σότερα μέλη γι αυτό το ευρωπαϊκό έργο», σημείωσε χαρακτη-
ριστικά.
Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος του Ελληνογερμανικού 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και πρόεδρος της 
Επιτροπής Βορείου Ελλάδος, Στέφανος Τζιρίτης, μίλησε για μια 
υψίστης στρατηγικής σημασίας πρωτοβουλία για την Ευρώπη 
«ως απάντηση στους αμερικανικούς κολοσσούς που πρωτο-
στατούν στα θέματα τεχνολογίας και πληροφορικής, όπως τα 

δίκτυα, η ασφάλεια δεδομένων και το cloud». Ειδικά για τον 
χώρο της πληροφορικής τόνισε ότι είναι ιδιαίτερα ελκυστικός 
στη βόρεια Ελλάδα, σχολίασε ότι υπάρχει αυξημένη κινητι-
κότητα στον κλάδο τα τελευταία χρόνια και ενδιαφέρον από 
Γερμανούς επενδυτές και προανήγγειλε τη διοργάνωση από το 
επιμελητήριο τριών επιχειρηματικών αποστολών, δύο από γερ-
μανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα για τη διαχείριση του νερού 
και τις τεχνολογίες ασφάλειας και μία από ελληνικές επιχειρήσεις 
στη Γερμανία για τις start-up επιχειρήσεις. 
Η ελληνική συμμετοχή
   Στην ελληνική συμμετοχή στο συνολικό εγχείρημα του GAIA-X 
αναφέρθηκαν ο Τόμας Κινγκ (Thomas King), γενικός διευθυ-
ντής Τεχνολογίας της DE-CIX, κορυφαίου παρόχου υπηρεσιών 
διαδικτύου (Internet Exchange) παγκοσμίως, με έδρα τη Φραν-
κφούρτη, και ο Απόστολος Κάκκος, πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της Lamda Hellix, του μεγαλύτερου παρόχου υπη-
ρεσιών κέντρου δεδομένων (data center) στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη.
Ο κ. Κινγκ μίλησε για τη σημασία της σύνδεσης του κομβικού 
σημείου που στεγάζεται στη Φρανκφούρτη με τους κόμβους 
ανταλλαγής ψηφιακών δεδομένων της Ισπανίας, της Ιταλίας και 
της Ελλάδας ώστε να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή υποδομή 
ψηφιακών δεδομένων που θα εκμεταλλεύεται τις εφαρμογές 
cloud, θα φορτώνει και θα μεταφορτώνει τα ψηφιακά δεδομένα 
και θα δημιουργήσει επιχειρησιακές ευκαιρίες σε μια πληθώρα 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη. 
Η συνεργασία της DE-CIX με τη Lamda Hellix ξεκίνησε πριν από 
πέντε μήνες και μάλιστα, όπως επισήμανε ο κ. Κινγκ, εν μέσω 
πανδημίας τα μηχανήματα και οι συσκευές μεταφέρθηκαν στην 
Ελλάδα και τέθηκαν σε λειτουργία εξ αποστάσεως. Ο κ. Κάκκος 

τόνισε, παράλληλα, ότι η Lamda Hellix θα συνεισφέρει στο πλαί-
σιο του GAIA-X στον τεχνικό τομέα ενώ θα επενδύσει σημαντικά 
κεφάλαια στη δημιουργία κόμβων στην Ελλάδα, ώστε να δοθεί 
στις ελληνικές επιχειρήσεις, η ασφάλεια, η διαλειτουργικότητα 
και η διασυνδεσιμότητα που χρειάζονται ώστε να αναπτυχθούν 
περαιτέρω. 
Ανάγκη για ασφάλεια και διαφάνεια
   Στην ανάγκη συντονισμού του σχεδίου GAIA-X με τα ευρωπα-
ϊκά πρότυπα, τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων 
GDPR και τις απαιτήσεις για ασφάλεια και διαφάνεια αναφέρθη-
κε ο υπεύθυνος του συνδέσμου της Γερμανικής διαδικτυακής 
βιομηχανίας, Αντρέας Βάις (Andreas Weiss). Παράλληλα σχο-
λίασε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί κατάλογος για διαθέσιμες 
υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις.
Παραδείγματα εφαρμογών από τις επιχειρήσεις 
Στο πλαίσιο αυτό, κατά την παρουσίαση της πρωτοβουλίας 
GAIA-X στο «Thessaloniki Helexpo Forum», έγινε αναφορά σε 
πιθανές εφαρμογές της αξιοποίησης δεδομένων στην αυτο-
κινητοβιομηχανία, την εξοικονόμηση ενέργειας, την παροχή 
υπηρεσιών υγείας, τη δημιουργία εφαρμογών αυτοματισμού 
για το «έξυπνο σπίτι», ακόμη και την παροχή υπηρεσιών για την 
αυτόνομη διαβίωση ηλικιωμένων.
Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, αναφέρθηκε 
στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και την παροχή 
υπηρεσιών ψηφιακά στους πολίτες αλλά και στην προσπάθεια 
για την ενοποίηση δεδομένων και τη χρήση τεχνολογιών cloud 
στο δημόσιο τομέα. 

ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΤΜΕΑΡ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
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Η προοπτική για την ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο φέτος, 
είναι δυσοίωνη, υπογράμμισε η διευθύντρια Ευρώπης 
του Economist Intelligence Unit Τζόαν Χόι, σε παρέμ-
βασή της στο συνέδριο του Economist, όπως μεταδίδει 
το ΑΠΕ. Σύμφωνα με προβλέψεις, το παγκόσμιο ΑΕΠ θα 
συρρικνωθεί φέτος κατά 5,2% και δεν θα ανακάμψει στα 
προ κρίσης επίπεδα πριν από το 2022, και στην Ευρώπη 
πριν από το 2023. Εκτίμησε την πορεία του ΑΕΠ στην 
Ελλάδα φέτος στο -8,5% με -8,7% και επεσήμανε ότι η 
ύφεση θα είναι διψήφια σε χώρες όπως η Ινδία ή η Τουρ-
κία, καθώς και σε χώρες του ευρωπαϊκού Νότου. Στους 
παράγοντες που επιδρούν ή μπορούν να επιδράσουν 
αρνητικά, περιέλαβε τις γεωπολιτικές εντάσεις, καθώς 
και μια πιθανή ανάκαμψη της πανδημίας τον χειμώνα. 
Στις θετικές παραμέτρους ανέφερε την πιθανότητα να 
υπάρξει εμβόλιο για τον ιό νωρίς, καθώς και το γεγονός 
ότι η κρίση ενθαρρύνει ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις, 
για παράδειγμα στον τομέα της τεχνολογίας.
Μιλώντας στο συνέδριο ο Κλάους Ρέγκλινγκ, επικε-
φαλής του ESM, επισήμανε ότι η ελληνική κυβέρνηση 
κατάφερε να περιορίσει τις επιπτώσεις της πανδημίας, 
και σε αυτό τη βοήθησε και η ευελιξία των δημοσιονομι-
κών κανόνων της Ευρωζώνης.
Επισήμανε ότι η πανδημία επέφερε μια επιπλέον και 
απροσδόκητη πίεση στον ελληνικό λαό, στην οικονο-
μία και στα δημόσια οικονομικά της χώρας. Επισήμανε 
πως η ελληνική οικονομία επηρεάζεται ιδιαίτερα από 
την πανδημία, λόγω του διογκωμένου τομέα των υπη-
ρεσιών, ιδίως του τουρισμού, αλλά και του μεγάλου 
αριθμού μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ανέφερε 
επίσης, πως πρέπει να δοθούν κίνητρα για εγχώριες 
και ξένες επενδύσεις, αλλά και να γίνουν περισσότερες 
δημόσιες επενδύσεις. Είπε επίσης, ότι «αναγνωρίζουμε 
τα βήματα της κυβέρνησης για την περαιτέρω βελτίωση 
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και για την άρση 
των διαρθρωτικών εμποδίων για την εκτέλεση του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδυσεων. Χαιρετίζουμε 
επίσης την αναπτυξιακή στρατηγική που παρουσιάζεται 
στην έκθεση Πισσαρίδη, η οποία προτείνει παρεμβάσεις 
για μία πιο ανοικτή οικονομία, που θα συμβάλει στην 
προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα».
Ο κ. Ρέγκλινγκ ανέφερε επίσης, ότι για να διασφαλιστεί 
η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και για να 
αυξηθεί η οικονομική ευημερία των Ελλήνων πολιτών, 
είναι ζωτικής σημασίας να τεθεί η οικονομία σε μια πιο 
υψηλή μακροπρόθεσμα πορεία ανάπτυξης, διατηρώ-

ντας παράλληλα μια συνετή δημοσιονομική θέση. Αυτός 
είναι και ο λόγος για τον οποίο οι μεταρρυθμίσεις πρέπει 
να επικεντρωθούν σε πρωτοβουλίες φιλικές προς την 
ανάπτυξη, με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της ποι-
ότητας των θεσμών και του επιχειρηματικού περιβάλ-
λοντος στην Ελλάδα. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει 
κυρίως να στοχεύουν στην ενίσχυση του μακροπρόθε-
σμου δυναμικού της χώρας, αντί να εστιάζουν στα βρα-
χυπρόθεσμα οφέλη, είπε.
Η Σαμίνα Σίνγκ, εκτελεστική αντιπρόεδρος για θέματα 
βιωσιμότητας της Mastercard, ανέφερε ότι η πανδημία 
μας έχει οδηγήσει να κάνουμε πράγματα που δεν θα 
κάναμε διαφορετικά κι αυτό αφορά κυρίως το πεδίο της 
καινοτομίας. Έδωσε δε, έμφαση στον ρόλο των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων για την ανάκαμψη, με όχημα την 
τεχνολογία και τα νέα προϊόντα.
Ο Τουόμας Σααρενχέιμο, πρόεδρος του 
EuroWorking Group, ανέφερε ότι για την αποτελεσμα-
τική διαχείριση της κρίσης, η Ευρωζώνη χρειάζεται 
σοφή χρήση της υποστήριξης του δημόσιου τομέα στην 
οικονομία, αξιόπιστη στρατηγική μείωσης του χρέους 
και ενοποιημένη χρηματοπιστωτική αγορά. «Κλειδί» 
σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον κ. Σααρανχέιμο, 
θα είναι η βιωσιμότητα των δημοσιονομικών ως πα-
ράγοντας υψηλής προτεραιότητας, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη πολιτών και επενδυτών 
στην ανάκαμψη. Ο ίδιος προέκρινε μεταξύ άλλων, την 
ανάπτυξη της τραπεζικής ένωσης αλλά και της ένωσης 
κεφαλαιαγορών.
Ο Ντεκλάν Κοστέλο, αναπλ. γενικός διευθυντής, 
ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέφερε ότι «το κλειδί για την 
Ελλάδα είναι η υλοποίηση», μιλώντας για την ανάγκη 
μεταρρυθμίσεων με στόχο ένα μοντέλο πιο φιλικό στις 
εξαγωγές και φόρους πιο φιλικούς στην εργασία.
Το στοίχημα για τα ευρωπαϊκά κράτη μέσα από την 
αξιοποίηση του ευρωπαϊκού ταμείου ανάκαμψης, είναι 
να προχωρήσουν ταυτόχρονα στις σωστές μεταρρυθμί-
σεις και στις σωστές επενδύσεις, ανέφερε ο κ. Κοστέλο, 
σημειώνοντας ότι τα χρήματα αναμένεται να κατανεμη-
θούν στη διάρκεια του 2021 και 2022.
Ο Γιώργος Παγουλάτος, γενικός διευθυντής του 
ΕΛΙΑΜΕΠ και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, ανέφερε ότι η κρίση βρίσκει την Ευρώπη ευ-
άλωτη και σε φάση κατακερματισμού, καθώς οι χώρες 
έβγαιναν ήδη από μια κρίση, και οι επιχειρήσεις είχαν 

επωμιστεί υψηλά χρέη. Σημείωσε ωστόσο, ότι σε αυτήν 
την κρίση το μίγμα πολιτικών στην Ευρώπη κρίνεται πιο 
επιτυχημένο, με την ΕΚΤ να επωμίζεται το μεγαλύτερο 
βάρος. 
Ο κ. Παγουλάτος ανέφερε ότι η Ευρώπη θα βγει από 
αυτήν την κρίση με ένα σημαντικό, αλλά «καλό» χρέ-
ος, που θα αφορά επενδύσεις φιλικές στο περιβάλλον, 
καθώς και ενίσχυση των δεξιοτήτων. Πρόσθεσε δε, ότι 
χρειάζεται ταχύτητα για τη δημιουργία δημοσιονομικού 
χώρου, ώστε να επιτευχθεί μόνιμη μείωση φόρων και 
ασφαλιστικών εισφορών.
Ο Πάολο Φιορέτι, επικεφαλής του ESM για την Ελλά-
δα, μίλησε για την πρόοδο της Ελλάδας κατά τη δεκαετία 
προσαρμογής, όπου διαχειρίστηκε το χρέος, ενίσχυσε 
την ανταγωνιστικότητά της και έφτασε στην κανονικό-
τητα, ενώ χάρη σε σε αυτή την πρόοδο βρέθηκε μπροστά 
στην πανδημία από πιο γερά θεμέλια. Ως αποτέλεσμα, 
αντίθετα με το παρελθόν που είχε χάσει την αξιοπιστία 
της, απολαμβάνει ζήτηση από επενδυτές και αποδοχή 
από τις αγορές. Σύμφωνα με τον κ. Φιορέτι, η Ελλάδα 
μπήκε στην κρίση με σημαντικά ταμειακά αποθέματα, 
πρωτογενές πλεόνασμα και ικανότητα βραχυπρόθεσμα 
αλλά και μακροπρόθεσμα να στηρίξει το χρέος της, ενώ 
η κυβέρνηση έλαβε γρήγορα αποτελεσματικά μέτρα για 
τη διαχείριση της πανδημίας. 
Αναφερόμενος ο κ. Φιορέτι στον τραπεζικό τομέα και 
στο θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, σημείωσε 
ότι πρέπει να διορθωθούν οι αδυναμίες, ώστε οι τράπε-
ζες να είναι σε θέση να στηρίξουν την οικονομία. Πρό-
τεινε δε, τη θέσπιση νέου τρόπου επίλυσης του προβλή-
ματος που θα προκύψει από τη συνεργασία κυβέρνησης 
και τραπεζών για την αντιμετώπιση της δεύτερης γενιάς 
κόκκινων δανείων. Όσο για τις επενδύσεις, τόνισε ότι 
πρέπει να ξετυλιχτεί όλο το δυναμικό του ιδιωτικού το-
μέα, διότι είναι σημαντικό η Ελλάδα να χρησιμοποιήσει, 
όσο καλύτερα μπορεί, τα ευρωπαϊκά κονδύλια.
Η Τζούλια Λεντβάι, επικεφαλής της αποστολής της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, ανέφερθηκε στο 
γεγονός ότι η Ελλάδα επέστρεψε με επιτυχία στις αγορές, 
τόσο για βραχυχρόνιας, όσο και για μακροχρόνιας διάρ-
κειας εκδόσεις ομολόγων, ενώ η χώρα έχει καταφέρει να 
περιορίσει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες για τα επό-
μενα χρόνια. Επομένως, όπως σημείωσε, δημιουργείται 
μια καλή βάση για συζήτηση αναφορικά με τις μακρο-
πρόθεσμες υποχρεώσεις. 

ΚΛΑΟΥΣ ΡΕΓΚΛΙΝΓΚ - ΑΝΑΓΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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Πρωτοφανείς διαθέσιμους πόρους, που ισοδυναμούν 
«με σχεδόν ακόμα ένα ΑΕΠ για τη χώρα», έχει τη δυνα-
τότητα να απορροφήσει η Ελλάδα στην επόμενη εξαετία, 
αν αθροιστούν το τρέχον και το επόμενο ΕΣΠΑ, το Τα-
μείο Ανάκαμψης και οι αγροτικές επιδοτήσεις, συνολικού 
ύψους περίπου 73 δισ. ευρώ και ληφθεί υπόψη «ελά-
χιστος πολλαπλασιαστής της τάξης του δύο ή έστω του 
ενάμισι», όπως επισήμανε από το βήμα του Thessaloniki 
Helexpo Forum ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Αδωνις Γεωργιάδης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
«Η ανησυχία μας είναι να βρούμε τρόπο να απορροφή-
σουμε τα χρήματα. Η καλύτερή μας επίδοση μέχρι τώρα 
ήταν τα 5,5 δισ. ευρώ τον χρόνο και τώρα πρέπει να αξι-
οποιούμε περίπου 11 δισ. ευρώ ετησίως, δηλαδή έχουμε 
έναν στόχο υπερδιπλάσιο, σε σχέση με την καλύτερη μέχρι 
σήμερα επίδοσή μας» υπογράμμισε ο κ.Γεωργιάδης, ενώ 
ως προς τον στόχο για αλλαγή του παραγωγικού μοντέ-

λου της χώρας, με έμφαση στη βιομηχανία και τις εξαγω-
γές, σημείωσε ότι η μεν πρώτη κατέγραψε ήδη θεαματική 
άνοδο της συμμετοχής της στο παραγόμενο προϊόν της 
χώρας, από 9% στο πρώτο εξάμηνο του 2019 σε 26% στο 
πρώτο μισό του 2020, οι δε δεύτερες «άντεξαν μια χαρά» 
στο ίδιο διάστημα και, χάρη και στην πτώση των εισα-
γωγών, επετεύχθη μείωση εμπορικού ελλείμματος κατά 
18,2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή). 
«Αυτό έχει προφανώς να κάνει με την αλλαγή, γενικώς, 
του μίγματος οικονομικής πολιτικής στην Ευρώπη και την 
επιστροφή της στην εξεύρεση πρώτων υλών και παραγό-
μενων αγαθών μέσα από την Ευρώπη. Το μεγάλο στοίχη-
μα είναι πώς θα το επιταχύνουμε αυτό» υπογράμμισε και 
εξέφρασε την πεποίθηση ότι η βιομηχανία θα μπορέσει να 
απορροφήσει μεγάλο κομμάτι του Ταμείου Ανάκαμψης, 
ενώ και το επόμενο ΕΣΠΑ «θα αξιοποιηθεί κατά κόρον» 
για την προώθηση της μετάβασης της βιομηχανίας στην 

εποχή του Industry 4.0. 
Πρόσθεσε ότι λόγω Covid-19 έγιναν πολύ πιο ευέλικτοι οι 
τρόποι χρήσης του ΕΣΠΑ και έτσι η κυβέρνηση «μπόρεσε 
να φτιάξει εργαλεία». Μέσα στην πανδημία, εξήγησε, τα 
βασικότερα εργαλεία που αξιοποιήθηκαν για τη χρημα-
τοδότηση της ελληνικής οικονομίας ήταν μέσω του ΕΣΠΑ: 
«π.χ, στην επιστραπτέα προκαταβολή το πρώτο δισεκα-
τομμύριο προερχόταν από το ΕΣΠΑ, το ΤΕΠΙΧ ΙΙ, τα εγγυο-
δοτικά, η επιδότηση των τόκων είναι ΕΣΠΑ. Με φαντασία 
και αρκετή ταχύτητα αξιοποιήσαμε τα διαθέσιμα ευρωπα-
ϊκά χρήματα για να απορροφήσουμε σε κάποιον βαθμό τις 
συνέπειες της κρίσης».
Ο υπουργός υπενθύμισε ακόμα ότι προχώρησε η σύσταση 
του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας, η πρώτη σύγκλη-
ση του οποίου θα γίνει στις αρχές Οκτωβρίου, με τη συμ-
μετοχή του πρωθυπουργού. 

Δύσκολο εγχείρημα για το οποίο απαιτείται πολύ καλή 
συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων χαρακτή-
ρισε την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης ο τομεάρχης 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, 
σημειώνοντας ότι «δυστυχώς η χώρα μας για δεκαετίες 
είχε διαμορφώσει πολύ κακό όνομα στην Ευρώπη σε ό,τι 
αφορά τις διοικητικές της ικανότητες για την εκπόνηση 
τέτοιων προγραμμάτων», προσθέτοντας ότι στο ΕΣΠΑ 
που ξεκίνησε το 2014 επιβλήθηκαν αιρεσιμότητες «γιατί 
δεν υπήρχε εμπιστοσύνη από τις ευρωπαϊκές αρχές στη 
δυνατότητα της χώρας να διαχειριστεί τέτοια προγράμ-
ματα». Υπογράμμισε, δε, πως «το ένα ζητούμενο είναι η 
απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων και το άλλο το 
πού θα κατευθυνθούν και πώς θα έχουν πολλαπλασια-
στικό αποτέλεσμα για την ελληνική οικονομία, μέσα από 
ένα αναπτυξιακό σχέδιο που θα ιεραρχεί προτεραιότητες 
και δε θα πάει στην εύκολη λύση απευθείας αναθέσεων ή 
απορρόφηση με υλοποίηση λίγων μεγάλων επενδύσεων 
απλά και μόνο για να δείξουμε ότι υπάρχει απορρόφηση».
Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις στη χώρα τόνισε ότι δε θα 
πρέπει να ταυτίζονται μόνο με τις Άμεσες Ξένες Επενδύ-

σεις, αλλά πολύ βασικός πυλώνας επενδυτικής πολιτικής 
θα πρέπει να είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
«που λειτουργεί προωθητικά και για τις υπόλοιπες επεν-
δύσεις [ …] σημαίνει και πολλά τοπικά έργα, καταμερι-
σμό των επενδύσεων στο σύνολο της χώρας και σε έργα 
κοινωνικών υποδομών, στη δημόσια υγεία, στην παιδεία, 
επενδύσεις που στη χώρα μας είναι απολύτως κρίσιμες για 
να μιλάμε για ουσιαστική βιώσιμη ανάπτυξη».
Την εκτίμηση ότι η οικονομική κρίση λόγω της πανδημίας 
«δε θα ήταν τόσο δραματική αν δεν είχε προηγηθεί μία 
10ετία ύφεσης», εξέφρασε ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώρ-
γος Καββαθάς, προσθέτοντας ότι «συνταγές ανάταξης της 
οικονομίας που έχουν στο επίκεντρο μισθολογικές περικο-
πές, συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος και της κα-
τανάλωσης έχουν αποδειχθεί εγκληματικά καταστροφικές 
στο παρελθόν». 
«Θα πρέπει να διδαχθούμε από τα λάθη της δεκαετίας για 
να σχεδιάσουμε τι θα κάνουμε σήμερα», είπε, μεταφέρο-
ντας τα αιτήματα του κλάδου που εκπροσωπεί για «μεί-
ωση της φορολογίας επί των κερδών, κατάργηση τέλους 
επιτηδεύματος -μέτρο που αφορά όλους τους μικρούς, 

μεσαίους και μεγάλους επιχειρηματίες». Σχετικά με το 
πρόγραμμα επιδότησης προσλήψεων, σημείωσε ότι ίσως 
στην περίοδο αυτή χρησιμότερο θα ήταν ένα τέτοιο πρό-
γραμμα να επιδοτήσει τη διατήρηση των υπαρχουσών 
θέσεων εργασίας.
Την ανάγκη όλες οι εγχώριες και ξένες επενδύσεις να υλο-
ποιηθούν υπό το πρίσμα της 4ης βιομηχανικής επανάστα-
σης επισήμανε ο CEO της Olympia Electronics, Δημήτρης 
Λακασάς, εστιάζοντας στο κομμάτι της διασύνδεσης της 
βιομηχανίας με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα 
Ερευνητικά Κέντρα. 
«Προχθές ανακοινώθηκαν οι βάσεις των παιδιών στα ΑΕΙ 
και μόλις το 3,8% των εισακτέων ήταν σε τομείς γύρω από 
την πληροφορική, τους αυτοματισμούς και τα ηλεκτρονι-
κά συστήματα, που είναι η βάση για την 4η βιομηχανική 
επανάσταση. Αν λάβουμε υπόψη ότι μεγάλο ποσοστό των 
αποφοίτων αυτών συνεχίζει τις σπουδές στο εξωτερικό 
και δεν επιστρέφει ποτέ μας μένει 2-2,5 % των ειδικοτή-
των αυτών όταν χρειαζόμαστε 14%», εξήγησε.

ΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥΝ ΜΕ «ΣΧΕΔΟΝ ΕΝΑ ΑΕΠ» ΣΕ ΜΙΑ ΕΞΑΕΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αλλά και ανησυχίες για την απορρόφηση - Thessaloniki Helexpo Forum

ΑΛ.ΧΑΡΙΤΣΗΣ: ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
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Οι μηχανισμοί υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης 
θα πρέπει να είναι «γρήγοροι και απόλυτοι» ούτως 
ώστε να επιτευχθεί η απορρόφηση των κονδυλίων 
εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων, δήλω-
σε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο αναπληρωτής υπουργός 
Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας στη θεματι-
κή ενότητα «Ιδιωτικές και Δημόσιες Επενδύσεις» του 
«Thessaloniki Helexpo Forum». 
«Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η εκπόνηση του προ-
καταρκτικού προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης, 
που θα κατατεθεί έως τις 15 Οκτωβρίου», δήλωσε ο 
αν. υπουργός, προσθέτοντας πως «η κυβέρνηση φέρ-
νει πολύ σύντομα -ίσως εντός του μήνα- την αναμόρ-
φωση του νόμου 4412/2016 για τις δημόσιες συμβά-
σεις», ώστε «να πετύχουμε την επιτάχυνση όλων των 
διαδικασιών […] και σύμφωνα με τον τρόπο που το 
σχέδιο εξελίσσεται μια δημόσια σύμβαση, ένας διαγω-
νισμός θα παίρνει ίσως λιγότερο από τον μισό χρόνο 
που θα έπαιρνε με τον 4412». 
Σε ό,τι αφορά τους μηχανισμούς μέσα από τους 
οποίους θα απορροφηθούν οι πόροι του Ταμείου 
Ανάκαμψης ο κ. Παπαθανάσης είπε πως στόχος είναι 
«ταχύτερες διαδικασίες, μέσα από τους ενδιάμεσους 
φορείς διαχείρισης, μέσα από τον αναπτυξιακό νόμο, 

μέσα από τους μηχανισμούς που έχει ΕΣΠΑ», ενώ «ένα 
κομμάτι θα απορροφήσουν και οι συμπράξεις δημοσί-
ου και ιδιωτικού τομέα». Επισήμανε, δε, ότι ιδιαίτερη 
προσοχή θα δοθεί «σε όλες τις διαδικασίες ούτως ώστε 
να πετύχουμε τους στόχους μας», καθώς «ακούστηκε 
ότι οι απορροφήσεις που πρέπει να έχουμε είναι υπερ-
διπλάσιες της καλύτερης επίδοσης που είχαμε στο πα-
ρελθόν», δεδομένου ότι ο στόχος της δέσμευσης του 
70% του Ταμείου Ανάκαμψης εκπνέει στις 31 Δεκεμ-
βρίου 2022, για το 100% στις 31/12/2023 και όλες οι 
εκταμιεύσεις το 2026. 
Σχετικά με επενδυτικό κλίμα στη χώρα υπογράμμισε 
ότι οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή 
στην Ελλάδα ευνοούν ένα επενδυτικό κλίμα εμπιστο-
σύνης, ότι θα μπορέσουν να ξεκινήσουν οι επενδυτές 
χωρίς να κινδυνεύσουν να χάσουν τα λεφτά τους.
Αναφερόμενος στο έργο της ανάπλασης του διεθνούς 
εκθεσιακού κέντρου Θεσσαλονίκης τόνισε ότι είναι 
πολύ σημαντική η διακομματική συναίνεση προσθέτο-
ντας ότι «είμαστε εδώ να στηρίξουμε, να προχωρήσει 
το έργο και ο συντονισμός από τη δική μου πλευρά 
είναι να πετύχουμε το ταχύτερο δυνατό το σχήμα χρη-
ματοδότησης».
Την αναγκαιότητα να υπάρξει διακομματική συναίνε-

ση, ακόμη και με θεσμικά χαρακτηριστικά, ώστε να 
είναι σταθερή η φορολογική πολιτική της χώρας επι-
σήμανε ο εκπρόσωπος της εταιρείας Mazars Γεώργιος 
Τσουκαλάς τονίζοντας ότι «όσο περισσότερο περιορί-
ζουμε τους αστάθμητους παράγοντες, τόσο πιο εύκολη 
γίνεται μία επενδυτική απόφαση». 
Στο θέμα των υποδομών εστίασε ο αντιπρόεδρος της 
ΛΟΥΞ, Πλάτων Μαρλαφέκας. «Μιλάμε ακόμη για τα 
αυτονόητα, για υποδομές, ότι π.χ. η Αχαία θα έπρεπε 
να έχει φυσικό αέριο, σιδηρόδρομο», είπε. Παρα-
τήρησε ακόμη ότι η οικονομία της Ελλάδας δεν έχει 
ομοιότητες με κανένα άλλο οικονομικό μοντέλο και 
θα πρέπει « να κάτσουν και Έλληνες επιχειρηματίες να 
σχεδιάσουν το ελληνικό μοντέλο».
Στις αντοχές των δικτύων στη διάρκεια της καραντίνας 
αναφέρθηκε ο διευθυντής της WIND Γιώργος Τσα-
προύνης, σημειώνοντας πως «άντεξαν μία κίνηση που 
η αύξησή της δε θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί από 
κανένα μοντέλο». Επισήμανε, δε, ότι «στην πανδημία 
υπήρξε εμπιστοσύνη μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα, μεταξύ λειτουργών της πολιτείας και δικών μας 
ανθρώπων κι έγιναν πράγματα πολύ γρήγορα, το sms 
έγινε σε λιγότερο από 48 ώρες, όταν στη Γαλλία σε έναν 
μήνα ενώ ήμασταν η πρώτη χώρα που το εισήγαγε».

Την εκτίμηση ότι αν γίνουν οι απαιτούμενες ενέργει-
ες, ώστε η συνεισφορά της βιομηχανίας στο ΑΕΠ να 
φτάσει από το περίπου 10% σήμερα στο 15% σε μια 
δεκαετία, τότε θα μπορούσαν να δημιουργηθούν πε-
ρίπου 550.000 νέες «ανθεκτικές» θέσεις εργασίας, με 
καλές αμοιβές, διατύπωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου 
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Δημήτρης Πα-
παλεξόπουλος. «Σήμερα οι συνθήκες είναι καλύτερες 
παρά ποτέ, για να κυνηγήσουμε αυτό τον στόχο. Οι 
γεωπολιτικές συνθήκες βοηθούν, η αντιστροφή έστω 
μερική της παγκοσμιοποίησης, φέρνει ξανά πιο κοντά 
τις εφοδιαστικές αλυσίδες της Ευρώπης και μας δίνει 

κάποιες ευκαιρίες. Επιπλέον, πόροι διατίθενται και 
μετά από δέκα χρόνια κρίσης και με κρίση τουρισμού 
τώρα υπάρχει ωρίμανση στην κοινωνία για να πάμε 
προς αυτή την κατεύθυνση» σημείωσε και παρουσί-
ασε τους έξι άξονες προτεραιοτήτων που θέτει ο ΣΒΕ, 
όπως η συνέχιση των οριζόντιων μεταρρυθμίσεων, 
η διατύπωση συγκροτημένης σύγχρονης βιομηχανι-
κής πολιτικής, ευθυγραμμισμένης με εκείνη της ΕΕ, η 
κινητοδρότηση για την αύξηση του μεγέθους των επι-
χειρήσεων, η συστηματική ενίσχυση της καινοτομίας, 
η μείωση του κόστους ενέργειας στην Ελλάδα ώστε να 
γίνει ανταγωνιστικό και ο προσανατολισμός ικανών 

πόρων για επενδύσεις στις κατάλληλες υποδομές (πχ., 
ψηφιακές, κυκλικής οικονομίας και logistics).
Οι επιχειρηματίες Στέφανος Τζιρίτης (πρόεδρος και 
διευθύνων σύμβουλος της ISOMAT) και Μαίρη Χα-
τζάκου (αντιπρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος 
της ΜΕΒΓΑΛ), παρουσίασαν με τη σειρά τους τις θέσεις 
τους για την προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα 
δεδομένα που δημιουργεί η πανδημική κρίση και για 
τις κινήσεις που πρέπει να δρομολογηθούν ώστε να 
μεγαλώσουν και να γίνουν πιο ανθεκτικές, καινοτόμες 
και εξωστρεφείς.

Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ Ν.4412 ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΘΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
Είπε ο αν. υπ. Ανάπτυξης Ν. Παπαθανάσης

ΣΕΒ: 550.000 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟ 15% 
ΣΕ ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ
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Έμφαση στην αξιοποίηση των κεφαλαίων που θα εισρεύ-
σουν στην χώρα μας από το Ταμείο Ανάκαμψης και τον 
κοινοτικό προϋπολογισμό στα αμέσως επόμενα χρόνια 
έδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος 
Σκυλακάκης από το βήμα του συνεδρίου του Εκόνομιστ, 
τονίζοντας ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία για την Ελλά-
δα. Όπως αναφέρει το ΑΠΕ, ο αναπληρωτής υπουργός 
εξέφρασε την αισιοδοξία του επισημαίνοντας χαρακτηρι-
στικά ότι θα τα καταφέρουμε, δεν υπάρχει η πολυτέλεια 

να αποτύχουμε.
Ο κ. Σκυλακάκης διευκρίνισε ότι σε σύγκριση με την αξι-
οποίηση περασμένων κοινοτικών κονδυλίων και προ-
γραμμάτων, σήμερα απαιτείται πολύ μεγάλη ταχύτητα 
στην αξιοποίηση των κονδυλίων που δικαιούμαστε ως 
χώρα, καθώς χρονικά διαρκεί λιγότερο σε σχέση με τα 
περασμένα. Υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα 
και για πρώτη φορά η αξιοποίηση κονδυλίων συνδεέται 
άμεσα και με μεταρρυθμίσεις. Όπως είπε η αξιοποίηση 

τους απαιτεί μια πραγματική επανάσταση. Απαιτούνται 
μεταξύ άλλων τεράστιες αλλαγές στην νοοτροπία, σε αλ-
λαγή στάση όσον αφορά τη δημόσια διοίκηση, λιγότερο 
γραφειοκρατία, ανάληψη ευθυνών από όλους.
Επισήμανε επίσης ότι είναι σημαντικό να κινητοποιηθούν 
παράλληλα πόροι και από τον ιδιωτικό τομέα ώστε να 
μεγιστοποιηθούν τα οφέλη στην οικονομία και στην κοι-
νωνία.

Οι προκλήσεις και οι προοπτικές που δημιουργεί για τη 
χώρα μας η επόμενη Πολιτική Συνοχής συζητήθηκαν χθες 
στο πλαίσιο του Thessaloniki Helexpo Forum , σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Την ανάγκη να υπάρξει μια μεγάλη δεξαμενή ώριμων 
έργων για τη νέα προγραμματική περίοδο, στοιχείο που 
έλειψε στην τρέχουσα, επισήμανε ο Γενικός Γραμματέας 
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του υπουργείου Ανάπτυ-
ξης, κ. Δημήτρης Σκάλκος, από το βήμα του Thessaloniki 
Helexpo Forum, τονίζοντας πως το υπουργείο έχει ξεκίνη-
σει ήδη τον σχεδιασμό. Ο ίδιος χαρακτήρισε το πολύ με-
γάλο χρηματοδοτικό πακέτο που δημιουργείται από τους 
αυξημένους πόρους της επόμενης Πολιτικής Συνοχής, 
αλλά και τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, σε συνδυ-
ασμό με τη μόχλευση και τα πρόσθετα κονδύλια από τους 
εθνικούς πόρους και τους πόρους αγροτικής ανάπτυξης, 
ως ένα «Σχέδιο Μάρσαλ» που μπορεί να αλλάξει τη φυσι-
ογνωμία της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. 
 Δύο προκλήσεις εντόπισε από την πλευρά της η ευρωβου-
λευτής, κα Μαρία Σπυράκη. Η πρώτη είναι η εμπροσθο-
βαρής αξιοποίηση των πόρων που έχουμε στη διάθεσή 
μας και η δεύτερη ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε 
τα έργα, το ότι πρέπει να τα δούμε δηλαδή με άλλο μάτι, 
μπαίνοντας στη λογική της νέας οικονομίας. Είναι ανάγκη 
να κάνουμε, όπως τόνισε, μια προτεραιοποίηση, που 
αφορά στην αλλαγή της φυσιογνωμίας του οικονομικού 
μοντέλου, το οποίο θα γίνει πιο πράσινο και πιο ψηφιακό. 
 Τη μεγάλη ευθύνη, αλλά και τη μεγάλη ευκαιρία που 

συνιστά το νέο ΕΣΠΑ για τη χώρα μας υπογράμμισε ο 
Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γιώργος Πατούλης. Ευθύνη 
για να απορροφηθούν γρήγορα οι πόροι και ευκαιρία για 
επανεκκίνηση στην ανάπτυξη.
«Χρειάζεται συνεργασία» σημείωσε και τόνισε πως οι πε-
ρισσότερες Περιφέρειες έχουν συγκεντρώσει αρκετές ανά-
γκες της κάθε τοπικής κοινωνίας και των δήμων. Μάλιστα, 
αναφερόμενος στην Περιφέρεια Αττικής, μίλησε για έργα 
που σχετίζονται με το ζήτημα της ασφάλειας (διευθέτηση 
ρεμάτων κτλ), αλλά και με τη χρηστή διαχείριση των στε-
ρεών αποβλήτων. Τόνισε τέλος πως οι Περιφέρειες πρέπει 
έχουν ρόλο και λόγο στη διαχείριση των πόρων του ΕΣΠΑ.
 Ως αφυπνιστική εμπειρία έχει λειτουργήσει η πανδημία 
στην ΕΕ, καθώς δημιούργησε αντανακλαστικά, όπως ανέ-
φερε ο καθηγητής Περιφερειακής Οικονομικής Ανάλυσης 
Παντείου Πανεπιστημίου, κ. Ιωάννης Ψυχάρης. «Σήμερα 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο συντεταγμένα μιλάμε για πόρους 
που μέχρι πριν από έξι μήνες θα ήταν αδιανόητο να είχαν 
τεθεί και διατεθεί από τα ευρωπαΪκά ταμεία. Αυτή η αφύ-
πνιση είναι θετική και πρέπει να αξοιοποιηθεί, όχι μόνο για 
το καλό της χώρας, αλλά και για το καλό της ευρωπαΪκής 
ενοποιητικής διαδικασίας» τόνισε. Αναφέρθηκε επίσης 
στην αύξηση των περιφερειακών ανισοτήτων, τις οποίες 
η Πολιτική Συνοχής καλείται να αντιμετωπίσει.
 Η Πολιτική Συνοχής έρχεται μεν να αντιμετωπίσει τις περι-
φερειακές ανισότητες που έχουν αυξηθεί, υπάρχουν όμως 
και κοινωνικές ανισότητες εντός των κρατών, που θα πρέ-
πει με τη σειρά τους να αντιμετωπισθούν, όπως ανέφερε 

ο πρώην Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και 
ΕΣΠΑ, κ. Παναγιώτης Κορκολής. Σύμφωνα με τον ίδιο, η 
πρόκληση μπροστά μας είναι μεγάλη: πρέπει να αξιοποιή-
σουμε υπερδιπλάσιους πόρους, να ανακάμψουμε από μια 
μεγάλη κρίση και να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο 
στην επόμενη δεκαετία. Η κοινωνία όμως δεν θα ανεχθεί, 
όπως είπε, το να μην οδηγήσουν οι πόροι σε μείωση των 
ανισοτήτων και σε αύξηση της ασφάλειας για τον πολίτη. 
Το πάνελ συντόνισε η δημοσιογράφος κα Κική Τσιλιγγε-
ρίδου.
Το site του Thessaloniki Helexpo Forum είναι το
https://www.thessaloniki-helexpo-forum.gr/, από το 
οποίο προβάλλονται live streaming όλες οι εργασίες.
Υποστηρικτές του Thessaloniki Helexpo Forum εί-
ναι οι εταιρείες και φορείς: FRAPORT, BAYER, OMΙΛΟΣ 
KOSMOCAR, AEGEAN AIRLINES, ALUMIL, ΡΑΕ (ΡΥΘΜΙ-
ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ), GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, 
DELOITTE, ΟΛΘ, OTS, MAZARS, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕ-
ΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΕΕ), ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ-
ΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΦΟΔΣΑ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ), ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΔΕΗ, WIND 
& ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ.

Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ: ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2021-2027:ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΑΣ
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 Διαχειρίσιμες παραμένουν σε βραχυπρόθεσμο ορίζο-
ντα τόσο οι μακροοικονομικές όσο και οι δημοσιονομι-
κές συνέπειες της πανδημίας, αλλά αυτό δεν συνιστά 
λόγο εφησυχασμού, αλλά, αντίθετα, καθιστά επιτα-
κτική την ανάγκη προετοιμασίας της ελληνικής οικο-
νομίας, προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις 
επιπτώσεις όταν αρθούν οι ειδικές συνθήκες και ευνοϊ-
κές παρεμβάσεις της δημοσιονομικής και νομισματικής 
πολιτικής που ισχύουν σήμερα. 
Αυτό διαπιστώνει, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το ΑΠΕ, 
το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, 
το οποίο εκτιμά ότι θα χρειαστούν επιπλέον επεκτατικά 
μέτρα για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώ-
σεων της πανδημίας.
Στα συμπεράσματα της έκθεσης του για την πορεία 
της οικονομίας το β΄ τρίμηνο του έτους, το Γραφείο 
Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή τονίζει τα 
ακόλουθα:
«Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 καταγράφηκαν 
οι δραματικές συνέπειες της πανδημίας στην ελληνική 
οικονομία. Η πρωτοφανής ύφεση της τάξης του 15,2% 
σε ετήσια βάση αποτελεί την κύρια εκδήλωση της δι-
αταραχής που προκάλεσαν τα περιοριστικά μέτρα για 
την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του COVID-19. Η 
κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας ήταν οριακά 
εντονότερη από την πρόβλεψη του Γραφείου Προϋπο-
λογισμού τον Απρίλιο (-13,7%) κάτι που σε συνδυα-
σμό με τη μικρή ύφεση που καταγράφηκε στο πρώτο 
τρίμηνο και δεν είχε συμπεριληφθεί στις προβλέψεις 
μας, υποδηλώνει την επιδείνωση της οικονομικής 
δραστηριότητας πέραν του αναμενομένου.
Παράλληλα, με τη μείωση του ΑΕΠ, καταγράφηκε μεί-
ωση του πληθωρισμού σε αρνητικά επίπεδα (κοντά 
στο -2% από τον Ιούνιο μέχρι και τον Αύγουστο) και 
σημαντική επιδείνωση του ισοζυγίου τρεχουσών συ-
ναλλαγών (από έλλειμμα 4 δισ. σε έλλειμμα 7 δισ.). 
Από την άλλη πλευρά, η αύξηση του ποσοστού ανερ-
γίας στο 18,3% είναι μάλλον συγκρατημένη για το 
ύψος της ύφεσης. Η σημαντική μείωση των προσλή-
ψεων φαίνεται να αντισταθμίζεται από τη μείωση των 
απολύσεων όσο παραμένουν σε ισχύ οι υποχρεώσεις 
διατήρησης των θέσεων εργασίας. 
Στο επόμενο διάστημα αναμένεται να αρχίσει η σταδι-
ακή επαναφορά της οικονομίας στα φυσιολογικά της 
επίπεδα. Ωστόσο, η αναζωπύρωση των κρουσμάτων 
από τον Αύγουστο και η χαμηλότερη του αναμενομέ-
νου πορεία του τουρισμού, αυξάνουν την αβεβαιό-
τητα για την έκταση και την διάρκεια της κρίσης και 

δεν επιτρέπουν μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας. Επιση-
μαίνουμε επίσης, ότι η άρση των περιορισμών για τις 
απολύσεις ενδέχεται να προκαλέσει σημαντική αύξηση 
της ανεργίας στο επόμενο διάστημα. 
Τα δημοσιονομικά στοιχεία καταγράφουν σημαντική 
επιδείνωση, με το πρωτογενές αποτέλεσμα του επτά-
μηνου Ιανουαρίου-Ιουλίου 2020 να διαμορφώνεται σε 
έλλειμμα 7,7 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος περίπου 
1 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του προηγού-
μενου έτους. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της επιδεί-
νωσης, δηλαδή σχεδόν τα 8 από τα 8,7 δισ. ευρώ, 
προέρχεται από την εφαρμογή των έκτακτων δημοσιο-
νομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. 
Με δεδομένο ωστόσο ότι ένα σημαντικό μέρος αυτών 
των μέτρων αφορά αναστολές πληρωμών φορολογι-
κών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, δεν είναι ακόμα 
εφικτός ο εντοπισμός του μέρους εκείνου της δημοσιο-
νομικής επιδείνωσης που προέρχεται από την ίδια την 
ύφεση και την επίπτωσή της στα δημόσια έσοδα. 
Η επιδείνωση αυτή δεν έχει μεγάλη σημασία βραχυ-
πρόθεσμα, καθώς οι δημοσιονομικοί στόχοι της χώ-
ρας, όπως και ολόκληρης της Ευρωζώνης, είναι σε 
αναστολή και η φερεγγυότητα του ελληνικού δημοσί-
ου δεν έχει πληγεί, όπως φαίνεται από τις χαμηλές απο-
δόσεις των κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμμα-
τίων. Μεσοπρόθεσμα ωστόσο, και σε συνδυασμό με τη 
μείωση του ΑΕΠ, η δημοσιονομική επιδείνωση θα οδη-
γήσει σε μεγάλη αύξηση του λόγου δημοσίου χρέους 
προς ΑΕΠ. Όσο τα ειδικά μέτρα της ΕΚΤ παραμένουν σε 
ισχύ, τα επιτόκια δανεισμού του ελληνικού δημοσίου 
διατηρούνται χαμηλά και επιτρέπουν την απρόσκοπτη 
εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους. Θετικά επίσης 
επιδρούν στην εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους το 
ευνοϊκό χρονοδιάγραμμα αποπληρωμών, τα χαμηλά 
επιτόκια για τα δάνεια του επίσημου τομέα καθώς και 
το υψηλό ταμειακό απόθεμα. Με δεδομένο όμως ότι τα 
έκτακτα μέτρα της ΕΚΤ και η αναστολή των δημοσιο-
νομικών στόχων δεν θα διατηρηθούν εσαεί, είναι ση-
μαντικό να υπάρξει μια μεσοπρόθεσμη στρατηγική για 
την αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας.
Το παραπάνω θα αποτελέσει σημαντική πρόκληση στο 
επόμενο διάστημα, καθώς θα χρειαστούν επιπλέον 
επεκτατικά μέτρα για την αντιμετώπιση των οικονο-
μικών επιπτώσεων της πανδημίας. Όπως έχουμε ήδη 
επισημάνει, τα επεκτατικά μέτρα δεν πρέπει να περι-
οριστούν σε μεταβιβάσεις και φοροαπαλλαγές αλλά 
και σε δημόσια κατανάλωση και επένδυση, καθώς τα 
τελευταία έχουν ισχυρότερη επίδραση στο ΑΕΠ. 

Αξίζει ακόμα να σημειώσουμε τον κίνδυνο αντιστρο-
φής της προόδου που έχει συντελεστεί, ιδιαίτερα στη 
διετία 2018-19, όσον αφορά το ποσοστό φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού. Η αντιμετώπιση αυτού του 
κινδύνου απαιτεί το σχεδιασμό και εφαρμογή ενός 
εκτεταμένου πλαισίου δράσεων τόσο στο πεδίο της 
κοινωνικής προστασίας όσο και σε εκείνο της αγοράς 
εργασίας. Το πρώτο αφορά τη διασφάλιση των εισοδη-
μάτων όσων θα μείνουν άνεργοι, ώστε να συνεχίσουν 
να καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες, και το δεύτερο 
την εκπαίδευση και κατάρτισή τους με νέες γνώσεις και 
δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν με 
αξιώσεις την επαναφορά τους στην απασχόληση.
Συμπερασματικά, τόσο οι μακροοικονομικές όσο και οι 
δημοσιονομικές συνέπειες της πανδημίας, παρότι δρα-
ματικές, παραμένουν διαχειρίσιμες σε βραχυπρόθεσμο 
ορίζοντα. Αυτό ωστόσο δεν συνιστά λόγο εφησυχα-
σμού αλλά, αντίθετα, καθιστά επιτακτική την ανάγκη 
προετοιμασίας της ελληνικής οικονομίας προκειμένου 
να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις μεσοπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις όταν αρθούν οι ειδικές 
συνθήκες και ευνοϊκές παρεμβάσεις της δημοσιονομι-
κής και νομισματικής πολιτικής που ισχύουν σήμερα. 
Στο πλαίσιο αυτό αξίζει να αναφερθούμε στην ενδι-
άμεση Έκθεση «Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική 
Οικονομία» που καταθέτει μια σειρά από διαπιστώσεις, 
στόχους και προτάσεις για τις μεσοπρόθεσμες προο-
πτικές της ελληνικής οικονομίας. Στην ενότητα 1.2 της 
έκθεσής μας καταθέτουμε κάποιες σύντομες παρατη-
ρήσεις για το Σχέδιο Ανάπτυξης και συμπεραίνουμε 
ότι οι προτάσεις του θα πρέπει να αποτελέσουν βάση 
ενός ουσιαστικού δημόσιου διαλόγου ώστε να προκύ-
ψουν οι αναγκαίες συναινέσεις που θα επιτρέψουν την 
υλοποίηση κρίσιμων μεταρρυθμίσεων για την ελληνι-
κή οικονομία και κοινωνία και θα βρουν τρόπους να 
αντισταθμίσουν το πολιτικό και δημοσιονομικό τους 
κόστος. 
Επισημαίνουμε, τέλος, ότι παραδοσιακά στη χώρα 
μας τέτοιες ολιστικές εκθέσεις είτε θεοποιούνται, είτε 
δαιμονοποιούνται, σπάνια όμως λαμβάνονται σο-
βαρά υπόψη στην πραγματική πολιτική διαδικασία. 
Συχνά εφαρμόζονται αποσπασματικά κάποιες εύκολες 
προτάσεις τους, επικαλούμενες μάλιστα το κύρος των 
σχετικών εκθέσεων, και τα δύσκολα ζητήματα παρα-
πέμπονται στις καλένδες. Ελπίζουμε να μην έχει τέτοια 
κατάληξη».

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ:
Διαχειρίσιμες παραμένουν οι μακροοικονομικές και δημοσιονομικές συνέπειες της πανδημίας
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Τον κρίσιμο ρόλο της υψηλής ευελιξίας για την επίτευ-
ξη καλύτερων επιδόσεων στο πλαίσιο διαχείρισης των 
σημαντικών επιπτώσεων της πανδημίας του COVID 
- 19 αποτυπώνει η ετήσια έρευνα «EMEA Private 
Business Survey» της PwC, η οποία καλύπτει 53 χώρες, 
όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με την έρευνα, κάποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις 
φαίνεται να ξεχωρίζουν και να αποδίδουν καλύτερα 
υπό πίεση. Παράλληλα, αναδεικνύει ως πρωταθλητές 
στην ευελιξία τις εταιρείες που εμφανίζουν μια σειρά 
χαρακτηριστικών, μεταξύ των οποίων, η πελατοκε-
ντρική προσέγγιση, η εστίαση στον άνθρωπο, η αξι-
οποίηση της τεχνολογίας και η ανάπτυξη ευελιξίας. Οι 
εταιρείες αυτές ακολουθούν μια στρατηγική προσέγγι-
ση ως προς την ανθεκτικότητα και την λήψη δύσκολων 
αποφάσεων σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό και τη 
μείωση του κόστους τους. Ταυτόχρονα, συνεχίζουν να 
επενδύουν σε βασικούς τομείς για τη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας τους όπως η εκπαίδευση, η ανα-
βάθμιση των δεξιοτήτων και οι νέες τεχνολογίες.
Με την ανάγκη προστασίας του προσωπικού από τον 
κίνδυνο μετάδοσης του ιού, πολλές εταιρείες (περισ-
σότερες από το 60% των ιδιωτικών επιχειρήσεων) πα-
ρέχουν τη δυνατότητα εργασίας εξ αποστάσεως στους 
εργαζομένους τους. Αυτό ισχύει εξίσου ανεξαρτήτως 
του βαθμού ευελιξίας των εταιρειών. Ταυτόχρονα, οι 
εταιρείες πρωταθλητές στην ευελιξία, προετοιμάζουν 
το ανθρώπινο δυναμικό τους για το μέλλον - 57% των 
εταιρειών αυτών αναφέρουν ότι υλοποιούν προγράμ-
ματα εκπαίδευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων 

των εργαζομένων τους, σε σύγκριση με μόλις 40% 
των υπολοίπων.
Επιπρόσθετα, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις προτεραιοποι-
ούν τη διατήρηση του προσωπικού τους, σε αντίθεση 
με τις περικοπές - 64% των συμμετεχόντων ιδιωτικών 
επιχειρήσεων αξιοποιούν τις άδειες ή τις υπερωρίες 
ως τρόπο διαχείρισης των επιπτώσεων της πανδημίας 
έναντι του 34% που αναφέρουν ότι μειώνουν το προ-
σωπικό τους μέσω απολύσεων. Οι ιδιωτικές επιχειρή-
σεις που θα διατηρήσουν τους εργαζομένους τους θα 
εξέλθουν πιο ισχυρές από την πανδημία.
Κατά το 2020, αναδεικνύεται η σημασία της διατή-
ρησης της ρευστότητας. Οι πρωταθλήτριες εταιρείες 
στην ευελιξία σημειώνουν μεγαλύτερη επιτυχία στην 
ανάληψη δράσεων για την βελτίωση της ταμειακής 
τους θέσης. Τα δύο τρίτα (66%) των πιο ευέλικτων 
εταιρειών, αναφέρουν ότι ενισχύουν τη διαχείριση του 
κεφαλαίου κίνησής τους στο πλαίσιο της αντιμετώπι-
σης της πρόσφατης κρίσης, σε σύγκριση με μόλις 45% 
των λιγότερο ευέλικτων.
Με τον κύκλο εργασιών τους υπό πίεση, οι ιδιωτικές 
επιχειρήσεις αναζητούν επιπλέον τρόπους να ενι-
σχύσουν τα κέρδη τους. Ανεξαρτήτως τους βαθμού 
ευελιξίας οι εταιρίες αναφέρουν ότι ακολουθούν μέ-
τρα εξοικονόμησης κόστους, όπως ενδεικτικά είναι 
η περικοπή του προϋπολογισμού για το marketing ή 
η ακύρωση μειωμένης σημαντικότητας υπηρεσιών. 
Είναι όμως σημαντικό οι περικοπές να γίνουν με τρό-
πο που δεν ζημιώνει την επιχείρηση και οι πόροι που 
εξοικονομούνται να διοχετευθούν σε τομείς που είναι 
κρίσιμοι για την ανάπτυξη. Προς αυτό είναι σημαντική 
η κατανόηση των σημείων διαφοροποίησης της αλυ-
σίδας αξίας τους (value chain).
Τον δρόμο δείχνουν οι εταιρείες που έχουν χαρακτη-
ριστεί πρωταθλήτριες στην ευελιξία. Για παράδειγμα, 
ενώ η περικοπή των επενδύσεων στην τεχνολογία 
φαίνεται ως ένας τρόπος εξοικονόμησης, η πλειοψη-
φία των πιο ευέλικτων εταιρειών (58% σε σύγκριση με 
41% των υπολοίπων) αυξάνουν τη χρήση των νέων 
τεχνολογιών. Και ενώ η εφοδιαστική αλυσίδα συνήθως 
θεωρείται αμιγώς λειτουργική, μια πραγματικά άριστη 
εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό 
παράγοντα διαφοροποίησης. Περισσότερες από τις μι-

σές πρωταθλήτριες εταιρείες (52%) υιοθετούν αλλαγές 
στη στρατηγική για την εφοδιαστική τους αλυσίδα, στο 
πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας.
 Ευέλικτες στρατηγικές, με ισχυρή πελατοκεντρική και 
συνεργατική προσέγγιση
Κλειδί για την επιτυχία σε ένα δύσκολο περιβάλλον 
αποτελεί η συνολική κατανόηση του περιβάλλοντος 
της αγοράς. Σύμφωνα με την έρευνα, οι πιο ευέλικτες 
εταιρείες προσπαθούν να κατανοήσουν την αγορά και 
τους πελάτες τους, ώστε να τοποθετηθούν καλύτερα 
και να ισχυροποιηθούν. Οι περισσότερες από τις πιο 
ευέλικτες εταιρείες θεωρούν τόσο την επέκταση σε νέες 
αγορές ή νέες πελατειακές βάσεις (58%) όσο και την 
έξοδο από αγορές που δεν είναι κερδοφόρες (57%) 
κρίσιμες για τη μελλοντική τους επιτυχία. Μερικές θα 
προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις και εξαγορές για να 
δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη, με το 39% να αναφέ-
ρει τους χειρισμούς αυτούς ως βασικούς.
Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα 
λανσάρουν επίσης νέα προϊόντα και υπηρεσίες για να 
ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες των πελατών τους με 
το 57% των πιο ευέλικτων εταιρειών να θεωρούν κρί-
σιμες τέτοιες κινήσεις. Αντίστοιχα 57%, πιστεύουν ότι 
η αλλαγή ή η προσαρμογή του επιχειρηματικού τους 
μοντέλου θα είναι καταλυτική για τη μελλοντική τους 
επιτυχία .
Ως σημαντική για την επίτευξη των στόχων αναγνωρί-
ζεται και η ανάπτυξη συνεργασιών είτε μέσω στρατη-
γικών συμμαχιών (58% έναντι 39% των υπολοίπων) 
είτε μέσω της συνεργασίας με νεοφυείς επιχειρήσεις 
(29% έναντι 20% των λιγότερο ευέλικτων).
 Κατά την προσαρμογή του επιχειρηματικού μοντέλου, 
είναι σημαντικό η ηγεσία να προωθεί τις αλλαγές και 
να δίνει τον τόνο από την κορυφή. Τα αποτελέσματα 
της έρευνας υποδηλώνουν ότι για τις πρωταθλήτριες 
εταιρείες στην ευελιξία, ο τόνος αυτός δίνεται επίσης 
και από την επόμενη γενιά των ηγετών (Next Gen), είτε 
αποτελούν μέλη της οικογένειας είτε ανερχόμενους νέ-
ους manager. Οι μισές από τις πιο ευέλικτες εταιρείες 
θεωρούν ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή της επόμενης 
γενιάς στη λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση θα είναι 
ουσιαστική για το μέλλον, σε σύγκριση με μόλις το ένα 
τρίτο των λιγότερο ευέλικτων (34%).

PWC :ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΙ Η 
ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ COVID-19
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Παρατάθηκε, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, η προθεσμία υπο-
βολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη ρύθμιση αποπληρωμής 
οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια 
του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), ύστερα από 
την αρ. 3038/59/2.06.2020 απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Κατόπιν της δημοσίευσης της αρ. 34920/1896/4.09.2020 από-
φασης του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
στο ΦΕΚ 3907/τ. Β/14.09.2020, από σήμερα, επαναλειτουργεί 
η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων των δανειοληπτών για 
ρύθμιση στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
Συγκεκριμένα, στο πεδίο «Κοινωνική Πολιτική» οι ενδιαφερόμε-

νοι δανειολήπτες επιλέγουν «ρύθμιση οφειλών δανειοληπτών 
από ίδια κεφάλαια του τ. ΟΕΚ» και εισέρχονται στην εφαρμογή 
με τους κωδικούς πρόσβασης ΤaxisNet. Στη συνέχεια, ακο-
λουθούν τις οδηγίες που παρέχονται αναλυτικά στον «Οδηγό 
Συμπλήρωσης Αίτησης Υπαγωγής για τις ρυθμίσεις».

Η ανάρτηση του Δημάρχου Αθηναίων για όσα έγιναν τον πρώ-
το χρόνο της δημοτικής αρχής για τα αδέσποτα.
«Ένας χρόνος δουλειάς για τα αδέσποτα ζώα της πόλης. Έγινε η 
αρχή για την προστασία και τη φροντίδα των ψυχών που έχουν 
ανάγκη. Είναι πολιτισμός. Είναι η ανθρώπινη Αθήνα που χτίζου-
με. Η πόλη αλλάζει πολύ, λίγο λίγο.»

Τα πιο σημαντικά από όσα έγιναν και γίνονται: 
Το Τμήμα Αστικής Πανίδας με καθημερινές δράσεις φροντίζει 
τα αδέσποτα ζώα. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί θεραπείες και 
στειρώσεις σε 440 σκύλους και 645 γάτες.
Δημιουργούμε για πρώτη φορά σύγχρονο καταφύγιο που ήδη 
φιλοξενεί 70 ζώα και σχεδιάζουμε την λειτουργία του Δημοτι-

κού Κτηνιατρείου.
Τοποθετήσαμε στην πόλη σπιτάκια για τα αδέσποτα ζώα όπως 
και ταïστρες και ποτίστρες, οι οποίες συνεχώς αυξάνονται.
Προχωρήσαμε στην ηλεκτρονική σήμανση δεσποζόμενων 
σκύλων και γατών, δημοτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομά-
δες».

Εύκολα και γρήγορα μπορούν πλέον οι πολίτες να κλείνουν 
τα ραντεβού τους με το Δήμο Αθηναίων για 298 διαφορετικές 
διαδικασίες αρμοδιότητας του δήμου, στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση https://rantevou.cityofathens.gr/. 
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του δήμου, 
ο ενδιαφερόμενος δημότης, κάνοντας χρήση των κωδικών 
taxisnet που διαθέτει, θα μπορεί να επιλέγει την υπηρεσία για 
την οποία θέλει να εξυπηρετηθεί, να ενημερώνεται για τα έγγρα-
φα ή τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχει μαζί του και να 
διευκρινίζει χρήσιμες πληροφορίες. «Έτσι, τα αρμόδια στελέχη 

του δήμου θα είναι καλύτερα προετοιμασμένα για την ταχύτε-
ρη ολοκλήρωση της διαδικασίας. Θα μπορεί επίσης να επιλέγει 
την ημέρα και ώρα που επιθυμεί να προσέλθει στο δήμο. Προ-
βλέπεται ακόμα και η διαδικασία ηλεκτρονικής ακύρωσης του 
ραντεβού και ο επαναπροσδιορισμός του» σημειώνεται στην 
ανακοίνωση.
Ακόμη, στην ψηφιακή πλατφόρμα έχει προβλεφθεί για «τη δι-
αρκή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών του δήμου, 
μετά το ραντεβού, οι πολίτες να μπορούν να αξιολογούν, επίσης 
ηλεκτρονικά, την ποιότητα και το βαθμό εξυπηρέτησής τους». 

Για όσους δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ηλε-
κτρονικά, θα υπάρχει παράλληλα η δυνατότητα να κλείνουν τα 
ραντεβού τους με τις υπηρεσίες καλώντας στη γραμμή εξυπηρέ-
τησης του δήμου στο 1595. 
«Δημιουργούμε ένα ευρύ πλέγμα υπηρεσιών που επιτέλους 
φέρνει το δήμο δίπλα στον πολίτη, κοντά του. Όχι απέναντί του» 
αναφέρει σε σχετική δήλωσή του, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος 
Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

Ικανοποιημένο είναι το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών 
για την εξαγγελία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη 
που αφορά στο «πάγωμα» των πλειστηριασμών πρώτης κατοι-
κίας έως το τέλος του έτους.
O πρόεδρος του ΕΕΑ Γιάννης Χατζηθεοδοσίου δήλωσε σχετικά:
«Η Διοίκηση του ΕΕΑ εκφράζει την ικανοποίηση της για την ανα-
στολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας έως το τέλος του 
2020. Θεωρούμε ότι αποτελεί δικαίωση των θέσεων μας καθώς 

είχαμε επισημάνει εγγράφως τους κινδύνους που ενέχει για το 
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο η εκποίηση κατοικιών ανθρώπων 
του μόχθου που σήμερα βρίσκονται σε δυσχερή θέση λόγω της 
οικονομικής ύφεσης. Η απόφαση της κυβέρνησης δείχνει δύο 
πράγματα. Πρώτον, ότι ο καλοπροαίρετος διάλογος μπορεί να 
φέρει αποτελέσματα και δεύτερον, αναδεικνύεται η σημασία 
του επιμελητηριακού θεσμού. Μέσω της συγκεκριμένης πρω-
τοβουλίας του ΕΕΑ η κυβέρνηση -προς τιμήν της- κατάλαβε το 

δίκαιο του αιτήματος και υιοθέτησε την πρόταση μας. Κάτι που 
είχε κάνει και στην πρώτη φάση της πανδημίας, με θετικά απο-
τελέσματα για τους μικρομεσαίους. Και παράλληλα δείχνει το 
δρόμο για το πώς μπορούμε να πορευτούμε από εδώ και πέρα, 
με την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ κυβέρνησης και φορέων 
να είναι επιβεβλημένη προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελε-
σματικά η ύφεση».

Μείωση 75,4% σημείωσε ο αριθμός των επισκεπτών στα μου-
σεία της χώρας το α’ πεντάμηνο εφέτος, ενώ επίσης μείωση 
75,1% καταγράφηκε στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και 
81,4% στις εισπράξεις, δεδομένης της αναστολής λειτουργίας 
των μουσείων από τις 14 Μαρτίου έως και τις 31 Μαΐου, όπως 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στους αρχαιολογικούς χώρους καταγράφεται το α’ πεντάμηνο 
μείωση κατά 81,2% στους επισκέπτες, κατά 80,7% στους επι-

σκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 86,6% στις αντίστοιχες 
εισπράξεις, δεδομένης, επίσης, της αναστολής λειτουργίας των 
αρχαιολογικών χώρων από τις 14 Μαρτίου έως και τις 17 Μα-
ΐου 2020.
Όπως σημειώνει η ΕΛΣΤΑΤ, τα μουσεία, τα οποία ανέστειλαν 
τη λειτουργία τους στις 14 Μαρτίου 2020 σε εφαρμογή των 
μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας, 
παρέμειναν κλειστά κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

Από την άλλη πλευρά, οι αρχαιολογικοί χώροι, οι οποίοι ομοί-
ως ανέστειλαν τη λειτουργία τους στις 14 Μαρτίου, παρέμειναν 
κλειστοί έως και τις 17 Μαΐου, δηλαδή κατά τον Μάιο λειτούρ-
γησαν συνολικά 14 ημερολογιακές ημέρες. Έτσι, από τη σύγκρι-
ση των στοιχείων του ως άνω χρονικού διαστήματος (Μάιος 
2020 με Μάιο 2019) καταγράφεται μείωση των επισκεπτών 
κατά 98,9%, μείωση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 
98%, και μείωση των εισπράξεων κατά 99,3%.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΟΥ τ. ΟΕΚ   

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ: ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ   

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Για το «πάγωμα» των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας έως το τέλος του έτους

ΚΑΤΑ 75,4% ΜΕΙΩΘΗΚΕ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
ΣΤΟ Α’ ΠΕΝΤΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020
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Στο ζήτημα των επιπτώσεων της πανδημίας στους δανειο-
λήπτες αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής 
Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, από το βήμα του Συνεδρίου του 
Economist, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ. 
«Η αναστολή πληρωμής δόσεων και τόκων προσφέρθηκε 
μέχρι το τέλος του 2020 σε νοικοκυριά και εταιρείες που επλή-
γησαν από τον Covid-19. Αυτά αντιστοιχούν σε περίπου 20 
δισ. ευρώ. Υπάρχει η ανησυχία ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει 
σε νέο κύμα Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων το 2021. 
Το τέλος της αναστολής πληρωμών μπορεί να οδηγήσει τον 
δανειολήπτη σε αδιέξοδο, όταν ξαφνικά η δόση του δανείου 
του επανέλθει από μηδέν στο πλήρες ποσό της -κάτι που για 
κάποιους δανειολήπτες μπορεί να αποδειχθεί δυσβάστακτο. 
Αναμφίβολα, θεωρώ ότι ένα σημαντικό μερίδιο από τα 20 
δισ. ευρώ θα καταφέρουν να επανέλθουν. Παρ’ όλα αυτά, οι 
τράπεζες εξετάζουν το ενδεχόμενο σταδιακής επιστροφής στα 
κανονικά ποσά των δόσεων, σε μια προσπάθεια να βοηθή-
σουν αυτούς που χρειάζονται χρόνο για να ανταποκριθούν 
σε υποχρεώσεις προ πανδημίας -για παράδειγμα ζητώντας 
από τους δανειολήπτες το 50% της δόσης για το έτος 2021», 
επισήμανε ο Παύλος Μυλωνάς.
Ο κ. Μυλωνάς πρόσθεσε ότι «είμαστε σε συζητήσεις με τις 
εποπτικές αρχές για τη δυνατότητα μιας τέτοιας σταδιακής επι-
στροφής στα κανονικά ποσά των δόσεων, όπως κάναμε και 
στην περίπτωση της εφαρμογής της αναστολής πληρωμών. 
Στην περίπτωση αυτή, τα νέα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα 
θα είναι ένα υποσύνολο των συνολικών οφειλετών που είχαν 

ζητήσει αναστολή πληρωμών. Ας μην ξεχνάμε ότι όλοι ή σχε-
δόν όλοι, οι συνεπείς δανειολήπτες που επηρεάστηκαν από 
τους περιορισμούς κίνησης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης 
της πανδημίας, δικαιούνταν αναστολή πληρωμών. Μας έκανε 
θετική εντύπωση πόσο λίγοι τελικά, από τα εξυπηρετούμενα 
δάνεια συνολικού ύψους περίπου 105 δισ. ευρώ, ζήτησαν την 
ένταξη στο συγκεκριμένο μέτρο».
Για το θέμα των καινούργιων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγ-
μάτων λόγω COVID-19, η Τράπεζα της Ελλάδος, είπε ο κ. Μυ-
λωνάς, έχει προβεί σε προκαταρκτικές εκτιμήσεις για περίπου 
10 δισ. ευρώ ή περίπου το ήμισυ των δανείων με αναστολή 
πληρωμών. «Επίσης, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το γε-
γονός ότι το τρέχον υπόλοιπο των Μη Εξυπηρετούμενων 
Ανοιγμάτων ανέρχεται σε περίπου 60 δισ. στις 30 Ιουνίου από 
το υψηλό επίπεδο των περίπου 110 δισ. ευρώ κατά την έναρ-
ξη της κρίσης. Εάν οι εκτιμήσεις αυτές αποδειχθούν σωστές, 
τα νέα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα θα αντιμετωπιστούν 
μέσω μιας επιπλέον τιτλοποίησης (πώλησης) χαρτοφυλακίου 
δανείου μεσαίου μεγέθους, από κάθε μία από τις συστημικές 
τράπεζες. Μία τέτοια κίνηση δεν θα είναι ιδιαίτερη δύσκολη 
αν ληφθεί υπόψη η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην αγορά 
αυτή μέχρι σήμερα. Έστω αν αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα 
Ηρακλής θα πρέπει να αυξηθεί αντίστοιχα για να καλύψει αυτό 
το ενδεχόμενο», πρόσθεσε.
Ο κ. Μυλωνάς είπε ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Εθνικής 
Τράπεζας, το 2020 θα υπάρξει μείωση του ΑΕΠ κατά περίπου 
7,5%, και στη συνέχεια ανάκαμψη της τάξεως του 5,5% το 

2021. Η απότομη μείωση της παραγωγής αναμένεται να οδη-
γήσει σε πτώση των πωλήσεων κατά περίπου 20% ή 50 δισ. 
ευρώ το 2020, η οποία προβλέπεται να είναι παροδική και να 
αντιστραφεί το 2021, καλύπτοντας πιθανώς πάνω από τα 2/3 
της συρρίκνωσης του 2020.
«Οι επιχειρήσεις θα μειώσουν όσο μπορούν τα μεταβλητά λει-
τουργικά τους έξοδα, παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τις εκτιμή-
σεις μας, θα υπάρξει έλλειμμα ρευστότητας της τάξεως των 30 
δισ. ευρώ. Η κυβέρνηση ορθώς έσπευσε να θέσει σε εφαρμο-
γή μια δέσμη μέτρων για τη στήριξη των επιχειρήσεων και της 
απασχόλησης, όπως φορολογικές ελαφρύνσεις, αναστολή 
πληρωμής τόκων, διευκολύνσεις για ενοίκια, και προγράμ-
ματα στήριξης της απασχόλησης, τα οποία υπολογίζουμε θα 
προσθέσουν άλλα 12 δισ. στον επιχειρηματικό τομέα. Εξίσου 
σημαντικό είναι το γεγονός, ότι η κυβέρνηση έχει χρηματοδο-
τήσει δύο προγράμματα εγγύησης δανείων, που δυνητικά θα 
οδηγήσει στη δημιουργία νέων τραπεζικών δανείων αξίας 
περίπου 9 δισ. ευρώ. Τέλος, οι τράπεζες έχουν προσφέρει τη 
δυνατότητα αναστολής πληρωμών δανείων μέχρι το τέλος 
του 2020 στους επιχειρηματικούς τομείς που έχουν πληγεί 
περισσότερο, καθώς και τη δυνατότητα άντλησης των εγκε-
κριμένων πιστωτικών ορίων τους. Μην υποτιμάτε καθόλου 
πόσο δύσκολο είναι για τις τράπεζες να επιλέξουν ποιες επιχει-
ρήσεις θα είναι οι βιώσιμες στη μετα-Covid εποχή, καθώς και 
πόσο δύσκολο είναι να προχωρήσουν σε δανειοδότηση μέσα 
σε κλίμα έντονης οικονομικής συρρίκνωσης».

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της Περιφέρειας Αττικής στον το-
μέα της ανακύκλωσης και το πρόγραμμα της για την ενίσχυση 
των δήμων με τον απαραίτητο εξοπλισμό καθώς και οι αλλα-
γές που προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος για τη μείωση 
της χρήσης πλαστικών, βρέθηκαν στο επίκεντρο εκδήλωσης 
στο δημοτικό κολυμβητήριο Λυκόβρυσης, σημειώνει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ.
Στην εκδήλωση ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης 
και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζη-
δάκης, ανέπτυξαν τους βασικούς άξονες των προγραμμάτων 
και των δράσεών τους, για τη μείωσης του όγκου των σκου-
πιδιών.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Δήμος Λυκό-
βρυσης- Πεύκης και ο Συνδέσμος Δήμων για την Προστασία 
και Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ), ο Γ. Πατούλης παρέ-
δωσε στον δήμαρχο Τάσο Μαυρίδη ένα σύγχρονο απορ-
ριμματοφόρο συλλογής βιοαποβλήτων, καφέ κάδους, κυτία 

ανακύκλωσης εσωτερικού χώρου, οργανικό λίπασμα που 
έχει παραχθεί από τη συλλογή των βιοαποβλήτων, καθώς και 
σακούλες σκουπιδιών από την ανακύκλωση πλαστικού. 
Ο περιφερειάρχης προανήγγειλε ενίσχυση των δήμων με 
επιπλέον απορριμματοφόρα συλλογής βιοαποβλήτων και 
κάδων. Ανέφερε ότι μέχρι τώρα έχουν παραδοθεί 80 απορ-
ριμματοφόρα και 10 χιλιάδες καφέ κάδοι, ενώ μέχρι τέλος του 
έτους αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προμή-
θειας 100 επιπλέον απορριμματοφόρων και 40 χιλιάδων καφέ 
κάδων.  
«Με τη στενή συνεργασία μας με τον υπουργό Κ. Χατζηδάκη 
και τους 66 δήμους της Αττικής φιλοδοξούμε να γίνει η ανα-
κύκλωση καθημερινή συνήθεια των πολιτών» σημείωσε ο Γ. 
Πατούλης.
Στις τοποθετήσεις τους ο υπουργός Κ. Χατζηδάκης, ο δήμαρ-
χος Τ. Μαυρίδης και ο πρόεδρος του ΣΠΑΠ Β. Σιώμος, εξέφρα-
σαν τη βεβαιότητα ότι η συνεργασία Υπουργείου, Περιφέρειας 

και Δήμων θα φέρει θετικά αποτελέσματα τόσο στο ζήτημα 
της ανακύκλωσης όσο και στον τρόπο ευαισθητοποίησης των 
πολιτών. 
Ο υπουργός εξήρε τις ενέργειες του περιφερειάρχη και του 
δήμαρχου για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και επισήμανε 
ότι είναι στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, η 
προώθηση του καφέ κάδου, «που είναι ένα καινούργιο ρεύμα 
για τα οργανικά, για τα τρόφιμα ουσιαστικά, βοηθάει πάρα 
πολύ στην προώθηση της ανακύκλωσης και στόχος μας είναι 
μέχρι το τέλος του 2022 να έχει καλυφθεί η χώρα συνολικά». 
«Το γεγονός ότι η Περιφέρεια Αττικής στην οποία μένει το 40% 
του πληθυσμού, έχει στηρίξει και στηρίζει κάθε μέρα αυτό το 
πρόγραμμα, διευκολύνει πάρα πολύ την προσπάθειά μας» 
είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός.
Στην εκδήλωση έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην ανακύκλωση 
πλαστικών ενώ προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ «PLASTIC FREE 
ARCHIPELAGO». 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ: ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΞΕΤΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
ΣΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΟΣΑ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ
Σε μια προσπάθεια να βοηθήσουν αυτούς που χρειάζονται χρόνο για να ανταποκριθούν σε υποχρεώσεις προ πανδημίας

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΚΑΙ Γ. ΠΑΤΟΥΛΗ 
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Το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες να εισέλθει 
σε ένα βιώσιμο και αναπτυξιακό κύκλο με την εφαρμο-
γή της πολιτικής της και την αξιοποίηση των κοινοτικών 
κονδυλίων μετά το τέλος της υγειονομικής κρίσης που έχει 
πλήξει την παγκόσμια και κατ’επέκταση και την ελληνική 
οικονομία, έδωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος 
Σταϊκούρας, από το βήμα του συνεδρίου του Εκόνομιστ, 
σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της πανδημίας στην ελλη-
νική οικονομία ο κ. Σταϊκούρας επισήμανε ότι με βάση τα 
προσωρινά διαθέσιμα στοιχεία, το πρώτο εξάμηνο του 
έτους, η ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 7,9%, 
όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος συρρίκνωσης στην ευρω-
ζώνη ήταν 9%, και ειδικότερα στην Πορτογαλία 9,3%, 
στην Ιταλία 11,7%, στη Γαλλία 12,3% και στην Ισπανία 
13,1%. Όπως τόνισε οι αντοχές της ελληνικής οικονομίας 
είναι αποτέλεσμα της έγκαιρης λήψης από την κυβέρνη-
ση ενός συνεκτικού πλέγματος στοχευμένων μέτρων και 
παρεμβάσεων, αξιοποιώντας την υφιστάμενη δημοσιονο-

μική ευελιξία.
Ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι υλοποιήθηκαν 
δημοσιονομικά και μη μέτρα, για να προστατευθεί η αν-
θρώπινη ζωή και η δημόσια υγεία, καθώς και η στήριξη 
των νοικοκυριών και επιχειρήσεων, μέτρα που η συνολι-
κή τους αξία αναμένεται να φτάσει ή και να υπερβεί τα 24 
δισ. ευρώ.
Ο κ. Σταϊκούρας επισήμανε ότι τα ταμειακά διαθέσιμα 
έχουν ενισχυθεί σημαντικά τον τελευταίο χρόνο, μέσα από 
έξι επιτυχημένες εκδόσεις χρέους, συνολικού ύψους 14 
δισ. ευρώ, δίνοντας έμφαση στην πιο πρόσφατη έκδοση 
10ετούς ομολόγου, με το χαμηλότερο - ιστορικά - κό-
στος δανεισμού της χώρας. Ταμειακά διαθέσιμα, σήμερα 
ύψους 37,8 δισ., που αναμένεται να τονωθούν περαιτέ-
ρω, με την αξιοποίηση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών 
χρηματοοικονομικών εργαλείων.
Ο υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε και στην υλοποί-
ηση σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών που προχώρη-
σαν τους τελευταίους έξι μήνες. Αναφέρθηκε επιγραμματι-

κά μεταξύ άλλων στην ψήφιση και υλοποίηση με επιτυχία, 
προγράμματος στήριξης δανειοληπτών που επλήγησαν 
από την κρίση του κορωνοϊού, στην αναβάθμιση και 
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαίσιου για την εταιρική 
διακυβέρνηση και την κεφαλαιαγορά, τη προώθηση του 
πρόγραμματος αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας 
(όπως το Ελληνικό κλπ) και στη δρομολόγηση σχεδίων 
ενίσχυσης της βιωσιμότητας εταιρειών, όπως είναι η 
ΕΛΒΟ, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, η ΕΑΒ και η ΛΑΡΚΟ.
Ο κ. Σταϊκούρας επισήμανε όμως χαρακτηριστικά ότι «δεν 
πανηγυρίζουμε καθώς γνωρίζουμε ότι οι εθνικές, κοι-
νωνικές και οικονομικές προκλήσεις είναι μπροστά μας», 
δίνοντας έμφαση στη βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων 
ευρωπαϊκών κονδυλίων, με την υλοποίηση του Εθνικού 
Αναπτυξιακού Σχεδίου. Ενός σχεδίου, που όπως τόνισε, 
θα αποτελέσει το εφαλτήριο για τον αναπροσανατολισμό 
της ελληνικής οικονομίας προς ένα νέο παραγωγικό και 
αναπτυξιακό πρότυπο, ώστε να επιτύχουμε υψηλή, βιώ-
σιμη, έξυπνη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη.

Θα απαλλαγούν από την εισφορά αλληλεγγύης με την 
εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2021, τα 
εισοδήματα από ενοίκια και μερίσματα τα οποία εισπράτ-
τονται στη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Αυτό –σύμφω-
να με το ΑΠΕ- ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος 
Σταϊκούρας, προσθέτοντας πως για τις αποδοχές από 
μισθούς στον ιδιωτικό τομέα -οι οποίες απαλλάσσονται 
το 2021 από την εισφορά αλληλεγγύης- η κατάργηση θα 
ισχύσει και θα αποτυπωθεί στα εκκαθαριστικά μισθοδο-
σίας από τον Ιανουάριο του επομένου έτους. Αντίθετα, 
για τις υπόλοιπες κατηγορίες εισοδημάτων, μεταξύ των 

οποίων κεφάλαιο και υπεραξία κεφαλαίου, η κατάργηση 
θα ισχύσει επί των εισοδημάτων του 2020, η οποία θα 
αποτυπωθεί στις φορολογικές δηλώσεις του 2021. Κατά 
συνέπεια, στη συγκεκριμένη περίπτωση το όφελος θα 
υπάρξει με τα εκκαθαριστικά το επόμενο καλοκαίρι.
Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ και ερωτηθείς εάν η 
κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης θα αποκτήσει μό-
νιμα χαρακτηριστικά, εκτίμησε ότι και το 2022 θα υπάρξει 
δημοσιονομική ευελιξία, διαχωρίζοντας ωστόσο τη δημο-
σιονομική ευελιξία από τη δημοσιονομική χαλαρότητα. 
Επανέλαβε δε, τη βούληση της κυβέρνησης για μόνιμες 

μειώσεις φόρων και εισφορών «όταν κλείσει η παρένθεση 
της πανδημίας σε συνάρτηση με τα δημοσιονομικά περι-
θώρια».
Τέλος, παρέθεσε τις μόνιμες ελαφρύνσεις που υλοποίησε η 
κυβέρνηση πριν αρχίσει η πανδημία, λέγοντας ότι εφέτος 
ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων για τα εισοδή-
ματα του 2019 είναι 1,5 δισ. ευρώ, έναντι 3,5 δισ. ευρώ 
για τα εισοδήματα του 2018. Και σημείωσε ότι στο μεσο-
διάστημα μειώθηκε ο φορολογικός συντελεστής από το 
29% στο 24%, ενώ παράλληλα μειώθηκε ή μηδενίστηκε 
και η προκαταβολή φόρου.

Πτώση σημείωσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο τζίρος στη 
συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων της χώρας 
που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών το 
β’ τρίμηνο εφέτος, καθώς επλήγησαν σημαντικά από την 
πανδημία. Με πλέον χαρακτηριστικό ότι το καίριο πλήγμα 
δέχθηκε η διαφήμιση, ενώ μεγάλη αύξηση του τζίρου εί-
χαν οι υπηρεσίες καθαριότητας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι δείκτες κύκλου 
εργασιών μειώθηκαν σε: Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 

(30%), Εκδοτικές δραστηριότητες (17,5%), Νομικές και 
λογιστικές δραστηριότητες (15,3%), ‘Αλλες επαγγελματι-
κές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (14,2%), 
Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή 
υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήρι-
ξης προς τις επιχειρήσεις (11,8%), Δραστηριότητες παρο-
χής προστασίας και έρευνας (9,6%), Δραστηριότητες πα-
ροχής συμβουλών διαχείρισης (6,9%), Τηλεπικοινωνίες 
(4%), Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας (3,6%), 

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότη-
τες (3,4%), Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηρι-
ότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (2,9%) 
και Δραστηριότητες απασχόλησης (0,1%). Στον αντίποδα, 
ο τζίρος κινήθηκε ανοδικά σε: Δραστηριότητες καθαρι-
σμού (12,4%), Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε 
κτήρια και εξωτερικούς χώρους (4,6%) και Ταχυδρομικές 
και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (0,4%). 

ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΥΚΛΟ
Στα 37,8 δισ. ευρώ τα ταμειακά της διαθέσιμα  

ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 
2021, ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ 
Και μερίσματα που εισπράττονται στη διάρκεια του 2020

ΠΤΩΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΕ Ο ΤΖΙΡΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών στο β’ τρίμηνο του 2020  





 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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«ΨΑΛΙΔΙ» ΣΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ

 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ   1-21-23                                            16/09/2020

Τη δυνατότητα μείωσης στο 50% της δόσης για όσα δά-
νεια τέθηκαν σε αναστολή λόγω COVID-19 εξετάζουν οι 
τράπεζες. Πρόκειται για δάνεια ύψους 20 δισ. ευρώ, τα 
οποία έχουν μπει σε μορατόριουμ από τις τράπεζες με 
αναστολή καταβολής της δόσης για όλο το 2020.
Την πρόθεση των τραπεζών «να βοηθήσουν αυτούς 
που χρειάζονται χρόνο για να ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους στα προ πανδημίας επίπεδα» προα-
νήγγειλε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας 
Παύλος Μυλωνάς μιλώντας χθες στο πλαίσιο του συ-
νεδρίου του Economist. Όπως δήλωσε ο κ. Μυλωνάς, 
«το τέλος της αναστολής πληρωμών μπορεί να οδηγή-
σει τον δανειολήπτη σε αδιέξοδο, όταν ξαφνικά η δόση 
του δανείου του επανέλθει από μηδέν στο πλήρες ποσό 
της - κάτι που για κάποιους δανειολήπτες μπορεί να 
αποδειχθεί δυσβάστακτο». Για τον λόγο αυτό «είμαστε 
σε συζητήσεις με τις εποπτικές αρχές για τη δυνατότητα 
σταδιακής επιστροφής στα κανονικά ποσά των δόσεων, 
όπως κάναμε και στην περίπτωση της εφαρμογής της 
αναστολής πληρωμών, ζητώντας για παράδειγμα από 
τους δανειολήπτες το 50% της δόσης για το έτος 2021», 
υπογράμμισε ο κ. Μυλωνάς.
Μια τέτοια πρωτοβουλία θα βοηθούσε τόσο τις επιχει-
ρήσεις και τα νοικοκυριά όσο και τις ίδιες τις τράπεζες, οι 
οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με τον κίνδυνο δημιουρ-
γίας μιας νέας γενιάς κόκκινων δανείων. Σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις της ΤτΕ, τα νέα κόκκινα δάνεια που θα αφήσει 
πίσω της η πανδημία υπολογίζονται σε 10 δισ. ευρώ και 
μέσω της σταδιακής επανόδου τους στα επίπεδα της προ 
COVID-19 εποχής τα νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα 
είναι ουσιαστικά ένα υποσύνολο των συνολικών οφειλε-
τών που έχουν ζητήσει αναστολή πληρωμών.
Όπως επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ, «τα 
νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (ΝΡΕς) θα μπορού-
σαν να αντιμετωπιστούν μέσω μιας επιπλέον τιτλοποί-
ησης (πώλήσης) χαρτοφυλακίου δανείου μεσαίου με-
γέθους από καθεμία από τις συστημικές τράπεζες». Με 
δεδομένη την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην αγορά 
αυτή μέχρι σήμερα, μια τέτοια κίνηση δεν θα είναι ιδι-
αίτερη δύσκολή, εκτίμησε ο επικεφαλής της ΕΤΕ, «έστω 
ία αν αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα “Ηρακλής” θα 
πρέπει να αυξηθεί αντίστοιχα για να καλύψει αυτό το 
ενδεχόμενο».
Να σημειωθεί ότι όλοι οι συνεπείς δανειολήπτες που 
επηρεάστηκαν από τους περιορισμούς κίνησης στο 

πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας δικαιούνταν 
αναστολή πληρωμών και, σύμφωνα με τον κ. Μυλω-
νά, ήταν θετική έκπληξη το «πόσο λίγοι τελικά, από τα 
εξυπηρετούμενα δάνεια συνολικού ύψους περίπου 105 
δισ. ευρώ, ζήτησαν την ένταξη στο συγκεκριμένο μέτρο. 
Το τρέχον υπόλοιπο των ΝΡΕς μειώθηκε σε περίπου 60 
δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου, από το υψηλό επίπεδο των 
περίπου 110 δισ. ευρώ που ήταν κατά την έναρξη της 
κρίσης».
Με δεδομένο ότι η πτώση του τζίρου αναμένεται να φτά-
σει στα 50 δισ. ευρώ λόγω της συρρίκνωσης του ΑΕΠ 
κατά 7,5% το 2020, ο επικεφαλής της ΕΤΕ προσδιόρισε 
το έλλειμμα ρευστότητας που υπάρχει στην οικονομία 
στα 30 δισ. ευρώ. Η δέσμη μέτρων για τη στήριξη των 
επιχειρήσεων και της απασχόλησης θα προσθέσουν 12 
δισ. ευρώ στον επιχειρηματικό τομέα, ενώ η ρευστότη-
τα που θα διοχετευθεί συνολικά και από τις τράπεζες θα 
οδηγήσει στη δημιουργία νέων τραπεζικών χορηγήσε-
ων αξίας περίπου 9 δισ. ευρώ.
«Οι προσπάθειες αυτές φαίνεται ότι ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, 
προσφέροντας έτσι μια γέφυρα προς ένα περισσότερο 
ευοίωνο και υγιέστερο 2021, υπό την προϋπόθεση ότι 
τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν προς επιχειρήσεις που 
πραγματικά χρειάζονται τη στήριξη στη ρευστότητά 
τους, στον βαθμό που δεν υπάρχουν περιθώρια για 
εσφαλμένη κατανομή πόρων», σημείωσε ο κ. Μυλωνάς.

Συνέχεια στην Σελ .24

ΑΔΗΛΩΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: ΤΑ 
ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ 
ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

 ΤΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ   1-21-24-33                                 16/09/2020

Αδειάζει η κλεψύδρα για την αποκάλυψη των «ξεχα-
σμένων» τετραγωνικών μέτρων στους δήμους, με 
τους ιδιοκτήτες ακινήτων να έχουν επιδοθεί σε έναν 
αγώνα ταχύτητας προκειμένου να προλάβουν την 
προθεσμία της 30ής Σεπτεμβρίου και να αποφύγουν 
αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών τελών και πρόστι-
μα.
Αντιμέτωποι με τον χρόνο βρίσκονται κυρίως οι ιδι-
οκτήτες που προχωρούν στην τακτοποίηση ημιυπαί-
θριων ή αυθαίρετων χώρων καθώς μέσα σε 15 ημέ-
ρες θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ρύθμιση των 
συγκεκριμένων χώρων και παράλληλα να έχουν δη-
λωθεί στους δήμους ή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
της ΚΕΔΕ. Επίσης όσοι έχουν αλλαγές στη χρήση των 
ακινήτων τους, π,χ. από επαγγελματική στέγη σε κα-
τοικία ή το αντίθετο, θα πρέπει να βιαστούν και να 

επισκεφθούν τον δήμο τους καθώς η μεταβολή αυτή 
δεν μπορεί να δηλωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρ-
μα. Το ίδιο ισχύει και για την αλλαγή δικαιώματος επί 
του ακινήτου, ενώ μόνο στον δήμο θα βγάλουν άκρη 
οι ιδιοκτήτες ακινήτων τα οποία βρίσκονται σε καθε-
στώς απαλλοτρίωσης.
Μέχρι στιγμής έχουν αποκαλυφθεί περίπου 38,5 
εκατομμύρια «κρυμμένα» τετραγωνικά μέτρα, μια 
έκταση αντίστοιχη εκείνης του Δήμου Αθηναίων, ενώ 
εκτιμάται ότι συνολικά τα τετραγωνικά μέτρα που θα 
δηλωθούν από τους ιδιοκτήτες ακινήτων στους δή-
μους θα αγγίξουν τα 50 εκατομμύρια. Οι δηλώσεις 
που έχουν υποβληθεί ήδη στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ 
υπερβαίνουν ης 1.850.000 και τα έξτρα έσοδα που 
θα μπουν στα ταμεία των δήμων υπολογίζονται μέ-
χρι στιγμής στα 80 εκατ. ευρώ.
Τα κλειδιά
 Στην τελική ευθεία λίγες ημέρες πριν από την εκ-
πνοή της προθεσμίας, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που 
σπεύδουν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τη 
δήλωση των ξεχασμένων τετραγωνικών στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα https://tetragonika.govapp.
gr/ θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οκτώ κλειδιά 
που ξεκλειδώνουν τη δήλωση: 
1. Βοηθητικοί χώροι με κοινόχρηστο ρολόι. Όσοι 
ιδιοκτήτες κατέχουν βοηθητικούς χώρους σε πολυ-
κατοικίες, όπως υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες, που 
ρευματοδοτούνται από κοινόχρηστα ρολόγια, έχουν 
πλέον τη δυνατότητα να δηλώσουν και τους χώρους 
αυτούς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ ως 
ηλεκτροδοτούμενους.
2. Διαφορές τετραγωνικών στο Ε9.
Όσοι έχουν εντοπίσει λάθη ή παραλείψεις στην επι-
φάνεια των ακινήτων που έχουν δηλωθεί στο Ε9, 
αυτή την περίοδο δεν μπορούν να προχωρήσουν 
σε διορθώσεις καθώς είναι κλειστή η εφαρμογή της 
ΑΑΔΕ ενόψει της έκδοσης των εκκαθαριστικών του 
ΕΝΦΙΑ. Αυτό όμως δεν επηρεάζει τις διορθώσεις των 
τετραγωνικών στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ ή στους 
δήμους
3. Ημιυπαίθριοι. Οι τακτοποιημένοι ημιυπαίθριοι χώ-
ροι προστίθενται στην επιφάνεια των κύριων χώρων 
των χτισμάτων.
4. Οικόπεδα εντός σχεδίου και εντός οικισμού. Δη-
λώνονται στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ ή στον δήμο, 
καθώς επιβαρύνονται με ΤΑΠ.
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5. Κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Τα χτί-
σματα των οποίων έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση 
οποτεδήποτε στο παρελθόν όχι λόγω οφειλών αλλά 
επειδή δεν χρησιμοποιούνται, θα πρέπει να δηλω-
θούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Μόνο έτσι οι 
ιδιοκτήτες θα γλιτώσουν από αναδρομικά δημοτικά 
τέλη. Επίσης για τους ιδιοκτήτες ακινήτων τα οποία 
ποτέ δεν ηλεκτροδοτήθηκαν, αν τα δηλώσουν για 
πρώτη φορά στους δήμους μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας, ισχύει πλήρης απαλλαγή από όλους 
τους δημοτικούς φόρους.
6. Κτίσματα εκτός σχεδίου. Θα πρέπει να δηλωθεί η 
πραγματική τους επιφάνεια.
7. Πάρκινγκ σε πιλοτές. Δηλώνονται ως ανοιχτά 
πάρκινγκ, δηλαδή επιφάνεια του ακινήτου, αν είναι 
ιδιωτικές, ενώ δεν δηλώνονται αν είναι κοινόχρηστοι 
χώροι.
8. «Αέρας». Ο «αέρας» που αναφέρεται στο συμβό-
λαιο μιας οριζόντιας σύστασης ως δικαίωμα υψούν 
δηλώνεται ως μη ηλεκτροδοτούμενο.
Σημειώνεται ότι η δήλωση διόρθωσης των τετραγω-
νικών που υποβάλλεται είτε στην ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα είτε στους δήμους δεν συνεπάγεται αυτόματη 
μεταβολή του εμβαδού του ακινήτου στο αρχείο του 
ΔΕΔΔΗΕ. Θα ακολουθήσει επεξεργασία της δήλωσης 
αλλά και προσαρμογή των δηλούμενων εμβαδών 
από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου. Τα δημοτικά 
τέλη και ο ΤΑΠ θα επιβληθούν πάνω στις νέες επιφά-
νειες των ακινήτων αναδρομικά από την 1η Ιανουα-
ρίου 2020.
• Αλλάζει το σκηνικό για την τακτοποίηση αυ-
θαιρέτων από την 1η Οκτωβρίου 2020.
Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει, πρώτον, πως οι ιδιο-
κτήτες αυθαιρέτων με μεγάλες αυθαιρεσίες (αυτά 
που ανήκουν στη λεγάμενη κατηγορία 5) έχουν στη 
διάθεσή τους μόνο δύο εβδομάδες να ξεκινήσουν 
τη διαδικασία πληρώντας το σχετικό παράβολο και, 
δεύτερον, οι ιδιοκτήτες ακινήτων με μικρότερες αυ-
θαιρεσίες έχουν ένα ακόμη περιθώριο έξι χρόνων 
(μέχρι τέλους Μαρτίου 2026) να τα τακτοποιήσουν, 
καταβάλλοντας όμως μεγαλύτερα πρόστιμα.
Όπως προκύπτει, σε δυσκολότερη θέση είναι οι ιδι-
οκτήτες αυθαιρέτων που ανήκουν στη λεγόμενη κα-
τηγορία 5 (πρόκειται για τα αυθαίρετα που δεν έχουν 
οικοδομική άδεια ή έχουν υπέρβαση - τουλάχιστον 
- κατά 40% στην κάλυψη και τη δόμηση ή καθ’ ύψος 
πάνω από 20%), για τους οποίους ο χρόνος κυλά-
ει αντίστροφα. Γι αυτά τα αυθαίρετα, μετά την 1η 
Οκτωβρίου, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα - κατά 

το υπουργείο Περιβάλλοντος -τακτοποίησης. Επι-
πλέον, όσοι διαθέτουν τέτοιου είδους αυθαίρετα στις 
λεγάμενες «οικιστικές πυκνώσεις», δηλαδή σε δάση 
και δασικές εκτάσεις, δεν μπορούν να προχωρήσουν 
αυτή τη στιγμή στη διαδικασία τακτοποίησης. Γι αυ-
τούς, κατά το υπουργείο, θα υπάρξει ειδική μέριμνα 
μετά την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών.
Στο μεταξύ, όσοι από τους ιδιοκτήτες έχουν αυθαίρε-
τα με μεγάλες αυθαιρεσίες εκτός «οικιστικών πυκνώ-
σεων» και πληρώσουν το προβλεπόμενο παράβολο 
(που κυμαίνεται από 250 έως 10.000 ευρώ ανάλογα 
τα τετραγωνικά μέτρα) μπορούν να κάνουν χρήση 
των ευνοϊκών ρυθμίσεων που προβλέπονται από τον 
ισχύοντα νόμο: δυνατότητα εξόφλησης σε 100 δόσεις 
των προστίμων, μείωση κατά 20% σε όσους ιδιοκτή-
τες πληρώσουν εφάπαξ το πρόστιμο και κατά 10% σε 
όσους καταβάλουν το 30% του προστίμου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ... ΛΗΞΗΣ. Και με τα έως τώρα 
στοιχεία μιλάμε για ένα πρόβλημα που αγγίζει πάνω 
από μισό εκατομμύριο ιδιοκτήτες (με τον πραγματι-
κό αριθμό να είναι πολύ μεγαλύτερος). Κι αυτό διότι 
σήμερα, τα παντελώς αυθαίρετα χτίσματα που έχουν 
δηλωθεί ανέρχονται, σύμφωνα με τα τελευταία 
στοιχεία του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας, σε 
557.470 (με τον συνολικό αριθμό δηλώσεων κτιρίων 
με αυθαιρεσίες να ανέρχεται σε 1.642.000).
Επιπλέον, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί πως όλα τα τα-
κτοποιημένα αυθαίρετα χτίσματα που ανήκουν στη 
λεγάμενη κατηγορία 5 έχουν ημερομηνία... λήξης. Τι 
σημαίνει αυτό; Σημαίνει πως θα ανήκουν στους ιδιο-
κτήτες τους (που πλήρωσαν ή έχουν προγραμματίσει 
να πληρώσουν το σχετικό πρόστιμο) για 30 χρόνια 
και μετά θα κατεδαφίζονται..
Έως τώρα οι ιδιοκτήτες χτισμάτων με μεγάλες αυ-
θαιρεσίες ήξεραν πως τα αυθαίρετά τους τακτοποι-
ούνταν προσωρινά για 30 χρόνια, και στη συνέχεια, 
με την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού 
στην περιοχή όπου βρίσκονται (με τη δημιουργία 
ζωνών υποδοχής συντελεστή δόμησης) και την αγο-
ρά από πλευράς των αυθαιρετούχων του συντελεστή 
δόμησης που τους «λείπει», θα εξαιρούνταν οριστικά 
από την κατεδάφιση.
Και γιατί τώρα έχουν ημερομηνία... λήξης; Επειδή 
σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται με το νομοσχέδιο 
για τον «εκσυγχρονισμό της χωροταξικής και πολεο-
δομικής νομοθεσίας», που αναμένεται να κατατεθεί 
στη Βουλή τον ερχόμενο μήνα, αποκλείεται κάθε 
νομιμοποίηση αυθαίρετων μέσω της μεταφοράς του 
συντελεστή δόμησης. Όπως λένε από το υπουργείο 

Περιβάλλοντος, για το θέμα αναζητείται νέα λύση για 
να μη μείνουν μετέωροι οι ιδιοκτήτες.
ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ. Όπως προαναφέρθη-
κε, για τα αυθαίρετα με μικρότερες παραβάσεις, όσοι 
ιδιοκτήτες επιλέξουν να προχωρήσουν με βάση το 
νέο καθεστώς που θα ισχύσει, θα έχουν περιθώριο 
να τα τακτοποιήσουν έως το τέλος Μαρτίου 2026.
Αυτό το χρονικό περιθώριο ωστόσο δεν σημαίνει 
πως πρόκειται για νέα παράταση. Κι αυτό διότι με το 
νέο καθεστώς θεσπίζονται νέα κλιμακωτά πρόστιμα 
τα οποία θα υπολογίζονται ανάλογα με τον χρόνο 
τακτοποίησής τους και σύνδεσης - εφαρμογής με την 
Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.
Τα νέα πρόστιμα 
Από την 1 η Οκτωβρίου το ειδικό πρόστιμο αυξάνε-
ται:
1) Κατά 10% αν η αυθαίρετη κατασκευή βρίσκεται σε 
περιοχές προστασίας για τις οποίες έχουν εκδοθεί και 
ισχύουν Προεδρικά Διατάγματα
2) Κατά 20% αν η αυθαίρετη κατασκευή υπαχθεί στο 
νέο καθεστώς από την 1η Οκτωβρίου 2020 μέχρι τις 
30 Σεπτεμβρίου 2021
3) Κατά 25% αν υπαχθεί από την 1η Οκτωβρίου 2021 
μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022
4) Κατά 30% αν υπαχθεί από την 1η Οκτωβρίου 2022 
μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2023
5) Κατά 35% αν υπαχθεί από την 1η Οκτωβρίου 2023 
μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2024
6) Κατά 40% αν υπαχθεί από την 1η Οκτωβρίου 2024 
μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026.


