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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 
Κωστής Χατζηδάκης: 7 πράσινες δράσεις προς χρηματοδότηση από 
το Ταμείο Ανάκαμψης
Σελ 3
ΣτΕ- Ολομέλεια: Συνέχιση του διαγωνισμό για την άδεια του καζίνο 
στο Ελληνικό χωρίς την Hard Rock - Άδ. Γεωργιάδης: Η καλύτερη 
απάντηση σε όσους είχαν σπεύσει να αμφισβητήσουν τη διαδικασία 
Σελ 4
Κ. Χατζηδάκης: Ελεύθερος ανταγωνισμός στις ανανεώσιμες πηγές. 
Ναι στις ΑΠΕ, ναι και στις χαμηλότερες τιμές   
Σελ 5 
Ευρωπαϊκό ρεκόρ παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις ανανε-
ώσιμες πηγές την περασμένη εβδομάδα είχε η Ελλάδα 
Σελ 6 
Χρήστος Σταϊκούρας: Στροφή της οικονομίας προς ένα νέο έξυπνο 
και κοινωνικά δίκαιο αναπτυξιακό μοντέλο
Σελ 7 
Κυριάκος Πιερρακάκης: «Διεθνώς καινοτόμα προσέγγιση για το 
δίκτυο 5G»
Σελ 8 
Κ. Καραμανλής: «Η επόμενη γενιά των έργων θα είναι τα σιδηροδρο-
μικά» - Τον Απρίλιο του 2023 έτοιμο το μετρό
Σελ 9 
Οι προκλήσεις της ηλεκτροκίνησης των οχημάτων
Σελ 10 
Εντός χρονοδιαγραμμάτων οι επενδύσεις σε αεροδρόμια, λιμάνι και 
σιδηρόδρομο, παρά τον κορωνοϊό αναφέρθηκε στο  Thessaloniki 
Helexpo Forum
Σελ 11 και 12
Άλλες 100.000 επιχειρήσεις στην επιστρεπτέα προκαταβολή, είπε ο 
υπ. Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας
Σελ 12
Thessaloniki Helexpo Forum: Τι θα γινόταν αν η συνεισφορά της βιο-
μηχανίας στο ΑΕΠ έφτανε στην επόμενη πενταετία στο 12% από 8%;   
Σελ 13
Άδ. Γεωργιάδης: Η βιομηχανία στην Ελλάδα απαλλάσσεται από ένα 
τεράστιο διοικητικό βάρος 
Σελ 14 
Προσθήκη Υποπρογράμματος 4 στη Δράση «Επιχειρηματική Χρη-
ματοδότηση –ΤΕΠΙΧ ΙΙ». 
Σελ 15 
Γ. Πατούλης: Σχεδιασμός για μετεξέλιξη της Περιφέρειας Αττικής σε 
«ευφυή» και αξιοποίηση έξυπνων εφαρμογών για την ασφάλεια και 
την πρόληψη
Σελ 16 και 17 
Οι τουριστικές επιχειρήσεις λειτούργησαν εφέτος με «ηρωικό τρόπο» 
τηρώντας ευλαβικά τα υγειονομικά πρωτόκολλα - Το «στοίχημα» 
πλέον αφορά το 2021
Σελ 17
Ξεκινάει 6 Οκτωβρίου η δράση: «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγη-
σαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα»   
Σελ 18
Σε πορτοκαλί συναγερμό η Αττική. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Ν. 
Χαρδαλιάς. 
Σελ 19 
Δέσμη αποζημιώσεων φυσικών και νομικών προσώπων, νοικοκυ-
ριών και επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον «Ιανό», ανακοίνωσε 
το υπουργείο Οικονομικών
Σελ 20 
Τεράστιες καταστροφές από τον «Ιανό»
Σελ 22
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνοδικτυ-
ακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών για τη θαλάσσια 
οικονομία
Σελ 3 
Προσεχώς
Σελ 23,24
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου
Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Τα προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης σε κα-
τοικίες και λοιπά κτίρια, οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις και 
δράσεις για τις ΑΠΕ, η ηλεκτροκίνηση, οι δράσεις για την 
προστασία της Φύσης, η απολιγνιτοποίηση, η χωροτα-
ξία σε συνδυασμό με τη βιώσιμη ανάπτυξη και διαχεί-
ριση των στερεών και υγρών αποβλήτων, είναι οι επτά 
άξονες στους οποίους κατανέμονται τα έργα που έχει 
προτείνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για 
να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, επεσή-
μανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής 
Χατζηδάκης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Μιλώντας χθες στο συνέδριο Olympia Forum που πραγ-
ματοποιήθηκε διαδικτυακά, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε 
ότι πάνω από το 30% των συνολικών κεφαλαίων του 
Ταμείου Ανάκαμψης, πρέπει να διοχετευθεί σε δράσεις 
πράσινης ανάπτυξης, και υπενθύμισε πως η προθεσμία 
για την δέσμευση των κονδυλίων είναι τρία χρόνια, ενώ 
στο ΕΣΠΑ επτά. «Πρέπει δηλαδή να τρέξουμε μια κούρ-
σα 5 χιλιομέτρων με τον ρυθμό ενός δρομέα…400 μέ-
τρων», είπε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός εξειδίκευσε τα μέτρα ως εξής: 
1.Κύμα Ανακαινίσεων: Στο επίκεντρο βρίσκεται το 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ» που είναι πολύ μεγαλύτε-
ρο σε προϋπολογισμό και ένταση ενισχύσεων σε σχέση 
με αντίστοιχα προγράμματα του παρελθόντος. «Το πρό-
γραμμα αυτό θα είναι μακράν το μεγαλύτερο του Τα-
μείου Ανάκαμψης όσον αφορά τουλάχιστον το δικό μας 
υπουργείο, και θα αφορά, όχι μόνο τα νοικοκυριά, αλλά 
και τις επιχειρήσεις, τον τουρισμό, τη βιομηχανία, τα 
δημόσια κτίρια. Το νέο πρόγραμμα δεν θα έχει εξάλλου 
μόνο τη διάσταση της εξοικονόμησης, αλλά και αυτή της 
ενεργειακής αυτονομίας, μέσα από την παραγωγή και 
αποθήκευση ενέργειας (φωτοβολταϊκά στις στέγες) και 
την διαχείριση της ενέργειας με «έξυπνα» συστήματα», 
είπε ο υπουργός.
2. Ηλεκτρικές Διασυνδέσεις και ΑΠΕ, που οδηγούν 
στην δραστική μείωση των ΥΚΩ για την ηλεκτροδότηση 
των μη διασυνδεδεμένων νησιών, βελτιώνουν το πε-
ριβαλλοντικό αποτύπωμα των νησιών και επιτρέπουν 
την αξιοποίηση του δυναμικού των ΑΠΕ που διαθέτουν. 

«Έχει προβλεφθεί μια σειρά συνδέσεων με νησιωτικές 
περιοχές, στο βαθμό που αυτές δεν καλύπτονται από 
κονδύλια του ΕΣΠΑ, ενώ εξετάζουμε και το ενδεχόμενο 
ένταξης δικτύων φυσικού αερίου στον προγραμματισμό 
μας», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης.
3. Ηλεκτροκίνηση: Μέσω του προγράμματος που 
«τρέχει», έχουν ήδη πωληθεί περί τα 6.000 οχήματα (το 
80% σχεδόν ηλεκτρικά ποδήλατα). Οι επιπλέον πόροι 
από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα διατεθούν για εγκατάστα-
ση υποδομών φόρτισης, στήριξη της επιχειρηματικότη-
τας στον τομέα παραγωγής μπαταριών και φορτιστών, 
ηλεκτροκίνηση στις δημόσιες μεταφορές (ηλεκτρικά λε-
ωφορεία) τα ταξί και τα οχήματα του τουριστικού τομέα.
4. Δράσεις για την Προστασία της Φύσης: Ανα-
βάθμιση των περιοχών Natura, καθώς και για την εκ-
πόνηση Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων, το μεγαλύτερο 
που θα έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα.  
5. Χωροταξία σε συνδυασμό με τη Βιώσιμη Ανά-
πτυξη: «Προχωράμε με την εκπόνηση των Τοπικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων σε όλη τη χώρα. Στοχεύουμε να 
καλύψουμε όλη τη χώρα σε ορίζοντα οκταετίας και τις 
τουριστικές περιοχές και τα νησιά τα επόμενα τέσσερα 
χρόνια», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.
6. Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων: 
«Έχουμε ως στόχο να δημοπρατήσουμε 17 Μονάδες 
Επεξεργασίας Αποβλήτων έως το τέλος του χρόνου. Με-
γάλα άλματα όμως πρέπει να κάνουμε και σε σχέση τη 
διαχείριση των υγρών αποβλήτων».
7. Απολιγνιτοποίηση: Το  masterplan για την απολι-
γνιτοποίηση θα τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση.
Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Χατζηδάκης υπο-
γράμμισε ότι πέρα από τα 19 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις 
που αναλογούν στην Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης, 
προβλέπονται και δάνεια ύψους 12,5 δισ. ευρώ με ευ-
νοϊκούς όρους. Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας έχει στραφεί προς όλους τους 
μεγάλους ελληνικούς ομίλους, και ιδιαίτερα τους ενερ-
γειακούς, ζητώντας τους ιδέες για πράσινες επενδύσεις 
που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν μέσω των 
δανείων αυτών.

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: 7 ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
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Η προθεσμία υποβολής περιλήψεων σχετικά με το 12ο Εθνικό 
Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας παρατείνεται μέχρι 
τις 15/10/2020, λόγω –όπως τονίζεται σε ανακοίνωση- της 
ιδιαίτερης κατάστασης των τελευταίων μηνών, αλλά και της 
παράκλησης αρκετών για μια μικρή παράταση. 
Επιπρόσθετα, έγινε γνωστό, ότι ανάλογα με τις συνθήκες, αν 
δεν είναι εφικτή η δια ζώσης πραγματοποίηση του συνεδρί-
ου, το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις ίδιες ημερομηνίες 
μέσω ηλεκτρονικών μέσων.
Το συνέδριο, που  θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 7 – 9 
Απριλίου 2021 στη Θεσσαλονίκη (στους χώρους του ΚΕΔΕΑ/
ΑΠΘ), διοργανώνει το Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής (ΙΗΤ) σε 
συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του 
ΑΠΘ, ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Πολυτεχνικής Σχολής.
Πληροφορίες: http://solarinstitute.gr/ 

Οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα θα βρεθούν στο επίκε-
ντρο του δεύτερου μέρους του 3rd InvestGR Forum 2020: Greece 
in the Pole Position, που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 8 
και 9 Οκτωβρίου 2020.
Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν πολιτικοί, CEOs εταιρειών, πα-
νεπιστημιακοί και ειδικοί, οι οποίοι θα συζητήσουν θέματα, όπως 
οι εμβληματικές επενδύσεις, η μετατροπή της κρίσης σε ευκαιρία, 
η νέα αφήγηση της χώρας και οι επενδύσεις στις υποδομές.
Το 3rd InvestGR Forum 2020: Greece in the Pole Position οργα-
νώνεται από την Public Affairs and Networks και πραγματοποι-
είται με την υποστήριξη και την αιγίδα της Αντιπροσωπείας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, του υπουργείου Εξωτερικών και του ΣΕΒ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

INVESTGR FORUM 2020:  ΟΙ ΞΕΝΕΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

25 - 30 Σεπτεμβρίου 
2020

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

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

29 Σεπτεμβρίου 2020
Διαδικτυακή ημερίδα «Ευκαιρίες χρη-
ματοδότησης και σταδιοδρομίας για 
νέους ερευνητές»     

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρο-
νικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)

1 Οκτωβρίου 2020

Διαδικτυακό επιχειρηματικό φόρουμ 
Ελλάδας – Λιθουανίας

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητή-
ριο Αθηνών, ΣΕΒ, Ελληνική Εταιρεία 
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου 
Enterprise Greece

Στις 29 και 30 Οκτωβρίου 2020 θα διεξαχθεί η σημαντική εκ-
δήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων eMariMatch 2020, 
που διοργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και 
Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), συντονιστή του δικτύου 
Enterprise Europe Network - Hellas, σε συνεργασία με το 
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών, τον Σύνδεσμο Βιομηχανι-
ών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, και με την υποστήριξη 
της ομάδας «Maritime Industry & Services» του δικτύου 
Enterprise Europe Network.
 Οι επιχειρηματικές συναντήσεις που απευθύνονται σε επιχει-
ρήσεις, συνεργατικούς σχηματισμούς (clusters) και ερευνητι-
κούς φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον ναυτιλιακό 
τομέα θα διεξαχθούν διαδικτυακά, στο πλαίσιο του θεσμού 
Posidonia Web Forums Week. Οι συμμετέχοντες θα έχουν 
την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσί-
ες τους και να βρουν τους κατάλληλους εταίρους για διεθνή 
συνεργασία, σε επιχειρηματικό, τεχνολογικό και ερευνητικό 
επίπεδο.
Η επικοινωνία κατά τη διάρκεια των συναντήσεων θα διε-
ξαχθεί στην αγγλική γλώσσα. Η συμμετοχή στην εκδήλωση 
είναι δωρεάν.
Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, συνεργατικούς 
σχηματισμούς (clusters) και ερευνητικούς φορείς που δρα-
στηριοποιούνται στον ναυτιλιακό τομέα και αναζητούν συ-
νεργασίες στα παρακάτω αντικείμενα:
• Ναυπηγική / Τεχνολογίες και εξοπλισμός ναυπηγείων

• Εφοδιαστική εμπορευματικών μεταφορών (transport 
logistics) /Λιμάνια
• Περιβαλλοντικά βιώσιμη ναυτιλία / Πράσινα λιμάνια
• Ηλεκτρονικά συστήματα, συστήματα επικοινωνίας & πλο-
ήγησης
• Μηχανικά και βοηθητικά συστήματα
• Θαλάσσια αθλήματα, σκάφη αναψυχής & τουρισμός
• Ναυτιλιακές υπηρεσίες
• Υπηρεσίες / Τεχνολογίες για ασφάλεια & προστασία στη 
θάλασσα
• Θαλάσσια έρευνα, ανάπτυξη & καινοτομία
• Θαλάσσια βιο-οικονομία.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχε-
τική φόρμα συμμετοχής, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
μέχρι τις 22 Οκτωβρίου και να υποβάλουν ένα προφίλ στο 
«marketplace», ενώ από 21 Σεπτεμβρίου έως 22 Οκτωβρίου 
2020 θα γίνει επιλογή και προγραμματισμός των διμερών επι-
χειρηματικών συναντήσεων από τους εγγεγραμμένους οργα-
νισμούς μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Tα προφίλ θα 
δημοσιευθούν σε ηλεκτρονικό κατάλογο και θα αποτελέσουν 
τη βάση για τη διοργάνωση συναντήσεων με δυνητικούς 
συνεργάτες και κάθε συμμετέχων θα λάβει το προσωπικό του 
πρόγραμμα συναντήσεων πριν την εκδήλωση.
Πληροφορίες: Δρ Xριστίνα Πασκουάλ (τηλ.: 210 7273920, 
email: e-marimatch@ekt.gr). 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ EMaRIMaTch 2020
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Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με δύο αποφάσεις 
της έκρινε ότι συνεχίζεται το αρχικό, 1ο στάδιο (έλεγχος δικαιολο-
γητικών συμμετοχής) της διαδικασίας του διαγωνισμού για την 
παραχώρηση της άδειας λειτουργίας καζίνο στο Ελληνικό Αττικής 
(επένδυση της εταιρείας Lamda), χωρίς τη συμμετοχή της εταιρεί-
ας «SHRE/SHRILLC» (Hard Rock), αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
   Η «SHRE/SHRILLC», που αποκλείστηκε από το διαγωνισμό από 
την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών του υπουρ-
γείου Οικονομικών, προσέφυγε στο ΣτΕ κατά της Αρχής και της 
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων καταθέτοντας αίτηση 
ασφαλιστικών μέτρων (επιτροπή αναστολών υπό την διαδικασία 
του άρθρου 372 νόμου 4412/2016) και κύρια αίτηση ακύρωσης, 
κατά της διαγωνιστικής αρχικής διαδικασίας αδειοδότησης του εν 

λόγω καζίνου. 
Τον Μάιο του 2020 η Ολομέλεια του ΣτΕ με πρόεδρο τον Αθανάσιο 
Ράντο και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Ευθύμιο Αντωνό-
πουλο, απέρριψε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας 
«SHRE/SHRILLC».
Την Παρασκευή, η Ολομέλεια του ΣτΕ με πρόεδρο την Μαίρη Σάρπ 
με τις υπ  ́αριθμ. 1819 και 1820/2020 αποφάσεις της έκρινε ότι 
καλώς αποκλείστηκε η εταιρεία «SHRE/SHRILLC» από το αρχικό 
στάδιο του επίμαχου διαγωνισμού, σύμφωνα με τη νομοθεσία για 
τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών.
Επίσης, η Ολομέλεια έκρινε ότι σύμφωνα με τη νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η εταιρεία Hard Rock είχε 
έννομο συμφέρον να στραφεί και κατά της ανταγωνίστριας εται-

ρείας που συμμετέχει στον διαγωνισμό.
Την ίδια στιγμή, σήμερα ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ συζητή-
θηκαν με πρόεδρο την κ. Σαρπ και εισηγητή τον σύμβουλο Επι-
κρατείας Χρήστο Ντουχάνη, δύο αιτήσεις κατοίκων της περιοχής 
του Ελληνικού και δυο οικολογικών Οργανώσεων για το δασικό 
τμήμα της όλης έκτασης του Ελληνικού, που ανέρχεται στα 243 
στρέμματα. 
Οι αιτούντες υποστηρίζουν, μεταξύ των άλλων, ότι η διοίκηση 
πλανήθηκε ως προς την κρίση της αναφορικά με το δασικό τμήμα 
της έκτασης στο Ελληνικό. 
Η Ολομέλεια του ΣτΕ επιφυλάχθηκε να εκδώσει τις αποφάσεις της.

«Η απόφαση του ΣτΕ δικαιώνει τους χειρισμούς και τη διαφάνεια 
με την οποία οι αρμόδιες Επιτροπές που σύστησε η Επιτροπή Επο-
πτείας και Ελέγχου Παιγνίων, το υπουργείο Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων και το υπουργείο Οικονομικών, έκαναν τη δουλειά τους 
με συνέπεια και επαγγελματισμό.
Αυτό –όπως σημειώνει το ΑΠΕ- δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την απόφαση 
του Συμβουλίου της Επικρατείας για το καζίνο στο Ελληνικό.

Συγκριμένα ο υπουργός δήλωσε: «Μετά και την απόφαση του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία απορρίφθη-
κε η προσφυγή της εταιρίας «Hard Rock» κατά του εν εξελίξει δια-
γωνισμού για το καζίνο στο Ελληνικό, ανοίγει ο δρόμος για την τε-
λική ολοκλήρωση της επενδύσεως μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
Η απόφαση δικαιώνει τους χειρισμούς και τη διαφάνεια με την 
οποία οι αρμόδιες Επιτροπές που σύστησε η Επιτροπή Εποπτείας 
και Ελέγχου Παιγνίων, το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

και το υπουργείο Οικονομικών, έκαναν τη δουλειά τους με συνέ-
πεια και επαγγελματισμό. Είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους 
είχαν σπεύσει να αμφισβητήσουν στην αφετηρία αυτού του δια-
γωνισμού τη διαδικασία.
Προχωράμε μπροστά για να απολαύσει, επιτέλους, ο ελληνικός 
λαός σύντομα μια γιγαντιαία επένδυση».

Τη διαβεβαίωση ότι δεν μεταβάλλονται ούτε η σύμβαση εργα-
σίας ούτε ο μισθός για όσους εργαστούν με τηλεργασία έδωσε ο 
υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας σε τηλεοπτική 
εκπομπή του ΣΚΑΙ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως διευκρίνισε, το μέτρο θα λειτουργήσει από τις 21 Σε-
πτεμβρίου έως και τις 4 Οκτωβρίου και θα αφορά το 40% των 
εργαζομένων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και στο Δημόσιο. Ο κ. 
Βρούτσης τόνισε ότι στη μεγάλη μεταρρύθμιση στην αγορά ερ-
γασίας, που θα γίνει τον Οκτώβριο, υπάρχει ένα ειδικό κεφάλαιο 
για την εξ αποστάσεως εργασία, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα 
θα αποκτήσει ένα υγιές και σαφές περιβάλλον για την εξ απο-

στάσεως εργασία.
Ο υπουργός Εργασίας υπογράμμισε επίσης τη σημασία του 
προγράμματος για τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργα-
σίας και της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών.
Όπως είπε, το εν λόγω πρόγραμμα ξεκινάει από την 1η Οκτω-
βρίου και θα καλύπτονται πλήρως από το κράτος οι ασφαλι-
στικές εισφορές και εργοδότη και εργαζομένου. Το πρόγραμμα, 
προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ, θα έχει διάρκεια έξι μήνες. 
Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, οι επιχειρήσεις πρέπει να διατηρή-
σουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που έχουν σήμερα 
επιπρόσθετα με όσους προσλάβουν, ενώ οι επιχειρήσεις που θα 

ενταχθούν στο πρόγραμμα, πρέπει να είναι ασφαλιστικά και φο-
ρολογικά ενήμερες και, αν χρωστούν, πρέπει να έχουν ρυθμίσει 
τις οφειλές τους.
Μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εργασίας δήλωσε ότι το δεύτερο 
δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου θα πληρωθούν τα αναδρομικά 
των συνταξιούχων και συμπλήρωσε ότι, σε λίγες ημέρες, δεν θα 
υπάρχει καμία εκκρεμής σύνταξη για τις περιπτώσεις χηρείας 
και αγροτών. «Για όλες τις άλλες περιπτώσεις θα γίνουν ανα-
κοινώσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα» αποσαφήνισε ο κ. 
Βρούτσης, προσθέτοντας ότι έρχεται η ψηφιακή σύνταξη και για 
τις αναπηρικές συντάξεις.

«Επιδίωξη είναι τα αναδρομικά των κύριων συντάξεων για 
το Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα να πληρωθούν το δεύτερο 
δεκαήμερο του Οκτωβρίου» δήλωσε ο υπουργός Εργασίας 
Γιάννης Βρούτσης, διευκρινίζοντας ότι υπάρχει ειδική ρήτρα 
ακατάσχετου σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή του OPEN, ο κ. Βρούτσης ση-
μείωσε ότι, τον Δεκέμβριο, θα ακολουθήσει το δεύτερο «κύμα» 
αναδρομικών. Όπως είπε, τον Δεκέμβριο, θα καταβληθούν 

14 μηνών αναδρομικά κύριων συντάξεων σε όσους έχουν 
συμπληρώσει 30 έτη και πάνω, εργασιακού βίου. «Με την 
ασφαλιστική μεταρρύθμιση 4670/2020, αλλάξαμε τα χαρακτη-
ριστικά του ασφαλιστικού και το κάναμε ανταποδοτικό. Επίσης, 
καλλιεργούμε την ασφαλιστική συνείδηση σε όλους» ανέφερε 
χαρακτηριστικά.
Μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι οι μισθοί και οι 
συμβάσεις εργασίας δεν αλλάζουν με την τηλεργασία που θα 

εφαρμοστεί στο 40% των εργαζομένων για την αντιμετώπιση 
των αρνητικών συνεπειών από τον κορωνοϊό. Υπογράμμισε δε 
ότι θα επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ, εάν η ιδιωτική επιχεί-
ρηση δεν υποβάλλει στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» 
του υπουργείου Εργασίας το ειδικό έντυπο για την εξ αποστά-
σεως εργασία που θα αφορά το 40% των εργαζομένων που 
μπορεί να εργαστεί με τηλεργασία.

ΣτΕ- ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ: ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΙΣ 
ΤΗΝ haRD ROcK

ΔΗΛΩΣΗ ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Η καλύτερη απάντηση σε όσους είχαν σπεύσει να αμφισβητήσουν τη διαδικασία

Γ. ΒΡΟΥΤΣΗΣ: ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΥΤΕ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ 
ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΜΕ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
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Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πάψουν να είναι ρυθ-
μισμένη αγορά και θα περάσουν σε καθεστώς ελεύθερου 
ανταγωνισμού, μετά από μια μεταβατική περίοδο κατά 
την οποία θα συνεχιστούν οι μειοδοτικοί διαγωνισμοί για 
τον καθορισμό των εγγυημένων τιμών απορρόφησης της 
«πράσινης» ενέργειας.
Αυτό προκύπτει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- από την τοποθέ-
τηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή 
Χατζηδάκη, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Πα-
ρασκευή για την αποτίμηση του υφιστάμενου πλαισίου 
των διαγωνιστικών διαδικασιών για τα έργα ΑΠΕ (η ισχύς 
του οποίου εκπνέει στο τέλος του έτους) και τη χάραξη της 
διάδοχης κατάστασης. 
 Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Χατζηδάκης σημεί-
ωσε: «Πριν από 10-15 χρόνια, έπρεπε να δοθούν ισχυρά 
κίνητρα στις ΑΠΕ για να τις γνωρίσουν οι επενδυτές και να 
τοποθετηθούν σε αυτόν τον τομέα. Από τότε τα πράγματα 
άλλαξαν πολύ, και στην Ευρώπη, και στην Ελλάδα. Οι ΑΠΕ 
είναι βασικός μοχλός της παραγωγής ενέργειας και θα γί-
νουν ακόμα περισσότερο. Μια θετική προσαρμογή για τον 
χώρο έχει γίνει το τελευταίο διάστημα με την απλοποίηση 
των αδειοδοτήσεων. Θα προχωρήσουμε και σε δεύτερο 
‘κύμα’ απλοποίησης σε συνεργασία με την αγορά. Υπάρχει 
μια πλημμυρίδα αιτήσεων για αδειοδότηση έργων ΑΠΕ. Εάν 
υλοποιηθούν όλα, θα έχουμε ΑΠΕ που θα καλύπτουν στο 
πολλαπλάσιο τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι οι ΑΠΕ θα πρέπει να πάψουν 
να είναι ρυθμισμένη αγορά. Θα πρέπει σταδιακά να αρχί-
σουν να λειτουργούν όπως και στις περισσότερες (αν όχι 
σε όλες) τις χώρες της Ευρώπης. Λόγω του Target Model, 
θα περάσουμε σε ένα καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισμού 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με σεβασμό στους κανόνες, τις 
δεσμεύσεις μας έναντι στην Ε.Ε., με βάση τις προβλέψεις 
του Συντάγματος. Μας ενδιαφέρει να στηρίξουμε τους πα-
ραγωγούς, αλλά μας ενδιαφέρουν ασφαλώς και οι τιμές 
που πληρώνει η βιομηχανία και ο μέσος καταναλωτής. Δεν 
είναι ανεκτό η Ελλάδα να έχει την υψηλότερη χονδρεμπο-
ρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ε.Ε.. Θεωρώ ντροπή 
το ότι είμαστε οι τελευταίοι που δεν έχουμε εφαρμόσει το 
Target Model. Θα προχωρήσουμε παράλληλα σε μια πε-
ραιτέρω διευκόλυνση της αδειοδότησης, αίροντας τα όποια 
γραφειοκρατικά εμπόδια, αλλά και σε έναν εξορθολογισμό 
της αγοράς. Διαγωνισμοί θα υπάρχουν μεταβατικά, στη 
συνέχεια όμως θα περάσουμε πλήρως στις προβλέψεις του 
Target Model. Αυτό σημαίνει μακροπρόθεσμες συμβάσεις 
μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών (PPA) και ό,τι συμ-
βαίνει στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου βιομηχανία και 
καταναλωτές έχουν χαμηλότερες τιμές και οι παραγωγοί 
έχουν κέρδη. Αυτή είναι η πολιτική κατεύθυνση».
Η γενική γραμματέας του ΥΠΕΝ, Αλεξάνδρα Σδούκου, έκανε 
λόγο για σαφώς θετική αποτίμηση του υφιστάμενου δια-
γωνιστικού πλαισίου. Όπως είπε «στην περίοδο 2018-2020 

‘κλείδωσαν’ τιμές αιολικοί και φωτοβολταϊκοί σταθμοί 
συνολικής ισχύος 2,7 GW, ενώ παρατηρήθηκε και σημα-
ντική υποχώρηση των τιμών, ακολουθώντας βέβαια και 
την ευρύτερη τάση απομείωσης του κόστους παραγωγής». 
Όπως υπογράμμισε, βασικός άξονας του νέου σχεδίου (που 
θα πρέπει να ετοιμαστεί άμεσα από το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας και να σταλεί στην Γενική Διεύθυνση 
Ανταγωνισμού της Ε.Ε. ώστε να εγκριθεί πριν την 1η Ιανου-
αρίου 2021 και να μην υπάρχει θεσμικό κενό) είναι να δια-
σφαλίζεται χαμηλότερο κόστος ενέργειας, επ’ ωφελεία του 
τελικού καταναλωτή. «Συμφωνούμε όλοι όμως, ότι αυτό 
δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη και είναι 
απαραίτητη μια μεταβατική περίοδος που θα επιτρέψει στον 
κλάδο των ΑΠΕ να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που θα 
δημιουργήσει το Target Model, ώστε η μετάβαση στο νέο 
περιβάλλον λειτουργίας να γίνει ομαλά και να μην ανακόψει 
την ισχυρή δυναμική του τομέα».
Στη σύσκεψη συμμετείχαν, ο επικεφαλής της Ρυθμιστικής 
Αρχής Ενέργειας, Θανάσης Δαγούμας, ο διευθύνων σύμ-
βουλος του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, Γιώργος 
Ιωάννου, ο διευθύνων σύμβουλος του Διαχειριστή ΑΠΕ 
και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) Γιάννης Γιαρέντης, 
καθώς και εκπρόσωποι των θεσμικών φορέων του κλάδου 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

«Οι πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 
την πράσινη ανάκαμψη και ανάπτυξη, είναι στο επίκεντρο 
της πολιτικής της κυβέρνησής μας, αφού το περιβάλλον δεν 
είναι μόνο φυσικός πλούτος, αλλά είναι και πηγή πλούτου, 
με την οικονομική έννοια», τόνισε ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας την 
Κυριακή, μέσω διαδικτύου, στο διεθνές συνέδριο «Olympia 
Forum Ι», που οργανώνουν στην Αρχαία Ολυμπία, η εφη-
μερίδα «Πατρίς» και το οικονομικό φόρουμ των Δελφών, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
Αναφερόμενος στο ταμείο ανάκαμψης, είπε ότι «ως υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχουμε να χειριστούμε 
μεγάλο μερίδιο κονδυλίων, δηλαδή περίπου το 30% των 
πόρων και ήδη έχουμε ξεκινήσει να προετοιμαζόμαστε όσο 
πιο γρήγορα μπορούμε, αφού ο χρόνος προετοιμασίας είναι 
μόνο μερικοί μήνες.»
Μιλώντας για τις προτάσεις που έχει καταθέσει το υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος, είπε ότι εστιάζονται στις παρακάτω 
θεματικές ενότητες:
*Κύμα ανακαινίσεων

*Ηλεκτρικές διασυνδέσεις σε συνδυασμό με τις ανανεώσι-
μες πηγές ενέργειας
*Ηλεκτροκίνηση
*Δράσεις για την προστασία της φύσης
*Η χωροταξία σε συνδυασμό με την βιώσιμη ανάπτυξη
*Η απολιγνιτοποίηση και ο μηχανισμός δίκαιης μετάβασης
Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο κύμα ανακαινίσεων, ο 
Κωστής Χατζηδάκης επεσήμανε ότι πρόκειται για το και-
νούργιο πρόγραμμα «εξοικονομώ,» το οποίο τόνισε, ότι 
«θα είναι πολύ μεγαλύτερο και σε ένταση ενισχύσεων και σε 
προϋπολογισμό, δηλαδή θα καλύπτονται 60.000 νοικοκυ-
ριά το χρόνο, ενώ με τα προηγούμενα προγράμματα καλύ-
φθηκαν μέχρι τώρα 130.000 νοικοκυριά σε μία δεκαετία.»
Όπως πρόσθεσε «έχουμε πολλαπλασιασμό των κονδυλίων, 
τα οποία θα αφορούν και επιχειρήσεις, αλλά και την βιομη-
χανία.»
Σχετικά με την απολιγνιτοποίηση, ο υπουργός Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας ανέφερε ότι «προφανώς θα προχωρή-
σουμε και αυτές τις μέρες τίθεται σε διαβούλευση το master 
plan», συμπληρώνοντας ότι «έχουμε πέντε δισεκατομμύρια 

ευρώ στη διάθεσή μας, τα οποία προφανώς είναι εξαιρετικά 
μεγάλα κονδύλια.»
«Η προσπάθειά μας, συνέχισε, «είναι όχι μόνο να τα απορ-
ροφήσουμε, αλλά και να τα αξιοποιήσουμε, με τον καλύ-
τερο τρόπο.» Μάλιστα, όπως επεσήμανε, «για να υπάρχει 
μία αίσθηση του μεγέθους, τα πέντε δισεκατομμύρια είναι 
10 φορές μεγαλύτερο ποσό από ολόκληρο το περιφερεια-
κό επιχειρησιακό πρόγραμμα της Δυτικής Μακεδονίας την 
τελευταία επταετία και παράλληλα το χρηματοδοτικό πρό-
γραμμα θα στηρίξει μία σειρά από επενδύσεις με κατάλληλα 
κίνητρα.»
Σχετικά με την προστασία της φύσης, ο Κωστής Χατζηδάκης 
είπε ότι «έχουμε στα σκαριά ένα εθνικό σχέδιο αναδασώ-
σεων, που θα είναι το μεγαλύτερο που έχει γίνει ποτέ στην 
Ελλάδα και ταυτόχρονα τα χρήματα που θα δοθούν για την 
προστασία της φύσης, ιδιαίτερα στις περιοχές Natura, θα εί-
ναι εξαιρετικά σημαντικά, δηλαδή τα περισσότερα που έχει 
δώσει ποτέ κυβέρνηση στη σύγχρονη ελληνική ιστορία.»

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ. 
ΝΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΕ, ΝΑΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ   

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Είναι στο επίκεντρο της πολιτικής της κυβέρνησής μας» ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης
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Διπλό ρεκόρ, εθνικό και ευρωπαϊκό, σημείωσαν οι ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας την περασμένη εβδομάδα στην 
Ελλάδα, σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ. Σύμφωνα με τα επί-
σημα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου οι 
ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά) κάλυψαν το 51 % της ζή-
τησης ηλεκτρικής ενέργειας, ποσοστό που ανεβαίνει στο 
57% αν συνυπολογιστούν τα μεγάλα υδροηλεκτρικά. Την 
ίδια ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της WindEurope που 
εκπροσωπεί περισσότερες από 400 επιχειρήσεις και ορ-
γανισμούς της αιολικής βιομηχανίας, ο άνεμος στη χώρα 
μας κάλυψε πάνω από το 40% της ζήτησης, ποσοστό που 
ήταν το υψηλότερο στην Ευρώπη.
Η αλματώδης αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενερ-
γειακό ισοζύγιο τα τελευταία χρόνια προεξοφλείται πως 
θα έχει συνέχεια δεδομένου ότι:
-Είναι υπό εκπόνηση, όπως ανήγγειλε ο υπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης νέο νομο-
σχέδιο για την περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών 
αδειοδότησης των ΑΠΕ. Μετά την κατάργηση της άδειας 
παραγωγού για τις ΑΠΕ, οι νέες ρυθμίσεις θα αφορούν την 
απλοποίηση των επόμενων φάσεων έως και την άδεια λει-
τουργίας καθώς και το πλαίσιο για τη δημιουργία υβριδι-
κών μονάδων (που θα συνδυάζουν ΑΠΕ με αποθήκευση 
ενέργειας), «κλασικών» μονάδων αποθήκευσης και υπε-
ράκτιων αιολικών πάρκων.
-Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η γενική γραμ-

ματέας του υπουργείου Περιβάλλοντος Αλεξάνδρα Σδού-
κου εκκρεμούν 11.000 αιτήσεις για κατασκευή μονάδων 
ΑΠΕ, συνολικής ισχύος 76 γιγαβάτ, μέγεθος που είναι σχε-
δόν δεκαπλάσιο από την ισχύ που απαιτείται προκειμένου 
να επιτευχθεί ο στόχος του 2030.
Όμως η ανάπτυξη της «πράσινης» ενέργειας σε συνδυα-
σμό με την πτώση της χονδρικής τιμής του ρεύματος δη-
μιουργούν ελλείμματα στο λογαριασμό χρηματοδότησης 
των ανανεώσιμων πηγών (ΕΛΑΠΕ) τα οποία σύμφωνα 
με τις προβλέψεις του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών 
και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) θα φθάσουν στο 
τέλος του 2020 στα 154,4 εκατ. ευρώ (ή 224,4 εκατ. αν 
συνυπολογιστεί το περιθώριο ασφαλείας ύψους 70 εκατ. 
ευρώ που προβλέπεται για τη διασφάλιση ρευστότητας 
της αγοράς).
Κύρια αιτία της εμφάνισης του ελλείμματος είναι η πτώ-
ση (λόγω πανδημίας) της Οριακής Τιμής του ρεύματος, 
δηλαδή της τιμής χονδρικής για την ηλεκτρική ενέργεια. 
Ενδεικτικά τα έσοδα του ΕΛΑΠΕ στο πεντάμηνο από την 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (σύμφωνα με τα στοιχεία του 
ΔΑΠΕΕΠ) περιορίστηκαν εφέτος στα 177 εκατ. ευρώ ένα-
ντι 275 εκατ. πέρυσι.
Αρμόδιες πηγές του ΥΠΕΝ ανέφεραν στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι 
το ενδεχόμενο επιβάρυνσης των καταναλωτών για την 
κάλυψη του ελλείμματος, μέσω αύξησης του ΕΤΜΕΑΡ, 
αποκλείεται και πρόσθεταν ότι το έλλειμμα θα καλυφθεί 

με εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν και στο παρελθόν 
σε ανάλογες συγκυρίες. Όπως ανέφερε η κα Σδούκου, 
το ΥΠΕΝ εξετάζει διαρθρωτικές αλλαγές στον σχεδιασμό 
του ΕΛΑΠΕ για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσι-
μότητά του. Παράδειγμα τέτοιας αλλαγής που εξετάζεται 
είναι η προώθηση μιας Ειδικής Αγοράς Εγγυήσεων Προ-
έλευσης για εμπορία πράσινων πιστοποιητικών. «Τόσο οι 
Εγγυήσεις Προέλευσης όσο και άλλα διαρθρωτικά μέσα 
για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του ΕΛΑΠΕ είναι 
αντικείμενο παράλληλης διερεύνησης. H Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας και ο Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προ-
έλευσης (ΔΑΠΕΕΠ), ως διαχειριστής του ΕΛΑΠΕ, έχουν 
αναθέσει δύο ανεξάρτητες μελέτες. Οι προτάσεις που θα 
κατατεθούν θα αποτελέσουν τη βάση για την αναδιάρ-
θρωση του ΕΛΑΠΕ. Σχετικές πρωτοβουλίες θα λάβουμε 
μέσα στους επόμενους μήνες», ανέφερε η γενική γραμμα-
τέας του ΥΠΕΝ.
Σημειώνεται ότι το ειδικό πλαίσιο τιμολόγησης της «πρά-
σινης» ενέργειας με τις εγγυημένες τιμές που προκύπτουν 
από διαγωνισμούς (τιμές οι οποίες έχουν μειωθεί σημα-
ντικά, κατά 20% στα αιολικά και 22% στα μεγάλα φωτο-
βολταϊκά στους τελευταίους διαγωνισμούς) βαίνει προς 
το τέλος του, μετά από μια μεταβατική περίοδο που θα 
ζητήσει η χώρα μας από την Κομισιόν. Αυτό σημαίνει ότι 
οι ΑΠΕ θα συμμετέχουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
όπως οι λοιποί ηλεκτροπαραγωγοί.

Αποκλείει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κω-
στής Χατζηδάκης το ενδεχόμενο αύξησης του ΕΤΜΕΑΡ, 
δηλαδή του τέλους που καταβάλλουν οι καταναλωτές 
μέσω των λογαριασμών ρεύματος για την ενίσχυση του 
λογαριασμού χρηματοδότησης των Ανανεώσιμων Πη-
γών Ενέργειας, επιβεβαιώνοντας σχετικές πληροφορίες 
του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σε συνέντευξη που δημοσιεύεται σήμερα στον Ελεύθερο 
Τύπο της Κυριακής ο κ. Χατζηδάκης τονίζει συγκεκριμένα: 
«Γίνεται μια συζήτηση αυτές τις μέρες για το όποιο έλλειμ-
μα θα υπάρξει στον ειδικό λογαριασμό για τις Ανανεώσι-
μες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Με αφορμή αυτή τη συζήτηση 
σημειώνω πως αποκλείεται σε αυτές τις συνθήκες να 
υπάρξει πρόσθετη επιβάρυνση των καταναλωτών. Αυτό 
είναι 100% δεδομένο!»
Και προσθέτει χαρακτηριστικά: «Το έλλειμμα έχει προ-

κύψει βασικά λόγω της χαμηλότερης ζήτησης ενέργειας 
εξαιτίας των συνεπειών του κορωνοϊού. Θα ήταν τρελό 
την ίδια στιγμή να ζητήσω από μια κοινωνία που είναι 
θύμα του κορωνοϊού, να πληρώσει παραπάνω χρήματα 
στους παραγωγούς ενέργειας!»
Ο υπουργός σημειώνει ακόμη ότι τον Οκτώβριο προγραμ-
ματίζεται ο Οδηγός του προγράμματος «Εξοικονομώ - Αυ-
τονομώ», μέσω του οποίου θα χορηγηθούν ενισχύσεις 
για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης σε χιλιάδες 
κατοικίες.
Σε ερώτηση για το χωροταξικό νομοσχέδιο αναφέρει πως 
η οικοδομική αναρχία είναι βόμβα για την ιδιοκτησία, ση-
μειώνει πως η Ελλάδα θα γίνει Ευρώπη με την εκπόνηση 
Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων που θα καλύπτουν όλη 
τη χώρα, ενώ απορρίπτει τις αιτιάσεις περί απαλλοτρίω-
σης της περιουσίας. Τονίζει ακόμη πως «Είμαστε έτοιμοι 

να κάνουμε όλες τις αναγκαίες προσαρμογές ακούγοντας 
τις παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων τόσο για τις πα-
ρεκκλίσεις όσο και για το ζήτημα των δημοτικών και το-
πικών οδών που επίσης απασχολεί».
Τέλος για τα ελληνοτουρκικά ο κ. Χατζηδάκης αναφέ-
ρει πως «Χωρίς να κάνουμε εξωτερική πολιτική η οποία 
κοιτάζει προς το εσωτερικό της χώρας, αλλά και χωρίς να 
μεταθέτουμε τα ζητήματα για το μέλλον, έχουμε πάρει μια 
σειρά από θετικές πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν ενισχύσει 
τη θέση της χώρας. Είναι μια πολιτική που χωρίς να είναι 
επιθετική διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο ισορροπιών στην 
περιοχή και κάνει πολύ περισσότερο κατανοητό διεθνώς 
ότι η Ελλάδα έχει μια κυβέρνηση η οποία είναι ταυτοχρό-
νως σύγχρονη, αξιόπιστη και αποφασιστική.»

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΡΕΚΟΡ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΝ 
ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΙΧΕ Η ΕΛΛΑΔΑ
Δεν θα αυξηθεί το ειδικό τέλος

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΜΕΑΡ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
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«Η μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας και στην 
οποία η κυβέρνηση είναι έτοιμη να ανταποκριθεί, είναι η 
στροφή της οικονομίας προς ένα νέο, έξυπνο και κοινωνι-
κά δίκαιο αναπτυξιακό μοντέλο.»
Αυτά υπογράμμισε μεταξύ άλλων, ο υπουργός Οικονο-
μικών, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας χθες, μέσω διαδι-
κτύου, στο διεθνές συνέδριο «Olympia Forum Ι», που ορ-
γανώνουν στην Αρχαία Ολυμπία, η εφημερίδα «Πατρίς» 
και το οικονομικό φόρουμ των Δελφών, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Όπως εξήγησε στην συνέχεια ο Χρήστος Σταϊκούρας, 
«αυτό το μοντέλο έχει στόχο μία Ελλάδα εξωστρεφή, με 
μεγαλύτερη παραγωγικότητα, ενισχυμένη ανταγωνιστι-
κότητα, φιλικότερη προς το περιβάλλον και με στενότερη 
διασύνδεση της παραγωγής με την τεχνολογία και την 
καινοτομία.»
«Είναι ένα μοντέλο», πρόσθεσε, «που θα οικοδομηθεί 
πάνω σε ισχυρές βάσεις, απαλλαγμένο από αδυναμίες και 
παθογένειες του παρελθόντος και προς αυτή κατεύθυνση 
καταρτίζουμε ένα ολιστικό, αναλυτικό, συνεκτικό, εθνικό 
στρατηγικό σχέδιο, που θα συζητηθεί και θα συνδιαμορ-
φωθεί με τους παραγωγικούς φορείς, τα πολιτικά κόμμα-
τα, την ίδια την κοινωνία, ένα σχέδιο που θα ακολουθεί τα 
βήματα και θα πατάει πάνω στα κριτήρια πολιτικής που 
θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»
Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι «η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει όλα τα κράτη-μέλη να 

συμπεριλάβουν στα εθνικά τους σχέδια επενδύσεις και 
μεταρρυθμίσεις σε συγκεκριμένους τομείς και στην κα-
τεύθυνση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
προσαρμοσμένο στις προτεραιότητες και τις ανάγκες της 
χώρας, το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο θα θέσει κάποιους 
βασικούς πυλώνες» και εξήγησε:
«Μετά την προσωρινή παρένθεση της υγειονομικής κρί-
σης, προβλέπεται η εφαρμογή μιας συνετής δημοσιονο-
μικής πολιτικής, με τη σταδιακή μείωση, με μονιμότερα 
χαρακτηριστικά, των φορολογικών συντελεστών και 
ασφαλιστικών εισφορών, τη συνέχιση του προγράμμα-
τος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας 
περιουσίας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου 
τομέα, τη νομοθέτηση του κώδικα ψηφιακής διακυβέρ-
νησης, την απλοποίηση του αδειοδοτικού και γραφειο-
κρατικού περιβάλλοντος, την υλοποίηση διαρθρωτικών 
αλλαγών που αφορούν το κανονιστικό πλαίσιο για το 
επιχειρείν, την προώθηση δημοσίων επενδύσεων και τη 
στήριξη ιδιωτικών επενδυτικών πρωτοβουλιών υψη-
λής προστιθέμενης αξίας, στις υποδομές, στις ενδογενείς 
πήγες ανάπτυξης, όπως είναι η παιδεία, η έρευνα και η 
καινοτομία, στην τόνωση της βιομηχανίας, μειώνοντας 
το κόστος παραγωγής, στην πράσινη ανάπτυξη και την 
περιβαλλοντική αναβάθμιση, στοχεύοντας στην ενίσχυση 
ηλεκτροκίνησης, στην ανανέωση του σημερινού στόλου 
των αυτοκινήτων, στην προώθηση της ανακύκλωσης, 
και στην ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της 

βιοποικιλότητας.»
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Σταϊκούρας, «η 
ελληνική κυβέρνηση, πριν από την έναρξη της πανδημίας 
είχε δεσμευτεί, θέτοντας φιλόδοξους στόχους στο εθνικό 
σχέδιο, για την ενέργεια και το κλίμα.»
«Η υλοποίηση αυτών των πολιτικών», σημείωσε, «θα 
βοηθήσει στην επίτευξη υψηλής, βιώσιμης, έξυπνης και 
κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης, στην δημιουργία σταθε-
ρών και ποιοτικών θέσεων απασχόλησης, στην ενίσχυση 
της κοινωνικής συνοχής, προωθώντας παράλληλα την 
πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της οικονομίας, αλλά και 
την περιβαλλοντική προστασία.»
Αναφερόμενος στις επιπτώσεις που είχε στην οικονομία 
η πανδημία, ο Χρήστος Σταϊκούρας είπε ότι, «χωρίς να 
θριαμβολογούμε, η ελληνική κυβέρνηση πιστεύω ότι 
έγκαιρα, μεθοδικά και σοβαρά, κατάφερε να περιορίσει 
όσο είναι εφικτό τις δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές 
συνέπειες.»
Μάλιστα όπως είπε, «θα ξεδιπλώσουμε μία σειρά από 
πρόσθετα μέτρα ή θα επεκτείνουμε υφιστάμενα μέτρα που 
έως το τέλος της χρονιάς πιστεύουμε ότι θα υπερβούν τα 
24 δισεκατομμύρια ευρώ, έτσι ώστε να στηρίξουμε νοικο-
κυριά και επιχειρήσεις.»
Ακόμη, υπογράμμισε, ότι «η πολιτεία θα σταθεί δίπλα 
στους πολίτες και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την 
κακοκαιρία.»

Στην αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών σε 16 πε-
ριοχές σε όλη τη χώρα προχώρησε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- 
το υπουργείο μετά τις εισηγήσεις των εκτιμητών και σε 
συμμόρφωση με σχετική απόφαση του Συμβουλίου της 
Επικρατείας. Οι τιμές στις περισσότερες ζώνες μειώνονται 
με εξαίρεση 4 περιοχές. Οι νέες τιμές θα ισχύσουν αναδρο-
μικά από τον Οκτώβριο ή τον Δεκέμβριο του 2019 κατά 
περίπτωση και θα επιφέρουν ως επί το πλείστον μειώσεις 
στον φετινό ΕΝΦΙΑ, αλλά και στο φόρο μεταβίβασης για 
όσους προχώρησαν στην αγορά ακινήτων από τα τέλη 
του 2019 έως σήμερα. Ταυτόχρονα και τα δημοτικά τέλη 
θα αναπροσαρμοσθούν αναλόγως.
Νέες τιμές ζώνης
 Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Οικονομικών 
Χρήστου Σταικούρα από τις 2 Οκτωβρίου 2019 αναπρο-
σαρμόζονται οι τιμές:
 - Για τη ζώνη Α’ της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού σε 

3.950 ευρώ, από 4.200.
- Για τη ζώνη Β’ της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού σε 3.100 
ευρώ, από 3.750.
- Για τη ζώνη ΣΤ’ της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού σε 
2.800 ευρώ, από 3.250 .
- Για τη ζώνη Α’ της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης σε 
3.750 ευρώ, από 4.150.
-Γγια τη ζώνη Β’ της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης σε 
4.700 ευρώ όσο είναι και σήμερα
- Για τη ζώνη Γ’ της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης σε 
3.300 ευρώ από 3.550.
- Για τη ζώνη Δ’ της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης σε 
3.350 ευρώ, από 3.200 ευρώ.
- Για τη ζώνη Ε’ Εκάλης του Δήμου Κηφισιάς σε 2.000 
ευρώ, από 1.900 σήμερα.
- Για τη ζώνη ΚΕ’ του 1ου Διαμερίσματος του Δήμου Αθη-
ναίων σε 3.250 ευρώ από 3.050.

- Για τη ζώνη Α’ του οικισμού Λιλαίας του Δήμου Δελφών 
σε 1.000 ευρώ από 900 σήμερα.
- Για τη ζώνη Α’ του οικισμού Αετοφωλιάς της Δημοτικής 
Ενότητας Εξωμβούργου, του Δήμου Τήνου σε 1.050 ευρώ 
από 900
- Για τη ζώνη Α’ του οικισμού Αγίας Βαρβάρας της Δημοτι-
κής Ενότητας Τήνου σε 1.100 ευρώ από 850
 Από 18 Δεκεμβρίου 2019 αναπροσαρμόζονται οι τιμές:
 - Για τη ζώνη Α’ του οικισμού Καρκάδος, της Δημοτικής 
Ενότητας Τήνου σε 800 ευρώ από 1.050 ευρώ σήμερα
-Για τη ζώνη Β’ του οικισμού Κάτω Κλείσματος, σε 950 
ευρώ από 1.050 ευρώ 
- Για τη ζώνη Α’ του οικισμού Καλλονής σε 1.100 όσο είναι 
και σήμερα
- Για τη ζώνη ΣΤ’ Τήνου, του Δήμου Τήνου, σε 950 ευρώ 
από 1.200 ευρώ σήμερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: ΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΞΥΠΝΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ 16 ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Αναδρομική εφαρμογή των αναπροσαρμογών από τα τέλη του 2019  
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Στον κώδικα ψηφιακής διακυβέρνησης που έχει ήδη κα-
τατεθεί στην Βουλή, αναφέρθηκε ο υπουργός Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας, μέσω 
διαδικτύου, στο διεθνές συνέδριο «Olympia Forum Ι», που 
οργανώνουν στην Αρχαία Ολυμπία, η εφημερίδα «Πατρίς» 
και το οικονομικό φόρουμ των Δελφών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ. Ειδικότερα, αναφερόμενος στον προσωπικό αριθμό, 
είπε ότι «το χρονοδιάγραμμα θα είναι κοινό με εκείνο της έκ-
δοσης νέων ταυτοτήτων και ουσιαστικά ο χρόνος ολοκλήρω-
σης θα είναι κάτι λιγότερο από δύο χρόνια, ενώ παράλληλα με 
τις νέες ταυτότητες θα δοθούν ψηφιακές υπογραφές σε όλους 
τους πολίτες.»
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης μίλησε και για το δίκτυο 5G, λέ-
γοντας ότι «η προσέγγισή μας είναι διεθνώς καινοτόμα» και 

εξήγησε:
«Εκεί που άλλες χώρες θα πάνε να κάνουν απλώς και μόνο τη 
δημοπρασία για το φάσμα του 5G, που το κάνουμε και εμείς 
και ξεκινάει μέσα στις επόμενες εβδομάδες, εμείς θα προσπα-
θήσουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Να κάνουμε την δημοπρασία 
, αλλά να χρησιμοποιήσουμε μέρος από τα χρήματά της, για 
να δημιουργήσουμε ένα εξειδικευμένο ταμείο, το «Φαιστός», 
το οποίο θα επενδύσει στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος, 
δηλαδή θα επενδύσει σε startup εταιρείες. ‘Αλλωστε έχουμε 
δει τα τελευταία χρόνια να αναδύεται αυτό το οικοσύστημα 
και σε άλλους τομείς.» «Ταυτόχρονα», πρόσθεσε, «θα κάνου-
με και κάτι άλλο, δηλαδή κάποιες από τις συχνότητες δεν τις 
δημοπρατούμε, αλλά τις κρατάμε στο υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και θα τις παραχωρούμε δωρεάν σε ερευνη-

τικά κέντρα, σε πανεπιστήμια, σε startup επιχειρήσεις για να 
μπορούν να αναπτύσσονται σχετικά προϊόντα.»
Επίσης, είπε ότι «αυτή η καινοτόμα προσέγγιση μπορεί να 
υιοθετηθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο», προσθέτοντας ότι 
«μπορούμε να φτιάχνουμε οικοσυστήματα για να δίνουμε 
ώθηση στην ιδιωτική οικονομία και στην αγορά, για να και-
νοτομήσει.»
Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφέρθηκε και στις 
ενέργειες για την τηλεοπτική κάλυψη των «λευκών» περιο-
χών, λέγοντας ότι «για τις συγκεκριμένες περιοχές θα υπάρξει 
μέριμνα για δωρεάν συνδρομητική τηλεόραση στο σύνολο 
της επικράτειας, μέσα από μία πολύ απλή διαδικασία που θα 
ενσωματωθεί στο gov. gr, για να μπορούν οι πολίτες να κά-
νουν την αίτηση.»

Τροπολογία που αφορά (1) στους αριθμούς Προγραμμάτων 
(LCN) για περιεχόμενο επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευ-
ρυεκπομπής, (2) τις οργανωτικές διατάξεις του υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, (3) τη λειτουργία του Κεντρικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων, και ζητή-
ματα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, κατατέθηκε στο 
νομοσχέδιο με τίτλο «Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
(Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) -Κώδικας Ηλε-
κτρονικών Επικοινωνιών (Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σημειώνεται πως η επεξεργασία του νομοσχεδίου από την 
αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή έχει ολοκληρωθεί. Την 
ερχόμενη Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί να ει-
σαχθεί στην ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση και ψήφιση.
Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, η διάταξη για 
τους προτεινόμενους αριθμούς προγραμμάτων κρίνεται απα-
ραίτητη, ιδίως ενόψει της μετάβασης για την απελευθέρωση 
του Ψηφιακού Μερίσματος ΙΙ με σκοπό την ανάπτυξη των 
δικτύων 5G.
Ειδικότερα, η απελευθέρωση του Ψηφιακού Μερίσματος 
προαπαιτεί τη μεταβολή των συχνοτήτων που χρησιμοποιεί η 
Ψηφιακή τηλεόραση, οπότε θα καταστεί αναγκαίο οι πολίτες 
να προβούν σε επανασυντονισμό των τηλεοπτικών δεκτών 
τους. Με την εφαρμογή της διάταξης αυτής θα επιτευχθεί 
η κατάταξη των τηλεοπτικών περιεχομένων (προγραμμά-
των) με βάση συγκεκριμένους κανόνες, με αποτέλεσμα τον 
ολοκληρωμένο συντονισμό των τηλεοπτικών δεκτών των 
πολιτών, ώστε παράλληλα με τις αλλαγές συχνότητας να 
πραγματοποιηθεί και η ορθή τοποθέτηση των προγραμμά-
των. Έτσι, εξασφαλίζονται, αφενός η εύρυθμη λειτουργία της 
τηλεοπτικής αγοράς και αφετέρου η ελάχιστη δυνατή όχληση 
των πολιτών με αποφυγή πολλαπλών επανασυντονισμών 
των δεκτών τους. Σημειώνεται ότι ο Αριθμός Προγράμματος 
(LCN) είναι απαραίτητη τεχνική παράμετρος για να καταστεί 

δυνατή η μετάδοση των τηλεοπτικών προγραμμάτων από 
τους παρόχους δικτύου.
Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται νομοθετική εξου-
σιοδότηση προς τον υπουργό για τον ορισμό αριθμητικών 
ευρών τιμών ή/και τιμών Αριθμού Προγράμματος (Logical 
Channel Number, LCN) και κανόνων απόδοσης αυτών, ανά 
κατηγορία περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευ-
ρυεκπομπής, για τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ΕΡΤ 
Α.Ε. και τους λοιπούς δημόσιους και ιδιωτικούς παρόχους 
τηλεοπτικού περιεχομένου.
Τα υπόλοιπα άρθρα της τροπολογίας, περιγράφονται στη σχε-
τική έκθεση του ΓΛΚ:
 - Τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του Οργανισμού 
του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (π. δ. 40/2020) 
και συγκεκριμένα:
α. Προστίθεται στις αρμοδιότητες του Τμήματος Ανθρωπί-
νου Δυναμικού της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και 
Οργάνωσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης η 
μέριμνα για θέματα προσωπικού της Εθνικής Επιτροπής Τη-
λεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).
β. Επανακαθορίζονται οι κλάδοι των υπαλλήλων που μπο-
ρούν να προΐστανται συγκεκριμένων οργανικών μονάδων 
του ιδίου Υπουργείου.
- Διευρύνεται το περιεχόμενο της ισχύουσας νομοθετικής 
εξουσιοδότησης (άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4674/2020), με 
την οποία προβλέπεται ο ορισμός των οργανικών μονάδων 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που μπορούν να 
παρέχουν υπηρεσίες ταυτοποίησης ως Αρχές Εγγραφής σε 
εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης για την 
υλοποίηση του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακί-
νησης Εγγράφων (Κ.Σ.Η.Δ.Ε.) και καθορίζονται περαιτέρω, 
η σχετική διαδικασία, τα καθήκοντα στελεχών φορέων του 
δημόσιου τομέα καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ή τεχνικό 
ζήτημα.
Τροποποιούνται - συμπληρώνονται συγκεκριμένες διατάξεις 
του ν.4053/2012 σχετικά με την παροχή και τη χρηματοδότη-

ση της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και συγκεκριμένα, 
προβλέπονται τα εξής:
α. Εξαιρούνται από την καθολική υπηρεσία οι υπηρεσίες 
εκείνες των οποίων οι τιμές ή / και οι όροι με τους οποίους 
προσφέρονται έχουν αποτελέσει αντικείμενο μεμονωμένης 
διαπραγμάτευσης ή εμπορικής συμφωνίας ή ειδικής προ-
σφοράς στο πλαίσιο διαγωνιστικών διαδικασιών ή άλλου 
είδους αναθέσεων στο φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, 
ο οποίος υποχρεούται να αποτυπώνει διακριτά τις εν λόγω 
υπηρεσίες στο κοστολογικό του σύστημα που εγκρίνεται από 
την Ε.Ε.Τ.Τ..
β. Θεσπίζεται η υποχρέωση του φορέα παροχής καθολικής 
υπηρεσίας να παρέχει τη δυνατότητα: i) ιχνηλάτησης όλων 
των ταχυδρομικών αντικειμένων της καθολικής υπηρεσίας 
ως πρόσθετη ειδική διαχείριση, η οποία διενεργείται σύμφω-
να με την ειδικότερα οριζόμενη διαδικασία και ii) διάθεσης 
ηλεκτρονικού γραμματοσήμου.
γ. Καθορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των προαναφερόμε-
νων ρυθμίσεων.
δ. Παρατείνεται κατά ένα (1) ακόμα έτος (και για το 2021), η 
κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό μέρους της απο-
ζημίωσης της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, από το 
επαληθευμένο από την F,ETT καθαρό κόστος παροχής της 
υπηρεσίας αυτής, που υποβάλλει ο Φορέας Παροχής Καθο-
λικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ), σύμφωνα με την προβλεπόμενη 
διαδικασία.
Ως ανώτατο όριο του ποσού που καλύπτεται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό ως Υπηρεσία Γενικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) 
και αποδίδεται στο ΦΠΚΥ, παραμένει το ποσό των δεκαπέ-
ντε εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ή μέρος αυτού μπορεί να 
αποδοθεί και εντός του έτους 2()2(), υπό τις οριζόμενες προ-
ϋποθέσεις.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ: «ΔΙΕΘΝΩΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 5G»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Με συγκεκριμένους κανόνες ο επανασυντονισμός των τηλεοπτικών δεκτών εν όψει 5G
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Εντός του Δεκεμβρίου φέτος αναμένεται ο ανάδοχος που 
θα «τρέξει» το έργο της σύνδεσης του έκτου προβλήτα 
στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης με την ΠΑΘΕ, ύψους 70 
εκατ. ευρώ, και εντός του 2021 θα ξεκινήσει η διαγω-
νιστική διαδικασία για τη σύνδεση και των υπολοίπων 
τριών σιδηροδρομικών χιλιομέτρων με αυτό. Αυτό 
προανήγγειλε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υπουργός Υπο-
δομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Καραμανλής 
μιλώντας από το βήμα του Thessaloniki Helexpo Forum 
στην ενότητα με θέμα «Μεταφορές και Υποδομές ως ερ-
γαλεία ανάπτυξης».
Υπογραμμίζοντας ότι πλέον η νέα εποχή στη χώρα εί-
ναι τα σιδηροδρομικά έργα, με τον κύκλο των οδικών 
να έχει κλείσει, ο κ. Καραμανλής σημείωσε ότι τα έργα 
υποδομής δεν πρέπει να «έχουν χρώμα». Τόνισε ότι για 
την υλοποίησή τους πρέπει να επιτευχθεί η «minimun 
συναίνεση» και υπογράμμισε τον αγώνα δρόμου που 
γίνεται στο υπουργείο, για τη συμβασιοποίηση έργων 
13 δισ. ευρώ στα επόμενα χρόνια.
«Ενώ την περίοδο 2012-2015 η Ελλάδα θα μπορούσε 
να απορροφήσει κονδύλια ύψους 1,2 δις. ευρώ για σι-
δοδρομικά έργα, συμβασιοποιήθηκαν «μόλις 235 εκατ. 
ευρώ . Είναι αστείο να μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη και 
το λιμάνι της χωρίς σιδηρόδρομο» είπε ο κ Καραμανλής 

υπογραμμίζοντας παράλληλα τη μεγάλη ευκαιρία που 
δίνεται στη χώρα μας με τα 70 δισ. ευρώ του Ταμείου 
Ανάκαμψης.
Για την υποθαλάσσια αρτηρία ο κ. Καραμανλής είπε 
«είπαμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο πλαίσιο 
της εκτελεστής δικαστικής απόφασης που υπάρχει για 
επιστροφή 100 εκατ. ευρώ.
Απαντώντας σε ερώτηση για την εικόνα της Θεσσαλονί-
κης μετά από 10 χρόνια, είπε ότι τη «βλέπει» να γίνεται 
Πρωτεύουσα της ΝΑ Ευρώπης και των Βαλκανίων , ένα 
«κόσμημα» και ζητώντας τη στήριξη των ιδιωτών στις 
προσπάθειες που καταβάλλονται για τα έργα υποδομής 
και μεταφορών σημείωσε ότι «η κρατικοποίηση του 
ΟΑΣΘ είναι κατά την γνώμη μου ένα μεγάλο ανέκδοτο». 
Ανέβηκαν οι τόνοι στο...μετρό
«Εμείς θα περιμένουμε την απόφαση της Δικαιοσύνης 
(4/11 η εκδίκαση), αλλά μετά θα πρέπει να προχωρή-
σουμε γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση 
του ράβε- ξήλωνε, επισήμανε ο κ. Καραμανλής αναφε-
ρόμενος στις τρεις ενστάσεις που υποβλήθηκαν για τον 
«σταθμό Βενιζέλου» και πρόσθεσε «αφού δεν υπάρχει 
συμφωνία για το πως θα κατασκευαστεί ο σταθμός Βενι-
ζέλου, ας συμφωνηθεί ότι θα συμφωνήσουμε στο να σε-
βαστούμε την απόφαση που θα βγάλει η Δικαιοσύνη». 

Μεταξύ άλλων επέστησε την προσοχή, τονίζοντας ότι 
εάν δεν γίνει το έργο του Μετρό μέχρι το 2023, «θα πρέ-
πει να το κάνουμε με δικούς μας πόρους μέχρι το 2025 
και εάν δεν τα καταφέρουμε θα πρέπει να επιστρέψουμε 
όλα τα χρήματα πίσω».
Για την ανάμειξη της πολιτικής στα έργα μίλησε στην 
έναρξη της τοποθέτησής του στο φόρουμ ο πρόεδρος 
της Αττικό Μετρό, Νίκος Ταχιάος και αναφερόμενος στον 
σταθμό της Βενιζέλου τόνισε ότι η εταιρεία αποφάσισε 
να αναμένει την απόφαση επί της σχετικής αιτήσεως 
ακυρώσεως που έχει κατατεθεί στο Συμβούλιο της Επι-
κρατείας.
«Θα περιμένουμε να βγει η απόφαση του ΣτΕ, μετά τις 
τρεις προσφυγές που έγιναν. Μετά όμως αυτός ο δικα-
στικός ακτιβισμός πρέπει να λήξει, να γυρίσουν όλοι στο 
έργο όποια και αν είναι η απόφαση», είπε χαρακτηριστι-
κά.
Γνωστοποίησε ότι την τρέχουσα περίοδο εγκρίνεται με 
τον ανάδοχο το χρονοδιάγραμμα του έργου του Μετρό 
Θεσσαλονίκης που προβλέπει ολοκλήρωση τον Απρίλιο 
του 2023 και δεσμεύτηκε :«Θα δουλέψουμε όλοι μας 
προς αυτή την κατεύθυνση».

Καταθέτεις με ένα κλικ τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού 
ρεύματος της κατοικίας σου και φτάνει στο σπίτι σου και 
εγκαθίσταται ο αποκωδικοποιητής για να αποκτήσεις 
τηλεοπτικό σήμα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος μέσα από το νο-
μοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για 
την τηλεοπτική κάλυψη στις λευκές περιοχές (περιοχές 
δηλαδή ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας που σήμερα 
δεν έχουν σήμα). Μάλιστα, σύμφωνα με το σχετικό πρό-
γραμμα προβλέπεται και επιχορήγηση των δικαιούχων 
με 150 ευρώ για την απόκτηση του αναγκαίου εξοπλι-
σμού και την οκταετή εγγύησή του.
Tο πρόγραμμα αφορά 960 οικισμούς σε λευκές περιοχές, 
καθώς προστίθενται σε πρώτη φάση 520 οικισμοί, ενώ 
υπάρχει σχεδιασμός σύμφωνα με την έκδοση σχετικής 

απόφασης του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης να 
προστεθούν επιπλέον οικισμοί εφόσον κριθεί αναγκαίο.
Σημειώνεται ότι με το νομοσχέδιο, απλοποιείται η διαδι-
κασία υποβολής των αιτήσεων από πλευράς των κατοί-
κων των λευκών περιοχών. Οι δικαιούχοι θα μπορούν 
να υποβάλλουν την αίτησή τους για την επιλογή του 
παρόχου της αρεσκείας τους και τη λήψη της σχετικής 
επιχορήγησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 
Δημόσιας Διοίκησης (https://www.gov.gr) ή μέσω των 
ΚΕΠ.
Η διαδικασία αυτή σχεδιάζεται να είναι εξαιρετικά απλή, 
καθώς οι δικαιούχοι θα καταθέτουν μόνο τον αριθμό 
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας τους και η 
άντληση όλων των υπόλοιπων στοιχείων θα αντλούνται 
ηλεκτρονικά και χωρίς να απαιτούνται επιπρόσθετες 

ενέργειες από τους πολίτες. Μέχρι σήμερα οι δικαιούχοι 
μπορούσαν να απευθυνθούν μόνο στα ΚΕΠ για να υπο-
βάλλουν το αίτημά τους συνοδευόμενο από ως και επτά 
δικαιολογητικά.
Λαμβάνοντας υπόψιν πως το πρόγραμμα για την κάλυ-
ψη των λευκών περιοχών με τηλεοπτικό σήμα εκτείνε-
ται σε βάθος οκταετίας, το νομοσχέδιο προβλέπει την 
αντίστοιχη χρονική επέκταση στα 8 έτη της εγγύησης 
του αναγκαίου εξοπλισμού. Σημειώνεται πως σήμερα 
οι δικαιούχοι μπορούν να απευθυνθούν στην Digea ή 
την Cosmote για την παροχή της υπηρεσίας τηλεοπτικής 
κάλυψης. Για όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος 
δεν προβλέπεται κάποιου είδους οικονομική επιβάρυν-
ση των δικαιούχων με τη μορφή συνδρομής.

ΠΩΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΟΙ ΛΕΥΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: «Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ» 
Τον Απρίλιο του 2023 έτοιμο το μετρό
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Καθοριστικό χτύπημα στην προσπάθεια της παγκόσμιας αυ-
τοκινητοβιομηχανίας να αναπτύξει την ηλεκτροκίνηση των 
οχημάτων και να δημιουργήσει με άλλους φορείς ένα ευρύ 
δίκτυο δημόσιων σταθμών ταχυφορτιστών είναι η πανδημία. 
Οι συνέπειές της ήρθαν να προστεθούν στις παρενέργειες που 
δημιουργεί η οικονομική κρίση που πλήττει όλο τον κόσμο, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Παρά τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση 
των σχετικών προγραμμάτων οι κατασκευαστές αυτοκινή-
των εξακολουθούν να ξοδεύουν απίστευτα ποσά και από τα 
μετρητά τους, για να ξεκινήσουν πάλι οι προσπάθειες που 
αφορούν την ηλεκτροκίνηση, μετά το πρώτο lockdown.
 
Κίνηση χωρίς ρύπους 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι 
προτίθεται να αναθεωρήσει την οδηγία για την υποδομή 
εναλλακτικών καυσίμων (AFID). Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κα-
τασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) θεωρεί ότι η επερχόμενη 
αναθεώρηση AFID είναι απαραίτητη για την επίτευξη των μα-
κροπρόθεσμων στόχων της Ευρώπης για την απαλλαγή από 
τον άνθρακα και την επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα στον 
τομέα των μεταφορών.
Η επίτευξη οποιουδήποτε στόχου CO2 μετά το 2020 θα εξαρ-
τηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διαθεσιμότητα υποδομής για 
οχήματα εναλλακτικής ισχύος. Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο η ACEA καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακο-
λουθήσει γρήγορα την αναθεώρηση AFID, θα πρέπει να γίνει 
το συντομότερο δυνατόν και να επικεντρωθεί στην ταχεία 
εφαρμογή. 

Επενδύσεις σε υποδομές
Η ανάγκη για εντατικότερες επενδύσεις σε υποδομές για οχή-
ματα εναλλακτικής ισχύος ήταν επίσης ένα από τα βασικά 
σημεία συζήτησης όταν οι στόχοι του 2025 και 2030 για το 
CO2 για επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά και βαρέα οχήματα 
ορίστηκαν το 2019. 
Ωστόσο, έχοντας κατά νου τις πολύ υψηλότερες (συνολικές) 
φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, υπάρχει 
τώρα ακόμη μεγαλύτερη επείγουσα ανάγκη αναβάθμισης 
των απαιτήσεων υποδομής για όλα τα εναλλακτικά καύσιμα 
με σκοπό την επιτυχή μετάβαση σε χαμηλά και μηδέν ‐ με-
ταφορά εκπομπών στην Ευρώπη. 

Ασφαλείς χώρους στάθμευσης φορτηγών 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει νέα πρότυπα για ασφα-
λείς χώρους στάθμευσης φορτηγών στην Ευρώπη για να εξα-
σφαλίσει καλές συνθήκες ανάπαυσης για τους Ευρωπαίους 
οδηγούς φορτηγών. 
Ωστόσο, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας 

και δεδομένης της επείγουσας ανάγκης να απελευθερωθεί 
ο άνθρακας από τον τομέα των οδικών μεταφορών για να 
επιτευχθεί ουδετερότητα στο κλίμα το 2050, τα πρότυπα που 
προτείνει η Επιτροπή δεν λαμβάνουν υπόψη τις μελλοντικές 
ανάγκες των φορτηγών μηδενικών εκπομπών. 
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση Κα-
τασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) ένωσε τις δυνάμεις της με 
28 άλλους ενδιαφερόμενους - από περιβαλλοντικές ΜΚΟ έως 
φορείς εκμετάλλευσης μεταφορών - για να γράψει μια επιστο-
λή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκπροσώπους των κρατών 
μελών της ΕΕ για να εκφράσει αυτές τις ευρείες ανησυχίες.
 
Αυξήθηκαν τα ηλεκτρικά 
Τύποι καυσίμων νέων αυτοκινήτων: βενζίνη 51,9%, ντίζελ 
29,4%, ηλεκτρικό μερίδιο αγοράς 7,2% δεύτερο τρίμηνο 
2020. Το δεύτερο τρίμηνο του 2020, το μερίδιο αγοράς των 
ηλεκτρικά φορτισμένων οχημάτων αυξήθηκε στο 7,2% των 
συνολικών πωλήσεων αυτοκινήτων στην ΕΕ, σε σύγκριση 
με το μερίδιο 2,4% την ίδια περίοδο πέρυσι. Η συνολική 
μείωση των ταξινομήσεων επιβατικών αυτοκινήτων ως 
αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19 επηρέασε ιδιαίτερα τα 
τμήματα ντίζελ και βενζίνης, αν και μαζί εξακολουθούν να 
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 80% των πωλήσεων 
αυτοκινήτων. 
Μόνο το 0,3% όλων των επιβατικών αυτοκινήτων στους 
δρόμους της ΕΕ είναι αμιγώς ηλεκτρικά.
 
Κλιματική ουδετερότητα 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) 
σημειώνει το «Σχέδιο Στόχων για το Κλίμα του 2030» που πα-
ρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αυτοκινητοβι-
ομηχανία υποστηρίζει τον μακροπρόθεσμο στόχο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, 
και θέλει να διαδραματίσει τον ρόλο της για να καταστήσει την 
Ευρώπη την πρώτη ουδέτερη για το κλίμα ήπειρος.
 
Πυκνό δίκτυο 
Αυτές οι πολιτικές περιλαμβάνουν ένα πυκνό δίκτυο σημεί-
ων χρέωσης και σταθμών ανεφοδιασμού σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο (με δεσμευτικούς στόχους για τα κράτη μέλη), σε 
συνδυασμό με οικονομικά βιώσιμα συστήματα κινήτρων, 
έτσι ώστε η κινητικότητα μηδενικών εκπομπών να μπορεί να 
γίνει μια προσιτή και προσιτή επιλογή για όλους τους Ευρω-
παίους. Επιπλέον, για να υποστηρίξει τη μετάβαση στην κι-
νητικότητα μηδενικών εκπομπών, όλοι οι ενεργειακοί φορείς 
πρέπει να συμμετέχουν σε ένα ισχυρότερο σύστημα εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ (ETS) που εφαρμόζει μια τιμή άνθρακα σε 
επίπεδο που οδηγεί σε πραγματικές αλλαγές. 
Όσον αφορά τους στόχους για εκπομπές CO2 από καινούργια 

επιβατικά αυτοκίνητα και φορτηγά, η Επιτροπή θα πρέπει 
πρώτα να διασφαλίσει ότι οι απαραίτητοι παράγοντες ενερ-
γοποίησης πράγματι παραδίδονται και ενισχύονται, προτού 
επιστρέψει στην επιτροπή σχεδιασμού για να αυξήσει στόχους 
που είχαν τεθεί μόνο πέρυσι. 
Η αυτοκινητοβιομηχανία της ΕΕ αφιερώνει μεγάλο μέρος 
του ετήσιου προϋπολογισμού ύψους 60,9 δισεκατομμυρίων 
ευρώ για τη μείωση των εκπομπών του CO2. Πράγματι, λόγω 
αυτών των επενδύσεων, οι πωλήσεις αυτοκινήτων με ηλε-
κτρική κίνηση στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 110% από 218.083 
το 2017 σε 458.915 πέρσι. Ωστόσο, οι επενδύσεις σε υποδομές 
υπολείπονται αυτής της ανάπτυξης. Κατά την ίδια περίοδο, για 
παράδειγμα, ο αριθμός σημείων φόρτισης για ηλεκτρικά αυ-
τοκίνητα αυξήθηκε μόνο κατά 58%. 
Οι φιλόδοξοι στόχοι που ορίζονται στη σημερινή πρόταση της 
Επιτροπής θα απαιτήσουν τεράστιες πρόσθετες επενδύσεις 
από την αυτοκινητοβιομηχανία, την ίδια στιγμή που η βιομη-
χανία έχει πληγεί από την κρίση του κορονoϊού. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) 
και η Eurelectric χαιρετίζουν την εστίαση στην υποδομή για 
ηλεκτρικά φορτιζόμενα οχήματα στο σχέδιο αποκατάστασης 
κορονoϊού που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 
Χρηματοδότηση δημόσιων σημείων φόρτισης 
Οι ενώσεις υποστηρίζουν τον στόχο της χρηματοδότησης 1 
εκατομμυρίου δημόσιων σημείων χρέωσης που αναφέρονται 
στο σχέδιο. Ωστόσο, σημειώνουν ότι αυτός ο στόχος ήταν ήδη 
μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, και ότι πέφτει 
πολύ κάτω από αυτό που θα απαιτηθεί στην πραγματικότητα. 
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Επιτροπής, περίπου το 
2030 θα χρειαστούν περίπου 2,8 εκατομμύρια διαθέσιμα στο 
κοινό σημεία χρέωσης - περίπου 15 φορές περισσότερα από 
όσα ισχύουν σήμερα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Η ανάπτυξη υποδομής (ιδίως σε ολόκληρο τον πυρήνα και τα 
ολοκληρωμένα δίκτυα και στις αστικές περιοχές) θα πρέπει να 
ευθυγραμμίζεται με τα σημεία αναφοράς για τα οχήματα με 
μηδενικές και χαμηλές εκπομπές ρύπων που έχει θέσει η ΕΕ για 
τα 2025 και 2030 και πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις κατηγο-
ρίες ισχύος φόρτισης σημεία και τις ικανότητες φόρτισης των 
οχημάτων. 
Τα φορτηγά και τα λεωφορεία, για παράδειγμα, έχουν διαφο-
ρετικές ανάγκες από τα ιδιωτικά αυτοκίνητα όσον αφορά την 
υποδομή, λόγω της υψηλότερης ζήτησης ισχύος και ενέργει-
ας, καθώς και του ειδικού χώρου, του χώρου στάθμευσης 
(για χρέωση μίας νύχτας) και των απαιτήσεων πρόσβασης.
Για την ενίσχυση της ζήτησης μετά τη δραματική κατάρρευση 
των πωλήσεων οχημάτων που παρατηρήθηκε τους τελευταί-
ους μήνες, το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ προβλέπει επίσης την 
προώθηση ανανέωσης καθαρών στόλων.

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
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Προσηλωμένοι στα σχέδιά τους για την ανάπτυξη και ανα-
βάθμιση των φορέων που ..υπηρετούν, επιδεικνύοντας 
προσαρμοστικότητα στις συνθήκες που δημιουργεί η παν-
δημία του κορωνοϊού, δήλωσαν στις τοποθετήσεις του, στο 
Thessaloniki Helexpo Forum, οι επικεφαλής σε αεροδρόμιο 
«Μακεδονία», Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης και ΤΡΑΙΝΟ-
ΣΕ, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
«Το επενδυτικό πρόγραμμα της Fraport στην Ελλάδα συνε-
χίζεται κανονικά παρά την πανδημία του κορωνοϊού», επι-
σήμανε ο επικεφαλής της, Alexander Zinell, σημειώνοντας 
πως στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης υλοποιήθηκαν έργα 
ύψους 90 εκατ. ευρώ, τα οποία ολοκληρώνονται τέλος του 
2020. «Το καλοκαίρι παραδόθηκαν τα 11 από τα 14 περιφε-
ρειακά αεροδρόμια που διαχειριζόμαστε. Μέχρι το τέλος του 
χρόνου θα παραδοθούν και τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης, 
της Κω και της Σαντορίνης», υπογράμμισε, δηλώνοντας πε-
ρήφανος για το νέο τέρμιναλ στο «Μακεδονία», γνωστοποι-
ώντας ότι τα εγκαίνια προγραμματίζονται τέλος 2020, αρχές 
2021. 
Υπογραμμίζοντας ότι ο κορωνοϊός οδήγησε μέχρι και σε μη-
δενική κίνηση στα αεροδρόμια, ο κ . Zinell σημείωσε «ανα-
κτήσαμε το 27% της κίνησης σε σχέση με πέρυσι, οπότε οι 
επιβάτες που διακινήθηκαν ανέρχονταν σε 30 εκατ. άτομα και 
σήμερα είμαστε στα 6,5 εκατ. άτομα»
Για το 2021 τόνισε ότι υπάρχει αβεβαιότητα, αλλά εκφρά-
ζοντας την ελπίδα του για βελτίωση, τόνισε «θα πρέπει να 
βρούμε νέους τρόπους αντιμετώπισης του κορωνοϊού, θα 
μάθουμε να ζούμε με τον ιό και να ταξιδεύουμε με τα υγειο-

νομικά μέτρα και με ασφάλεια».
Την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της πρόθεσης 
του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για ένταξη σι-
δηροδρομικών έργων στο Ταμείο Ανάκαμψης, εξέφρασε ο 
διευθύνων σύμβουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Φίλιππος Τσαλίδης, 
τονίζοντας ότι η εταιρεία μέσα στο 2019 μετακίνησε 20 εκατ. 
επιβάτες και 1,4 εκατ. τόνους αγαθών.
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ είναι η μεγαλύτερη καθετοποιημένη σιδηρο-
δρομική επιχείρηση στην Ευρώπη, είπε ο κ. Τσαλίδης και 
γνωστοποίησε ότι «έρχονται πέντε νέα τρένα στο δρομολόγιο 
Αθήνα-Θεσσαλονίκη και το πρώτο από αυτά θα κάνει το... 
ντεμπούτο του στη συγκεκριμένη γραμμή στις 25 Μαρτίου 
του 2021. Υπενθύμισε ότι τέλος του 2021, αρχές του 2022 το 
δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα γίνεται σε 3 ώρες και 20 
λεπτά και κάτω υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ίσως και σε 
τρεις ώρες. 
Γνωστοποίησε ότι μέχρι τέλος του 2021 η Θεσσαλονίκη απο-
κτά μια από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις συντήρησης 
τραίνων στην Ευρώπη και σημείωσε ότι με στοχευμένες επεν-
δύσεις 2 δισ. ευρώ η ΤΡΑΙΝΟΣΕ στοχεύει στην ανάπτυξη και 
αναβάθμιση του εθνικού σιδηροδρομικού συστήματος.
Εντός του χρονοδιαγράμματος βρίσκεται το επενδυτικό πρό-
γραμμα της ΟΛΘ ΑΕ, επισήμανε από την πλευρά του ο πρό-
εδρος της ΟΛΘ ΑΕ, Αθανάσιος Λιάγκος, αφήνοντας ανοικτό 
το ενδεχόμενο να ανέλθει σε 200 εκατ. ευρώ, έναντι των 180 
εκατ. ευρώ, που είχε προβλεφθεί.
Εξέφρασε την πεποίθησή του ότι Ιανουάριο ή Φεβρουάριο 
του 2021 θα αναδειχθεί ο ανάδοχος για την επέκταση τη 6ης 

προβλήτας στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και γνωστοποίησε 
ότι πραγματοποιείται εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού, ανα-
βάθμιση του επιβατικού σταθμού, ενώ μέσα στους επόμενους 
δύο μήνες, θα υπάρξει ακτοπλοϊκή σύνδεση με Λήμνο-Χί-
ο-Σάμο.
Μεταξύ άλλων σημείωσε ότι η διοίκηση της ΟΛΘ ΑΕ στοχεύει 
σε ένα «πράσινο» λιμάνι και τόνισε ότι με ιδιωτικοποίηση και 
άλλων λιμένων στην Β. Ελλάδα θα δημιουργηθεί μια ευρύ-
τερη αγορά.
«Πολιτική παρότρυνσης για επιτάχυνση των έργων», δήλωσε 
ότι θα ασκήσει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΧΑ, τομεάρχης υποδο-
μών και μεταφορών, Νίκος Παππάς, διευκρινίζοντας ότι η 
κριτική θα αφορά κυρίως τα χρονοδιαγράμματα. Τόνισε δε 
πως το νέο παραγωγικό μοντέλο, για το οποίο γίνεται αυτό 
τον καιρό μεγάλη συζήτηση, δεν μπορεί παρά να έχει στην 
«καρδιά» και στη φιλοσοφία του, τον άξονα των μεταφορών 
και των υποδομών.
Πρόταση το 20% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης να 
πάει στις δημόσιες και κοινωνικές υποδομές, κατέθεσε από 
την πλευρά του ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, Γιώρ-
γος Αρβανιτίδης. «Αυτή είναι η ιδανική στιγμή, δεν πρέπει να 
χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους πόρους», είπε χαρακτηριστικά. 
Σημείωσε πως υπάρχει στασιμότητα στην εκτέλεση των έρ-
γων, τόνισε πως μέσα στην πανδημία αναδείχθηκε η ανεπάρ-
κεια των δημόσιων υποδομών ενώ χαρακτήρισε «τραγικές» 
τις υποδομές στην Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το νέο Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών 
και Εισαγγελέων και οι  νέες διοικήσεις σε Εφετείο, Πρωτοδικείο, 
Ειρηνοδικείο και Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας και Θεσσαλο-
νίκης έχουν ως εξής: 
Το νέο Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένω-
σης Δικαστών και Εισαγγελέων που ανέκυψε από τις πρόσφατες 
αρχαιρεσίες.
Ειδικότερα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕ έχει ως εξής:
Πρόεδρος : Χριστόφορος Σεβαστίδης, Εφέτης
Α΄Αντιπρόεδρος: Αικατερίνη Ντόκα, Εφέτης
Β΄Αντιπρόεδρος: Αικατερίνη Μάτση, Αντεισαγγελέας Εφετών
Γενικός Γραμματέας: Παντελής Μποροδήμος, Πρωτοδίκης
Αναπλ. Γενικός Γραμματέας: Ευθαλία Κώστα, Ειρηνοδίκης
Υπεύθυνος Διαχείρισης Οικονομικών: Ιωάννα Ξυλιά, Πρόεδρος 
Πρωτοδικών
Αναπλ. Υπεύθυνος Διαχείρισης: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Μιχαήλ Τσέ-
φας, Πρωτοδίκης
Εκπρόσωπος Τύπου: Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρω-
τοδικών

Οι επικεφαλής Πρωτοδικείου και Εφετείου και των 
αντίστοιχων Εισαγγελιών Αθήνας 
Ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία στο Πρωτοδικείο και στο 
Εφετείο της Αθήνας για την ανάδειξη νέων διοικήσεων , με την 
γυναικεία παρουσία στα ηνία των μεγαλύτερων δικαστηρίων 
της χώρας να επικρατεί.
Νέα προϊσταμένη του Εφετείου Αθηνών αναδείχθηκε η πρό-
εδρος Εφετών Τριανταφύλλη Δρακοπούλου, η οποία την 1η 
Οκτωβρίου 2020 θα διαδεχθεί τον απερχόμενο προϊστάμενο 
Κώστα Σταμαδιάνο .
Στην Εισαγγελία Εφετών επανεξελέγη ο νυν προϊστάμενος Ιω-
άννης Μωραϊτάκης.
Στο Πρωτοδικείο Αθηνών οι δικαστές ανέδειξαν νέα προϊσταμέ-
νη την πρόεδρο πρωτοδικών Σοφία Φούρλαρη, η οποία θα δι-
αδεχθεί στη θέση αυτή τον Γιώργο Γρίβα που ήδη έχει προαχθεί 
σε Εφέτη. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών οι Εισαγγελείς 
με συντριπτική πλειοψηφία έδωσαν ψήφο αποδοχής στην μο-
ναδική υποψήφια Εισαγγελέα πρωτοδικών Σωτηρία Παπαγε-
ωργακοπούλου η οποία διαδέχεται τον σημερινό προϊστάμενο 
Βαγγέλη Ιωαννίδη.

Οι νέες διοικήσεις σε Εφετείο, Πρωτοδικείο, Ειρηνο-
δικείο και Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης
Νέες διοικήσεις εξέλεξαν δικαστές και εισαγγελείς στα δικαστή-
ρια της Θεσσαλονίκης. Οι θητείες των νέων προϊσταμένων και 
των Συμβουλίων τους είναι διετείς και αναλαμβάνουν καθήκο-
ντα από την 1η Οκτωβρίου.
Συγκεκριμένα, στο Εφετείο προϊστάμενος εξελέγη ο πρόεδρος 
Εφετών Χρήστος Νάστας και μέλη του Συμβουλίου αναδείχθη-
καν οι Νικολέτα Παναγιωτίδου και Ευγενία Ντολοπούλου. Ο κ. 
Νάστας αναλαμβάνει παράλληλα και πρόεδρος της Επιτροπής 
Δικαστικού Μεγάρου.
Στο «τιμόνι» του Πρωτοδικείου παραμένει η πρόεδρος Πρω-
τοδικών Ευαγγελία Αρβανίτου που επανεξελέγη, ενώ μέλη 
του Συμβουλίου αναλαμβάνουν οι Βασίλης Καραναστάσης και 
Στυλιανός Μπίος.  
Νέος προϊστάμενος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών εξελέγη ο 
εισαγγελέας Πρωτοδικών Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος. 
Στο Ειρηνοδικείο αναδείχθηκε προϊσταμένη η ειρηνοδίκης 
Θωμαΐ Μελισσά-Χοϊλού και μέλη του Συμβουλίου οι Νικόλαος 
Μάνος και Ευδοκία Σελησίου.

ΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ, 
ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ 
Αναφέρθηκε στο  Thessaloniki Helexpo Forum

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ: ΝΕΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 
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Στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ θα ανέλθει –αναφέρει το 
ΑΠΕ- ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος 
της επιστρεπτέας καταβολής και με βάση σημερινά 
στοιχεία, τα οποία παρουσίασε ο υπουργός Οικονο-
μικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στη θεματική 
ενότητα «Η Ελληνική οικονομία την επόμενη ημέρα» 
του Thessaloniki Helexpo Forum, 100.000 επιχειρή-
σεις έχουν μέχρι τώρα εκδηλώσει ενδιαφέρον να εντα-
χθούν στον τέταρτο κύκλο της δράσης, που στόχο έχει 
την αντιμετώπιση των συνεπειών από την πανδημία 
και την ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. 
Για την ανάταξη της οικονομίας μετά τη διαχείριση 
της υγειονομικής κρίσης, ο κ.Σταϊκούρας είπε πως 
«μόλις κλείσει η παρένθεση είμαστε έτοιμοι να μονι-
μοποιήσουμε κάποια από τα μέτρα που πήραμε για 
την covid-19 ή και κάποια άλλα, πάντα ανάλογα με 
τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας», καθώς 
«σταθερή βούληση της κυβέρνησης είναι να μειώνει 
τους φόρους στις επιχειρήσεις, στα φυσικά πρόσωπα, 
στα νοικοκυριά δίνοντας ιδιαίτερη σημασία και έμφα-
ση στη μεσαία τάξη».
«Στο Ταμείο Ανάκαμψης κίνητρα για τη μεγέ-
θυνση των επιχειρήσεων»
Παράλληλα, για να ενδυναμωθούν οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες λόγω της πανδημί-
ας αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιωσιμότητας, ο υπουρ-
γός ανέφερε πως «δουλεύουμε μεθοδικά, σοβαρά και 
συντεταγμένα -τα υπουργεία Οικονομικών και Ανά-
πτυξης- έτσι ώστε μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης να βά-
λουμε ένα σημαντικό πρόταγμα που είναι τα κίνητρα 
για μεγέθυνση των επιχειρήσεων, για να μεγαλώσει η 

επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα». 
«Θα ήθελα και από ιδιωτικό τομέα αν έχει προτάσεις, 
θα θέλαμε να τις ακούσουμε για να τις ενσωματώσου-
με σε μία εμβληματική πρωτοβουλία που θα περιλη-
φθεί ως υπουργείο Οικονομικών σε αυτό που λέγεται 
συλλογική, συνεκτική πρόταση για το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης», πρόσθεσε ο υπουργός, εξηγώντας πως η μεγέ-
θυνση των επιχειρήσεων θα δημιουργήσει νέες θέσεις 
απασχόλησης, αλλά θα λειτουργήσει και ως αντικίνη-
τρο για τη φοροδιαφυγή, καθώς «το μικρό μέγεθος και 
ένα στοιχείο του υψηλού δείκτη φοροδιαφυγής στην 
Ελλάδα».
Σε ό,τι αφορά την πορεία της οικονομίας ο υπουργός 
δήλωσε πως η ύφεση στη χώρα είναι κοντά στο 8% και 
είναι μικρότερη από την μέση ευρωπαϊκή ύφεση και 
πολύ μικρότερη από ότι στις άλλες χώρες του ευρω-
παϊκού νότου, φέρνοντας ως παράδειγμα την Ισπανία, 
με ύφεση 13%.
Σχετικά με τον σχεδιασμό της επόμενης μέρας αναφέρ-
θηκε στο νέο νόμο για την εταιρική διακυβέρνηση, τον 
νόμο για τις μικροπιστώσεις, ώστε να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις που δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό 
σύστημα, καθώς και στην ολοκλήρωση της δημόσιας 
διαβούλευσης για τον νέο κώδικα που αφορά τη δεύ-
τερη ευκαιρία «με κοινωνικά κριτήρια και με αναπτυ-
ξιακό πρόσημο ώστε να αντιμετωπιστεί το συσσωρευ-
μένο απόθεμα ιδιωτικού χρέους». 
«Ταυτόχρονα μέσα στην υγειονομική κρίση αντιμε-
τωπίζουμε τις προκλήσεις της υγειονομικής κρίσης 
αλλά και χτίζουμε μέσα από διαρθρωτικές αλλαγές 
την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας», είπε ο 
υπουργός Οικονομικών και για τη χρηματοδότηση 

του σχεδιασμού διευκρίνισε: «Φροντίσαμε με πολλή 
μεθοδικότητα να χτίσουμε ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα 
που σήμερα ανέρχονται στα 38,7 δισ. ευρώ, περίπου 
όσα ήταν στην αρχή της υγειονομικής κρίσης. Τα 14 
από αυτά τα φτιάξαμε τον τελευταίο χρόνο. Βγήκαμε 
έξι φορές στις αγορές και δανειστήκαμε στο 1/3 του 
κόστους, που δανειζόταν η προηγούμενη κυβέρνηση. 
Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τους 
πόρους εκεί όπου υπάρχουν ανάγκες και να κρατήσου-
με πολεμοφόδια για την επόμενη μέρα».
Σχετικά με τις πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
τόνισε ότι «θα πρέπει όχι μόνο να έχουμε τις δυνα-
τότητες να αξιοποιήσουμε τη δημοσιονομική ευελιξία 
που έχει αποφασιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για το 
2021 για να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, 
αλλά και να αξιοποιήσουμε κατά τον βέλτιστο τρόπο 
-μη κάνοντας τα λάθη του παρελθόντος- εκεί που πρέ-
πει την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας για να 
πετύχουμε υψηλή διατηρήσιμη έξυπνη και κοινωνικά 
δίκαιη ανάπτυξη και εδώ έχουμε 72 δισεκατομμύρια 
πόρους που πρέπει να αξιοποιήσουμε και λειτουργού-
με μεθοδικά, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να παρουσι-
άσουμε το σχέδιό μας». 
Για την Κεντρική Μακεδονία είπε πως η Πολιτεία έχει 
δώσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ μέσα από 
αυτά τα μέτρα και οι επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης 
μέσα από αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, επιστρεπτέα 
προκαταβολή και από τα προγράμματα χρηματοδό-
τησης δια μέσου του τραπεζικού συστήματος έλαβαν 
662,4 εκατ. ευρώ.

Η Τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Αχτσιόγλου ανέφερε ότι 
«η κυβέρνηση ΝΔ έχει πρωτόγνωρα θετικές δυνατό-
τητες, οι οποίες απορρέουν από το ότι παρέλαβε μία 
κατάσταση τακτοποιημένων δημοσιονομικών με ένα 
ισχυρό αποθεματικό ασφαλείας, περίπου 37 δισ., ότι 
παρέλαβε ρυθμισμένο χρέος, κληρονόμησε μία ρύθ-
μιση χρέους τέτοια που να της επιτρέπει το επόμενο 
διάστημα να μην έχει πολύ μεγάλες απαιτήσεις σε 
ό,τι αφορά τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρα», 
ενώ «αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια συγκυρία που 
της δίνει πολύ θετικές δυνατότητες , διότι έχουμε την 
αναστολή του συμφώνου σταθερότητας, έχουμε την 
ομπρέλα ΕΚΤ, χάρη στην οποία μειώνονται τα επιτόκια 

και όχι χάρη στην εντύπωση που καλλιεργεί η κυβέρ-
νηση της ΝΔ στις αγορές και υπάρχει και η πολύ μεγά-
λη ρευστότητα από Ταμείο Ανάκαμψης».
Στο πλαίσιο αυτό εξέφρασε την άποψη της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε 
και δε αξιοποιεί τις θετικές δυνατότητες να αποσοβήσει 
και να προλάβει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. 
«Η κυβέρνηση έδρασε πολύ αργά, δίνοντας λίγα και 
πολύ συχνά στη λάθος κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά τις 
μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις επικεντρώθηκε σε 
ένα μέτρο, αυτό της επιστρεπτέας προκαταβολής, από 
το οποίο αποκλείστηκαν πάρα πολλές επιχειρήσεις που 
το έχουν ανάγκη - 8 στις 10 επιχειρήσεις που το έχουν 

ανάγκη έμειναν εκτός - αλλά και όσες έλαβαν την ενί-
σχυση, στην πραγματικότητα έλαβαν ένα δάνειο το 
οποίο θα πρέπει να επιστρέψουν, άρα αυξάνεται το 
χρέος το οποίο έχουν ήδη σωρεύσει», διευκρίνισε. 
   Αναφερόμενη στην αγορά εργασίας η τομεάρχης του 
ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε πως «περισσότερο έγινε αυτή η κρίση 
μία ευκαιρία για να γίνει μια επίθεση στην εργασία, 
παρά για να προστατευτούν οι θέσεις εργασίας και οι 
μισθοί» και «επικεντρώθηκε η κυβέρνηση σε επιδότη-
ση της ανεργίας και μέτρα που ακραία ελαστικοποιούν 
τις σχέσεις εργασίας με πρώτο και κύριο αυτό του 
ωραρίου και την νομοθέτηση απλήρωτων υπερω-
ριών». Συνέχεια στη σελ 12

ΑΛΛΕΣ 100.000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ, 
ΕΙΠΕ Ο ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Στο Ταμείο Aνάκαμψης κίνητρα για συγχωνεύσεις

«Ε. Αχτσιόγλου:Η κυβέρνηση έδρασε αργά, δίνοντας λίγα»
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Σημαντική επίδραση στην τόνωση της ανάπτυξης, της 
απασχόλησης και των εξαγωγών στην Ελλάδα θα είχε 
τυχόν αύξηση της συνεισφοράς της βιομηχανίας στο ΑΕΠ 
στο 12% σε μια πενταετία, έναντι περίπου 8% σήμερα, 
σύμφωνα με εκτιμήσεις που διατύπωσε ο πρόεδρος του 
Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), Αθανάσιος Σαβ-
βάκης, από το βήμα του Thessaloniki Helexpo Forum. 
«Βάσει των εκτιμήσεων του ΣΒΕ, αν ο στόχος αυτός για 
αύξηση από το 8% στο 12% του ΑΕΠ επιτευχθεί, οι άμε-
σες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία και τη μεταποίηση θα 
αυξηθούν κατά τουλάχιστον 10%. Οι δε έμμεσες θέσεις 
εργασίας, στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας συνολικά, 
θα αυξηθούν κατά 10%– 20%» επισήμανε ο πρόεδρος 
του ΣΒΕ, υπενθυμίζοντας ότι στον ιδιωτικό τομέα της 
οικονομίας απασχολούνται σήμερα περί τα 3,2 εκατ. ερ-
γαζόμενοι.
Εξ αυτών, το 77% απασχολείται σε κλάδους κατά κανόνα 
έντασης εργασίας (εμπόριο, τουρισμός, επαγγελματικές 
υπηρεσίες, τέχνες και διασκέδαση, γεωργία και κτηνοτρο-
φία, κατασκευές), με χαμηλότερη -όπως είπε- ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία ανά ώρα εργασίας (παραγωγικότητα) 

από τον μέσο όρο της οικονομίας, ενώ το 23% εργάζεται 
σε κλάδους κατά κανόνα έντασης κεφαλαίου με υψηλό-
τερη παραγωγικότητα από τον μέσο όρο της οικονομίας. 
«Η αναμενόμενη αύξηση θεωρούμε ότι θα συμβεί περισ-
σότερο σ’ αυτό το 23% και λιγότερο στο υπόλοιπο 77%» 
εξήγησε. Ομοίως, τόνισε, η αύξηση του κύκλου εργασιών 
στη βιομηχανία ίσως αγγίξει και το 20%, «ενώ κατά το 
ίδιο ποσοστό εκτιμούμε ότι θα αυξηθεί και η ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία παραγωγής στη χώρα. Επίσης, θα 
υπήρχε σημαντική επίδραση στο ΑΕΠ της χώρας, που 
υπολογίζουμε ότι θα αυξανόταν κατά τουλάχιστον 3%». 
Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο κ.Σαββάκης στη θετική επίδραση 
που θα είχε η εφαρμογή συγκροτημένης βιομηχανικής 
πολιτικής στην Ελλάδα ως προς τις εξαγωγές: «Όσον 
αφορά τις εξαγωγές, το πρόβλημα που πρέπει να λύσου-
με ως εγχώρια βιομηχανία και μεταποίηση είναι αυτό της 
παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων. Σήμερα, 
περίπου το 43% των ελληνικών εξαγωγών είναι προϊόντα 
μεταποίησης. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το στοίχημα θα 
κερδηθεί μέσα από την εφαρμογή συγκροτημένης βιομη-
χανικής πολιτικής. Προς αυτή την κατεύθυνση, το μήνυμα 

που δίνει η κυβέρνηση είναι πολύ θετικό. Δημιουργήθηκε 
στο τέλος του Αυγούστου η Κυβερνητική Επιτροπή Βιο-
μηχανίας στην οποία συμμετέχει και ο Σύνδεσμος Βιομη-
χανιών Ελλάδος. Η Επιτροπή θα εργασθεί προς αυτή την 
κατεύθυνση, οπότε πιστεύω ότι τα κίνητρα και οι πολιτικές 
που θα δώσουν ώθηση στην παραγωγή διεθνώς εμπο-
ρεύσιμων προϊόντων, άρα ώθηση στις εξαγωγές μας, θα 
μας οδηγήσουν σε ισχυρή αύξησή τους σε πέντε χρόνια, 
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%» υπογράμμισε.
Ο πρόεδρος του ΣΒΕ υπενθύμισε ακόμα πως σε πρόφατη 
μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών 
Ερευνών (ΙΟΒΕ), υπολογίστηκε πως για κάθε 1 ευρώ 
προστιθέμενης αξίας παραγωγής της μεταποίησης, στο 
ΑΕΠ της Ελλάδας προστίθενται 3,1 ευρώ και κάθε 1 εκατ. 
ευρώ κύκλου εργασιών της μεταποίησης «γεννά» 22 θέ-
σεις εργασίας. Για κάθε μια θέση εργασίας στη μεταποίη-
ση, δημιουργούνται συνολικά στην οικονομία 3,5 θέσεις. 
Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία η 
βιομηχανία απασχολεί σήμερα περίπου 389.000 εργαζό-
μενους. Παράγει δε το 14,8% της ακαθάριστης προστιθέ-
μενης αξίας της οικονομίας.

Συνέχεια από τη σελ 11

Επικαλούμενη τα στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολο-
γισμού -τι έχει πληρωθεί και τι έχει φτάσει στην πραγ-
ματική οικονομία- η κ. Αχτσιόγλου επισήμανε πως «οι 
δαπάνες που έχει κάνει η κυβέρνηση, άμεση ενίσχυση 
δηλαδή στην ελληνική οικονομία, στις επιχειρήσεις, στα 
νοικοκυριά, στους εργαζόμενους δεν ξεπερνούν τα 4,6 
δις ή 2% του ΑΕΠ, συμπεριλαμβανομένων των χρημάτων 
που έδωσε για τις επιδοτήσεις» και «αυτό μας φέρνει στην 
προτελευταία θέση της ευρωζώνης σε ό,τι αφορά τις άμε-
σες δαπάνες». 
Αναφερόμενη στον τουρισμό η κ. Αχτσιόγλου είπε πως 
«υπήρξαν τεράστιες διαχειριστικές ανεπάρκειες» και «η 
κυβέρνηση πόνταρε στο άνοιγμα του, αλλά τα πράγματα 
δεν έχουν εξελιχθεί όπως τα προδιέγραψε και από τα 18 
δισ. έσοδα πέρυσι, φέτος εκτιμάται πως οριακά θα φτά-
σουν στα 3 δις ευρώ».
 Σε ό,τι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης η Τομεάρχης του ΣΥ-
ΡΙΖΑ εξέφρασε ανησυχία «αν θα μπορέσουν να απορρο-
φηθούν οι πόροι και πώς θα αξιοποιηθούν», ενώ προσέ-

θεσε πως η ενδιάμεση έκθεση Πισσαρίδη «μας ανησυχεί, 
καθώς προτείνει παλαιού τύπου συνταγές που ήταν μάλ-
λον υφεσιακές» και ένα ακόμη ζήτημα είναι «αν θα υπάρ-
χει η διαφάνεια στην διαχείριση των χρημάτων, καθώς τα 
δείγματα γραφής από την κυβέρνηση είναι ανησυχητικά 
το πώς διαχειρίστηκε χρήματα σε κρίσιμες στιγμές».
«Η ελληνική οικονομία θα πρέπει να μετασχηματιστεί. Το 
μοντέλο στηρίχθηκε σε μικρές μονάδες παραγωγής και 
πρέπει να δοθούν κίνητρα για συγχωνεύσεις και συνέρ-
γειες να μεγαλώσουν οι επιχειρήσεις», επισήμανε ο πρό-
εδρος του ΕΒΕΘ, Ιωάννης Μασούτης, σημειώνοντας πως 
στην παρούσα φάση ζητήματα άμεσης προτεραιότητας 
είναι η στήριξη των επιχειρήσεων και της αγοράς στην 
κατεύθυνση της ενίσχυσης της ρευστότητας των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων, της στήριξης των εισοδημάτων 
των νοικοκυριών με στόχο την ενίσχυση της ιδιωτικής 
κατανάλωσης και τη στήριξη της απασχόλησης και τη δη-
μιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
Την ανάγκη «να συμφωνήσουμε ποια είναι η καινούρια 
εποχή και τι ανάπτυξη θέλουμε», επισήμανε η Διευθύ-
νουσα Σύμβουλος της ΕΕΣΥΠ, Ουρανία Αικατερινάρη, 

προσθέτοντας ότι «δεν μπορούμε να μιλάμε για επενδύ-
σεις και ανάπτυξη χωρίς μεταρρυθμίσεις». «Ο πλούτος 
της χώρας εν πολλοίς έχει μείνει αναξιοποίητος», τόνισε, 
γνωστοποιώντας και ότι κάτω από την ΕΕΣΥΠ θα ενταχθεί 
ένα Ταμείο που θα διαχειρίζεται τις εφαρμογές και τις υπη-
ρεσίες στο 5G.
«Παράλληλα με ενέργειες για να αντιμετωπίσουμε παν-
δημία, παράλληλα με γεωπολιτικά, που συνιστούν σημα-
ντικό παράγοντας ανασφάλειας, δε θα πρέπει να χαθεί με-
ταρρυθμιστή ορμή της κυβέρνησης», είπε ο Πρόεδρος του 
Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών & ΕΠΕ Σίμος Αναστασό-
πουλος, εξηγώντας ότι «θα πρέπει παράλληλα με τα μέτρα 
για την πανδημία να τρέχει και το μεταρρυθμιστικό πρό-
γραμμα», καθώς «δεν μπορούμε να στηριζόμαστε μόνο 
στον τουρισμό». Για τις μικρές επιχειρήσεις εξέφρασε την 
άποψη ότι στην παρούσα συγκυρία «είναι non-bankable 
και πρέπει κάτι ουσιαστικό να συμβεί, να υπάρξουν πολύ 
ισχυρά κίνητρα φορολογικά για να συνενωθούν και να 
κάνουν κάτι μεγαλύτερο και παραγωγικότερο».

ThESSaLONIKI hELEXPO FORUM: ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΑΝ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΑΕΠ 
ΕΦΤΑΝΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΣΤΟ 12% ΑΠΟ 8%;

ΆΛΛΕΣ 100.000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ, 
ΕΙΠΕ Ο ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
  «Ε. Αχτσιόγλου:Η κυβέρνηση έδρασε αργά, δίνοντας λίγα»
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Το 25% των μεταποιητικών δραστηριοτήτων δεν χρειάζεται 
πλέον την έκδοση Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων (ΑΕΠΟ), σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Αυτή η μείωση του διοικητικού βάρους για την βιομηχανία, 
οφείλεται στην κατάργηση του συστήματος της διακριτής 
κατάταξης των βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε βαθμούς 
όχλησης και την αντικατάστασή του με την περιβαλλοντική 
κατάταξη, που εδράζεται σε σχετικές σύγχρονες ευρωπαϊκές 
οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, με την 
έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργείων 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
σε εφαρμογή του νόμου 4635/2019:
 -σχεδόν στο 79% των μεταποιητικών δραστηριοτήτων επι-
τυγχάνεται εξορθολογισμός της κατηγορίας όχλησης προς ένα 
ευνοϊκότερο καθεστώς χωροθέτησης,
 -ενώ, όσον αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, ένα 
επιπλέον 25% των επιχειρήσεων θα έχει αισθητά μικρότερο 
διοικητικό φορτίο.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η φαρμακοβιομηχανία, που 
αποτελεί έναν εξαιρετικά σημαντικό κλάδο της ελληνικής βιο-

μηχανίας. Ενώ, μέχρι σήμερα, ακόμα και για τον παραμικρό εκ-
συγχρονισμό, απαιτείτο Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
και σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, πλέον 
σχεδόν το σύνολο της ελληνικής φαρμακευτικής βιομηχανίας 
εμπίπτει σε καθεστώς Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσε-
ων και κατ’ αυτόν τον τρόπο απαλλάσσεται από ένα πολύ μεγά-
λο διοικητικό βάρος.
Συγκεκριμένα, με τη νέα ΚΥΑ:
   - Εναρμονίζεται αποτελεσματικότερα η ελληνική με την ευρω-
παϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.
   -Εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο αξιολόγησης της περιβαλλοντικής 
συμπεριφοράς των μεταποιητικών δραστηριοτήτων.
   -Καταργείται ένα απαρχαιωμένο σύστημα κατάταξης το οποίο 
δεν ελάμβανε πλήρως υπ’ όψιν τις τεχνολογικές και νομοθετικές 
εξελίξεις στην Ευρώπη.
   -Παρέχεται η δυνατότητα χωροθέτησης σε δραστηριότητες οι 
οποίες έχουν πάψει να είναι ρυπογόνες εδώ και πολλά χρόνια, 
προστατεύοντας το περιβάλλον.
   Σημειώνεται ότι, λαμβάνοντας ειδική μέριμνα για την προ-
στασία Περιβάλλοντος και στην ασφάλεια των εργαζομένων, 
δραστηριότητες που υπάγονται στην Οδηγία Seveso αυτόματα 

εμπίπτουν σε καθεστώς Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων ακόμα και αν, βάσει της κατάταξης στην εν λόγω ΚΥΑ, θα 
υπάγονταν σε καθεστώς Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύ-
σεων.
Δήλωση
Σε δήλωσή του ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδω-
νις Γεωργιάδης επισημαίνει:
«Όπως είχαμε δεσμευθεί από την πρώτη ημέρα που αναλάβαμε 
την ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σκοπός 
μας είναι να μετατρέψουμε την Ελλάδα στη πιο φιλική προς την 
επιχειρηματικότητα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την 
έκδοση της συγκεκριμένης ΚΥΑ γίνεται ένα τεράστιο βήμα στην 
κατεύθυνση αποτελεσματικότερης εναρμόνισης της ελληνικής 
με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και εκσυγχρονι-
σμού του πλαισίου αξιολόγησης της περιβαλλοντικής συμπερι-
φοράς των μεταποιητικών δραστηριοτήτων.
Η βιομηχανία στην Ελλάδα απαλλάσσεται από ένα τεράστιο 
διοικητικό βάρος ώστε, με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, 
να μπορούν να κάνουν την δουλειά τους ευκολότερα, γρηγορό-
τερα και οικονομικότερα».

Ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης υπέγραψε τη 3η συ-
μπληρωματική σύμβαση ύψους 7.626.000 ευρώ για την υλο-
ποίηση απαραίτητων έργων υποδομής για την ολοκλήρωση 
της ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης ο Γ. Πατούλης επισή-
μανε ότι:
«Η Περιφέρεια έχει δεσμευθεί για την ολοκλήρωση του έργου 
και κάνει ό,τι χρειαστεί προκειμένου οι εργασίες να προχωρούν 

απρόσκοπτα. Πρόκειται για ένα έργο πνοής για όλη την Αττική 
και τους κατοίκους της και σε αυτό το πλαίσιο δεν θα αφήσουμε 
να πάει ούτε μία ημέρα χαμένη».

Ισχυρές διασφαλίσεις για την προστασία του περιβάλλο-
ντος, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της 
μεταλλευτικής δραστηριότητας, τη διατήρηση και αύξηση 
των θέσεων εργασίας που προβλέπονται, διπλασιασμό του 
ποσοστού μεταλλευτικών τελών που αποδίδεται στον Δήμο 
Αριστοτέλη από το Ελληνικό Δημόσιο και παροχή αντισταθ-
μιστικών οφελών ύψους 87.500.000 ευρώ υπέρ της τοπικής 
κοινωνίας απ` ευθείας από την επενδύτρια εταιρεία στον 
οικείο Δήμο (εκ των οποίων 15.000.000 ευρώ εμπροσθο-
βαρώς) ζητά ο δήμαρχος Αριστοτέλη Στέλιος Βαλιάνος, με 
επιστολή του προς την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, που κοινοποιείται και στη διοίκηση της «Ελλη-

νικός Χρυσός Α.Ε.», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
Στη συγκεκριμένη επιστολή, ο κ. Βαλιάνος επισημαίνει πως ο 
Δήμος Αριστοτέλη δεν μετέχει στην διαπραγμάτευση επί του 
επενδυτικού σχεδίου και της υπό διαπραγμάτευση νέας σύμ-
βασης, παρά το σχετικό του αίτημα και παρά το γεγονός ότι «η 
τοπική κοινωνία θα είναι αυτή που θα κληθεί να συμβιώσει 
με το αποτέλεσμα», ενώ οι προβληματισμοί που έχει θέσει «αν 
και ακούγονται με προσοχή από τα δύο μέρη, δεν συναντούν 
δεσμευτικές απαντήσεις».
«Επειδή το επιχείρημα της συνεχιζόμενης διαπραγμάτευσης, 
όσο εύλογο κι αν ακούγεται, δεν αρκεί για να παραμένει ο 
Δήμος σε ρόλο σιωπηλού παρατηρητή εν αναμονή τετελε-

σμένων, παραθέτω προβληματισμούς και απαιτήσεις που 
έχω ήδη μεταφέρει και θέσει το προηγούμενο διάστημα, με 
την προσδοκία ότι θα απαντηθούν έγκαιρα, εμπράκτως και 
θετικά, αφενός εντός του κειμένου της νέας σύμβασης ή κάθε 
άλλης συνοδευτικής νομοθεσίας -εφόσον η διαπραγμάτευση 
καταλήξει σε συμφωνία και όρους συνέχισης της μεταλλευτι-
κής δραστηριότητας όπως οι δύο διαπραγματευόμενες πλευ-
ρές φαίνεται να αισιοδοξούν- αφ` ετέρου με την αποδοχή 
του αιτήματος για επίσημη ενημέρωση του Δήμου και του 
Δημοτικού Συμβουλίου, πριν το τελικό προϊόν της εξελισσό-
μενης διαπραγμάτευσης κατατεθεί στη Βουλή προς κύρωση», 
προσθέτει ο κ. Βαλιάνος.

Επιστρέφει, σήμερα, στα καθήκοντά του, ο υπουργός Εσωτε-
ρικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, μετά την ολιγοήμερη κατ’ οίκον 
νοσηλεία του εξαιτίας προβλήματος υγείας, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σε ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο twitter 

αναφέρει ότι η πρώτη ενέργεια θα είναι η έγκριση οικονομικής 
βοήθειας και λοιπής συνδρομής στους ΟΤΑ που επλήγησαν 
από τον κυκλώνα «Ιανός». Η ανάρτηση του κ. Θεοδωρικάκου 
είναι η ακόλουθη: «Καλή Κυριακή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για 
την αγάπη και την συμπαράσταση σας στην περιπέτεια υγείας 

που αντιμετώπισα. Από αύριο στο γραφείο & η πρώτη δου-
λειά να πάει η άμεση οικονομική & η συνολική έμπρακτη υπο-
στήριξη απο το ΥΠΕΣ σε δήμους & περιφέρειες που επλήγησαν 
από την θεομηνία!»

ΑΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ  
Υπεγράφη η 3η συμπληρωματική σύμβαση ύψους 7,6 εκατ. ευρώ απαραίτητων έργων υποδομής

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΔΕΚΑΔΩΝ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 
ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ο Τ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
Πρώτη απόφαση η οικονομική βοήθεια στους πληγέντες ΟΤΑ
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Για την κάλυψη μεγαλύτερου αριθμού δανείων, η Ελληνική 
Αναπτυξιακή Τράπεζα, μετά από διαβούλευση με το τραπε-
ζικό σύστημα και τα υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και Οικονομικών, δημιουργεί νέο υποπρόγραμμα στη Δράση 
«Επιχειρηματική Χρηματοδότηση-ΤΕΠΙΧ ΙΙ», με το οποίο πα-
ρέχονται κεφάλαια κίνησης με επιδότηση επιτοκίου. 
 Όπως –σύμφωνα με το ΑΠΕ- αναφέρεται στην ηλεκτρονική 
σελίδα για το ΕΣΠΑ, δεν θα λειτουργήσει εκ νέου το Πληροφο-
ριακό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων για να δεχθεί νέες 
προτάσεις, αλλά οι τράπεζες θα υποβάλλουν προς έγκριση τα 
αιτήματα τα οποία τους είχαν υποβληθεί, αλλά η δανειοδότη-

ση τους δεν επετεύχθη λόγω των περιορισμένων πόρων του 
προγράμματος.
Το νέο «Υποπρόγραμμα 4», θα λειτουργήσει ως πρόσθε-
το των υφιστάμενων υποπρογραμμάτων (Υπ. 1: Δανείων 
Επενδυτικού σκοπού και Υπ. 2: Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης 
και Υπ. 3: Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης με διετή επιδότηση 
επιτοκίου λόγω Πανδημίας COVID-19), τα οποία λόγω της 
κάλυψης του συνόλου των κεφαλαίων που είχαν στη διάθεσή 
τους, δεν διατίθενται πλέον στις ΜΜΕ επιχειρήσεις.
Το υποπρόγραμμα 4 αφορά δάνεια συνεπένδυσης, (με πο-
σοστό 5% ΕΑΤ: 95% τράπεζες και επιδότηση του επιτοκίου 

για δύο έτη. Στον αρχικό προϋπολογισμό της Δράσης, στο 
πλαίσιο της προσθήκης του υποπρογράμματος 4, προστίθε-
νται επιπλέον πόροι ΤΕΠΙΧ ΙΙ ύψους 180 εκατ. ευρώ, κατόπιν 
απόφασης της αρμόδιας Επενδυτικής Επιτροπής, διαμορφώ-
νοντας τα συνολικά συνεπενδυόμενα κεφάλαια ΕΑΤ-Τραπε-
ζών και για τα τέσσερα υποπρογράμματα σε περίπου 2,3 δισ. 
ευρώ (EAT: 1,003 δισ.-τράπεζες: 1,297 δισ. ευρώ). Οι φορείς 
οι οποίοι υλοποιούν τη δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδό-
τηση-ΤΕΠΙΧ ΙΙ» θα κληθούν να υπογράψουν πρόσθετες πρά-
ξεις επί των υφιστάμενων συμφωνιών, προς υλοποίηση των 
όρων του Υποπρογράμματος 4.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να ενισχύσει ως το 2020 το 
κατασταλτικό οπλοστάσιό της κατά της ηγεμονίας των γιγά-
ντων της ψηφιακής τεχνολογίας, με μέτρα τα οποία μπορεί 
να φτάνουν έως και τον αποκλεισμό τους από την ενιαία αγο-
ρά, δήλωσε ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν 
στους Financial Times γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ
Οι εταιρείες που είναι γνωστές με το ακρώνυμο GAFA (από 
τα αρχικά των διακριτικών τίτλων των εταιρειών Google, 
Amazon, Facebook και Apple) είναι «υπερβολικά μεγάλες για 
να μην μας απασχολούν», σημείωσε ο Επίτροπος, σύμφωνα 
με τον οποίο η ΕΕ «χρειάζεται μια καλύτερη επίβλεψη» αυ-
τών των πολύ μεγάλων εταιρειών, όπως συνέβη και με την 
ενισχυμένη ρύθμιση της δραστηριότητας των τραπεζών μετά 
την κρίση του 2008.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποκαλύψει μια νέα νομοθεσία ως 
τα τέλη του έτους (την «Digital Services Act»), κάτι το οποίο 

αποτελεί προτεραιότητά της, προκειμένου να υπάρχει καλύτε-
ρη επίβλεψη του τρόπου με τον οποίο οι μεγάλες πλατφόρμες 
επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, επιτίθενται στην παρα-
πληροφόρηση ή διαχειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα.
Αυτή η νομοθεσία έχει στόχο την καλύτερη προστασία των 
καταναλωτών και των μικρότερων ανταγωνιστών.
Η κλίμακα των κυρώσεων για τις πλατφόρμες, οι οποίες για 
παράδειγμα θα υποχρεώνουν τους χρήστες τους να χρησι-
μοποιούν μόνον τη δική τους υπηρεσία, θα μπορεί να φτάνει 
μέχρι και στο να υποχρεώνονται να αποχωριστούν κάποιες 
από τις δραστηριότητές τους.
Ο Μπρετόν σημείωσε επίσης στην συνέντευξη αυτή που πα-
ραχώρησε στους FT ότι στις προτεινόμενες «θεραπείες», οι 
οποίες θα χρησιμοποιούνται μόνον σε ακραίες συνθήκες, πε-
ριλαμβάνεται επίσης η δυνατότητα να αποκλειστούν εντελώς 
πολύ μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι από την ενιαία αγορά.

Οι Βρυξέλλες εξετάζουν επίσης ένα σύστημα αξιολόγησης το 
οποίο θα επιτρέπει στο κοινό και τους μετόχους να αξιολογούν 
την συμπεριφορά των εταιρειών σε τομείς, όπως η φορολο-
γική τους συμμόρφωση και η ταχύτητα με την οποία αποσύ-
ρουν από το Ίντερνετ παράνομο περιεχόμενο, σύμφωνα με 
τους FT.
«Οι πλατφόρμες θα πρέπει να είναι περισσότερο υπεύθυνες 
και να λογοδοτούν, οφείλουν να αποκτήσουν μεγαλύτερη δι-
αφάνεια. Είναι καιρός να προχωρήσουμε πέραν των μέτρων 
αυτορύθμισης», είχε κρίνει η Βέρα Γιούροβα, η αντιπρόεδρος 
της Επιτροπής που είναι αρμόδια για τις Αξίες και τη Διαφά-
νεια, παρουσιάζοντας στις αρχές Σεπτεμβρίου μια αξιολόγηση 
της εφαρμογής ενός κώδικα ορθής πρακτικής κατά της πα-
ραπληροφόρησης, που εκδόθηκε το 2018 και υπογράφηκε 
από τις Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Mozilla και πιο 
πρόσφατα από την TikTok.

Εγκαίνια του ανακαινισμένου Διαχρονικού Μουσείου Σύμης 
από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώ-
νη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
Ο πλούτος και η ποικιλία της συμιακής πολιτιστικής κληρονο-
μιάς φιλοξενείται στον αναβαθμισμένο και πλήρως αποκατε-
στημένο χώρο του Διαχρονικού Μουσείου Σύμης, την επα-
νέκθεση του οποίου, εγκαινίασε το απόγευμα της Παρασκευής 
18 Σεπτεμβρίου, η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. 
Λίνα Μενδώνη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία 
του Υφυπουργού Τουρισμού και βουλευτή Δωδεκανήσου κ. 
Μάνου Κόνσολα, του βουλευτή Δωδεκανήσου και κοσμήτο-
ρα της Βουλής κ. Βασίλη Υψηλάντη, του Μητροπολίτη Σύμης 
κ. Χρυσόστομου, του Δημάρχου κ. Λευτέρη Παπακαλοδούκα, 
της προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου 
κ. Μάνιας Μιχαηλίδου, πολλών υπηρεσιακών και τοπικών 
παραγόντων.
Όπως δήλωσε η κ. Μενδώνη, «η Σύμη έχει ένα βαρύ πολιτι-
στικό απόθεμα που ξεκινά από την Προϊστορία, για να φτάσει 
μέχρι στις μέρες μας. Η Σύμη είχε διαχρονικά μια ιδιαίτερη πο-

λιτιστική φυσιογνωμία, που συνδεόταν με την ευγένεια, την 
ευπρέπεια, τον ζήλο των Συμιακών για τα γράμματα. Αυτό το 
μουσείο δεν χτίστηκε από την ελληνική πολιτεία, προσφέρ-
θηκε από τους Συμιακούς. Η γενναιοδωρία τους δημιουργεί 
ένα πρόσθετο χρέος στην Πολιτεία, να τιμήσει και να τιμά δια-
χρονικά τους δωρητές, οι οποίοι ανεξάρτητα από το αν είχαν 
πολλά ή λίγα στο βαλάντιό τους, έδωσαν την περιουσία τους, 
τον χώρο που τους ανήκε, τα σπίτια τους για να φιλοξενηθεί 
και να βρει στέγη η ιστορία του νησιού τους στη μακρά ιστο-
ρική της διάρκεια.
Κάθε νησί, κάθε γωνιά της Ελλάδος, δικαιούται τουλάχιστον 
έναν αρχαιολογικό χώρο οργανωμένο και τουλάχιστον ένα 
Μουσείο. Γιατί πέρα από την σημασία τους ως κιβωτοί της 
Ιστορίας και του Πολιτισμού, τα Μουσεία και οι αρχαιολογικοί 
χώροι, η νεότερη και σύγχρονη δημιουργία, είναι οικονομικά 
και αναπτυξιακά εργαλεία για μια Ελλάδα, που μόλις έβγαινε 
μπροστά, που είχε βρει την περπατησιά της, όμως δοκιμάζε-
ται σήμερα από τον covid. Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι χάρη στις 
βαθιές ρίζες της και στους ανθρώπους της κερδίζει τον χαμένο 

χρόνο, ξεπερνώντας την πανδημία, που πλήττει ολόκληρο τον 
πλανήτη».
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Σύμης, το οποίο βρίσκεται στην πε-
ριοχή Χωριό της πόλης της Σύμης, είναι ένα σύμπλεγμα οκτώ 
κτηρίων με τις αυλές και τους κήπους τους. Στα αρχοντικά 
Φαρμακίδη και Χατζηαγαπητού προστέθηκαν γειτονικές απο-
κατεστημένες παραδοσιακές οικίες, συνολικής έκτασης 1.385 
τ.μ. σε τέσσερα υψομετρικά επίπεδα.
Η επανέκθεση των συλλογών του Μουσείου οργανώθηκε 
με κεντρικό άξονα τον κοινωνικό, οικονομικό και πνευματικό 
βίο κατά την περίοδο της ακμής στην ιστορία της Σύμης, πα-
ρουσιάζοντας με πλήρη τρόπο τη διαχρονική ιστορία και τη 
μνημειακή τοπογραφία του νησιού. Η διαδρομή της έκθεσης 
αποτυπώνει την οικιστική εξέλιξη της πόλης, τη ναυπηγική, τη 
σπογγαλιεία, το εμπόριο, την κοινωνική ζωή, τη λατρεία και 
την τέχνη που αναπτύχθηκε στη Σύμη, καθώς και τυπικούς 
χώρους της συμιακής κατοικίας, μαζί με τοπικές ενδυμασίες.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 4 ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ –ΤΕΠΙΧ ΙΙ»
Οι τράπεζες θα υποβάλλουν προς έγκριση τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί αλλά δεν εγκρίθηκαν  

ΕΕ: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΤΟ ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ ΤΗΣ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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Τον σχεδιασμό για τη μετεξέλιξή της Περιφέρειας Αττικής σε 
«ευφυή», καθώς και την αξιοποίηση έξυπνων εφαρμογών για 
την ασφάλεια και την πρόληψη, ανέπτυξε ο περιφερειάρχης Γ. 
Πατούλης σε ομιλία του στο 8ο Συνέδριο Smart Cities Digital 
Conference 2020, το οποίο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, 
όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Στο συνέδριο μίλησαν, επίσης, ο υπουργός Εσωτερικών Π. 
Θεοδωρικάκος, ο γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού 
και Αστικού Περιβάλλοντος του Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Ε. Μπακογιάννης, η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυ-
κτών Πρώτων Υλών Α. Σδούκου, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και 
δήμαρχος Τρικκαίων Δ. Παπαστεργίου, δήμαρχοι, στελέχη 
φορέων και επιχειρήσεων. 
Ο Γ. Πατούλης επεσήμανε την αξιοποίηση των νέων τεχνολο-
γιών σε περιπτώσεις όπως η πρωτόγνωρη πανδημία, τονίζο-
ντας πως η «επιβίωσή μας σε έναν κόσμο με πανδημίες, απαι-
τεί την καθολική επανεξέταση του πολεοδομικού σχεδιασμού 
για τη δημιουργία ανθεκτικών και έξυπνων πόλεων».
 Στόχος της Περιφέρειας, πρόσθεσε, είναι η διαμόρφωση ενός 
διαρκούς δικτύου τεχνολογικής καινοτομίας και ήδη «τρέ-
χουμε αρκετές δράσεις για την υποστήριξη της νεανικής και 
καινοτόμου επιχειρηματικότητας και έχουμε συγκεκριμένους 

τρόπους στήριξης των ομάδων και startups μέσα από εργα-
στήρια καινοτομίας, συνεργασίες με τον δημόσιο και ιδιωτικό 
τομέα και επιχειρηματικούς επιταχυντές. Με αφορμή τη ση-
μερινή παγκόσμια ανησυχία για την πανδημία, ο κ Πατούλης 
επισήμανε ότι «τα έξυπνα συστήματα και η ψηφιοποίηση 
των υπηρεσιών αξιοποιήθηκαν στο έπακρο στην Περιφέρεια 
για τη διασφάλιση της υγείας και της ζωής των πολιτών μας. 
Μεταξύ άλλων αναφέρω χαρακτηριστικά την εξέταση από το 
γιατρό με βιντεοκλήση, την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση από 
υπηρεσίες της Περιφέρειας, κ.α». 
Τόνισε ότι η Περιφέρεια προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματι-
σμό υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες καινοτομίας που έχουν 
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την τοπική ανάπτυξη, 
την προστασία του περιβάλλοντος, τη συμμετοχικότητα και τη 
βιωσιμότητα
Ψηφιακά εργαλεία στην Περιφέρεια Αττικής 
Ενδεικτικά ανέφερε ορισμένα ψηφιακά εργαλεία που ενεργο-
ποιήθηκαν για την εξυπηρέτηση των πολιτών, όπως: 
   -την ψηφιοποίηση 45 νέων υπηρεσιών της Περιφέρειας
   -Ο οδηγός του πολίτη, 
 -  Ο αυτόματος ψηφιακός βοηθός 
-   Η εφαρμογή για έλεγχο συμπτωμάτων κορωνοϊού, 

-   Η απομακρυσμένη επικοινωνία με γιατρούς, 
-   Η υποστήριξη των πολιτών με ειδικές εφαρμογές 
Ο Γ. Πατούλης αναφέρθηκε επιπλέον στις σχεδιαζόμενες δρά-
σεις που στοχεύουν στην υλοποίηση εφαρμογών ενημέρω-
σης και εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων, αλλά και 
στον ψηφιακό θεματικό Τουρισμό, στις Ψηφιακές Υποδομές 
Δικτύων Υψηλής Χωρητικότητας, στη Γαλάζια Οικονομία και 
στον Ψηφιακό και Πράσινο Μετασχηματισμό.
Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας 
Αττικής να οργανώσει, κατά την πρώτη φάση της πανδημί-
ας ,τον 1ο απομακρυσμένο μαραθώνιο καινοτομίας για την 
καταπολέμηση των συνεπειών του Covid 19, το Antivirus 
Crowdhackathon. Στον 1ο κύκλο του Μαραθώνιου συμμε-
τείχαν πάνω από 70 ομάδες και 250 διαγωνιζόμενοι. Στον 
2ο κύκλο που έτρεξε τον περασμένο Μάιο συμμετείχαν απο-
μακρυσμένα πάνω από 350 συμμετέχοντες, διαγωνιζόμενοι, 
ομάδες, μέντορες και φορείς υποστήριξης. Οι ομάδες που 
διακρίθηκαν πρότειναν την υλοποίηση εφαρμογών που θα 
τεθούν σε πιλοτική εφαρμογή και σχετίζονται με την ιχνηλά-
τηση, την ανάλυση κρουσμάτων, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα 
πιστοποιητικά ανοσίας κ.α.

Σε 1.466 χιλιόμετρα ανήλθε πέρυσι το συνολικό μήκος των 
αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου στη χώρα και δεν παρου-
σίασε μεταβολή σε σχέση με το 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία 
της ΕΛΣΤΑΤ που συνέλλεξε από τον ΔΕΣΦΑ, σημειώνει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ. Τα 512 χιλιόμετρα αφορούσαν στον κεντρικό αγωγό 
μεταφοράς αερίου υψηλής πίεσης και τα 954 χιλιόμετρα στους 
αγωγούς τροφοδοσίας των διαφόρων περιοχών της χώρας. 
Οι δαπάνες συντήρησης των υποδομών μεταφοράς φυσικού 
αερίου ανήλθαν το 2019 σε 2.795 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας 
αύξηση 20,1% σε σχέση με το 2018, όταν οι αντίστοιχες δαπάνες 

ανήλθαν σε 2.328 χιλ. ευρώ. Οι δε επενδύσεις σε νέες υποδομές 
ανήλθαν σε 27.672 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 38,5% 
σε σύγκριση με τις αντίστοιχες επενδύσεις του 2018, οι οποίες 
ανήλθαν σε 44.976 χιλ. ευρώ.
Αναφορικά με τις συνολικές εισαχθείσες ποσότητες (παραλαβές) 
φυσικού αερίου στα σημεία εισόδου του Εθνικού Συστήματος 
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ), το 2019 παρατηρήθη-
κε αύξηση 23,4% σε σχέση με το 2018. Επίσης, αύξηση 23,9% 
παρουσίασαν οι συνολικές εξαχθείσες ποσότητες (παραδόσεις) 
φυσικού αερίου από τα σημεία εξόδου του ΕΣΜΦΑ.

Το μεταφορικό έργο ανήλθε σε 1.217 εκατομμύρια τονοχιλιό-
μετρα (Mtkm), παρουσιάζοντας αύξηση 2,4% σε σχέση με το 
2018, που ήταν 1.188,5 εκατομμύρια τονοχιλιόμετρα (Mtkm).
Παράλληλα, παρατηρήθηκε αύξηση του ποσοστού εισαγωγών 
φυσικού αερίου στα σημεία εισόδου ως προς την τεχνική δυ-
ναμικότητά τους, από 45,1% σε 47,6%, σε σχέση με το 2018. 
Αύξηση από 19,4% σε 23%, σημειώθηκε και στο ποσοστό 
παραδόσεων φυσικού αερίου στα σημεία εξόδου ως προς την 
τεχνική δυναμικότητά τους.

Να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την επικαιροποίη-
ση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την ανακήρυξη 
του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού, σύμφωνα με τις επιταγές 
του ΣτΕ, ζητά με ανακοίνωσή του, ο Φορέας Διαχείρισης Προ-
στατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου. Δηλώνει μάλι-
στα –σύμφωνα με το ΑΠΕ- την πρόθεσή του, να συνδράμει 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος με όλα τα αναγκαία στοιχεία, για 
την έγκαιρη έκδοση του ΠΔ.
   Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα το Συμβούλιο της Επικρατείας 
επέστρεψε το Σχέδιο ΠΔ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος υπο-
δεικνύοντας, μεταξύ άλλων, ότι οι περιβαλλοντικές μελέτες 
στις οποίες βασίστηκε είναι παλιές. Επίσης, το ΣτΕ ζητεί από 
το ΥΠΕΝ να προσθέσει τρεις περιοχές που εκτιμά ότι αφαιρέ-
θηκαν παράτυπα, τον Άνω Ρου του Αξιού, την έκταση στις 

εκβολές του Γαλλικού και τμήμα του υγροτόπου κοντά στον 
Κορινό Πιερίας, όπου εδώ και χρόνια επιχειρείται η οικοδόμη-
ση παραθεριστικού τουρισμού.
   «Αναμέναμε εδώ και πολλά χρόνια την ψήφιση του Προεδρι-
κού Διατάγματος για την εκ νέου ανακήρυξη της προστατευ-
όμενης περιοχής Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα ως Εθνικού 
Πάρκου, προκειμένου να αποκτήσει η περιοχή την απαιτού-
μενη θεσμική θωράκιση και να διατηρηθεί ο χαρακτήρας της 
ως ένας πολύτιμος πυρήνας βιοποικιλότητας. Το ΣτΕ ορθώς 
επισήμανε κάποιες αδυναμίες του σχεδίου ΠΔ, και εμείς, σύμ-
φωνα με την απόφαση του ΔΣ του Φορέα, θα εργαστούμε με 
όλες μας τις δυνάμεις προκειμένου να εκδοθεί έγκαιρα το ΠΔ 
και να μην υπάρξει νομικό κενό στην προστασία της περιοχής 
», αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση, η πρόεδρος του Φορέα, 

Αθηνά Παναγιώτου.
   Ειδικότερα, ο Φορέας θα παράσχει τα στοιχεία παρακολού-
θησης της βιοποικιλότητας που διαθέτει για την περιοχή του 
Κορινού, όσο και για του άνω ρου του Αξιού, ενώ θα επιχειρή-
σει να συγκεντρώσει και νέα στοιχεία, προκειμένου οι περιοχές 
αυτές, που είναι χαρακτηρισμένες ως Natura 2000, να περιλη-
φθούν στο νέο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος. «Ως προς την 
περιοχή των εκβολών Γαλλικού ποταμού, επισημαίνεται ότι 
δεν περιλαμβάνεται στο Δίκτυο Natura 2000, ούτε σε κάποιο 
άλλο καθεστώς προστασίας (π.χ. υγρότοποι της Σύμβασης 
Ραμσάρ) και άρα δεν υφίσταται λόγος να περιληφθεί στο 
Εθνικό Πάρκο», καταλήγει η ανακοίνωση.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ «ΕΥΦΥΗ» 
Και αξιοποίηση έξυπνων εφαρμογών για την ασφάλεια και την πρόληψη

ΣΕ 1.466 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΑΝΗΛΘΕ ΤΟ 2019 ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

«ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΔ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ» 
Ζητά ο Φορέας Διαχείρισης
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Η Ελλάδα κέρδισε το στοίχημα της εμπιστοσύνης των ξέ-
νων επισκεπτών στην επί «Covid 19 τουριστική εποχή», 
σε σχέση με τους ανταγωνιστικούς προορισμούς της, 
προσελκύοντας σημαντικές ροές τουριστών από την Γερ-
μανία, την Αγγλία, την Γαλλία, την Ολλανδία αλλά και τις 
Σκανδιναβικές χώρες, σύμφωνα με τους εμπλεκόμενους 
της τουριστικής βιομηχανίας. Όπως σημειώνει στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ η πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών 
και Προβλέψεων Κωνσταντίνα Σβήνου, μπορεί ο ελληνι-
κός τουρισμός να βίωσε εφέτος κατακόρυφη πτώση εσό-
δων και αφίξεων, ωστόσο δεν μπορεί να μην ληφθεί σο-
βαρά υπόψη το γεγονός, ότι οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 
λειτούργησαν με «ηρωϊκό τρόπο» τηρώντας ευλαβικά 
τα υγειονομικά πρωτόκολλα και οι ελληνικοί προορισμοί 
έγιναν ασφαλής καταφύγια για τους ξένους επισκέπτες. 
«Ελάχιστες ήταν οι περιπτώσεις τουριστών που μετέβη-
σαν στα κατά τόπους «Covid ξενοδοχεία» για καραντίνα 
από τα ξενοδοχεία διαμονής τους, δείγμα του υψηλού επι-
πέδου υγειονομικών μέτρων που εφάρμοσαν οι ελληνικές 
μονάδες, κάτι που δεν ίσχυσε στους χώρους εκτός των 
ξενοδοχείων», όπως  επεσήμανε η κυρία Σβήνου.
Σε μια πρώτη ανάγνωση της φετινής πρωτόγνωρης χρο-
νιάς για την τουριστική βιομηχανία της χώρας, οι επίσημοι 
φορείς κάνουν λόγο για λειτουργία του 50% των ξενοδο-
χειακών καταλυμάτων της χώρας και για έσοδα που θα 
κινηθούν φέτος από 3 δισ. ευρώ έως τα 3,5 δισ. ευρώ, 
όταν το 2019 είχαν ανέλθει στα 18,5 δισ. ευρώ. Σε ό,τι 
αφορά τις πληρότητες των «ανοικτών» ξενοδοχείων και 
καταλυμάτων, αυτές παρουσιάζουν μια ανισοκατανομή, 
ανάλογα με την περίοδο, αλλά και τις χώρες προέλευσης 
των επισκεπτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν την ανα-
κοίνωση για καραντίνα στους Άγγλους και Ολλανδούς, 
υπήρξαν κάποια ξενοδοχεία στην Κρήτη που είχαν πληρό-
τητα 100%, όπως σημείωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αρμόδια πηγή 
από το νησί. Στο μεταξύ και στο διάστημα από 7 έως 25 
Αυγούστου «δεν έπεφτε καρφίτσα» από Έλληνες επισκέ-
πτες στην Λακωνία, αλλά και σε άλλες περιοχές της Πελο-
ποννήσου, όπως αναφέρει ο επικεφαλής των ξενοδόχων 
στην περιοχή της Λακωνίας. Στον αντίποδα, οι αστικοί 
προορισμοί με πρώτη την Αθήνας βίωσαν πρωτόγνωρα 
χαμηλές πληρότητες στα ανοικτά ξενοδοχεία της πόλης, 
φτάνοντας στα επίπεδα του 35% ακόμα και τον Αύγουστο.
Ενδεικτικό της παρούσας κατάστασης είναι και η επιβατική 
κίνηση στα αεροδρόμια της χώρας. Συγκεκριμένα για το 
διάστημα Ιανουαρίου - Αυγούστου, αυτή έφτασε τα 13,4 
εκατομμύρια, όταν πέρυσι είχαν φτάσει τα 44,9 εκατομμύ-
ρια επιβάτες. Σε κάθε περίπτωση με ενδιαφέρον αναμένο-
νται τα αποτελέσματα έρευνας του ΙΤΕΠ, του ερευνητικού 

εργαλείου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, 
που θα αποτυπώσει ακριβώς τι συνέβη αυτή τη χρονιά 
στα ξενοδοχειακά καταλύματα της χώρας σε σχέση με τις 
ελεύσεις τουριστών, τις πληρότητες, τις διανυκτερεύσεις 
κλπ. Τα παραπάνω, ωστόσο, επιβεβαιώνουν την κυρία 
Σβήνου που ως πρόεδρος των ξενοδόχων στην Κω, κάνει 
λόγο σε δηλώσεις της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για ένα «σκωτσέζικο 
ντουζ» που βίωσαν οι επιχειρηματίες του κλάδου το 2020, 
οι οποίοι, όπως τόνισε, πλέον καλούνται να αποτιμήσουν 
την παρούσα κατάσταση και να στρέψουν το βλέμμα στο 
2021. Για τους περισσότερους ωστόσο το 2021 χαρακτη-
ρίζεται ως μια χρονιά προκλήσεων και κάλυψης μέρους 
των απωλειών του 2020.
ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΟ 
2020
Παραμένοντας στο 2020, η Κρήτη, που παραδοσιακά 
προσελκύει τη μερίδα του λέοντος των τουριστικών 
ροών, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ξενοδόχων του Νο-
μού Ηρακλείου Νίκο Χαλκιαδάκη, αναμένεται να φτάσει 
το 1 εκατομμύριο επισκέπτες από 1,2 εκατομμύρια που 
αρχικά είχε εκτιμηθεί για φέτος. Βέβαια να επισημανθεί, 
ότι στην αρχή της τουριστικής περιόδου υπήρξαν εκτι-
μήσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ,  ότι η Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τις 
600.000 αφίξεις συνολικά. Οπως εξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 
κ. Χαλκιαδάκης, μέχρι τις ανακοινώσεις για την καραντίνα 
σε Άγγλους και Ολλανδούς, η Κρήτη «έτρεχε» καλύτερα 
από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί. Μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 
το αεροδρόμιο Ηρακλείου κατέγραψε 630.00 αφίξεις 
συμπλήρωσε ο κ. Χαλκιαδάκης. Για το Ρέθυμνο ωστόσο 
η σεζόν τελείωσε πριν καν αρχίσει σύμφωνα με τον πρό-
εδρο της ένωσης ξενοδόχων του νομού, Μανόλη Τσακα-
λάκη, κι αυτό διότι το Ρέθυμνο λόγω του ακριβότερου 
μεταφορικού κόστους (δεν έχει αεροδρόμιο) αλλά και των 
«ακριβότερων ξενοδοχειακών κλινών», δεν είχε καλές 
επιδόσεις. Σύμφωνα με την αντιδήμαρχο τουρισμού του 
νομού, Πέπη Μπιρλιράκη μόλις το 50% του ξενοδοχεια-
κού δυναμικού του Ρεθύμνου υποδέχτηκε εφέτος κόσμο 
δίνοντας το δικό τους αγώνα με τις πληρότητες. Τόνισε 
δε, ότι υπήρξαν ξενοδοχεία που δούλεψαν με ευρωπαίους 
επισκέπτες και πέτυχαν υψηλές πληρότητες, φτάνοντας 
ακόμη και το 100%. Στο «ρελαντί» εξάλλου δούλεψε και 
ο νομός Χανίων με τις πληρότητες στα ανοικτά ξενοδοχεία 
να κυμαίνεται στο 40% περίπου κατά μέσο όρο, ενώ αν 
δεν υπήρχαν τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της 
πανδημίας ο νομός θα προσέλκυε μεγάλο αριθμό επισκε-
πτών και τον Σεπτέμβριο.
Η ΚΩΣ ΜΕ 55% ΠΛΗΡΟΤΗΤΕΣ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ
Σε ό,τι αφορά τους ελληνικούς προορισμούς, που προ-

σέλκυσαν σημαντικές ροές τουριστών, η Κως ξεχώρισε 
πανελλαδικά, αφού δεδομένων των συνθηκών πέτυχε 
πληρότητες 55% στα ξενοδοχεία που λειτούργησαν (το 
60% του δυναμικού της), όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
η πρόεδρος των ξενοδόχων του νησιού Κωνσταντίνα 
Σβήνου. Ωστόσο σε αρνητική τροχιά κινήθηκαν τα απο-
τελέσματα που κατέγραψαν οι προτιμητέοι προορισμοί 
των Αγγλων επισκεπτών στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, 
η Ζάκυνθος σήμανε πρόωρα τη λήξη της φετινής σεζόν, 
απόρροια τόσο των μέτρων που εφαρμόστηκαν για τον 
κορωνοϊό, όσο και της ανακοίνωσης για καραντίνα των 
Άγγλων που θα επέστρεφαν στην πατρίδα τους. Αυτά τα 
γεγονότα, όπως σημείωσε η πρόεδρος των ξενοδόχων 
του νησιού Χριστίνα Τετράδη σήμαναν και την πρόωρη 
λήξη της φετινής τουριστικής περιόδου για το νησί του Ιο-
νίου, αφήνοντας στον «μελετητή» των τουριστικών μεγε-
θών, πληρότητες στα 2/3 των ξενοδοχείων που άνοιξαν, 
35% τον Αύγουστο, 25% τον Ιούλιο και 22% τον Ιούνιο. 
Παραδοσιακά η Ζάκυνθος προσέλκυε 1 εκατομμύριο επι-
σκέπτες και φέτος αναμένεται να κλείσει με 300.000 αφί-
ξεις, όπως εξήγησε η κυρία Τετράδη.
ΣΤΗΝ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΕΝ ΕΠΕΦΤΕ ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΤΟΝ ΑΥ-
ΓΟΥΣΤΟ
Στην ερώτηση αν ο εγχώριος τουρισμός έδωσε το φιλί της 
ζωής στους ελληνικούς προορισμούς, ο πρόεδρος των 
ξενοδόχων της Νάξου Βαγγέλης Κατσαράς σημείωσε ότι 
η ελληνική αγορά βοήθησε να μην χαθεί η παρτίδα για το 
νησί των Κυκλάδων, αλλά και για άλλους μικρούς προο-
ρισμούς. Βιώνοντας, όπως είπε, την πιο περίεργη χρονιά, 
οι επαγγελματίες του νησιού της Νάξου κράτησαν ανοικτό 
τον προορισμό και πέτυχαν σημαντικές αφίξεις Ελλήνων. 
«Ωστόσο με το που άνοιξαν τα σχολεία, τελείωσε και για 
την Νάξο η εφετινή σεζόν, όταν στο παρελθόν ακόμα και ο 
Οκτώβριος ήταν ένας δυνατός μήνας για το νησί», παρα-
τήρησε ο κ. Κατσαράς. Με τη σειρά της η Πελοπόννησος 
ήταν προτιμητέος προορισμός για το ελληνικό κοινό εφέ-
τος. Μάλιστα για 20 ημέρες ο νομός της Λακωνίας αλλά 
και άλλοι προορισμοί της Πελοποννήσου, κινήθηκαν με 
πληρότητες έως και 100%, όπως σημείωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ο πρόεδρος της ένωσης ξενοδόχων Λακωνίας Δημήτρης 
Πολλάλης. «Από τις 7 μέχρι τις 25 Αυγούστου δεν έπεφτε 
καρφίτσα από Έλληνες επισκέπτες στα καταλύματα της 
Λακωνίας» ανάφερε ο κ. Πολλάλης. Στο μεταξύ, η άλλη 
όψη του νομίσματος αποτυπώνει πτώση 60% στις πληρό-
τητες τον Ιούνιο και τον Ιούλιο σε σχέση με πέρυσι. 

Συνέχεια στη σελ 17

ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ ΕΦΕΤΟΣ ΜΕ «ΗΡΩΪΚΟ ΤΡΟΠΟ» ΤΗΡΩΝΤΑΣ ΕΥΛΑΒΙΚΑ ΤΑ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 
Το «στοίχημα» πλέον αφορά το 2021
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Από 6 μέχρι 30 Οκτωβρίου οι επιχειρήσεις της περιφέρειας Δυ-
τικής Ελλάδας θα μπορούν –σύμφωνα με το ΑΠΕ- να υποβά-
λουν αίτηση για ένταξη στη δράση που αφορά στην ενίσχυση 
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από 
την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης 
(κεφάλαιο κίνησης).
Όπως σημειώνεται στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ, όπου 

υπάρχει η σχετική ανάρτηση, πρωταρχικός στόχος της δρά-
σης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη για να 
διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα 
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.
Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι υφιστάμενες μικρές και πολύ μι-
κρές επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στην περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας, ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δα-

πάνης της δράσης είναι 30.000.000 ευρώ και το καταβληθέν 
κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021.
Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο 
με το 50% των εξόδων της επιχείρησης κατά το έτος 2019, 
με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο 
τα 50.000 ευρώ.

Χαιρετίζει η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργει-
ας (ΕΒΙΚΕΝ) τη δέσμευση του υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη, για την άμεση εφαρμο-
γή του Target Model στη νέα δομή της ελληνικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Η δέσμευση αυτή αποτελεί αδιαμφισβήτητα, τη βάση για 
την ανάπτυξη ενός σταθερού και προβλέψιμου μοντέλου 
αγοράς και στην πράξη σημαίνει άμεση υλοποίηση μέ-
τρων για την ανάπτυξη συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού 
στην αγορά και τον εξορθολογισμό του υψηλού κόστους 
ενέργειας που επιβαρύνει την ελληνική βιομηχανία», τονί-

ζει η ΕΒΙΚΕΝ και προσθέτει: 
«Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου 
θεσμικού πλαισίου για την πλήρη εναρμόνιση της ελ-
ληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με το ευρωπαϊκό 
κεκτημένο στον τομέα της ενέργειας θα πρέπει εντέλει να 
αποτελέσει εθνικό στόχο άμεσης προτεραιότητας διότι 
επηρεάζει καθοριστικά την υλοποίηση των παραγωγικών 
επενδύσεων καθώς και την πορεία των εξαγωγών και της 
βιομηχανικής παραγωγής της χώρας.
Στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζουμε τις δηλώσεις του κ. Χατζη-
δάκη και τη δέσμευσή του σε μέτρα μείωσης του κόστους 

στη βιομηχανία. Παραμένουμε στη διάθεση της Πολιτείας 
για την ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου, που θα 
συμβάλλει ενεργά στην υλοποίηση του στόχου της μετά-
βασης σε μία πλήρως απελευθερωμένη και ανταγωνιστι-
κή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας».
Η ΕΒΙΚΕΝ ζητά εξάλλου τη σύσταση ομάδας εργασίας στο 
υπουργείο για τη διαμόρφωση προτάσεων «για την άρση 
των στρεβλώσεων που κατακλύζουν την υφιστάμενη 
δομή της αγοράς και τη μείωση του ενεργειακού κόστους 
το οποίο αποκλίνει σημαντικά σε σχέση με τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Συνέχεια από τη σελ 16 

ΣΤΟ 35% ΟΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ - 80% ΠΤΏ-
ΣΗ ΣΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Μπορεί τα αστικά κέντρα με ξενοδοχειακές υποδομές πα-
ραδοσιακά να μην αποτελούν το βασικό προορισμό για τον 
εισερχόμενο επισκέπτη, ωστόσο αυτό που βίωσε ο προορι-
σμός της Αθήνας δεν έχει προηγούμενο, σύμφωνα με τον 
γενικό γραμματέα της Ενωσης Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής 
και Αργοσαρωνικού Ευγένιο Βασιλικό. «Με την πλειοψηφία 
των ξενοδοχείων κλειστά φέτος, οι πληρότητες στην Αθήνα 
κυμάνθηκαν στο 35% και με τιμές χαμηλότερες σε σχέση με 
πέρυσι», σημείωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κύριος Βασιλικός, συ-
μπληρώνοντας ότι τα χειρότερα έρχονται. «Με τα συνέδρια 
να έχουν ακυρωθεί, τον επαγγελματικό τουρισμό να βαίνει 
συνεχώς μειούμενο η Αθήνα θα πονέσει πολύ το χειμώνα», 
υπογραμμίζει ο ίδιος. Ειδικά στο σκέλος των συνεδρίων, 
όπως υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Σίσσυ Λυγνού, γενι-
κή γραμματέας του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών 
Οργανωτών Συνεδρίων (HAPCO) ο συνεδριακός και επαγ-
γελματικός τουρισμός δέχτηκε πολύ ισχυρό χτύπημα, αφού 

αναβλήθηκε το 80% των συνεδρίων για το 2021 και 2022, 
ενώ ένα 20% θα γίνει διαδικτυακά. Στην παρέμβαση της η 
κυρία Λυγνού σημειώνει, ότι το άνοιγμα της αγοράς των 
συνεδρίων θα βοηθήσει στην γρήγορη ανάκαμψη των 
τουριστικών μεγεθών και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό, 
όπως εξηγεί, από όλες τις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών 
χωρών. «Αν για παράδειγμα το πρώτο εξάμηνο του 2021 
γίνουν στην Ελλάδα 100 συνέδρια, αυτό θα βοηθήσει πολύ 
στην ανάπτυξη των οικονομικών μεγεθών της χώρας», ση-
μειώνει η ίδια.
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021
Με το ταμείο για τον ελληνικό τουρισμό να γίνεται παρα-
δοσιακά στο τέλος του έτους, ήδη από τώρα έχουν αρχίσει 
να βλέπουν το φως της δημοσιότητας εκτιμήσεις για την 
εξέλιξη του 2021. Σε δήλωση του ο πρόεδρος της ομοσπον-
δίας των τουριστικών γραφείων FedHatta Λύσσανδρος 
Τσιλίδης επισημαίνει ότι «το δεύτερο τετράμηνο του 2021 
θα δείξει πως θα κινηθούν οι αφίξεις του επόμενου έτους», 
επισημαίνοντας ότι «δεν διαγράφεται και τόσο καλή χρονιά 
για τον ελληνικό τουρισμό». Για το 2021 η κυρία Σβήνου 
ως επικεφαλής του ΙΤΕΠ σημειώνει με τη σειρά της, «δεν θα 

είναι εύκολα τα πράγματα». Η Ελλάδα είναι στις χώρες με 
υψηλή ζήτηση, όπως φαίνεται στα συστήματα κρατήσεων, 
ωστόσο πρόκειται για κρατήσεις φετινές που μετατέθηκαν 
για την επόμενη χρονιά (Vouchers). Την ίδια στιγμή με τα 
μέχρι τώρα δεδομένα, το πτητικό έργο των αεροπορικών 
εταιριών για το 2021 κυμαίνεται στο 60% του 2019 και θα 
είναι επιτυχία αν αυτό κυμανθεί στο 70% του 2019, αναφέ-
ρει η ίδια.
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κ. Τσακαλάκης από το Ρέθυ-
μνο, ο οποίος υπογραμμίζει ότι μέχρι τώρα τα μηνύματα 
δεν είναι ιδιαίτερα θετικά και εστιάζει μεταξύ άλλων στις 
πιέσεις που δέχονται οι ξενοδόχοι για το 2021 από τους 
Tour Operators για χαμηλές τιμές. Πάντα με γνώμονα την 
εξέλιξη της πανδημίας και την εμφάνιση εμβολίου, ο Νίκος 
Χαλκιαδάκης από το Ηράκλειο εκτιμά ότι η Ελλάδα μπορεί 
να πετύχει το 75% του 2019. Οι περισσότεροι φορείς, ωστό-
σο, σημειώνουν ότι ένα 50% σε σχέση με το 2019 είναι ένα 
μέγεθος, που μπορεί να επιτευχθεί, δεδομένης της εμπιστο-
σύνης που χαίρει η Ελλάδα στο διεθνές κοινό.

ΞΕΚΙΝΑΕΙ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η ΔΡΑΣΗ: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ cOVID-19 ΣΤΗΝ 
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ»   

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΕΝ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ ΕΦΕΤΟΣ ΜΕ «ΗΡΩΪΚΟ ΤΡΟΠΟ» ΤΗΡΩΝΤΑΣ ΕΥΛΑΒΙΚΑ ΤΑ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
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Σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκεται η Αττική, σημείωσε με 
έμφαση ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχεί-
ρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος ανακοίνωσε 
την δέσμη μέτρων που προανήγγειλε το πρωί ο πρωθυ-
πουργός, προκειμένου να μπει φρένο στην σοβαρή αυξη-
τική τάση που παρουσιάζουν τα κρούσματα τις τελευταίες 
μέρες.
 Τα μέτρα –σημειώνει το ΑΠΕ- αφορούν γενικούς περιορι-
σμούς για τους κατοίκους όλης της Αττικής και πιο ειδικά 
για τους εργαζομένους και τις ευπαθείς ομάδες.
Ο υφυπουργός έκανε λόγο για σαρωτικούς ελέγχους 
στους χώρους εργασίας και απηύθυνε μήνυμα προς εργο-
δότες κυρίως, και εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, για 
κυρώσεις όπου δεν εφαρμόζονται τα μέτρα. 
Ο κ. Χαρδαλιάς έδωσε συγκεκριμένα νούμερα για γίνει 
απολύτως αντιληπτή η κατάσταση, δήλωσε ότι είναι 
μακριά η πιθανότητα lockdown αν τηρηθούν τα μέτρα, 
δήλωσε όμως ότι ανησυχεί, αλλά η κατάσταση δεν είναι 
ανεξέλεγκτη, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εφαρμοστεί 
για ηλικιωμένους κυρίως, το μέτρο των μηνυμάτων και 
σημειωμάτων για την έξοδο τους, έκανε έκκληση σε όλους 
να αποφύγουν τις μετακινήσεις, ενώ δεν δίστασε να σχο-
λιάσει με νόημα και την ενέργεια του κ. Κουμουτσάκου να 
κοινωνήσει χτες, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

«Θα σας μιλήσω από καρδιάς» είπε ο υφυπουργός και 
συνέχισε: «Όλοι χριστιανοί είμαστε, απλά κάποιοι έχουμε 
επιλέξει να μην κάνουμε επίδειξη της πίστης μας. Το δεύ-
τερο και πολύ σημαντικό σε σχέση με αυτό, είναι ότι αυτό 
που είναι ξεκάθαρο είναι, πως τα μέλη της κυβέρνησης 
απαρέγκλιτα – και αυτή είναι η αίσθησή μου – πρέπει να 
δίνουμε το καλό παράδειγμα και κυρίως να τηρούμε χω-
ρίς εκπτώσεις τους κανόνες υγιεινής που ζητάμε από τους 
πολίτες να τηρούν. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο». 
Σε ό,τι αφορά τα νούμερα, ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε τα εξής:
Από τις 25 Φεβρουαρίου που άρχισε η πανδημία επιβεβαι-
ώθηκαν 14.400 κρούσματα, εκ των οποίων είναι ενεργά 
4.084 σε όλη την επικράτεια. Από αυτά τα 2.100, δηλαδή 
πάνω από τα μισά είναι στην Αττική και τα 966 στον δήμο 
Αθηναίων. 
Από τα ενεργά κρούσματα της Αττικής νοσηλεύονται 263 
ενώ 1.837 ανάρρωσαν κατ’ οίκον.
Όπως διαπιστώνεται από τα στοιχεία, καθημερινά έχου-
με 3 κρούσματα ανά 100.00 κατοίκους στην Αττική, που 
δείχνει μέτριο προς υψηλό επιδημιολογικό κίνδυνο και η 

κατάσταση παραμένει σταθερά αυξητική.
«Οφείλουμε να κινηθούμε γρήγορα, προτού ο συνα-
γερμός φτάσει στο κόκκινο» τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς και 
συμπλήρωσε λέγοντας ότι το πρόβλημα εντοπίζεται σε 7 
δήμους, αλλά τις τελευταίες μέρες είναι πολύ έντονο στο 
δήμο Αθηναίων. Για το λόγο αυτό η κυβέρνηση, σε συ-
νεννόηση και συνεργασία με τον δήμαρχο, προχώρησε σε 
σχεδιασμό πρόσθετων μέτρων που περιλαμβάνουν:
• Στενευμένα τεστ στις ευάλωτες ομάδες 
• Ειδική επικοινωνία με συγκεκριμένες ομάδες πολιτών
• Πρόσθετα υγειονομικά μέτρα και 
• Σαρωτικούς ελέγχους για την εφαρμογή των υφιστάμε-
νων μέτρων.

Επίσης προβλέπεται η μεταφορά ορισμένου αριθμού θε-
τικών κρουσμάτων σε ξενοδοχεία καραντίνας όπου θα 
είναι υπό την εποπτεία υγειονομικού προσωπικού και θα 
λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα.
Μεταξύ αυτών θα είναι και ασυμπτωματικοί μετανάστες.

Σε ό,τι αφορά τα πρόσθετα μέτρα: 
Από τη Δευτέρα 21-9-2020 έως τις 4-10-2020:
• Θεσπίζεται ανώτατο όριο 9 ατόμων για συναθροίσεις σε 
κλειστούς και ανοιχτούς χώρους. Εξαιρούνται οι χώροι 
που ισχύουν ειδικά μέτρα αποστάσεων, όπως τα κατα-
στήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
• Αναστέλλονται οι συναυλίες σε κλειστούς και ανοιχτούς 
χώρους.
• Αναστέλλονται προβολές σε κλειστούς κινηματογρά-
φους.
• Θεσπίζεται ανώτατο όριο 20 ατόμων σε γάμους, βαφτί-
σια, κηδείες.
 Για την προστασία πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς 
ομάδες και άνω των 65 ετών, συστήνεται σε αυτούς:
 • Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους τις επόμενες 14 
μέρες στις απολύτως αναγκαίες λαμβάνοντας πάντα τα 
κατάλληλα μέτρα προστασίας.
• Να αποφεύγουν επαφές με άλλα άτομα πλην του στενού 
οικογενειακού περιβάλλοντος και να αποφεύγουν μετακι-
νήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς.

Επιπλέον για την Αττική: 
• Αποφασίζεται η διαμονή σε ξενοδοχεία καραντίνας, 
συμπτωματικών θετικών κρουσμάτων που ανήκουν σε 
ευάλωτες πληθυσμιακά ομάδες, όπως είναι οι μετανάστες

Για τους χώρους εργασίας και τους εργαζόμενους γενι-
κώς:
• Υποχρεωτική τηλεργασία στο 40% για εργαζόμενους 
στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, που εκτελούν εργασία 
γραφείου ή που μπορεί να γίνει από απόσταση.
• Μετακίνηση προς και από την εργασία σε τρία κύματα 
για το Δημόσιο: Στις 7 , στις 8 και στις 9 το πρωί.
• Θέσπιση ευελιξίας κατά την προσέλευση και αποχώρηση 
των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα σε 4 κύματα, εντός 
2ώρου από την έναρξη και λήξη του ωραρίου εργασίας.
• Σαρωτικοί έλεγχοι και κυρώσεις σε εργοδότες και εργα-
ζόμενους που δεν τηρούν τα μέτρα ατομικής προστασίας 
στους χώρους εργασίας δηλαδή υποχρεωτική χρήση μά-
σκας.
• Εκτεταμένοι έλεγχοι - τεστ από συνεργεία του ΕΟΔΥ σε 
χώρους εργασίας και συναθροίσεις στις επιβαρυμένες πε-
ριοχές της Αττικής και υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτι-
κού τομέα που κρίνεται απαραίτητο, «για την απρόσκοπτη 
συνεχόμενη λειτουργία του κράτους και της οικονομίας, 
όπως σχολεία, μέσα μαζικής μεταφοράς και κυρίως νοσο-
κομεία.
Ο κ Χαρδαλιάς σημείωσε ότι από τα στοιχεία των τελευ-
ταίων ημερών προκύπτει ότι θετικά κρούσματα διασπεί-
ρονται ανάμεσα σε ανθρώπους που εργάζονται στον 
ιδιωτικό τομέα.
 «Ζητάμε από τους εργοδότες και τους εργαζόμενους 
να τηρούν αυστηρά τα πρωτόκολλα» υπογράμμισε ο 
υφυπουργός και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι τρεις 
μεγαλύτερες ομάδες θετικών κρουσμάτων είναι ιδιωτικοί 
υπάλληλοι (29,07%), συνταξιούχοι (13,43%) και άνεργοι 
(13,27%).
 «Η ευθύνη της τήρησης των μέτρων βαρύνει πρωτίστως 
τους εργοδότες», είπε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Πρέ-
πει να γίνει αντιληπτό και ξεκάθαρο, ότι το κλείσιμο μιας 
επιχείρησης είναι σε βάρος όλων».
 Τέλος ο κ. Χαρδαλιάς επεσήμανε ότι έχει αποδειχτεί ότι τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής έχουν αποδώσει 
και έδωσε έμφαση σε δύο σημεία: Στην αποφυγή κατά 
το δυνατόν των κοινωνικών επαφών και συγχρωτισμού, 
και την υποχρεωτική χρήση μάσκας, ιδιαίτερα στα μέσα 
μαζικής μεταφοράς.

ΣΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ Η ΑΤΤΙΚΗ - ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο Ν. ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ
Τηλεργασία το 40% των εργαζομένων, σε ξενοδοχεία καραντίνας ασυμπτωματικοί μετανάστες. Σαρωτικοί έλεγχοι και κυρώσεις 
σε εργοδότες
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Εννέα άμεσες παρεμβάσεις για την αποζημίωση φυσικών και 
νομικών προσώπων, νοικοκυριών και επιχειρήσεων, που 
επλήγησαν και πλήττονται από τα ακραία καιρικά φαινόμενα 
του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», ανακοίνωσε το υπουρ-
γείο Οικονομικών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Συγκεκριμένα:
1.Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων: Σε περιοχές που 
κηρύσσονται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 
Προστασίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών 
και τη διαχείριση των συνεπειών που προκύπτουν από έντο-
να καιρικά φαινόμενα, αναστέλλεται η πληρωμή όλων των 
εκκρεμών, βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων φορολογικών 
υποχρεώσεων, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα φυσικά 
πρόσωπα, για έξι μήνες.
2.Αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες των νοικοκυριών 
και για οικοσκευή: Μέσω του υπουργείου Εσωτερικών, σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες Περιφέρειες και τους δήμους, θα 
καταβληθούν χρηματικά ποσά ανάλογα με την καταγραφή 
των ζημιών.
Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Εσωτερικών έχει αναλάβει, 
από την 1η Ιανουαρίου 2018, την αρμοδιότητα καταβολής 
των επιδομάτων αποζημίωσης των πληγέντων από φυσικές 
καταστροφές.
Ειδικότερα, το υπουργείο Εσωτερικών είναι αρμόδιο για την 
καταβολή των παρακάτω αποζημιώσεων:
* Οικονομική ενίσχυση ποσού 600 ευρώ, σε κάθε νοικοκυριό 
που έχει πληγεί η κύρια κατοικία του, για την κάλυψη των 
πρώτων αναγκών του.
* Εκτός αυτού του ποσού, οι οικογένειες που υπέστησαν ζημιά 
και είναι πολύτεκνες ενισχύονται με επιπλέον 600 ευρώ.
* Επιπλέον οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ λαμβάνουν οι 
πληγείσες οικογένειες για κάθε μέλος τους, που είναι άτομο με 
ειδικές ανάγκες.
* Οικονομική ενίσχυση ποσού έως 6.000 ευρώ ανά νοικοκυ-
ριό, για την επισκευή ή την αντικατάσταση οικοσκευής της 
κύριας πληγείσας οικίας.
* Οικονομική ενίσχυση 4.500 ευρώ σε άτομα που υπέστησαν 

αναπηρία από τραυματισμό στη φυσική καταστροφή.
Αυτές οι οικονομικές ενισχύσεις πληγέντων από φυσικές κατα-
στροφές είναι ακατάσχετες.
3.Αποζημιώσεις σε υποδομές: Το υπουργείο Υποδομών, 
μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, θα δια-
θέσει άμεσα 1 εκατ. ευρώ σε κάθε δήμο που έχει πληγεί, για 
αποκατάσταση του οδικού δικτύου.    Επιπλέον, το υπουργείο 
Εσωτερικών θα διαθέσει, μέσω του ΠΔΕ, τις απαραίτητες οι-
κονομικές ενισχύσεις στους πληγέντες δήμους, για την αποκα-
τάσταση των υποδομών που έχουν καταστραφεί.
4.Αποζημιώσεις σε αγρότες: Μέσω του ΕΛΓΑ, θα προχω-
ρήσει άμεσα η καταγραφή των ζημιών, ώστε να δοθούν οι 
προβλεπόμενες αποζημιώσεις στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις 
που έχουν πληγεί, σε συνεργασία με το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Οι πιστώσεις θα διατεθούν άμεσα, από το τακτικό 
αποθεματικό του υπουργείου Οικονομικών.
Όσον αφορά στις μη ασφαλιστικά καλυπτόμενες ζημιές, οι 
οποίες αφορούν σε φυτικό, πάγιο και αποθηκευμένο κεφά-
λαιο, δύνανται, υπό προϋποθέσεις, να ενταχθούν σε προ-
γράμματα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.
5.Εφάπαξ ενίσχυση, με τη μορφή επιδόματος, σε φυσικά πρό-
σωπα και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί: Προβλέπεται χορή-
γηση έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος, η 
οποία ανέρχεται για τα πληγέντα φυσικά πρόσωπα στο ποσό 
των 5.000 ευρώ ανά κατοικία και για τα φυσικά και νομικά 
πρόσωπα των οποίων η επιχείρηση επλήγη, στο ποσό των 
8.000 ευρώ ανά επιχείρηση.
Η οικονομική ενίσχυση που καταβάλλεται στα πληγέντα φυσι-
κά ή νομικά πρόσωπα που περιέρχονται ή περιήλθαν προσω-
ρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης 
εξαιτίας της θεομηνίας, ορίζεται ως αφορολόγητη, ανεκχώ-
ρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.
6.Επιχορήγηση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από θεομηνί-
ες: Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, το υπουργείο 
Οικονομικών είναι αρμόδιο για την αποζημίωση επιχειρήσε-
ων που έχουν πληγεί από θεομηνίες.
Συγκεκριμένα, είναι υπεύθυνο για επιχορήγηση 30%- 70% 

της ζημίας για κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξο-
πλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα 
δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης καταγεγραμμένα ως κατε-
στραμμένα.
Απαιτείται, και θα υπάρξει, έκδοση Κοινής Υπουργικής Από-
φασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, και Υποδομών και Μεταφορών, αναφορικά με την 
οριοθέτηση περιοχών. Το ύψος της επιχορήγησης βαραίνει το 
ΠΔΕ και καταβάλλεται στους δικαιούχους από τη Γενική Διεύ-
θυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου Ανάπτυξης.
7.Παροχή στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρό-
σωπα, για την αποκατάσταση κτιρίων και κτιριακών εγκατα-
στάσεων εντός της οριοθετημένης περιοχής.
Με την απόφαση οριοθέτησης περιοχών, παρέχεται στεγαστι-
κή συνδρομή για την επισκευή/ανακατασκευή των κτιρίων 
και κτιριακών εγκαταστάσεων, μέσω της ΔΑΕΦΚ του υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών. Η στεγαστική συνδρομή 
παρέχεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και καλύπτει το 
σύνολο της εκτιμηθείσας ζημίας, με δωρεάν κρατική αρωγή 
60% και άτοκο δάνειο 40%. Η κρατική αρωγή επιβαρύνει το 
ΠΔΕ.
8.Αναστολή ή ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων στους πολί-
τες των δήμων που έχουν πληγεί: Υπήρξε επικοινωνία με την 
Ελληνική Ένωση Τραπεζών, και εξετάζονται κατά περίπτωση 
και θα δρομολογηθούν άμεσα μέτρα στήριξης από τα πιστω-
τικά ιδρύματα, των πληγέντων.
9.Επιχειρήσεις των δήμων που έχουν πληγεί θα συμμετέχουν 
στην «Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙV», ώστε να ενισχυθεί σε 
κάθε περίπτωση η ρευστότητά τους. Ειδικά για επιχειρήσεις 
και ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται 
στους δήμους που έχουν πληγεί, δεν απαιτείται ως προϋπό-
θεση για τη συμμετοχή τους στον 4ο κύκλο της «Επιστρεπτέας 
Προκαταβολής» η μείωση ποσοστού τζίρου και η χρήση τα-
μειακής μηχανής.

Στην Καρδίτσα (188 χιλιοστά) και στο Μουζάκι Καρδίτσας 
(158 χιλιοστά) σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχόπτω-
σης κατά τη διάρκεια της Παρασκευής, σύμφωνα με το δίκτυο 
των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr. Ακολούθησαν χθες η 

Μυρίκη Καρπενησίου (138), η Λαμία (133) και η Γαβαλού 
Αιτωλοακαρνανίας (121 χιλιοστά) σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.. 
Στο πρώτο μισό του Σαββάτου, η περισσότερη βροχή φαίνε-
ται να έχει πέσει στο Πολύδροσο Φωκίδας (96 χιλιοστά), στη 
Σέττα Ευβοίας (95), στην Αμφίκλεια (80) και στο Καρπενήσι 

(75). Όμως, λόγω των διακοπών ρεύματος, αρκετοί σταθμοί 
του Αστεροσκοπείου, όπως αυτοί στη Λαμία, στο Μουζάκι και 
στην Καρδίτσα είναι πλέον εκτός σύνδεσης, με αποτέλεσμα οι 
βροχές που παρουσιάζονται σήμερα, να είναι μικρότερες των 
πραγματικών, σύμφωνα με το meteo.

ΔΕΣΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΙΑΝΟ»
Ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΑ ΤΑ ΥΨΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΙΑΝΟ», ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ METEO ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ



ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

20

Απώλειες ανθρώπινων ζωών και τεράστιες καταστροφές σε 
υποδομές, επιχειρήσεις, κατοικίες και στην αγροτική παραγωγή, 
άφησε πίσω του ο «Ιανός», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
Νεκρός εντοπίστηκε την  Κυριακή από την πυροσβεστική υπη-
ρεσία Καρδίτσας, ο ηλικιωμένος που αγνοείτο από το Σάββατο 
όταν λόγω της έντονης βροχόπτωσης κατέρρευσε η στέγη του 
σπιτιού του στο χωριό Καστανιά. 
Την Κυριακή, μια ηλικιωμένη γυναίκα στα Φάρσαλα, ήταν το 
πρώτο θύμα της σφοδρής κακοκαιρίας, ενώ στην Καρδίτσα 
βρέθηκε νεκρός ένας 63χρονος κτηνοτρόφος αλβανικής κατα-
γωγής. 
Στο μεταξύ, συνεχίστηκαν την Κυριακή  οι έρευνες από τις 
αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό, σύμφωνα με στοιχεία της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρδίτσας, μιας 43χρονης οδη-
γού, η οποία αγνοείται στην περιοχή του Μουζακίου, αν και 
το αυτοκίνητό της βρέθηκε το Σάββατο . Επίσης, σύμφωνα με 
πληροφορίες βοσκοί που βρίσκονται σε κτηνοτροφική μονάδα 
στο Μακρυχώρι, παραμένουν στον χώρο και δεν επιθυμούν να 
τους μεταφέρουν σε άλλο σημείο. Σήμερα θα γίνει προσπάθεια 
από τις αρμόδιες αρχές να τους προμηθεύσουν με είδη πρώτης 
ανάγκης.
Εκατοντάδες είναι οι κλήσεις που γίνονται από κατοίκους για 
αντλήσεις νερού σε κατοικίες και επιχειρήσεις, ενώ από χθες 
οι καταστηματάρχες και οι κάτοικοι της πόλης της Καρδίτσας 
δίνουν το δικό τους αγώνα, για να επανέλθουν στην κανονικό-
τητα. Το νερό που μετατράπηκε σε λάσπη «τρύπωσε» σε κατα-
στήματα και σπίτια, ενώ το τραγικό τοπίο συμπληρώνουν μισο-

γκρεμισμένα κτίρια, κυρίως στο κέντρο της πόλης. Στον δήμο 
Μουζακίου η εικόνα του γκρεμισμένου κτιρίου του Κέντρου 
Υγείας δείχνει τη σφοδρότητα και την ένταση της κακοκαιρίας, 
ενώ τεράστιες και ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές γενικότε-
ρα στις υποδομές. Στον δήμο Παλαμά, η στάθμη του νερού στις 
κοινότητες Βλοχού και Μεταμόρφωσης είναι σε οριακό σημείο. 
Πρόκειται για περιοχές που το 1994 πλημμύρισαν με ανυπολόγι-
στες καταστροφικές συνέπειες. Επίσης, στον ίδιο δήμο, δύσκολη 
είναι η κατάσταση και στην κοινότητα Καλογριανών, τα οποία 
έχουν πλημμυρίσει.
Ένα σημαντικό κομμάτι της καταστροφής που θα επηρεάσει και 
την οικονομία της περιοχής, είναι η εικόνα που παρουσιάζει η 
αγροτική παραγωγή μετά την επέλαση του «Ιανού». Οι αγρότες 
δεν πρόλαβαν να συγκομίσουν την παραγωγή τους, η οποία 
δέχθηκε τη σφοδρότητα της κακοκαιρίας με αποτέλεσμα να μην 
είναι σε θέση να πουλήσουν και να εισπράξουν. Όλοι οι δήμαρ-
χοι της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, επιθυμούν από την 
πολιτεία ταχείς διαδικασίες, που θα οδηγήσουν άμεσα σε απο-
ζημιώσεις των πληγέντων όλων των κατηγοριών, προκειμένου 
να ενισχυθεί οικονομικά η τοπική κοινωνία και να επανέλθει έτσι 
σε μια κατάσταση κανονικότητας.
Συνολικά, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, σε δι-
άφορες περιοχές της Ελλάδας, από τις νυχτερινές ώρες της 17ης 
Σεπτεμβρίου 2020, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί 2.450 
κλήσεις για παροχή βοήθειας και αντλήσεις υδάτων, κυρίως: 
στο νότιο Ιόνιο, στη Δυτική Ελλάδα, στη Στερεά Ελλάδα, στην 
Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία και αρκετές από αυτές είναι σε 

εξέλιξη, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 942 απεγκλωβισμοί - δι-
ασώσεις μέχρι τώρα.
Ειδικότερα:
Στο Νότιο Ιόνιο (Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο και Λευκάδα) οι 
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες έχουν δεχθεί 759 κλήσεις και μέχρι 
τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 93 διασώσεις, 308 αντλήσεις, 
426 κοπές δέντρων, και 58 αφαιρέσεις αντικειμένων.
Στη Δυτική Ελλάδα (Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία) οι Πυρο-
σβεστικές Υπηρεσίες έχουν δεχθεί 69 κλήσεις και μέχρι τώρα 
έχουν πραγματοποιηθεί 25 αντλήσεις και 44 κοπές δέντρων.
Στην Στερεά Ελλάδα (Λαμία, Λουτρά Υπάτης, Λειανοκλάδι, 
Μακρακώμη και Μεξιάτες) οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες έχουν 
δεχθεί 257 κλήσεις και μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 77 
διασώσεις, 198 αντλήσεις και 6 κοπές δέντρων.
Στην Κορινθία (Λουτρά Ωραίας Ελένης) η Πυροσβεστική Υπηρε-
σία έχει δεχθεί 42 κλήσεις και μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιη-
θεί 40 αντλήσεις υδάτων και 1 αφαίρεση αντικειμένου.
Στη Θεσσαλία (Μαγνησία, Φάρσαλα, Καρδίτσα, Μουζάκι, Ρούσ-
σο, Τρίκαλα, Λάρισα και Σοφάδες) οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες 
έχουν δεχθεί 1.372 κλήσεις και μέχρι τώρα έχουν πραγματοποι-
ηθεί 772 διασώσεις, 870 αντλήσεις και 40 κοπές δέντρων.
Οι Πυροσβεστικές δυνάμεις σε συνεργασία με όλους τους φορείς 
αντιμετώπισης καταστροφών παραμένουν σε αυξημένη ετοι-
μότητα για αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημ-
μυρών και των επιπτώσεων τους.

Σε φάση αποκατάστασης των άμεσων αναγκών για την πρό-
σβαση σε οικίες, δρόμους και στις βασικές εγκαταστάσεις σε 
υποδομές όπως είναι η ηλεκτροδότηση προχωρούν οι αρ-
μόδιοι φορείς στην περιοχή των Φαρσάλων, η οποία μετράει 
μεγάλες καταστροφές αλλά και μια νεκρή γυναίκα από την 
κακοκαιρία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο δήμαρχος Φαρσάλων Μάκης Εσκίογλου μιλώντας στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ σημείωσε ότι ο δήμος επιχειρεί να στηρίξει την τοπική 
κοινωνία και να τακτοποιηθούν θέματα της καθημερινότητας. 
Όπως είπε όλα τα συνεργεία του δήμου επιχειρούν για να δι-
αμορφώσουν συνθήκες αποκατάστασης, απομακρύνοντας 

λάσπες, αλλά και ανοίγοντας διόδους για να απομακρυνθούν 
τα νερά σε διάφορα σημεία της περιοχής.
Μεταξύ άλλων ο δήμαρχος είπε ότι δόθηκαν από χθες 250 
μερίδες φαγητό σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη, αλλά και 
είδη πρώτης ανάγκης. Παράλληλα ο κ. Εσκίογλου σημείωσε 
ότι ο δήμος διέθεσε πάνω από 1500 μπουκάλια νερό στους 
κατοίκους των περιοχών που αντιμετωπίζουν προβλήματα, 
ενώ τόνισε πως αξιοποιήθηκε και το τοπικό ξενοδοχείο της 
περιοχής για ανθρώπους που χρειάστηκε να διαμείνουν.
Αναφορικά με το μέγεθος των καταστροφών, ο δήμαρχος 
Φαρσάλων σημείωσε ότι ζημιές έχει υποστεί ολόκληρος ο κά-

μπος της περιοχής, για να επισημάνει πως η καταγραφή των 
ζημιών θα αρχίσει από αύριο Δευτέρα.
«Σήμερα είμαστε στη φάση της αποκατάστασης των άμεσων 
αναγκών. Η καταγραφή των ζημιών θα ξεκινήσει από αύριο 
Δευτέρα. Τώρα μας ενδιαφέρει να μπορέσουν οι άνθρωποι 
να λειτουργήσουν και να μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια 
τους. Οι καταστροφές πάντως είναι μεγάλες. Έχουν καταστρα-
φεί σχεδόν όλα τα χωριά και στις ορεινές περιοχές υπάρχουν 
σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο» είπε καταλήγοντας ο δή-
μαρχος.

Περιορισμένης έκτασης ζημίες -σύμφωνα με μία πρώτη εκτί-
μηση των αρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων- στους αρχαι-
ολογικούς χώρους και τα μουσεία, φαίνεται ότι προκάλεσαν 
τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις περιοχές που σάρωσε ο 
«Ιανός». Συγκεκριμένα, όπως ενημερώνει με σχετική ανακοί-
νωσή του το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, «λόγω 
της θεομηνίας που έπληξε την πόλη της Καρδίτσας, γέμισε με 
νερό το υπόγειο του Αρχαιολογικού Μουσείου, σε ύψος πε-
ρισσότερο από δύο μέτρα καθώς και το κτήριο των γραφείων 
της αρμόδιας Εφορείας. Ήδη από χθες το απόγευμα ξεκίνησε 
η άντληση των υδάτων από το Μουσείο», σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Στην Κεφαλλονιά», συνεχίζει η ίδια ανακοίνωση, «υπήρξε 
πτώση 73 λιθοπλίνθων σε τρία σημεία του βορείου στηθαίου 
της γέφυρας de Bosset, συνολικού μήκους 30.70μ. Δεδομέ-
νου ότι οι λιθόπλινθοι ‘κλειδώνουν’ μεταξύ τους, η αποκα-
τάσταση θα γίνει με γρήγορους ρυθμούς. Όμως, καθώς η 
γέφυρα βρίσκεται μέσα στη θάλασσα και έχει χαμηλό ύψος, 
οι εργασίες θα υλοποιηθούν μόλις το επιτρέψουν οι καιρικές 
συνθήκες».
«Στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου κατέπεσαν όλα σχεδόν τα 
πεύκα, χωρίς όμως να προκαλέσουν περαιτέρω προβλήματα 
στην τοιχοδομία. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και 
Ιθάκης έχει δρομολογήσει τη μελέτη ανάδειξης του μνημείου. 

Αποκόλληση μικρού τμήματος της στέγης παρουσιάστηκε στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο της Ιθάκης, το οποίο αντιμετωπίζεται 
στο πλαίσιο της συνολικής επισκευής της στέγης, που αποτελεί 
τμήμα του έργου ήδη εκτελείται από την Εφορεία Αρχαιοτή-
των», προσθέτει η ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού, 
που καταλήγει ότι, «δεδομένης της σφοδρής κακοκαιρίας οι 
αυτοψίες ήταν εξαιρετικά δύσκολες συγχρόνως με την εξέλιξη 
των φαινομένων. Σε όλες τις πληγείσες περιοχές οι αυτοψίες 
από κλιμάκια των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού θα ολοκληρωθούν αυτή την 
εβδομάδα».

ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΙΑΝΟ»

ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑ -ΤΙ ΔΗΛΩΝΕΙ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΠΟΑ





 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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ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ 5ΕΤΙΑ ΚΑΙ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ   1-3                                  21/09/2020

Δεν αποτελούν «συμπληρωματικά στοιχεία» και 
αφορμή για φορολογικό έλεγχο πέραν της πενταετίας 
τα συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων, ακόμη κι αν, εκ 
των υστέρων, οι φορολογικές αρχές διαπιστώσουν ότι 
διαπράχθηκε φοροδιαφυγή.
Αυτό έκρινε, μεταξύ άλλων, πρόσφατη απόφαση του 
Συμβουλίου της Επικράτειας, με την οποία παράλληλα 
υπενθυμίζει και εξηγεί γιατί δεν συνιστούν συμπλη-
ρωματικά στοιχεία ούτε οι κινήσεις των τραπεζικών 
λογαριασμών στις ημεδαπές τράπεζες και συνεπώς το 
δικαίωμα ελέγχου από την εφορία περιορίζεται χρονι-
κά στην πενταετία.
Με τον όρο «συμπληρωματικά στοιχεία» νοούνται 
εκείνα τα οποία δεν μπορούσαν να ήταν σε γνώση των 
ελεγκτικών αρχών εντός της πενταετούς προθεσμίας 
παραγραφής και εφόσον ανακύπτουν από τον έλεγχο 
μετά την πενταετία ο χρόνος της παραγραφής επεκτεί-
νεται.
Τα τελευταία χρόνια έχουν εκδοθεί αρκετές αποφάσεις 
δικαστηρίων που ξεκαθαρίζουν τι αποτελεί «συμπλη-
ρωματικό στοιχείο» το οποίο μπορεί να παρατείνει τον 
χρόνο που μένει ανοιχτή μια φορολογική υπόθεση και 
ποιο στοιχείο δεν είναι «συμπληρωματικό».
Παράδειγμα, οι κινήσεις των τραπεζικών καταθέσεων 
στις ελληνικές τράπεζες, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρι-
νε ότι δεν αποτελούν «συμπληρωματικά στοιχεία», 
καθώς τα συγκεκριμένα στοιχεία είναι στη διάθεση 
των φορολογικών αρχών, οι οποίες μπορούν να τα 
ελέγξουν εντός της πενταετίας.
Σε ό,τι αφορά την περίπτωση των ακινήτων, το ΣτΕ 
με την τελευταία απόφασή του κρίνει ότι θα πρέπει να 
έχουν την ίδια αντιμετώπιση.
Δηλαδή, οι φορολογικές αρχές δεν μπορούν να ελέγ-
ξουν τις μεταβιβάσεις ακινήτων που έγιναν προ πεντα-
ετίας, αφού οι ελεγκτές είχαν τη δυνατότητα και την 
πρόσβαση ώστε να τις ελέγξουν εντός της πενταετίας.
Αυτό ισχύει και για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η 
μεταβίβαση του ακινήτου ολοκληρώνεται σε άλλη 
ΔΟΥ από εκείνη στην οποία ανήκουν οι εμπλεκόμενοι. 
Το δικαστήριο θεωρεί ότι οι ελεγκτές έχουν πρόσβαση 
στα στοιχεία των ΔΟΥ όλης της χώρας και όφειλαν να 
είχαν (και να έχουν) ελέγξει τις μεταβιβάσεις ακινήτων 
εντός της πενταετίας και δεν αποτελούν «συμπληρω-
ματικά στοιχεία» ώστε να στοιχειοθετήσουν φορολο-

γικό έλεγχο μετά την πενταετία.
Η υπ. αρ. 1348/2020 του Β’ τμήματος του Συμβουλί-
ου της Επικράτειας απόφαση του ΣτΕ εκδόθηκε μετά 
από προσφυγή που άσκησε η ΑΑΔΕ κατά απόφασης 
(4752/2018) του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που 
δικαίωσε τον ελεγχόμενο φορολογούμενο, στον οποίο 
είχαν καταλογιστεί φόροι και πρόστιμα άνω των 2 
εκατ. ευρώ.
Η απόφαση του ΣτΕ
 Αναλυτικότερα τα επίμαχα σημεία της απόφασης του 
ΣτΕ είναι τα ακόλουθα:
1. Συνεπώς, δεν αποτελούν συμπληρωματικά στοι-
χεία εκείνα τα οποία είτε είχαν περιέλθει σε γνώση 
της φορολογικής αρχής εντός της προβλεπόμενης 
στην παράγραφο 1 του ανωτέρω άρθρου 84 πενταε-
τίας και αγνοήθηκαν ή δεν ελήφθησαν προσήκοντος 
υπόψη από αυτήν είτε η φορολογική αρχή όφειλε να 
έχει λάβει γνώση τους, εντός της ίδιας πενταετίας, εάν 
είχε επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια, ήτοι εάν είχε λάβει 
τα προσήκοντα μέτρα ελέγχου και έρευνας, που προ-
βλέπονται στο νόμο.
Περαιτέρω, [...] μεταξύ των βασικών και τακτικών 
μέσων του φορολογικού ελέγχου της ακρίβειας των 
δηλώσεων εισοδήματος, ο οποίος, κατά τα προεκτεθέ-
ντα, πρέπει να διενεργείται, κατ’ αρχήν, εντός της προ-
βλεπόμενης στο ανωτέρω άρθρο 84 παρ. 1 πενταετίας, 
είναι και η εξέταση του υπόλοιπου και των κινήσεων 
των τραπεζικών λογαριασμών του φορολογούμενου 
στην ημεδαπή
Τούτων έπεται ότι στοιχεία για το υπόλοιπο ή/και τις 
κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών του φορολο-
γούμενου στην ημεδαπή δεν αποτελούν «συμπλη-
ρωματικά στοιχεία», ικανά να δικαιολογήσουν την 
επιμήκυνση της (κατ’ αρχήν οριζόμενης, πενταετούς) 
προθεσμίας παραγραφής.
Πράγματι, αν θεωρηθεί ότι στοιχεία για το υπόλοιπο 
ή/και τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών στην 
ημεδαπή μπορούν να αποτελούν «συμπληρωματικά 
στοιχεία», ο κανόνας της πενταετούς παραγραφής δεν 
θα είχε κατ’ ουσίαν πεδίο εφαρμογής και η εμφανιζό-
μενη ως παρέκκλιση δεκαετής παραγραφή θα καθί-
στατο ο κανόνας, δεδομένου ότι, αν όχι το σύνολο ίων 
φορολογουμένων, εν πάση περιπτώσει, η συντριπτική 
πλειοψηφία αυτών τηρούσε ήδη από πολλών ετών και 
εξακολουθεί να τηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς, χω-
ρίς τους οποίους, άλλωστε, δεν είναι πλέον δυνατή η 
πραγματοποίηση μεγάλου πλήθους συναλλαγών.
Επιπρόσθετα ένας τέτοιος κανόνας, ορίζοντας τόσο 
μακρύ χρόνο παραγραφής (δεκαετία), διπλάσιο του 
κατ’ αρχήν προβλεπόμενου (και, δη, ανεξαρτήτως 

των συνθηκών τέλεσης ή/και της βαρύτητας, από 
απόψεως ποσού, της αποδιδόμενης φοροδιαφυγής), 
εμφανίζει σοβαρά μειονεκτήματα, τόσο για τους φορο-
λογούμενους όσο και για το Δημόσιο (όσον αφορά τη 
φερεγγυότητα των φορολογικών ελέγχων, τη δυνα-
τότητα προσήκουσας άμυνας των διοικουμένων, τον 
προγραμματισμό και την ανάπτυξη των οικονομικών 
δραστηριοτήτων τους, προς όφελος και της εθνικής 
οικονομίας, καθώς και την εισπραξιμότητα των κα-
ταλογιζόμενων ποσών), εν όψει των οποίων [...] θα 
έβαινε εμφανώς πέραν του μέτρου που είναι αναγκαίο 
και εύλογο για τον εντοπισμό και την καταστολή της 
φοροδιαφυγής (και, ιδίως, της μεγάλης από απόψε-
ως ποσού) από μια σύγχρονη, καλά οργανωμένη και 
επιμελή φορολογική διοίκηση, λαμβανομένου υπόψη 
ότι ο λόγος της ανωτέρω επιμήκυνσης της προθεσμί-
ας παραγραφής θα συνίστατο στην όψιμη (μετά την 
πάροδο της πενταετίας) συλλογή και εκτίμηση από τη 
φορολογική αρχή στοιχείων περί των τραπεζικών λο-
γαριασμών ίων φορολογούμενων, μέσω της χρήσης 
βασικού και τακτικού μέσου, που έχει [κατά το νόμο] 
στη διάθεσή του, εδώ και πολλά χρόνια [ήδη από το 
έτος 1994], ο φορολογικός έλεγχος και το οποίο αυτός 
οφείλει να εφαρμόζει, ορθολογικά και επίκαιρα, αξιο-
ποιώντας κατάλληλα και τη σύγχρονη τεχνολογία, για 
την αποτελεσματική εκπλήρωση του έργου του [...]
2. Στοιχεία που αφορούν την εκ μέρους του ελεγχόμε-
νου φορολογούμενου αγορά ή πώληση ακινήτων στην 
ημεδαπή δεν αποτελούν «συμπληρωματικά στοιχεία», 
κατά το άρθρο 84 παρ. 4 περίπτ. β, σε συνδυασμό με 
το άρθρο 68 παρ. 2 περίπτ. α του ΚΦΕ, δεδομένου ότι 
τα στοιχεία αυτά (πρέπει να) τίθενται υπόψη της φο-
ρολογικής διοίκησης τόσο πριν όσο και αμέσως μετά 
από τη σύνταξη του οικείου συμβολαίου μεταβίβασης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7, 13 και 14 
του ν. 1587/1950, όπως αυτές ίσχυαν κατά τον κρί-
σιμο εν προκειμένω χρόνο (τα εν λόγω άρθρα του ν. 
1587/1950 ορίζουν, αντίστοιχα, ότι, πριν από τη με-
ταβίβαση ακινήτου, οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται 
να υποβάλουν κοινή δήλωση φόρου μεταβίβασης στη 
φορολογική διοίκηση, ότι ο υποθηκοφύλακας υπο-
χρεούται να αρνηθεί τη μεταγραφή του συμβολαίου, 
εάν δεν προσάγεται σε αυτόν αντίγραφο της δήλωσης 
φόρου μεταβίβασης, δεόντως θεωρημένο από τον οι-
κονομικό έφορο και ότι ο συμβολαιογράφος υποχρε-
ούται να αποστείλει στον αρμόδιο οικονομικό έφορο 
αντίγραφο των συμβολαίων μεταβίβασης που συνή-
φθησαν τον προηγούμενο μήνα).
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ΕΝΦΙΑ: ΠΟΙΟ ΦΟΡΟ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ 
ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

 ΤΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ   1-17-18                                 21/09/2020

Έναν λογαριασμό ύψους 2,5 δισ. ευρώ καλούνται να 
πληρώσουν μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2021 πάνω 
από 6,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων. Μετά τις 
ανατροπές της τελευταίας στιγμής (κατάργηση ΕΝΦΙΑ 
σε 28 μικρά ακριτικά νησιά και νέες αντικειμενικές αξίες 
για 16 ζώνες σε Ψυχικό, Φιλοθέη, Εκάλη, Δελφούς και 
Τήνο) η ΑΑΔΕ προχωρά στην ανάρτηση των εκκαθα-
ριστικών σημειωμάτων του ΕΝΦΙΑ έτους 2020 στους 
προσωπικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων στο 
Taxisnet.
Όσοι δεν είχαν καμία μεταβολή στην περιουσιακή τους 
κατάσταση θα καταβάλουν τον ίδιο ΕΝΦΙΑ με το 2019 
ενώ περισσότερο φόρο θα πληρώσουν όσοι απέκτησαν 
πέρυσι εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα (πλήρη 
κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία), αλλά και οι 
φορολογούμενοι που προχώρησαν στην τακτοποίηση 
ημιυπαίθριων ή αυθαίρετων χώρων, καθώς για τον 
υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ λαμβάνεται υπόψη η νέα, μεγα-
λύτερη επιφάνεια των ακινήτων όπως έχει αποτυπωθεί 
στο έντυπο Ε9.
Για άλλη μια χρονιά απαλλάσσονται από τον συμπλη-
ρωματικό φόρο τα αγροτεμάχια και τα οικόπεδα εκτός 
σχεδίου πόλης ενώ στους κερδισμένους του φετινού ΕΝ-
ΦΙΑ είναι πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι μετράνε 
απώλειες στα εισοδήματα από ενοίκια λόγω της υποχρε-
ωτικής κατά 40% ή της προαιρετικής τουλάχιστον 30% 
μείωσής τους, καθώς μέρος της ζημιάς που έχουν υπο-
στεί συμψηφίζεται με τον φόρο ακινήτων. Επίσης όσοι 
δικαιούνται επιστροφή φόρου εισοδήματος θα δουν τον 
λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ να ξεφουσκώνει, καθώς το ποσό 
της επιστροφής φόρου συμψηφίζεται με τον φόρο για 
την ακίνητη περιουσία τους.
Ο ΕΝΦΙΑ αποτελεί πλέον παρελθόν για περίπου 10.000 
φορολογουμένους, οι οποίοι έχουν την κύρια κατοικία 
τους σε κάποιο από τα 28 ακριτικά νησιά που ο πληθυ-
σμός τους δεν υπερβαίνει τους 1.200 κατοίκους. Επίσης 
σχεδόν 1,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακίνητων είτε θα 
πληρώσουν τον μισό ΕΝΦΙΑ είτε δεν θα πληρώσουν κα-
θόλου φόρο. Πρόκειται για ιδιοκτήτες ακινήτων με πολύ 
χαμηλά εισοδήματα, πολυτέκνους, τριτέκνους, άτομα με 
αναπηρία.
Ο ΕΝΦΙΑ εξοφλείται φέτος σε 6 ίσες μηνιαίες δόσεις, εκ 
των οποίων η πρώτη έως τις 30 Σεπτεμβρίου και η τε-

λευταία έως τις 26 Φεβρουάριου 2021, ενώ σε περίπτω-
ση εφάπαξ εξόφλησης δεν προβλέπεται καμία έκπτωση. 
Τα νέα εκκαθαριστικά ενσωματώνουν τις μειώσεις φό-
ρου που ίσχυαν το 2019, οι οποίες ανάλογα με την αξία 
της ακίνητης περιουσίας είναι: 
-‐30% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 60.000 
ευρώ
-‐27% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 70.000 
ευρώ,
-‐25% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 80.000 
ευρώ, 
-‐20% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 1.000.000 
ευρώ και
-     10% για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του 1.000.000 
ευρώ.
ΠΩΣ ΘΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ ΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ. Για να δείτε 
και να εκτυπώσετε το εκκαθαριστικό σημείωμα του 
ΕΝΦΙΑ έτους 2020 θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής 
βήματα: 
1.Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση www.aade.gr
2.Κάντε κλικ «Ο λογαριασμός μου» της ενότητας 
«MyTaxisne»t
3. Η εισαγωγή στον προσωπικό λογαριασμό γίνεται με 
κωδικούς του Taxisnet (username και password)
4.Κάντε κλικ στο «Εφαρμογές Taxisnet»
5.Πατήσετε στο «Εφαρμογή Περιουσιολογίου Ε9» και 
στη συνέχεια κάντε κλικ «ΕΙΣΟΔΟΣ» στην επόμενη σελίδα
6.Στην αριστερή στήλη θα πρέπει να αλλάξετε το έτος 
αναφοράς από 2021 σε 2020
7.Στις «Εκτυπώσεις» θα πατήσετε τη δεύτερη επιλογή 
(Εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης για 
το έτος 2020 PDF)
8.Για να δείτε και να εκτυπώσετε το εκκαθαριστικό του 
2020, θα πατήσετε στο εικονίδιο του εκτυπωτή, επάνω 
δεξιά.

Εξάλλου, το ότι η κοινή δήλωση φόρου μεταβίβασης 
και αντίγραφο του συμβολαίου μεταβίβασης υπο-
βάλλονται σε ΔΟΥ (της περιφέρειας του ακινήτου) 
διαφορετική από τη ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο φορο-
λογούμενος (ως εκ του τόπου κατοικίας του) ή από την 
υπηρεσία της φορολογικής διοίκησης η οποία διενερ-
γεί τον έλεγχο και εκδίδει την επί δίκη πράξη καταλογι-
σμού φόρου εισοδήματος, καθώς και συναφών κυρώ-
σεων, δεν αποτελεί παράμετρο ικανή να δικαιολογήσει 
(εν όψει και της αρχής της αναλογικότητας) αντίθετο 
συμπέρασμα, διότι, πάντως, τα σχετικά στοιχεία πε-
ριέρχονται σε γνώση της φορολογικής αρχής, η οποία 
έχει τη δυνατότητα (αλλά και την υποχρέωση, ως επι-
μελώς δρώσα διοίκηση) να τα λάβει επίκαιρα υπόψη, 
αξιοποιώντας κατάλληλα και τη σύγχρονη τεχνολογία, 
για την αποτελεσματική εκπλήρωση του (ελεγκτικού) 
έργου της, όχι μόνο σε σχέση με το φόρο μεταβίβασης 
ακινήτων, αλλά και για τις ανάγκες της φορολογίας ει-
σοδήματος, εν όψει, άλλωστε, και των διατάξεων των 
άρθρων 17, 19 και 28 του ΚΦΕ.
3. Οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα του φορο-
λογικού ελέγχου δεν συνιστούν «συμπληρωματικά 
στοιχεία», σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 4 περίπτ. β, 
σε συνδυασμό με το άρθρο 68 παρ. 2 περίπτ. α του 
ΚΦΕ, τούτο, δε, προέκυπτε με σαφήνεια από την υπάρ-
χουσα κατά ίο χρόνο άσκησης της κρινόμενης αίτησης 
νομολογία του Συμβουλίου της Επικράτειας (βλ. ΣτΕ 
658/2020, δεδομένου ότι: (α) με τις αποφάσεις ΣτΕ 
2934/2017-ΣτΕ 2935/2017του Δικαστηρίου κρίθηκε 
ότι «συμπληρωματικά στοιχεία», κατά την έννοια της 
διάταξης της περίπτ. β της παραγράφου 4 του άρθρου 
84 του ΚΦΕ, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 
68 παρ. 2 περίπτ. α του ΚΦΕ, είναι στοιχεία αποδεικτι-
κά της ύπαρξης μη δηλωθέντος φορολογητέου εισο-
δήματος, τα οποία δικαιολογημένα δεν είχε υπόψη της 
η φορολογική αρχή κατά την οριζόμενη στο άρθρο 84 
παρ. 1 του ΚΦΕ πενταετία και, περαιτέρω, (β) με τις 
αποφάσεις ΣτΕ 172/2018 και ΣτΕ 173/2018 του δικα-
στηρίου κρίθηκε, ειδικότερα, ότι δεν αποτελεί «συ-
μπληρωματικό στοιχείο», κατά την παραπάνω έννοια, 
έκθεση ελέγχου του ΣΔΟΕ, στην οποία εμφανίζονταν οι 
πρωτογενείς καταθέσεις του αναιρεσείοντος σε ημεδα-
πές τράπεζες και με την οποία έγινε επεξεργασία των 
στοιχείων αυτών με αντιπαραβολικό έλεγχό τους με τα 
βιβλία και στοιχεία καθώς και με τις δηλώσεις φόρου 
εισοδήματος του αναιρεσείοντος.


