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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 4 
Εμβληματικές «πράσινες» επενδύσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ
Σελ 1 και 5 
Επισπεύδονται όλες οι διαδικασίες ένταξης επιχειρηματικών σχεδί-
ων στα προγράμματα του αναπτυξιακού νόμου  
Σελ 1 και 10 
Γ. Βρούτσης: Το χρονοδιάγραμμα για την «ψηφιακή σύνταξη–ΑΤ-
ΛΑΣ» υλοποιείται ήδη με επιτυχία 
Σελ 3 
Μέτρα του υπουργείου Ενέργειας για φθηνότερο ρεύμα σε νοικο-
κυριά και επιχειρήσεις
Σελ 6 
Κ. Μπακογιάννης: Στόχος μας να ξεκινήσουν το 2021 τα μόνιμα 
έργα του «Μεγάλου Περιπάτου». Θέλουμε να υλοποιήσουμε την 
ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων   
Σελ 7 και 8 
Balkan Forum- Κομβικός ο ρόλος της Ελλάδας στη διαβαλκανική 
συνεργασία. Ομιλίες Μ. Σχοινά, Αδ. Γεωργιάδη, Κ. Πιερρακάκη και 
Τ. Θεοδωρικάκου   
Σελ 8 και 9
Τα διασυνοριακά προγράμματα Interreg συμπλήρωσαν 30 χρό-
νια συνεργασίας - Η προοπτική και ο ρόλος τους στην ανάπτυξη 
συζητήθηκαν στο Balkan Forum
Σελ 11
Ξεκίνησε η αποκατάσταση του μουσείου σύγχρονων Ολυμπιακών 
Αγώνων στην Αρχαία Ολυμπία
Σελ 12
Ντόρα Μπακογιάννη: Οι προτάσεις της Επιτροπής για την Ανάπτυ-
ξη της Θράκης θα είναι ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες
Σελ 13 και 14 
Μ. Κόνσολας: «Η Αστυπάλαια να μετατραπεί σε νησί - αυτόνομο 
πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης»   
Σελ 14 
«Η κρίσιμη διαδρομή του Μετρό περνάει από το σταθμό Βενιζέ-
λου», δήλωσε στο «Πρακτορείο 104,9 FM» ο πρόεδρος της Αττικό 
Μετρό, Ν.Ταχιάος 
Σελ 15 
Υπογράφηκαν οι συμβάσεις για τις μελέτες ανάπλασης της περιο-
χής του Κουμ – Καπί   
Σελ 16 
Κ. Χατζηδάκης: Ούτε ένα ευρώ δεν θα ζημιώνει τη ΔΕΗ η όποια 
συμφωνία κάνουμε με τις Βρυξέλλες για τις εκκρεμότητες του πα-
ρελθόντος   
Σελ 17 
Χάρης Θεοχάρης: «Η Ελλάδα πρωταγωνιστούσε και θα πρωταγω-
νιστεί στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη» 
Σελ 18 
Τουρισμού: Ιδανικός τόπος για αναρρίχηση η Ελλάδα 
Σελ 19 
ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η εφαρμογή για τη διαχείριση των ενστάσεων 
στην πλατφόρμα myBusiness Support   
Σελ 20 
Πρωτογενές έλλειμμα του προϋπολογισμού ύψους 5,484 δισ. 
ευρώ στο οκτάμηνο
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:

Σειρά εμβληματικών επενδύσεων όπως η εγκατάσταση έξυ-
πνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας και η διασύνδεση των 
νησιών, υποδομές όπως η αναβάθμιση / των δικτύων δια-
νομής ρεύματος, δεκάδες ιδιωτικές επενδύσεις κυρίως στην 
ενέργεια, πολυετείς εκκρεμότητες όπως τα τοπικά πολεοδο-
μικά σχέδια, αστικές αναπλάσεις και μονάδες επεξεργασίας 
αποβλήτων καθώς και δράσεις για την προστασία της φύσης 
(Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων, περιοχές Natura κ.α.) βρίσκο-
νται στην αφετηρία για ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ., 
όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Είναι το Ταμείο που συγκροτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, 
συνολικού ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ (390 δισ. επι-
δοτήσεις και 360 δισ. δάνεια) από το οποίο η χώρα μας έχει 
λαμβάνειν περί τα 32 δισ. ευρώ.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζη-

δάκης περιέγραψε σε πρόσφατη ομιλία του τους 7 άξονες 
στους οποίους περιστρέφονται τα έργα που έχει προτείνει 
το υπουργείο, σημειώνοντας ότι το 37% περίπου των συ-
νολικών κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και των νέων 
χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ πρέπει να διοχετευθεί 
σε δράσεις πράσινης ανάπτυξης. Οι άξονες αυτοί είναι-Κύμα 
Ανακαινίσεων, Ενεργειακές Διασυνδέσεις και δράσεις για τις 
ΑΠΕ, Ηλεκτροκίνηση, Δράσεις για την προστασία της Φύσης, 
Απολιγνιτοποίηση, Χωροταξία σε συνδυασμό με τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη, Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων.
Η εξειδίκευση των έργων προχωρά με ταχείς ρυθμούς, δεδο-
μένου ότι το πρώτο σχέδιο προτάσεων αναμένεται να υπο-
βληθεί στις Βρυξέλες εντός του Οκτωβρίου. Πληροφορίες του 
ΑΠΕ - ΜΠΕ αναφέρουν ότι στα έργα που βαίνουν προς ένταξη 
στο Ταμείο Ανάκαμψης περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα 
εξής: Αναλυτικά στη σελ 4

Επισπεύδονται όλες οι διαδικασίες ένταξης επιχειρηματικών 
σχεδίων στα προγράμματα του αναπτυξιακού νόμου, ενώ 
πραγματοποιούνται καθημερινά συσκέψεις της πολιτικής 
ηγεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προκει-
μένου να ενταχθούν ώριμα αναπτυξιακά έργα ως ΣΔΙΤ αλλά 
και για να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρεις οι νέες στρατηγικές 
της ΕΕ για την βιομηχανία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Αυτά –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- προκύπτουν από τις αναρτή-
σεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του υπουργού Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων ‘Αδωνι Γεωργιάδη και του αναπληρωτή 
υπουργού Νίκου Παπαθανάση. 
 Την Παρασκευή ο κ. Γεωργιάδης είχε τηλεδιάσκεψη με τον 
Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τιερί 

Μπρετόν «και συζήτησαν για το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και για θέματα που αφορούν στη λειτουρ-
γία της ενιαίας αγοράς και τις νέες στρατηγικές της ΕΕ για την 
βιομηχανία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» όπως αναφέρε-
ται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου ενώ σε ανάρτησή 
του ο κ. Παπαθανάσης αναφέρει ότι «με τον πρόεδρο του 
Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής-Πειραιώς, κ. Δ. Μαθιό συ-
ζητήσαμε για σημαντικά θέματα ανάπτυξης και επενδύσεων. 
Στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τον υπουργό, 
‘Αδωνι Γεωργιάδη, επισπεύδουμε όλες τις διαδικασίες ένταξης 
των επιχειρηματικών σχεδίων στα προγράμματα του ανα-
πτυξιακού νόμου». Αναλυτικά στη σελ 5 

Με ταχείς ρυθμούς υλοποιείται η εφαρμογή του χρονοδια-
γράμματος για την πλήρη εφαρμογή της ψηφιακής σύνταξης 
«ΑΤΛΑΣ». Στο πλαίσιο αυτό, ήδη εδώ και λίγους μήνες, εντά-
χθηκε η έκδοση των νέων συντάξεων χηρείας, καθώς και των 
νέων συντάξεων του πρώην ΟΓΑ χωρίς διαδοχική ασφάλιση, 
στη νέα ψηφιακή διαδικασία, περιορίζοντας σημαντικά το 
χρόνο αναμονής, ενώ με την ίδια ψηφιακή διαδικασία θα 

εκδοθούν και οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που 
υποβλήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά για τις 
δύο προαναφερόμενες κατηγορίες. Μάλιστα, βάσει του σχε-
διασμού, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, προγραμμα-
τίζεται η σταδιακή ένταξη στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» και για τις 
υπόλοιπες κατηγορίες ασφαλισμένων. 
Αναλυτικά στη σελ 10 

ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ» ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Γ. ΒΡΟΥΤΣΗΣ: ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ - 
ΑΤΛΑΣ» ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΗΔΗ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
Αυτές είναι οι ενδεδειγμένες ημερομηνίες, για να υποβάλει κάποιος αίτηση 
συνταξιοδότησης και να λάβει αυτόματα τη σύνταξή του
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Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, με 
αφορμή τον εορτασμό του επετειακού έτους Θερμοπύ-
λες-Σαλαμίνα 2020, για τη συμπλήρωση 2.500 ετών από 
τη διεξαγωγή των αντίστοιχων μαχών, παρουσιάζει τις 
παρακάτω επετειακές εκδηλώσεις, οι οποίες θα πραγμα-
τοποιηθούν στο Κάστρο της Λαμίας και στον αρχαιολο-
γικό χώρο των Θερμοπυλών (Κέντρο Ιστορικής Ενημέ-
ρωσης Δήμου Λαμιέων και εγκαταστάσεις του ΥΠΠΟΑ 
πλησίον του Κολωνού). 
Αναλυτικότερα, οι εκδηλώσεις αφορούν:
Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο: «Ο Μαρινάτος 
στις Θερμοπύλες».
Η έκθεση φιλοξενείται στο Κέντρο Ιστορικής Ενημέρω-
σης του Δήμου Λαμιέων. Έχει ως θέμα το χρονικό της 
ανασκαφής που διενεργήθηκε από τον καθηγητή Σπυρί-
δωνα Μαρινάτο στις Θερμοπύλες το καλοκαίρι του 1939 
και περιλαμβάνει ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό από το 
προσωπικό αρχείο της καθηγήτριας Ναννούς Μαρινά-
του, κόρης του πρωτοπόρου Έλληνα Αρχαιολόγου. 
Παρουσίαση δύο προπλασμάτων (μακέτες) με 
τίτλο: «Τοπογραφία Θερμοπυλών και η έκβαση 
της μάχης του 480 πΧ».
Με βάση τα γεωμορφολογικά δεδομένα της περιοχής 
και τις σχετικές περιγραφές των αρχαίων πηγών, επιχει-
ρείται μία τοπογραφική αποτύπωση της ευρύτερης πε-
ριοχής των Θερμοπυλών (πρόπλασμα 1, κλ. 1:10.000), 
καθώς και μια παρουσίαση του μεσαίου στενού και 
της έκβασης της μάχης του 480 πΧ (πρόπλασμα 2, κλ. 
1:2000). Τα προπλάσματα εκτίθενται στις εγκαταστάσεις 
του ΥΠΠΟΑ, πλησίον Κολωνού, στον ίδιο χώρο όπου γί-
νεται και η παρακάτω έκθεση χαρακτικών.
Έκθεση έργων χαρακτικής με τίτλο: «Θερμο-
πύλες: Απεικονίσεις του τοπίου σε έργα χαρα-
κτικής, 16ος-19ος αι». Τριάντα οκτώ πρωτότυπα 
έργα χαρακτικής που απεικονίζουν το τοπίο των Θερ-
μοπυλών, μέσα από τη ματιά των ξένων περιηγητών 
και ταξιδιωτών που επισκέφτηκαν τον ιστορικό τόπο, 
κατά τους προηγούμενους αιώνες, παρουσιάζονται στο 
ευρύ κοινό, στον ίδιο χώρο με τα προπλάσματα. Τα έργα 
διέθεσε στην Εφορεία για τους σκοπούς της έκθεσης το 
εργαστήριο Χαρακτικής του Ηλία Κουβέλη.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ 
ΕΤΟΣ «ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ 
2020» 

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

30 Σεπτεμβρίου - 
1 Οκτωβρίου 2020

10ο Διεθνές Συνέδριο Ευρωπαίων Ενερ-
γειακών Διαχειριστών (διαδικτυακό)

Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχα-
νικό Επιμελητήριο

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

Ένωση Ελλήνων Χημικών, σε συνεργασία 
με την ICGCSD της IUPAC και το Ελληνικό 
Δίκτυο Πράσινης Χημείας

1 Οκτωβρίου 2020

Διαδικτυακό επιχειρηματικό φόρουμ 
Ελλάδας – Λιθουανίας

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

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομέ-
νου (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τα προγράμματα Marie 
Sklodowska-Curie Actions (MSCA) και European Research 
Council (ERC) στον Ορίζοντα 2020, διοργανώνει διαδικτυ-
ακή ημερίδα για ευκαιρίες σταδιοδρομίας και πρόσβαση σε 
χρηματοδοτήσεις από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα 
σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολο-
γίας (ΓΓΕΤ), το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου 
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί 
την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 (16:00-19:30) διαδι-
κτυακά, μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.
Η ημερίδα απευθύνεται στους Έλληνες και Κύπριους επιστή-
μονες στην Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και στο εξωτερικό 
μέσω της πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας».
Στο πλαίσιο της ημερίδας θα παρουσιαστούν χρηματοδοτικές 
ευκαιρίες που αφορούν τόσο διδακτορικούς και μεταδιδα-
κτορικούς επιστήμονες. Αναλυτικότερα, νέοι ερευνητές θα 
πληροφορηθούν πώς μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων και εθνικών υποτροφιών και 
να δικτυωθούν με κορυφαίους ερευνητές από όλο τον κόσμο.
Επίσης, θα ανακοινωθούν οι νέες αλλαγές που φέρνει το νέο 
πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη (Horizon Europe) στις δρά-
σεις Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) και European 
Research Council από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, ενώ θα παρουσιαστεί και το νέο πλαίσιο κινητικότητας, 

όπως αυτό θα ενταχθεί στο πρόγραμμα που θα αντικαταστή-
σει το Erasmus+ για την περίοδο 2021-2027.
Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση θα έχουν επίσης τη δυνατό-
τητα να ενημερωθούν για τις ενεργές αλλά και τις μελλοντικές 
προκηρύξεις υποτροφιών του ΕΛΙΔΕΚ και του ΙΚΥ. Τέλος, στο 
δεύτερο μέρος της ημερίδας ωφελούμενοι όλων των δράσε-
ων θα συμμετέχουν σε ανοικτή συζήτηση με το κοινό.

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται 
εγγραφή στη διεύθυνση: http://www.ekt.gr/el/node/24694

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ» 
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Πακέτο παρεμβάσεων με στόχο τη μείωση του κόστους 
της ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, μικρές και 
μεγάλες θέτει σε εφαρμογή το ΥΠΕΝ, σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εκπτώσεις στους λο-
γαριασμούς ρεύματος των μεγάλων καταναλωτών που 
επενδύουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, δυνατότητα 
συμμετοχής των καταναλωτών στην αγορά με σχήματα 
διαχείρισης της ζήτησης, μείωση του κόστους των ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας και των υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας, προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας καθώς 
και στοχευμένες παρεμβάσεις για τις ενεργοβόρες βιομη-
χανίες.
Βασικός πυλώνας της νέας δομής της αγοράς ρεύματος 
είναι το Κοινοτικό πλαίσιο, το λεγόμενο target model που 
θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται στη χώρα μας από 1ης Νοεμ-
βρίου. Το νέο μοντέλο θα περιορίσει τις χρεώσεις που επι-
βάλλονται εκτός αγοράς ενώ θα επιτρέψει τη σύζευξη της 
ελληνικής με τις γειτονικές αγορές ενέργειας, αυξάνοντας 
έτσι τον ανταγωνισμό δεδομένου ότι οι χονδρικές τιμές 
του ρεύματος στη χώρα μας είναι - με στοιχεία α’εξαμήνου 
2020 - οι υψηλότερες στην ΕΕ.
Μόλις πρόσφατα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Κωστής Χατζηδάκης χαρακτήρισε «ασυγχώρητο 
λάθος» το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της ΕΕ 
που δεν έχει υιοθετήσει το target model ενώ τόνισε πως 
αν είχε εφαρμοστεί το σύστημα αυτό, «Θα τερματίζονταν 
διάφορα ειδικά καθεστώτα και δώρα των κυβερνήσεων 
στον έναν και στον άλλον που στρεβλώνουν την αγορά 
και προξενούν αδικίες. Και κυρίως θα έπεφταν οι τιμές για 
τη βιομηχανία και τους απλούς καταναλωτές».
Στο πλαίσιο αυτό, πέρα από την εφαρμογή του target 
model, το ΥΠΕΝ προχωρά στην εφαρμογή συγκεκριμέ-

νων μέτρων για τη μείωση του κόστους της ηλεκτρικής 
ενέργειας. Τα μέτρα αυτά είναι:
1.Αλλαγές στο καθεστώς των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας, οι οποίες θα ενταχθούν στο καθεστώς της 
ελεύθερης αγοράς (αντί των εγγυήσεων που ισχύουν 
τώρα). Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διαχειριστή ΑΠΕ και 
Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) το μέσο κόστος της 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο πρώτο 
πεντάμηνο του έτους ήταν 134,3 ευρώ ανά μεγαβατώρα 
(84,7 ευρώ για τα αιολικά, 262,1 ευρώ για τα φωτοβολ-
ταϊκά) όταν το κόστος της λιγνιτικής μεγαβατώρας ήταν 
(στο επτάμηνο) 82 ευρώ και του φυσικού αερίου 44 ευρώ 
ανά μεγαβατώρα. Σημειώνεται ότι οι τιμές για τις ανανεώ-
σιμες πηγές έχουν μειωθεί θεαματικά στους διαγωνισμούς 
που διεξάγονται τα τελευταία χρόνια, ωστόσο παραμένει 
σε λειτουργία μεγάλος όγκος ακριβών μονάδων που 
ανεβάζουν το συνολικό κόστοε. Σε κάθε περίπτωση, από 
το ΥΠΕΝ έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο αύξησης του 
ΕΤΜΕΑΡ (τέλος μείωσης αέριων ρύπων που περιλαμβά-
νεται στους λογαριασμούς ρεύματος και χρηματοδοτεί 
το λογαριασμό των ανανεώσιμων πηγών). Το ΕΤΜΕΑΡ 
προβλέπεται να ενσωματωθεί στο ανταγωνιστικό σκέλος 
των λογαριασμών, δηλαδή στην προμήθεια ενώ ταυτό-
χρονα θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την ένταξη 
νέων μονάδων με χαμηλότερες τιμές. Τέλος προβλέπεται 
η λήψη μέτρων για τους διαγωνισμούς που διοργανώνει 
η ΡΑΕ για νέες μονάδες ΑΠΕ με κριτήριο τη χαμηλότερη 
προσφερόμενη τιμή ανά κιλοβατώρα (για όσο διάστημα 
θα συνεχίσουν να διεξάγονται). Σε μελέτη αξιολόγησης 
του σχήματος των ανταγωνιστικών διαδικασιών για την 
περίοδο 2018-2020 που πραγματοποιήθηκε για λογαρια-
σμό του ΥΠΕΝ, ενώ σημειώνονται γενικά θετικές συνέπειες 

ως προς την υλοποίηση επενδύσεων και την πτώση των 
τιμών, εν τούτοις καταγράφονται και «Ισχυρές ενδείξεις 
δεσπόζουσας θέσης είτε σε επίπεδο έργων που συμμετέ-
χουν σε ανταγωνιστική διαδικασία είτε σε επίπεδο υποβο-
λής προσφορών».
2. Ριζικές παρεμβάσεις για τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις που 
περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Οι 
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας θα μειωθούν για όλους τους 
καταναλωτές με την πρόοδο των διασυνδέσεων των νη-
σιών. Η μεθοδολογία υπολογισμού των Χρεώσεων για 
τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ) 
θα αναμορφωθεί στην κατεύθυνση της μείωσης για τις 
ενεργοβόρες βιομηχανίες. Οι μειώσεις αυτές προβλέπο-
νται να εφαρμοστούν από το 2021 και θα αποτελέσουν το 
πρώτο βήμα στην κατεύθυνση της εισαγωγής κινήτρων 
για μείωση των απωλειών, εξοικονόμηση ενέργειας και 
διαχείρισης της ζήτησης.
3.Εκτεταμένα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας σε 
κατοικίες («Εξοικονομώ) αλλά και δημόσια κτίρια, επι-
χειρήσεις με επιχορηγήσεις, δάνεια και αξιοποίηση του 
θεσμού των ενεργειακών υπηρεσιών. Το νέο Εξοικονομώ 
αναμένεται να προκηρυχθεί άμεσα ενώ θα ακολουθήσουν 
νέοι κύκλοι με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης 
της ΕΕ.
4.Ειδικό «πακέτο» ελάφρυνσης του ενεργειακού κόστους 
για τη βιομηχανία που περιλαμβάνει μείωση του Ειδικού 
Φόρου Κατανάλωσης στη μέση τάση, διατήρηση των ενι-
σχύσεων για τους κλάδους που υφίστανται τη λεγόμενη 
«διαρροή άνθρακα», επιπλέον μείωση των Υπηρεσιών 
Κοινής Ωφέλειας για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες.

Προθεσμία έως τις 5 Οκτωβρίου θα έχουν οι εκτιμητές ακι-
νήτων προκειμένου να παραδώσουν τις προτάσεις τους 
στο Υπουργείο Οικονομικών για την αναπροσαρμογή των 
αντικειμενικών τιμών των ακινήτων.
Αυτό προβλέπεται σε απόφαση του υπουργού Οικονομι-
κών Χ. Σταικούρα προκειμένου να ξεκινήσει πάλι η δια-
δικασία που είχε διακοπεί λόγω της πανδημίας. Σύμφωνα 

με αρμόδιες πηγές το περιορισμένο χρονικό διάστημα της 
προθεσμίας συνδέεται με το γεγονός πως ήδη έχει ολο-
κληρωθεί περίπου το 90% της διαδικασίας και οι εκτιμη-
τές έχουν σχεδόν έτοιμες τις εισηγήσεις τους.
Σημειώνεται οτι είχε προηγηθεί απόφαση του υπουργού 
Οικονομικών κατά την έναρξη της πανδημίας με την οποία 
πάγωσε προσωρινά η παράδοση του έργου των εκτιμη-

τών «και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα 
αντιμετώπισης του κορωνοϊού». Με τη νέα απόφαση 
ορίζεται ότι «το έργο των εκτιμητών ολοκληρώνεται το 
αργότερο έως τις 5 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 23:59».
Μετά την υποβολή των προτάσεων απο τους εκτιμητές οι 
υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών θα τις αξιολογή-
σουν προκειμένου να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις.

ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ ΣΕ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΩΣ ΤΙΣ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 
ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   Για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών
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Σειρά εμβληματικών επενδύσεων όπως η εγκατάσταση έξυ-
πνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας και η διασύνδεση των 
νησιών, υποδομές όπως η αναβάθμιση / των δικτύων δια-
νομής ρεύματος, δεκάδες ιδιωτικές επενδύσεις κυρίως στην 
ενέργεια, πολυετείς εκκρεμότητες όπως τα τοπικά πολεοδο-
μικά σχέδια, αστικές αναπλάσεις και μονάδες επεξεργασίας 
αποβλήτων καθώς και δράσεις για την προστασία της φύσης 
(Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων, περιοχές Natura κ.α.) βρίσκο-
νται στην αφετηρία για ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ., 
όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Είναι το Ταμείο που συγκροτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, 
συνολικού ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ (390 δισ. επι-
δοτήσεις και 360 δισ. δάνεια) από το οποίο η χώρα μας έχει 
λαμβάνειν περί τα 32 δισ. ευρώ.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζη-
δάκης περιέγραψε σε πρόσφατη ομιλία του τους 7 άξονες 
στους οποίους περιστρέφονται τα έργα που έχει προτείνει 
το υπουργείο, σημειώνοντας ότι το 37% περίπου των συ-
νολικών κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και των νέων 
χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ πρέπει να διοχετευθεί 
σε δράσεις πράσινης ανάπτυξης. Οι άξονες αυτοί είναι-Κύμα 
Ανακαινίσεων, Ενεργειακές Διασυνδέσεις και δράσεις για τις 
ΑΠΕ, Ηλεκτροκίνηση, Δράσεις για την προστασία της Φύσης, 
Απολιγνιτοποίηση, Χωροταξία σε συνδυασμό με τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη, Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων.
Η εξειδίκευση των έργων προχωρά με ταχείς ρυθμούς, δε-
δομένου ότι το πρώτο σχέδιο προτάσεων αναμένεται να 
υποβληθεί στις Βρυξέλες εντός του Οκτωβρίου. Πληροφορίες 
του ΑΠΕ - ΜΠΕ αναφέρουν ότι στα έργα που βαίνουν προς 
ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης περιλαμβάνονται μεταξύ άλ-

λων τα εξής:
-Οι κτιριακές ανακαινίσεις με στόχο την εξοικονόμηση ενέρ-
γειας και την ενεργειακή αυτονομία θα είναι με διαφορά το με-
γαλύτερο πρόγραμμα. Προβλέπεται να καλύπτονται 60.000 
κτίρια τον χρόνο, ενώ μέχρι σήμερα από τα προγράμματα 
εξοικονόμησης είχαν καλυφθεί 130.000 κτίρια σε μια δεκα-
ετία. Εκτός από τις ιδιωτικές κατοικίες, στο πρόγραμμα θα 
ενταχθούν και κτίρια επιχειρήσεων αλλά και του Δημοσίου.
-Ηλεκτρικές διασυνδέσεις και ανανεώσιμες πηγές: περιλαμβά-
νονται η μεγάλη διασύνδεση της Κρήτης και η 4η φάση των 
Κυκλάδων (η ένταξη των οποίων απελευθερώνει πόρους από 
το ΕΣΠΑ όπου προγραμματίζονταν να ενταχθούν), αναβάθμι-
ση των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για βελτίωση 
της ασφάλειας / σταθερότητας και μεγιστοποίηση της δυνα-
τότητας απορρόφησης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 
Εξετάζεται η επέκταση αγωγών φυσικού αερίου. Στον ίδιο 
άξονα εντάσσεται η επένδυση για την εγκατάσταση έξυπνων 
μετρητών που εκκρεμεί επί… δέκα χρόνια καθώς ο διαγω-
νισμός που είχε προκηρυχθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ αντιμετωπίζει 
δικαστικές εκκρεμότητες. Οι έξυπνοι μετρητές θα επιτρέψουν 
την εφαρμογή πολυζωνικού τιμολογίου ρεύματος (διαφο-
ρετικές χρεώσεις στη διάρκεια του εικοσιτετραώρου) και θα 
διευκολύνουν την ανάπτυξη ανταγωνισμού και την απελευ-
θέρωση της αγοράς.
Μεγάλο μέρος του συγκεκριμένου άξονα του προγράμματος 
καλύπτεται από ιδιωτικές επενδύσεις κυρίως σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας (αιολικά, φωτοβολταϊκά, γεωθερμία, βιο-
μάζα), για συμμετοχή στην αγορά αλλά και για τροφοδοσία 
μεγάλων βιομηχανικών μονάδων, καθώς και σε μονάδες 
αποθήκευσης ενέργειας, υδρογόνου, τηλεθέρμανσης κ.α. 
Σύμφωνα με πληροφορίες προτάσεις για ένταξη επενδύσεων 

στο Ταμείο Ανάκαμψης έχουν υποβάλει όλοι οι μεγάλοι ενερ-
γειακοί όμιλοι της χώρας.
-Στον τομέα της ηλεκτροκίνησης προβλέπεται η συνέχιση 
/ επέκταση του προγράμματος που είναι τώρα ανοιχτό και 
παρέχει επιδοτήσεις για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων (αυ-
τοκινήτων, δικύκλων και ποδηλάτων) με σημαντική απορ-
ρόφηση πόρων ήδη από την πρώτη περίοδο εφαρμογής του. 
Πέρα από τα οχήματα το ταμείο ανάκαμψης θα επιδοτήσει την 
εγκατάσταση φορτιστών οχημάτων από ιδιώτες και Δήμους, 
καθώς και την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής φορτι-
στών και συναφούς εξοπλισμού στις περιοχές της απολιγνιτο-
ποίησης με ειδικά κίνητρα.
-Οι δράσεις για την προστασία της φύσης περιλαμβάνουν το 
εθνικό σχέδιο αναδασώσεων, μέτρα αντιπυρικής προστασί-
ας, προστασία των περιοχών Natura (εθνικό σύστημα πα-
ρακολούθησης και φύλαξης, βελτίωση της επισκεψιμότητας 
κ.α.), προστασία της βιοποικιλότητας, στήριξη της σύνταξης 
του δασολογίου.
-Στον τομέα της χωροταξίας ξεχωρίζει η ολοκλήρωση του πο-
λεοδομικού σχεδιασμού με την εκπόνηση περισσότερων από 
500 μελετών σε όλη τη χώρα. Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια 
θα συμπληρώσουν την χωροταξική / πολεοδομική πολιτική 
που αποσκοπεί στον περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης.
-Για τη διαχείριση αποβλήτων ο σχεδιασμός που εντάσσε-
ται στο Ταμείο Ανάκαμψης περιλαμβάνει αρκετές μονάδες 
επεξεργασίας αποβλήτων στην ηπειρωτική, τη νησιωτική 
Ελλάδα και την Αττική καθώς και μονάδες ενεργειακής αξιο-
ποίησης υπολειμμάτων (waste-to-energy)
-Τέλος για την απολιγνιτοποίηση οι δράσεις περιγράφονται 
στο master plan που έχει ανακοινωθεί και πρόκειται να τεθεί 
σε δημόσια διαβούλευση.

Αυξάνεται ο προϋπολογισμός σε τρεις προσκλήσεις του ανα-
πτυξιακού προγράμματος για την τοπική αυτοδιοίκηση «Φι-
λόδημος ΙΙ». Με πρωτοβουλία του υπουργού Εσωτερικών, 
Τάκη Θεοδωρικάκου, η συνολική αύξηση και στις τρεις προ-
σκλήσεις είναι περίπου 42 εκατ. ευρώ. Επίσης, σύμφωνα με 
το ΑΠΕ, τροποποιείται η διάρκεια εφαρμογής του προγράμ-
ματος, καθώς υλοποιείται, πλέον, έως τις 31.12.2022. 
Ειδικότερα, για τις αλλαγές στον προϋπολογισμό καθεμίας 
από τις τρεις προσκλήσεις: 
- Στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές 

υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Κατα-
σκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων 
καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς».
Τροποποιείται ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης 
από 25.000.000 ευρώ σε 43.000.000 ευρώ. 
- Στον άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστα-
σία του περιβάλλοντος» με τίτλο «Σύνταξη/Επικαιροποίηση 
Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης 
και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών 
Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφεί-

ων». Τροποποιείται ο συνολικός προϋπολογισμός της πρό-
σκλησης από 22.891.850 ευρώ σε 34.300.000 ευρώ. 
- Στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές 
υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Κατα-
σκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 
των Δήμων». Τροποποιείται ο συνολικός
προϋπολογισμός της πρόσκλησης από 150.000.000 ευρώ σε 
162.500.000 ευρώ.

ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ» ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»: ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ 
ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 
Με απόφαση Τ. Θεοδωρικάκου
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Επισπεύδονται όλες οι διαδικασίες ένταξης επιχειρηματικών 
σχεδίων στα προγράμματα του αναπτυξιακού νόμου, ενώ 
πραγματοποιούνται καθημερινά συσκέψεις της πολιτικής 
ηγεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προκει-
μένου να ενταχθούν ώριμα αναπτυξιακά έργα ως ΣΔΙΤ αλλά 
και για να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρεις οι νέες στρατηγικές 
της ΕΕ για την βιομηχανία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Αυτά –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- προκύπτουν από τις αναρτή-
σεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του υπουργού Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων ‘Αδωνι Γεωργιάδη και του αναπληρωτή 
υπουργού Νίκου Παπαθανάση. 
 Την Παρασκευή ο κ. Γεωργιάδης είχε τηλεδιάσκεψη με τον 
Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τιερί 
Μπρετόν «και συζήτησαν για το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης και για θέματα που αφορούν στη λειτουρ-
γία της ενιαίας αγοράς και τις νέες στρατηγικές της ΕΕ για την 
βιομηχανία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» όπως αναφέρε-
ται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου ενώ σε ανάρτησή 
του ο κ. Παπαθανάσης αναφέρει ότι «με τον πρόεδρο του 
Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής-Πειραιώς, κ. Δ. Μαθιό συ-
ζητήσαμε για σημαντικά θέματα ανάπτυξης και επενδύσεων. 
Στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τον υπουργό, 
‘Αδωνι Γεωργιάδη, επισπεύδουμε όλες τις διαδικασίες ένταξης 
των επιχειρηματικών σχεδίων στα προγράμματα του ανα-
πτυξιακού νόμου». 
 Επίσης, όπως γνωστοποίησε, επίσης, με ανάρτησή του ο 
αναπληρωτής υπουργός, μαζί με τον γενικό γραμματέα 
Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδι-

ωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) Ορέστη Καβαλάκη, συναντήθηκαν 
με τον περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη 
και συζήτησαν για την ένταξη αναπτυξιακών έργων ως ΣΔΙΤ. 
«Ώριμες προτάσεις έργων μπορούν να ενταχθούν γρήγορα 
ως συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα» όπως σημειώνε-
ται στην ανάρτηση. 
 Τέλος, ο υπουργός συναντήθηκε και με αντιπροσωπεία της 
Πανελλαδικής Επαγγελματικής Ένωσης Πλανόδιων και Υπαί-
θριων Μικροπωλητών και Λιανεμπόρων παρουσία του προ-
έδρου Πέτρου Χατζίρη και «συζήτησαν τα προβλήματα του 
κλάδου και τους προτεινόμενους τρόπους επίλυσης» όπως 
αναφέρεται σε ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη. 

Σχεδιάζονται, άμεσα, καινούρια προγράμματα από το ΕΣΠΑ 
για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις όπως γνωστοποίησε ο 
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης, 
σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ.
Ο υπουργός σε ερώτηση σχετικά με τα νέα προγράμματα του 
ΕΣΠΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είπε:
«Για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις σχεδιάζουμε άμεσα και-
νούρια προγράμματα ΕΣΠΑ, έτσι ώστε να μπορούν να απο-
κτήσουν πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης - ας το πούμε έτσι 
-, επιχειρήσεις που είναι  αποκλεισμένες από το τραπεζικό 

σύστημα. Θα το ανακοινώσουμε μόλις είμαστε έτοιμοι στις 
λεπτομέρειές του και πιστεύω ότι θα κάνει τη διαφορά».
Για τα χρηματοδοτικά εργαλεία ο υπουργός τόνισε:
«Χθες ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος του εγγυοδοτικού. Έγινε η 
προκήρυξη. ‘Αρα σε 15 μέρες θα μπορούν πάλι οι επιχειρήσεις 
να κάνουν αιτήσεις και να παίρνουν χρήματα εγγυοδοτικού. 
Μέσα στην επόμενη εβδομάδα ξεκινάει και το υπόλοιπο 1 
δισεκατομμύριο του ΤΕΠΙΧ. ‘Αρα, από το μήνα Μάιο μέχρι σή-
μερα που ξεκίνησαν τα εργαλεία της Αναπτυξιακής Τράπεζας, 
έχουν ήδη εκταμιευτεί 5,2 δισεκατομμύρια. Αυτά τα χρήματα 
τα έχουν λάβει επιχειρήσεις που συνολικά κάνουν τζίρο 110 

δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι της 
ελληνικής οικονομίας».
Σε ερώτηση για τις καταλήψεις στα σχολεία ο υπουργός ση-
μείωσε:
«Τα παιδιά δεν μαθαίνουν γράμματα στην κατάληψη, τα παι-
διά μαθαίνουν γράμματα στο σχολείο. Πρέπει επιτέλους να 
καταλάβουμε ότι αυτή η μόδα της κατάληψης που γέννησε 
στην Ελλάδα ως και έναν καταληψία Πρωθυπουργό,  δεν μας 
πήγε πολύ καλά και πρέπει κάποτε να τελειώσει».

Κατατέθηκε στη Βουλή –σύμφωνα με το ΑΠΕ- το νομοσχέδιο 
του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Τροποποίηση του ν. 
4557/2018 (Α΄ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νο-
μιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και 
της χρηματοδότηση της τρομοκρατίας - Ενσωμάτωση στην 
ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και 

του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334)»
Όπως αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους, με το νομοσχέδιο προωθείται η περαιτέρω ενίσχυση 
του πλαισίου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποί-
ησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρη-
ματοδότησης της τρομοκρατίας καθώς και η προστασία του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος από τους κινδύνους που 
ενέχουν.
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-
Nomothetikou-Ergou?law_id=f92ab2b1-5fd5-45be-99d0-ac41018afc74

Εκδόθηκε κατάλογος με τις 42 πιο συχνές Ερωτήσεις - Απα-
ντήσεις για τη δράση «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση 
Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων», σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Υπενθυμίζεται ότι η δράση έχει ως κύριο στόχο την 
περιφερειακή ανάπτυξη και αφορά στη χρηματοδότηση επεν-
δυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών 
και στερεών αποβλήτων, προκειμένου τα απόβλητα ύστερα 
από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο 
παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, 

υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την 
αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις.
Μέσω της ενίσχυσης των επιχειρήσεων επιδιώκεται ο προσα-
νατολισμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα 
της διαχείρισης/εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και 
η κάλυψη της αλυσίδας προστιθέμενης αξίας σε σύγχρονες 
εγκαταστάσεις που προβαίνουν σε ορθολογικές πρακτικές 
εργασιών ανακύκλωσης στα πλαίσια αξιοποίησης οικονομι-
κά ανακυκλώσιμων υλικών, η προώθηση και ενσωμάτωση 

υψηλής τεχνογνωσίας/τεχνολογίας στον παραγωγικό ιστό 
της χώρας, η ενίσχυση της παραγωγής προϊόντων από ανα-
κυκλωμένα υλικά και η ενίσχυση της παραγωγής εξαγώγι-
μων προϊόντων και υπηρεσιών. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το αρχείο στην 
ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ: 
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20200924_syxnes_erwthseis_perivallontikes_ypod.pdf

ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ
Τόνισε ο ‘Αδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ

ΒΟΥΛΗ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Για την ενίσχυση του πλαισίου καταπολέμησης του “μαύρου χρήματος”

ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΙΣ 42 ΠΙΟ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Για τη δράση «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων»
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Στόχο, να ξεκινήσουν τα μόνιμα έργα του «Μεγάλου Περι-
πάτου», το 2021, έχει η Δημοτική Αρχή της Αθήνας. Αυτό –
σύμφωνα με το ΑΠΕ- τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας 
Μπακογιάννης στη διάρκεια συνέντευξης στον ρ/σ Αθήνα 
98,4, επισημαίνοντας ότι «ο Μεγάλος Περίπατος δεν είναι 
μόνο η Πανεπιστημίου. Μεγάλος Περίπατος είναι η Όλγας, 
είναι το Σύνταγμα, Μεγάλος Περίπατος είναι η Ερμού. Έχει 
πολλές πτυχές ως έργο». 
Σχετικά με σχόλια που έγιναν για πρόσφατες δηλώσεις του, 
είπε: «Αρκετά με τα ψέματα. Δεν είπα τίποτα διαφορετικό από 
αυτά τα οποία λέω εδώ και μήνες», επισημαίνοντας πως ό,τι 
έχει γίνει μέχρι τώρα, είναι πιλοτικό. Είναι, ανέφερε, η «σύγ-
χρονη μεθοδολογία η οποία λέει το εξής πάρα πολύ απλό: 
Πριν βάλεις μέσα τις μπουλντόζες, πριν αρχίσεις δηλαδή 
να δημιουργείς μόνιμα έργα, πας δοκιμαστικά». Ο κ. Μπα-
κογιάννης επανέλαβε πως «θέλουμε να υλοποιήσουμε την 
ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, [έργο το οποίο] πρω-

τοπαρουσιάστηκε από τον Αντώνη Τρίτση το ‘82- ‘83, όπως 
το συνέχισε μετά η Μελίνα Μερκούρη και τόσοι άλλοι. Είναι 
ένα πολύ μεγάλο έργο, είναι μία πολύ γενναία παρέμβαση, η 
οποία πέρα από το ότι εξασφαλίζει 50.000 τετραγωνικά μέτρα 
δημόσιου χώρου, πέρα από το ότι δημιουργεί μία μοναδική 
διαδρομή 7 χιλιομέτρων περιπατητική και ποδηλατική, είναι 
μία παρέμβαση η οποία μπορεί να αλλάξει όχι μόνο την εικό-
να, αλλά και τη λειτουργία της πόλης». 
Η πιλοτική περίοδος, σύμφωνα με τον κ. Μπακογιάννη, «έχει 
πετύχει γιατί αναδεικνύει και τα πλεονεκτήματα και τα μειο-
νεκτήματα. Και όπου υπάρχουν αδυναμίες, διορθώνονται. 
Είχαμε μία μελέτη από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι 
η πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια που η Αθήνα επιτέλους 
απέκτησε μία ολοκληρωμένη συγκοινωνιακή μελέτη. Αυτήν 
ακολουθήσαμε». Το επόμενο βήμα, πρόσθεσε, είναι το Ειδικό 
Πολεοδομικό Σχέδιο, το οποίο θα τεθεί σε ουσιαστική διαβού-
λευση, η οποία δεν θα είναι μόνο τυπική, θα είναι ουσιαστική 

διαβούλευση. Σε ό,τι αφορά το κόστος της πιλοτικής φάσης ο 
Κώστας Μπακογιάννης επανέλαβε ότι ο αστικός εξοπλισμός 
θα μεταφερθεί μετά τη σημερινή πιλοτική εφαρμογή στις 129 
γειτονιές της πόλης.
«Τι λέμε; Λέμε ότι η Αθήνα, οι γειτονιές της, χρειάζονται 
πράσινο. Χρειάζεται αυτό τον αστικό εξοπλισμό. Και αυτός ο 
αστικός εξοπλισμός είναι η προίκα της πόλης από τον Μεγάλο 
Περίπατο» ανέφερε χαρακτηριστικά. Για το θέμα της Πλατείας 
Βικτωρίας και γενικότερα για το μεταναστευτικό στην Αθήνα, 
ανάφερε ότι σε συνεννόηση με το αρμόδιο υπουργείο «μία 
νέα δομή θα γίνει στον Ελαιώνα, δίπλα στην υφιστάμενη 
δομή, που θα λειτουργήσει ως transit center». Δομή, που, 
όπως είπε, θα φιλοξενεί πρόσφυγες από τα νησιά «για ένα 
σύντομο αλλά ικανό χρονικό διάστημα, ώστε να μπορεί να 
δρομολογηθεί η ένταξή του, αν θέλετε, ή γενικότερα να δρο-
μολογηθούν τα επόμενα βήματά της».

Βελτιωμένους όρους χρηματοδότησης για το επενδυτικό του 
πρόγραμμα εξασφαλίζει –αναφέρει το ΑΠΕ- ο ΑΔΜΗΕ με την 
υπογραφή κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 400 εκατ. 
ευρώ με τις πιστώτριες Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, 
Bank of China και Alpha Bank. Η διάρκεια του κοινοπρακτι-
κού δανείου είναι έξι έτη και το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 
2,1% για τα πρώτα τρία έτη και στο 2% για τα τρία επόμενα 
έτη (πλέον του Euribor). 
Ειδικότερα, η έκδοση περιλαμβάνει:
Α. Ποσό ύψους 310 εκατ. ευρώ για αναχρηματοδότηση 
υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας. Σε 
αυτές συγκαταλέγονται το από 20/4/2018 κοινοπρακτικό 
δάνειο ύψους 199 εκατ. ευρώ με την κοινοπραξία των κι-
νεζικών ιδρυμάτων Bank of China (BOC) και Industrial and 
Commercial Bank of China (ICBC) και το από 29/6/2018 κοι-

νοπρακτικό ομολογιακό δάνειο ύψους 228,5 εκατ. ευρώ με 
Κοινοπραξία Ελληνικών Συστημικών Τραπεζών.
Β. Ποσό ύψους 90 εκατ. ευρώ το οποίο αφορά σε νέα διευκό-
λυνση για κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας σε κεφάλαιο 
κίνησης.
Η ομολογιακή έκδοση έχει προγραμματιστεί για τις 28 Σεπτεμ-
βρίου. 
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζη-
δάκης δήλωσε: «Με το δάνειο αυτό ο ΑΔΜΗΕ βελτιώνει τη 
χρηματοοικονομική του θέση και αποκτά πρόσθετη ρευστό-
τητα για να χρηματοδοτήσει τα έργα του και ιδίως τις μεγάλες 
νησιωτικές διασυνδέσεις που μειώνουν το περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα, διευκολύνουν την διείσδυση των ΑΠΕ στο ενερ-
γειακό μείγμα και περιορίζουν δραστικά την οικονομική επι-
βάρυνση από τις χρεώσεις ΥΚΩ. Επιδιώκουμε να ενισχύσουμε 

ακόμα περισσότερο τη «δύναμη πυρός» του Διαχειριστή με 
πόρους και από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς οι επενδύσεις 
του έχουν έντονα πράσινο χρώμα και αποτελούν βασικό άξο-
να της ατζέντας του υπουργείου».
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος 
Μανουσάκης, ανέφερε σχετικά: «Με τη νέα αυτή έκδοση, ο 
Διαχειριστής κατορθώνει να συμπιέσει περαιτέρω το κόστος 
δανεισμού του προς όφελος των μετόχων του. Εν μέσω της 
πανδημικής κρίσης, το τραπεζικό σύστημα δείχνει ακόμη 
μια φορά την εμπιστοσύνη του στο επενδυτικό πρόγραμμα 
της Εταιρείας. Επιπλέον, η γόνιμη συνύπαρξη του ελληνικού 
Δημοσίου και της κινεζικής State Grid of China στο μετοχικό 
μοντέλο του ΑΔΜΗΕ γίνεται το εφαλτήριο για ανάπτυξη της 
συνεργασίας μεταξύ των τραπεζικών συστημάτων των δύο 
χωρών».

Ολοκληρώθηκε, νωρίς το πρωί της Κυριακής, η κατάσβεση 
της φωτιάς στη χωματερή της Φυλής, που εκδηλώθηκε το 
βράδυ του Σαββάτου, αναφέρει το ΑΠΕ.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 

οχήματα.
H Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έστειλε το βράδυ 
του Σαββάτου , μέσω του 112, μήνυμα στους κατοίκους της 
περιοχής, στο οποίο ανέφερε: «Κλείστε όλα τα παράθυρα και 

τις πόρτες. Αποφύγετε τις μετακινήσεις. Πυρκαγιά σε ΧΥΤΑ 
στην περιοχή σας, επικίνδυνοι καπνοί. Η εισπνοή καπνού 
μπορεί να είναι επικίνδυνη».

Κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ: ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΟ 2021 ΤΑ ΜΟΝΙΜΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ «ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ»
Θέλουμε να υλοποιήσουμε την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων  

ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΜΗΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ ΣΤΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ
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Πρωτοφανή ευκαιρία για την Ελλάδα, ώστε να ανα-
συγκροτήσει το παραγωγικό της μοντέλο και να το 
κάνει πιο ανταγωνιστικό, εξωστρεφές και βιώσιμο με 
στοχευμένες επενδύσεις, συνιστούν τα κονδύλια του 
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης (ΕΕ), όπως –σύμφωνα με το ΑΠΕ- υπο-
γράμμισε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, μιλώντας -μέσω 
τηλεδιάσκεψης- στο 2ο Balkan Forum, που διοργα-
νώνει το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας- 
Θράκης). 
Πρόσθεσε ότι αυτές οι επενδύσεις θα επιτρέψουν στη 
χώρα να προετοιμαστεί για την πράσινη μετάβαση 
και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά και στις επι-
χειρήσεις να ανοιχτούν σε νέες αγορές στα Βαλκάνια, 
«προκειμένου επιτέλους να εκμεταλλευτούμε τα στρα-
τηγικά μας πλεονεκτήματα σε τομείς από τον πρωτο-
γενή τομέα μέχρι τις υπηρεσίες logistics, ώστε να γίνει 
πραγματικά η περιοχή ένα παραγωγικό hub των Βαλ-
κανίων, το επενδυτικό κέντρο της γειτονιάς μας». Ο 
αντιπρόεδρος της Κομισιόν τόνισε ακόμη ότι «η Ελλά-
δα, στην περιοχή των Βαλκανίων, όχι απλά έχει ιδέες, 
αλλά μπορεί και να καινοτομήσει». 
Ο κ. Σχοινάς υπογράμμισε την ανάγκη συνέχισης των 
αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, καθώς «η οικονομική 
κρίση μάς έμαθε, δυστυχώς με τον σκληρό τρόπο, ότι 
τα ευρωπαϊκά κονδύλια και πόροι από μόνα τους δεν 
αρκούν». Γι’ αυτό, πρόσθεσε, η Κομισιόν στις συνομι-
λίες της με τα κράτη - μέλη δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις 
μεταρρυθμίσεις, από την ταχεία απονομή δικαιοσύνης 
ως τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού και δίκαιου 
ασφαλιστικού συστήματος, που δεν θα συνταξιοδοτεί 
μεσήλικες, αλλά θα γίνει ένας μεγάλος επενδυτικός 
μοχλός. 
«Η ελληνική κυβέρνηση έχει συνεκτικό σχέδιο μεταρ-
ρυθμίσεων. Είναι συνολική ευθύνη όλων μας να στη-
ρίξουμε τις μεταρρυθμίσεις αυτές και τις επενδύσεις με 
τις οποίες θα συνδυαστούν. Θέλω να σας διαβεβαιώ-
σω ότι η Ευρώπη θα σας στηρίξει έμπρακτα σε αυτόν 
τον σχεδιασμό», κατέληξε. 
Αδ. Γεωργιάδης: Η Θεσσαλονίκη τόπος συνά-
ντησης για τις βαλκανικές χώρες στα πεδία της 
καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας
Την εκτίμηση ότι επενδύσεις όπως αυτές των Pfizer, 
Cisco και Deloitte έχουν διαμορφώσει ένα περιβάλ-
λον, που αυτομάτως καθιστά τη Θεσσαλονίκη διεθνές 
κέντρο, που μπορεί να γίνει τόπος συνάντησης για 
όλες τις βαλκανικές χώρες στα πεδία της καινοτομίας 
και της επιχειρηματικότητας, διατύπωσε -μέσω τηλε-

διάσκεψης- ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Άδωνις Γεωργιάδης. 
Όπως είπε, αναγνωρίζοντας την προοπτική της Θεσσα-
λονίκης, η Pfizer δημιούργησε στην πόλη το ψηφιακό 
κέντρο τεχνολογίας και καινοτομίας, ένα από τα δύο 
αντίστοιχα σε όλον τον κόσμο (το άλλο βρίσκεται στο 
Κέιμπριτζ στη Βρετανία), επιλέγοντας την πόλη, έναντι 
του Βερολίνου, της Μαδρίτης και του Παρισιού. Μάλι-
στα, ενώ αρχικά είχε κάνει λόγο για 200 προσλήψεις 
μηχανικών (ήδη έχουν προσληφθεί οι 70), τελικά ανα-
θεώρησε τον στόχο της στους 500.
Η επένδυση της Pfizer, είπε, κινητοποίησε τη Cisco, 
που επέλεξε επίσης τη Θεσσαλονίκη για να δημιουργή-
σει το δικό της ψηφιακό κέντρο, ενώ μαζί με το Πρό-
τυπο Κέντρο Τεχνογνωσίας, Εκπαίδευσης και Καινοτο-
μίας της Deloitte, που διπλασίασε τους εργαζομένους 
της σε σχέση με τον στόχο, ο ρόλος της Θεσσαλονίκης 
στην ευρύτερη περιοχή αναβαθμίζεται.
Πρόσθεσε πως, γενικότερα, η κυβερνητική πολιτική 
σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη 
-μέσα από την προώθηση έργων όπως το Flyover, το 
Μετρό, η ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου της ΔΕΘ, 
τα κίνητρα για τα επιχειρηματικά πάρκα και το τεχνο-
λογικό πάρκο 4ης γενιάς Thess INTEC- δημιουργούν 
στην περιοχή ένα κέντρο, στον οποίο θα μπορούν τα 
υπόλοιπα βαλκανικά κράτη να προσβλέπουν σε μια 
στενή συνεργασία, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που 
δίνει η συμμετοχή της Ελλάδας στην ΕΕ και η φιλοε-
πενδυτική πολιτική της κυβέρνησης.
T. Θεοδωρικάκος: Να δημιουργηθεί μόνιμη 
δομή διαβαλκανικής συνεργασίας στη Θεσσα-
λονίκη
Τη δημιουργία μόνιμης δομής για τη διαβαλκανική 
συνεργασία στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει αποδείξει 
ιστορικά ότι μπορεί να διαδραματίσει πολύ δυναμικό 
και ενοποιητικό ρόλο στα Βαλκάνια, πρότεινε, μιλώ-
ντας μέσω τηλεδιάσκεψης στο Φόρουμ, ο υπουργός 
Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος. Καθοριστικό ρόλο 
μπορεί να έχουν οι φορείς της αυτοδιοίκησης, η Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο δήμος Θεσσαλο-
νίκης. 
Αναφερόμενος στους στόχους της δημόσιας διοίκησης 
στην Ελλάδα τόνισε ότι «δεν είναι δυνατόν, έχοντας δι-
ανύσει το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα, στην εποχή 
της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, να συνεχί-
ζουμε να λειτουργούμε με όρους και αντιλήψεις της 
δεκαετίας του ‘80 και για αυτόν τον λόγο το υπουργείο 
Εσωτερικών προάγει πρωτοβουλίες που συνδέονται 
με πιο αποτελεσματικό και δίκαιο κράτος». Υπενθύμισε 

δε πως μέσα στο επόμενο δίμηνο γίνεται πράξη η μεγά-
λη μεταρρύθμιση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. 
Κ. Πιερρακάκης: Οι τεχνολογικές πρωτοπορί-
ες της Ελλάδας
Την πεποίθηση ότι οι τεχνολογίες της Νέας Οικονομί-
ας μπορούν να κάνουν «τους τελευταίους πρώτους», 
εξέφρασε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφέροντας ενδεικτικά ότι 
η Ελλάδα, παρότι προέρχεται «από τις τελευταίες θέ-
σεις του λεωφορείου» στην Ευρώπη (στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό), κατάφερε να καινοτομήσει σε πεδία 
όπως η ενεργοποίηση του πενταψήφιου «13033» (για 
τη δήλωση των μετακινήσεων των πολιτών στη διάρ-
κεια του lockdown), αλλά και το πλαίσιο για το 5G.
«Το 13033 δημιουργήθηκε σε λιγότερο από ένα 
24ωρο, ήταν δε μια ιδέα που δεν προέκυψε σε καμία 
άλλη χώρα και την ανέφεραν τόσο ο ΟΟΣΑ (Οργανι-
σμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), όσο 
και η Βεστάγκερ (σ.σ. Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ρόλο «Ευρώπη έτοιμη για 
την Ψηφιακή Εποχή»), καταγράφοντας την Ελλάδα ως 
ψηφιακό πρωτοπόρο. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε 
και με 5G», τόνισε.
Υπενθύμισε ότι ο διαγωνισμός για τις άδειες 5G θα ολο-
κληρωθεί ως το τέλος του 2020, ενώ αναφέρθηκε και 
στην πρωτοποριακή ελληνική επιλογή για τη δημιουρ-
γία του Ταμείου «Φαιστός», το οποίο -υπό την ΕΕΣΥΠ- 
θα λειτουργήσει με δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους, 
υποστηρίζοντας την ανάπτυξη των τεχνολογιών 5G 
και τις καινοτόμες εταιρείες με σχετικές ιδέες.
«Εργαλειοποιήσαμε τη δημοπρασία (για το 5G), για 
να δημιουργήσουμε μια αγορά. Τα χρήματα από τις 
δημοπρασίες για τις κινητές τηλεπικοινωνίες μέχρι το 
2027 πηγαίνουν στην εξυπηρέτηση του χρέους. Απο-
φασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ποσοστό αυτών 
των χρημάτων για να φτιάξουμε το fund «ΦΑΙΣΤΟΣ»» 
σημείωσε, εξηγώντας: «όλες οι μεγάλες συμβουλευτι-
κές λένε ότι το μεγάλο κενό στην εξίσωση του 5G είναι 
το πόσο γρήγορα θα γεννηθούν ιδέες και startups, που 
θα αξιοποιήσουν αυτό το δίκτυο. Για αυτό φτιάχνουμε 
αυτό το fund, που θα επενδύει σε αυτή την κατεύθυν-
ση. Επιπλέον, δεσμεύουμε ένα κομμάτι του φάσματος 
και δεν το δημοπρατούμε. Κρατήσαμε κάποιες συχνό-
τητες στο υπουργείο, που θα παραχωρούνται δωρεάν 
σε startups, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια».

Συνέχεια στη σελ. 8

BALKAN FORUM- ΚΟΜΒΙΚΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Ομιλίες Μ. Σχοινά, Αδ. Γεωργιάδη, Κ. Πιερρακάκη και Τ. Θεοδωρικάκου  
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Συνέχεια από τη σελ. 7

Θ. Καράογλου: Απαραίτητο ένα αρραγές μέτωπο 
προόδου
Αρραγές μέτωπο προόδου οφείλουν να συγκροτήσουν οι 
λαοί των Βαλκανίων, δεδομένου ότι όλο και περισσότερες 
χώρες της περιοχής εντάσσονται στην ΕΕ, όπως επισήμανε ο 

υφυπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Καράογλου. Πρόσθεσε 
ότι η περιοχή καλείται να βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής 
για τους σωστούς λόγους και να αποδείξει στις παγκόσμιες 
αγορές ότι δεν είναι ο φτωχός συγγενής, αλλά μπορεί να απο-
τελέσει μετρήσιμη οικονομική δύναμη στα επόμενα χρόνια. 
   «Τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG, 
τα οποία θα τρέξουν τα επόμενα χρόνια, αποτελούν μια χρυσή 

ευκαιρία για να αλλάξουμε το status της περιοχής», είπε και 
αναφέρθηκε και στα δύο Mega projects της Θεσσαλονίκης, 
το τεχνολογικό πάρκο τέταρτης γενιάς Thess INTEC και την 
ανάπλαση της ΔΕΘ. Για τους «γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς 
και έριδες» επισήμανε ότι οι λάθος αποφάσεις σήμερα μπορεί 
να πυροδοτήσουν απρόβλεπτες καταστάσεις αύριο, για αυτό 
απαιτείται σύνεση, ψυχραιμία και συνεργασία.

Η διαμόρφωση Διακρατικών Προγραμμάτων (Interreg) 
στα Βαλκάνια και Ν.Α Ευρώπη στην Προγραμματική Πε-
ρίοδο 2021-2027 & αξιοποίηση καλών πρακτικών ήταν 
το θέμα της τρίτης ενότητας του 2ο Balkan Forum, στο συ-
νεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», στη Θεσσαλονίκη, 
όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Τη συζήτηση απασχόλησε, κυρίως, η κατεύθυνση που θα 
πρέπει να έχουν κατά τη νέα διαχειριστική περίοδο, ώστε 
στις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν με την πανδημία 
του κορωνοϊού, να βοηθηθούν οι περιφερειακές οικο-
νομίες, να εναρμονιστούν οι στόχοι των προγραμμάτων 
αυτών με εκείνους της Ε.Ε. για «πράσινη» Ευρώπη και 
ψηφιακή μεταρρύθμιση και να αξιοποιηθούν οι διαθέσι-
μοι πόροι για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
Στη συζήτηση επισημάνθηκε ότι είναι η 30η επέτειος των 
διασυνοριακών προγραμμάτων και τόνισε ότι στα Βαλκά-
νια, ιδιαίτερα τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια είχαν πολύ 
μεγάλη επίπτωση στην ανάπτυξη της διασυνοριακής πε-
ριοχής. 
«Αυτή η νέα προγραμματική περίοδος 2021-2027 θέλει 
να λάβει υπόψη τη νέα πραγματικότητα του κορωνοϊού» 
τόνισε ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Τα-
μείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, Γεώργιος Ζερβός και πρόσθεσε:
«Βρισκόμαστε στον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσε-
ων για την επόμενη προγραμματική περίοδο, με εκπρο-
σώπους των ευρωπαϊκών υπηρεσιών. Στόχος είναι να 
δώσουμε τη δυνατότητα στις χώρες να βοηθήσουν, να 
υποστηρίξουν τις οικονομίες τους . Επίσης, να μειώσουμε 
τις κοινωνικές διαφορές και το επίπεδο της φτώχειας».
Ο ειδικός γραμματέας αναφέρθηκε και στα «εργαλεία» 
που διαθέτει η Ε.Ε. για την υλοποίηση των στόχων που 
έχουν τεθεί για την επόμενη διαχειριστική περίοδο.
«Έχουμε τη πολιτική συνοχής, έχουμε το πολυετές πλαίσιο 
χρηματοδότησης που θα επικυρωθεί τον επόμενο μήνα. 
Τομείς είναι η «πράσινη» Ευρώπη, η ψηφιακή προσαρ-
μογή, η κλιματική αλλαγή, ευρωπαϊκή εδαφική συνερ-
γασία». 
Ο κ. Ζερβός σημείωσε ότι τα κεφάλαια για τα προγράμμα-
τα «Interreg» έχουν μειωθεί, καθώς μέρος των χρημάτων 
έχουν ανακατευθυνθεί σε κοινοτικά και ενδοπεριφερειακά 
προγράμματα και δράσεις. Επεσήμανε, ακόμη, τη σημα-

σία που έχει για την καλύτερη αξιοποίηση τέτοιων προ-
γραμμάτων να εναρμονίσουν τους στόχους τους με έργα 
ευρύτερης σημασίας που προτείνει για την επόμενη επτα-
ετία η ευρωπαϊκή επιτροπή. «Στην επόμενη προγραμματι-
κή περίοδο θέλουμε να αυξήσουμε την απορροφητικότη-
τα» πρόσθεσε ο κ. Ζερβός. 
Ο κ. Ζερβός ανέφερε, ως παράδειγμα, το πρόγραμμα 
Balkan- Med και τη διαβούλευση που γίνεται για το μέλ-
λον, μεταξύ του ΥΠΕΞ και της διαχειριστικής αρχής, όπως 
και για άλλα διασυνοριακά προγράμματα. «Το διασυνο-
ριακό πρόγραμμα Ελλάδα - Βουλγαρία για την περίοδο 
2021 -27 θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα» ανέφερε 
ο κ. Ζερβός. 
Ο ειδικός γραμματέας σημείωσε ότι πρέπει να απλοποιη-
θούν οι διαδικασίες προς όφελος των ενδιαφερόμενων να 
συμμετάσχουν και να αξιοποιήσουν αυτά τα προγράμμα-
τα. 
Για τη σημασία των διασυνοριακών προγραμμάτων για 
τη Δυτική Μακεδονία μίλησε ο καθηγητής της Πολυτεχνι-
κής Σχολής Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, 
του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Ιωάννης Μπα-
κούρος.
«Πρέπει να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για τους νέους 
απόφοιτους πανεπιστημίου. Θέλουμε να αναπτύξουμε 
θέσεις εργασίας που θα κρατήσουν τους πανεπιστημια-
κούς απόφοιτους στην περιοχή» τόνισε ο κ. Μπακούρος 
και συνέχισε :
«Δε μπορούμε να σκεφτούμε τίποτε άλλο, παρά τη μετά-
βαση στην εποχή μετά το λιγνίτη, άρα θα πρέπει να ενθαρ-
ρύνουμε την επιχειρηματικότητα, είναι η μόνη λύση που 
έχουμε στη Δυτική Μακεδονία. Είναι σημαντικό η περιοχή 
να δείξει ένα άλλο πρόσωπο, πέρα από το λιγνίτη». Τόνισε 
δε, ότι τα ήδη εφαρμοζόμενα προγράμματα, ειδικά εκείνα 
που αφορούν την απασχόληση στην περιοχή, ωφελούν 
επιχειρήσεις, επενδυτές, νέους απόφοιτους πανεπιστημί-
ων, επιστήμονες, κ.α. 
«Τα επόμενα βήματα-πρόσθεσε- είναι κατά κάποιο τρόπο 
υποχρεωτικά, όταν σχεδιάζουμε το επόμενο περιφερειακό 
πρόγραμμα στη Δ. Μακεδονία. Να έχουμε δράσεις που 
σχετίζονται με τα αποτελέσματα για την επόμενη περίοδο 
2021-27. Μπορούμε να διοργανώσουμε θερινά σχολεία 
να φέρουμε τη νεολαία κοντά και να ενεργοποιήσουμε τη 
συμβουλευτική ομάδα για τη νέα τεχνολογία και τις συ-

νεργαζόμενες επιχειρήσεις». 
Σε προγράμματα που υλοποιούνται στη χώρα της σε συ-
νεργασία με την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και άλλα βαλκανι-
κά κράτη και στην προοπτική για την επόμενη προγραμ-
ματική περίοδο αναφέρθηκε η επικεφαλής του «Κέντρου 
για την Ανάπτυξη» στη Ν.Α. ευρωπαϊκή διασυνοριακή 
περιοχή (Centre for development of the South-East 
planning region), μέσω τηλεδιάσκεψης, από τη Δημοκρα-
τία της Βόρειας Μακεδονίας, Zhulieta Gjurkova.
«Το Κέντρο έχει υλοποιήσει εβδομήντα προγράμματα από 
εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, προάγουμε το περιβάλ-
λον, τη γεωργία, έχουμε υλοποιήσει πέντε προγράμματα 
με την Ελλάδα, έξι με τη Βουλγαρία, σαράντα από εθνι-
κούς πόρους και δεκαοκτώ από άλλες πηγές» είπε η κ. 
Gjurkova και πρόσθεσε: 
«Τα προγράμματα αυτά έχουν για μας μεγάλη σημασία και 
αποφέρουν σημαντική βελτίωση στη ζωή της περιοχής. 
Υπογράμμισε, ακόμη, ότι στην επόμενη προγραμματική 
προτεραιότητα θα είναι η υποστήριξη των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό, όπως 
και η ενίσχυση της συνεργασίας, μέσα από προγράμματα, 
με την Βουλγαρία και την Ελλάδα. 
«Όλες οι δραστηριότητες των έργων αποτελούν τη βάση 
για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως κατευθυντήριες γραμμές για την πε-
ραιτέρω ανάπτυξη. Γνωρίζουμε τις ανάγκες, έχουμε βρει 
τρόπους να εξαλείψουμε τις διαφορές και τα προβλήματα 
που υπάρχουν στην περιοχή. Έχουμε υλοποιήσει 73 έργα 
και έχουμε οργανώσει πάνω από 200 εκδηλώσεις συνέ-
δρια εργαστήρια σεμινάρια, κ.α.»
«Να καλύψουμε τα κενά ανάμεσα στην αγορά και την 
έρευνα και ταυτόχρονα να δούμε τα νέα προγράμματα, τα 
οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε» υπογράμ-
μισε ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Εσωτερικών 
(τομέας Μακεδονίας και Θράκης) Γεώργιος Εμμανουήλ.
«Κατά την επομένη προγραμματική περίοδο ο στόχος 
είναι να κάνουμε τη βέλτιστη χρήση αυτών των προγραμ-
μάτων γα την καινοτομία και τη στήριξη των επιχειρήσε-
ων για να ενδυναμώσουμε τη διασυνοριακή συνεργασία. 
Να γιατί το ΥΠΕΣ με τη διαχειριστική αρχή του Interreg 
διοργανώνει αυτό το βαλκανικό φόρουμ». 

Συνέχεια στη σελ. 9

BALKAN FORUM- ΚΟΜΒΙΚΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ INTERREG ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η προοπτική και ο ρόλος τους στην ανάπτυξη συζητήθηκαν στο Balkan Forum
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Συνέχεια από τη σελ. 8

Ο κ. Εμμανουήλ υπενθύμισε ότι η Ε. Επιτροπή θέλει να αυξή-
σει τα κονδύλια που αφορούν την «πράσινη» και ψηφιακή 
μεταρρύθμιση και τόνισε ότι τα Βαλκάνια με το πλούσιο φυ-
σικό περιβάλλον και τα παραδοσιακά προϊόντα τους, με το 
πολιτιστικό τους απόθεμα, που προστατεύονται από διεθνείς 
συμβάσεις μπορούν να έχουν ρόλο στη διεκδίκηση τέτοιων 
προγραμμάτων. 
«Το ΥΠΕΣ έχει καταρτίσει ένα μάστερ πλαν για την περίοδο 
2019-25 για τη διακρατική συνεργασία» είπε ο κ. Εμμανουήλ 
και πρόσθεσε: 
«Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις διαχειριστικές 
αρχές του Interreg να ενσωματώσουν έργα διασυνοριακής 
συνεργασίας. Θα χρησιμοποιήσουμε και το αγροτικό ταμείο 
και το ταμείο συνοχής και το Horizon. Θέλουμε να έχουμε στε-

νή συνεργασία μεταξύ των βαλκανικών και των μεσογειακών 
χωρών». 
Ανέφερε, ως παράδειγμα, τη σπουδαιότητα του προγράμ-
ματος Balkan-Med και πρόσθεσε: «Θεωρούμε ότι πρέπει να 
υπάρχει συνέχεια την περίοδο 2021-27 των προγραμμάτων 
αυτών, οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη θα αποτελεί απώλεια για 
την περιοχή».
«Τα προγράμματα αυτά είναι πολύ σημαντικά, προσαρμοζό-
μαστε συνεχώς, προσαρμόζουμε τις στρατηγικές μας» τόνισε, 
μέσω τηλεδιάσκεψης, η επικεφαλής της αρμόδιας διεύθυνσης 
του υπουργείου Ευρωπαϊκής Ενσωμάτωσης της Σερβίας, 
Sanda Simic.
Επίσης, μέσω τηλεδιάσκεψης, ο ιταλός συντονιστής της ομά-
δας της διαχειριστικής αρχής, Lodovico Gherardi τόνισε ότι η 
Ε.Ε. έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική.
«Είχαμε τα προβλήματα του κορωνοϊού και της κινητικότη-

τας. Μέχρι το Δεκέμβριο θέλουμε να καταλήξουμε σε ιδέες 
που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν» είπε ο κ. Gherardi 
και πρόσθεσε: «Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία 
μας από άλλα έργα για να ξεκινήσουμε τη νέα προγραμμα-
τική περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική απαιτεί 
υψηλό συντονισμό στην ευρύτερη περιοχή. ‘Αρα, πρέπει να 
αξιοποιήσουμε την εμπειρία των διασυνοριακών προγραμ-
μάτων της προηγούμενης περιόδου για να προχωρήσουμε 
στην επόμενη». 
Ο κ. Gherardi τόνισε ότι πέντε cluster που έχουν δημιουρ-
γηθεί σε διάφορους τομείς ανάλογα με τις στοχεύσεις, όπως 
πράσινη ανάπτυξη, ψηφιακή μεταρρύθμιση, καινοτομία, κ.α. 
και έχουν συνδεθεί με συγκεκριμένα έργα και πρόσθεσε: «Τον 
Φεβρουάριο του επόμενου έτους θα παρουσιάσουμε στην 
επιτροπή παρακολούθησης τα στοιχεία από αυτά τα έργα για 
να βελτιώσουμε τις δραστηριότητες αυτών των cluster».

Σε εγρήγορση και εφησυχασμό, αλλά και ανάπτυξη συνερ-
γειών- ώστε οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στα Βαλκάνια, που 
αποτελούν την ραχοκοκαλιά των οικονομιών τους, όχι μόνο 
να επιβιώσουν των συνεπειών του κορωνοϊού, αλλά να πετύ-
χουν στο στοίχημα της διεθνοποίησης και του ψηφιακού τους 
μετασχηματισμό, ενσωματώνοντας και καινοτομία- κάλεσαν 
εισηγητές του 2ου Balkan Forum που πραγματοποιείται στη 
Θεσσαλονίκη. 
Μιλώντας στο πλαίσιο της ενότητας «Ο ρόλος της ΕΕ στην υπο-
στήριξη της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας», σύμφω-
να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς 
εξέφρασε την εκτίμησή του ότι θα καταγραφούν «τεράστιες 
συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού στις Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις (ΜμΕ), σημειώνοντας χαρακτηριστικά «αν τα τρία 
μνημόνια ήταν γρίπη για τις ΜμΕ τότε ο covid-19 θα αποδειχθεί 
τουλάχιστον πνευμονία, αν δεν τις στείλει για διασωλήνωση».
Χαρακτηρίζοντας «δυσχερέστατο» το υγειονομικό και οικονο-
μικό περιβάλλον στο οποίο καλούνται να δράσουν οι ΜμΕ, ο κ. 
Καββαθάς σημείωσε ότι είναι «επείγουσα ανάγκη» ενοποίησης 
επιχειρήσεων σε cluster, ώστε να πετύχουν τη διεθνοποίηση και 
τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό και τόνισε πως «για να γίνει 
και αυτό, αλλά και για να επιβιώσουν οι ΜμΕ πρέπει επιτέλους οι 
τράπεζες να ανοίξουν την στρόφιγγα για εξασφάλιση ρευστό-
τητας». 
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που παρουσίασε, το 57% των 
ΜμΕ στην Ελλάδα απασχολούν από ένα έως και εννέα άτομα 
και πρόσθεσε ότι καλύπτουν το 87% των θέσεων εργασίας στη 
χώρα μας, ενώ προσφέρουν σε προστιθέμενη αξία στην χώρα 
σε ποσοστό 79%.
Για τον νέο πτωχευτικό νόμο, τόνισε ότι θα πρέπει να δίνεται μία 
δεύτερη ευκαιρία στις επιχειρήσεις που βρέθηκαν αντιμέτωπες 
με προβλήματα που έκαμψαν τις αντοχές τους και αναφερόμε-
νος στο πιλοτικό πρόγραμμα «Early Warning Europe», σημείω-
σε πως τα εργαλεία που προέκυψαν θα μπορούσαν να βοηθή-

σουν τις επιχειρήσεις να εντοπίσουν τις κρίσιμες αδυναμίες τους 
έγκαιρα και να τις διορθώσουν. Μάλιστα πρότεινε τα εργαλεία 
αυτά να χρησιμοποιηθούν και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
των Βαλκανίων συνολικά.
Για την αναπτυξιακή τράπεζα, σημείωσε ότι «δεν εξυπηρετεί το 
ρόλο για τον οποίο δημιουργήθηκε», λέγοντας «λειτουργεί ως 
διαμεσολαβητής, προς τις συστημικές τράπεζες που δεν απε-
λευθερώνουν πόρους για τις εταιρείες που τους έχουν ανάγκη».
Η ΕΕ υστερεί σε δαπάνες στην έρευνα και την καινοτομία
Μόλις στο 2,19% του ΑΕΠ ανέρχονται οι δαπάνες της ΕΕ σε 
έρευνα και καινοτομία, όταν το αντίστοιχο ποσοστό σε χώρες 
όπως Κίνα και ΗΠΑ ξεπερνά ακόμη και το 7%, ενώ σε Κορέα 
είναι στο 4,53% και την Ιαπωνία το 3,26%, επισήμανε ο πρώην 
πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βόρειας Ελλάδας (ΣΕΒΕ), 
Δημήτρης Λακασάς, επιχειρηματίας. Υπογραμμίζοντας τις μεγά-
λες προοπτικές διεύρυνσης της συνεργασίας μεταξύ των χω-
ρών στα Βαλκάνια, όπου το εμπόριο με την Ελλάδα αυξήθηκε 
συνολικά σε ποσοστό 73,2% την τελευταία 10ετία, τόνισε πως 
«ακόμη και για τις συνέργειες, αλλά και για την αύξηση εξαγω-
γών χρειάζεται καινοτομία».
Στην ΕΕ μόνο ένα 10% των επιχειρήσεων ενσωματώνουν και 
εφαρμόζουν σημαντικά στοιχεία καινοτομίας και έρευνας, κυ-
ρίως σε Γερμανία και Γαλλία και υπογράμμισε την ανάγκη αφύ-
πνισης και ανάπτυξης της ταχύτητας στους προαναφερόμενους 
τομείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Μεταξύ άλλων, ο κ. Λακασάς αναφέρθηκε και στην έλλειψη 
δεξιοτήτων που θα πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι ώστε να 
πετύχουν καινοτομία και σημείωσε ότι από το σύνολο των 
εισαχθέντων στα πανεπιστήμια της χώρας, μόλις ένα ποσοστό 
4% εμφανίζουν το προφίλ που χρειάζεται κάποιος στην εποχή 
της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης «όταν μάλιστα το 14% δεν 
φτάνει».
Κοινά τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι Βαλκάνιοι ΜμΕ 
Θετικό, τόσο από πλευράς προγραμμάτων, όσο και κοινοτικών 

πόρων, χαρακτήρισε το ρόλο της ΕΕ για την προαγωγή της 
καινοτομίας και τη στήριξη των ΜμΕ στη Σερβία ο πρόεδρος 
SASME, στο Οικονομικό Επιμελητήριο Σερβίας, Aleksandar 
Stevanovic, λέγοντας «οι παράλογοι κανονισμοί στη χώρα είναι 
που βάζουν φρένο στη διαδικασία». 
Παραδεχόμενος ότι αν και με βραδύ ρυθμό, ωστόσο «βελτιώ-
νεται η κατάσταση σε θέματα καινοτομίας στην Σερβία», επισή-
μανε ότι η ΕΕ θα μπορούσε να βοηθήσει ακόμη περισσότερο με 
τη δημιουργία ενός σαφούς νομοθετικού πλαισίου για τις ΜμΕ 
και με την παροχή τεχνικής βοήθειας στις σερβικές επιχειρήσεις, 
ώστε να πετύχουν την εφαρμογή της καινοτομίας. Μεταξύ 
άλλων σημείωσε ότι «αν και δεν είμαστε μέλος της ΕΕ ακόμη, 
ωστόσο καταλαβαίνουμε ότι πλησιάζουμε ολοένα και περισσό-
τερο στην ενιαία αγορά της».
Στο Μαυροβούνιο , οι απασχολούμενοι στις ΜμΕ αντιπροσω-
πεύουν το 36% του συνόλου στην χώρα, επισήμανε από την 
πλευρά του ο διευθυντής του Υπηρεσίας Εκπαίδευσης & Ποιό-
τητας, δρ. Mladen Perazic. Στις ανάγκες των ΜμΕ στο Μαυρο-
βούνιο, συμπεριέλαβε την έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης 
και στον αθέμιτο ανταγωνισμό, την υψηλή φορολογία και τα 
γραφειοκρατικά εμπόδια. Χαρακτήρισε πολύτιμα για τη χώρα 
του τα εργαλεία και τα προγράμματα της ΕΕ για στήριξη των 
ΜμΕ ενώ στην Ρουμανία ο πρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Μι-
κρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων, Florin Jianu, επισήμανε ότι οι 
ΜμΕ συνεισφέρουν σε ποσοστό 60% στο ΑΕΠ.Ο ίδιος τόνιαε ότι 
μόλις τρεις στις δέκα επιχειρήσεις στη Ρουμανία εργάζονται ψη-
φιακά και υπογραμμίζοντας την ανάγκη διεθνοποίησης σημεί-
ωσε ότι «η απάντηση βρίσκεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό 
τους». Το 2ο Balkan Forum ολοκληρώνεται αύριο στη Θεσσα-
λονίκη και πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του υπουργείου 
Εσωτερικών(Τομέας Μακεδονίας Θράκης). 

ΤΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ INTERREG ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η προοπτική και ο ρόλος τους στην ανάπτυξη συζητήθηκαν στο Balkan Forum

2ND BALKAN FORUM: ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 
Ζητούν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις των Βαλκανίων  
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Με ταχείς ρυθμούς υλοποιείται η εφαρμογή του χρονο-
διαγράμματος για την πλήρη εφαρμογή της ψηφιακής 
σύνταξης «ΑΤΛΑΣ». Στο πλαίσιο αυτό, ήδη εδώ και λίγους 
μήνες, εντάχθηκε η έκδοση των νέων συντάξεων χηρείας, 
καθώς και των νέων συντάξεων του πρώην ΟΓΑ χωρίς 
διαδοχική ασφάλιση, στη νέα ψηφιακή διαδικασία, πε-
ριορίζοντας σημαντικά το χρόνο αναμονής, ενώ με την 
ίδια ψηφιακή διαδικασία θα εκδοθούν και οι εκκρεμείς 
αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν από την 1η 
Ιανουαρίου 2017 και μετά για τις δύο προαναφερόμενες 
κατηγορίες. Μάλιστα, βάσει του σχεδιασμού, το αμέσως 
επόμενο χρονικό διάστημα, προγραμματίζεται η σταδιακή 
ένταξη στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» και για τις υπόλοιπες κατη-
γορίες ασφαλισμένων.
Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδή-
σεων, ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, δηλώνει 
ότι μία από τις τελευταίες παθογένειες που ταλαιπωρούσε 
εδώ και δεκαετίες τους απόμαχους του εργασιακού βίου 
βρίσκεται σε τροχιά οριστικής αντιμετώπισης.
«Η επίτευξη της ψηφιακής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» από τις 17 
Απριλίου του 2020 έχει ήδη ανοίξει το δρόμο σε μία νέα 
πραγματικότητα στην κοινωνική ασφάλιση, όπου η ψηφι-
οποίηση των ασφαλιστικών δεδομένων, ο αυτοματισμός 
και η τάχιστη εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου/συνταξι-
ούχου, είναι ο κανόνας. Η ψηφιακή απονομή σύνταξης 
«ΑΤΛΑΣ» είναι πλέον μία πραγματικότητα, η οποία απο-
τελεί  μία ακόμα σημαντική μεταρρύθμιση στο σύστημα 
της κοινωνικής ασφάλισης. Η νέα διαδικασία ψηφιακής 
απονομής κύριας σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» έρχεται να αντιμε-
τωπίσει το σημαντικότερο πρόβλημα στην εξυπηρέτηση 
των ασφαλισμένων των τελευταίων δεκαετιών» επιση-
μαίνει ο κ. Βρούτσης.
Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, «αξιοποιώντας τις 
νέες τεχνολογίες, ο «ΑΤΛΑΣ» μετασχηματίζει τη διαδικα-
σία απονομής συντάξεων σε μία απλή ηλεκτρονική υπη-
ρεσία επιπέδου 4, επιτυγχάνοντας:
α. Την απαλλαγή του ασφαλισμένου από το ρόλο του 
άτυπου κλητήρα, που έπρεπε να συγκεντρώσει και να 
προσκομίσει πληθώρα δικαιολογητικών. Πλέον, αυτά  

αντλούνται  ηλεκτρονικά, μέσω της διασύνδεσης του 
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(e-ΕΦΚΑ) με τους φορείς που τα εκδίδουν.
β. Τη μετατροπή μίας πολύμηνης κατά κανόνα διαδικασί-
ας σε μία συναλλαγή λίγων λεπτών για τους ασφαλισμέ-
νους.  Ενδεικτικά, με την έναρξη της πλήρους λειτουργίας 
της πρώτης φάσης υλοποίησης, ο χρόνος απονομής της 
σύνταξης έχει μειωθεί σε λίγα δευτερόλεπτα από την υπο-
βολή της αίτησης».
Με βάση το σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας, ο ψηφι-
ακός μετασχηματισμός της διαδικασίας απονομής σύντα-
ξης ακολουθεί ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η υλο-
ποίηση του οποίου γίνεται σε τέσσερις φάσεις. Κάθε μία 
από τις φάσεις περιλαμβάνει το στάδιο του σχεδιασμού και 
της ανάπτυξης, το στάδιο της τρίμηνης πιλοτικής λειτουρ-
γίας, το στάδιο  της πλήρους παραγωγικής λειτουργίας και 
το στάδιο της ένταξης του μέγιστου δυνατού όγκου των 
εκκρεμών υποθέσεων.
«Μετά την πρώτη επιτυχημένη εφαρμογή του πιλοτικού 
προγράμματος για την απονομή ψηφιακής σύνταξης στην 
κατηγορία των συντάξεων χηρείας και στη μεγάλη κατη-
γορία των αγροτών, ο δρόμος άνοιξε οριστικά και για τις 
υπόλοιπες κατηγορίες ασφαλισμένων» τονίζει ο υπουρ-
γός Εργασίας.
Στο ερώτημα, λοιπόν, του οποιουδήποτε ασφαλισμένου 
σχετικά με το πότε μπορεί να υποβάλει αίτηση συνταξιο-
δότησης, για να λάβει αυτόματα τη σύνταξή του, χωρίς 
ταλαιπωρία και πολύχρονη καθυστέρηση, ο κ. Βρούτσης 
απαντά ότι το χρονοδιάγραμμα για κάθε κατηγορία εργα-
ζομένου είναι το εξής:
Φάση Α’: Συντάξεις χηρείας και συντάξεις αγροτών (έχει 
ήδη υλοποιηθεί).
Φάση Β’: Συντάξεις αναπηρίας και γήρατος υγειονομικών, 
με στόχο την παραγωγική λειτουργία από τον Μάρτιο του 
2021 και μετά.
Φάση Γ’: Συντάξεις γήρατος μισθωτών, δημοσίου και μη-
χανικών, με στόχο την παραγωγική λειτουργία από τον 
Αύγουστο του 2021 και μετά.
Φάση Δ’: Συντάξεις γήρατος ελεύθερων επαγγελματιών, 

νομικών και εργαζομένων στον Τύπο, με στόχο την παρα-
γωγική λειτουργία  από τον Δεκέμβριο του 2021 και μετά.
Με την ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού 
υπολογίζεται ότι θα εκδίδεται ψηφιακά το 80% έως 85% 
των νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης.
«Μετά την πλήρη εφαρμογή της ψηφιακής σύνταξης και 
καθώς όλες οι νέες γενιές ασφαλισμένων θα λαμβάνουν 
τη σύνταξή τους αυτόματα, κανείς δεν θα θυμάται στο 
μέλλον το πολύπαθο παρελθόν. Το μόνο που θα το θυμί-
ζει θα είναι τηλεοπτικά πλάνα αρχείου από αποθήκες και 
γραφεία με χάρτινους φακέλους και έγγραφα. Είναι κάτι 
αντίστοιχο με αυτό που συνέβη το 2013 με το σύστημα 
χαρτογράφησης του ασφαλιστικού «ΗΛΙΟΣ». Κανείς πλέ-
ον δεν θυμάται τις «μαϊμού» συντάξεις, οι οποίες εξαλεί-
φθηκαν» σχολιάζει ο υπουργός Εργασίας.
Παράλληλα, ο κ. Βρούτσης σημειώνει ότι, με τη δημιουρ-
γία του e-ΕΦΚΑ, ως αποτέλεσμα της ασφαλιστικής μεταρ-
ρύθμισης ν. 4670/2020, πραγματοποιείται οργανωτική 
και διοικητική ενοποίηση όλων των φορέων κοινωνικής 
ασφάλισης.
«Ως εκ τούτου, αναβαθμίζεται η λειτουργία του e-ΕΦΚΑ 
και ελαχιστοποιείται ο απαραίτητος χρόνος  για την ολο-
κλήρωση των διοικητικών διαδικασιών. Η επιτάχυνση 
των διαδικασιών έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη εξυ-
πηρέτηση των ασφαλισμένων, μέσω του περιορισμού 
των βημάτων που απαιτούνται στο πλαίσιο συναλλαγών 
με το φορέα και της σταδιακής εξάλειψης των απαιτήσε-
ων αυτοπρόσωπης παρουσίας για τη διεκπεραίωση μίας 
υπόθεσης.
Καρπούς της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης και της διοι-
κητικής ενοποίησης του e-ΕΦΚΑ αποτελούν η για πρώτη 
φορά ταυτόχρονη καταβολή κύριων και επικουρικών συ-
ντάξεων, που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2020 και η επίσης 
για πρώτη φορά έκδοση ενιαίου ειδοποιητηρίου ασφα-
λιστικών εισφορών κύριας και επικουρικής ασφάλισης, 
που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2020» υπογραμμίζει ο 
υπουργός Εργασίας.

Γ. ΒΡΟΥΤΣΗΣ: ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ–ΑΤΛΑΣ»
ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΗΔΗ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
Αυτές είναι οι ενδεδειγμένες ημερομηνίες, για να υποβάλει κάποιος αίτηση συνταξιοδότησης και να λάβει αυτόματα 
τη σύνταξή του
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Ένα εμβληματικό και συμβολικό έργο, όπως έχει χαρα-
κτηριστεί, αποτελεί η αποκατάσταση και η αναβάθμιση 
του μουσείου σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, που ήδη 
ξεκίνησε να υλοποιείται και ως στόχος έχει τεθεί να είναι 
έτοιμο το καλοκαίρι του 2021, όπου θα γίνει στην Ελλάδα 
η μεγάλη σύνοδος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής 
και η εκλογή του προέδρου.
Όπως ανέφερε, μιλώντας στο Αθηναικό - Μακεδονικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, 
Γιώργος Γεωργιόπουλος, «η λειτουργία αυτού του μου-
σείου στην Αρχαία Ολυμπία ισχυροποιεί τη σύνδεσή της 
με το σύγχρονο Ολυμπιακό Κίνημα και ταυτόχρονα προ-
σθέτει στον επισκέπτη μια ακόμα σημαντική εμπειρία.»
   Παράλληλα, όπως τονίζει ο δήμαρχος, «το μουσείο σύγ-
χρονων Ολυμπιακών Αγώνων είναι το παλαιότερο στο εί-
δος του παγκοσμίως, με σπουδαία και μοναδικά εκθέματα 
από το 1896.»
 Όμως, σε αυτό το σημείο, επισημαίνει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι 
«από τα τέλη του 2009 το μουσείο έπαψε να λειτουργεί, 
με αρνητική συνέπεια να μην περιλαμβάνεται στον επί-
σημο κατάλογο των μουσείων της Διεθνούς Ολυμπιακής 
Επιτροπής,» γεγονός το οποίο, όπως σημειώνει, «πρέπει 
να αποκατασταθεί αμέσως μετά την αποπεράτωσή του.»
   Αναφερόμενος στα σχέδια της δημοτικής αρχής, ο Γιώρ-
γος Γεωργιόπουλος λέει χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ - ΜΠΕ 
ότι «ο σύγχρονος επισκέπτης δεν αναζητά μόνο τη σύνδε-
σή του με το μοναδικό παρελθόν μας, αλλά θέλει να έρθει 
σε επαφή με τα επιτεύγματα του σύγχρονου αθλητισμού, 
για αυτό και στην σκέψη της δημοτικής αρχής είναι ο πε-
ραιτέρω εμπλουτισμός της συλλογής με νέα εκθέματα και 
προς την κατεύθυνση αυτή, συγκεντρώνουμε ήδη πολλές 
προτάσεις.»
Ο προυπολογισμός των εργασιών αποκατάστασης και 
αναβάθμισης του μουσείου σύγχρονων Ολυμπιακών 
Αγώνων ανέρχεται, σύμφωνα με τον δήμο, σε 1.145.000 
ευρώ (542.372 ευρώ με την έκπτωση).
Η πίστωση προέρχεται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
«Δυτική Ελλάδα 2014 - 2020» (ολοκληρωμένης χωρικής 
επένδυσης Δυτικής Ελλάδας) και συγχρηματοδοτείται από 
το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης.
Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, προβλέπεται να εκτε-

λεστούν μεταξύ άλλων εργασίες αποκατάστασης του 
κελύφους του κτιρίου, τοποθέτηση μηχανικού αναβατο-
ρίου εισόδου, αντικατάσταση μαρμάρινων επενδύσεων, 
εγκατάσταση νέων φωτιστικών ιστών εξωτερικού χώ-
ρου, εργασίες για την αποκατάσταση του εσωτερικού του 
κτιρίου, καθώς και νέες εγκαταστάσεις πυροπροστασίας, 
κλιματισμού, αερισμού και φωτισμού.
Επίσης, θα γίνουν και μουσειολογικές εργασίες, όπως 
κατασκευή νέων προθηκών και νέος οπτικοακουστικός 
εξοπλισμός του μουσείου, που αφορούν στην επανέκθεση 
των εκθεμάτων.
Να σημειωθεί ότι ανάμεσα στα εκθέματα υπάρχουν εν-
θυμήματα από τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, 
όπως, φωτογραφίες, μετάλλια, διπλώματα, κύπελλα, 
κλπ, καθώς και μια πολύτιμη συλλογή από σπάνια γραμ-
ματόσημα, ενώ πολλές Ολυμπιακές Επιτροπές και ιδιώτες 
έχουν προσφέρει αντικείμενα στο μουσείο, τα οποία συ-
μπληρώνουν τη συλλογή του.
Μιλώντας ο δήμαρχος κατά την διάρκεια της εγκατάστα-
σης του εργολάβου, ανέφερε ότι «ξεκίνησε ένα έργο για το 
οποίο υπήρξε προσπάθεια πολλών ετών» και πρόσθεσε: 
«Με συντονισμένες προσπάθειες της προηγούμενης δη-
μοτικής αρχής, εκπονήθηκε μία μελέτη που χρηματοδοτή-
θηκε από την περιφερειακή αρχή, την οποία είχα την τιμή 
να εκπροσωπώ, ως αντιπεριφερειάρχης Ηλείας.»
Στην συνέχεια, ο Γιώργος Γεωργιόπουλος, ευχαρίστησε 
την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, «η οποία και με την ση-
μερινή περιφερειακή Αρχή είναι αρωγός και συνεχίζει να 
βοηθά στην ανάδειξη της Αρχαίας Ολυμπίας, γιατί το έργο 
αυτό πρέπει να τελειώσει σε σύντομο χρονικό διάστημα, 
συντομότερο από ό,τι προβλέπεται από την σύμβαση.»
«Θα κάνουμε», συνέχισε, «μία πολύ μεγάλη προσπάθεια 
να είμαστε έτοιμοι του χρόνου το καλοκαίρι που θα γίνει 
στην Ελλάδα η μεγάλη σύνοδος της Διεθνούς Ολυμπιακής 
Επιτροπής και η εκλογή του προέδρου, για αυτό θα είναι 
μεγάλη μας τιμή και μεγάλη ευκαιρία αυτό το έργο τότε 
να είναι έτοιμο και να το εγκαινιάσει ο πρόεδρος της ΔΟΕ, 
Τόμας Μπαχ».
Μιλώντας στην ίδια εκδήλωση, ο πρόεδρος της Εθνικής 
Ολυμπιακής Ακαδημίας, Γιώργος Αλικάκος, αναφέρθηκε 
στα εκθέματα, λέγοντας ότι «τα προστατέψαμε, μεταφέρο-

ντάς τα στην Ακαδημία, όπου συντηρούνται από ειδικούς 
συντηρητές» και συμπλήρωσε: «Ευελπιστούμε, όταν γίνει 
η σύνοδος της ΔΟΕ τον Ιούνιο, να γίνουν και τα εγκαίνια 
του μουσείου.»
Το μουσείο, το οποίο ανήκει στην Ελληνική Ολυμπιακή 
Επιτροπή, παραχωρήθηκε το 2017 στον δήμο Αρχαίας 
Ολυμπίας, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενώ, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, ο δήμος αναμένεται να διεκδικήσει 
την επέκταση του χρόνου παραχώρησης. 
Όσον αφορά στο ιστορικό της ίδρυσης και λειτουργίας του 
μουσείου, από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αναφέ-
ρονται, μεταξύ άλλων τα εξής:
Το μουσείο συγχρόνων Ολυμπιακών Αγώνων ιδρύθηκε 
στην Ολυμπία το 1961 και εμπνευστής του ήταν ο φίλα-
θλος, φιλότεχνος και φιλοτελιστής Γεώργιος Παπαστεφά-
νου - Προβατάκις.
Στην αρχή στεγάστηκε στο παλιό οίκημα του πρώην δη-
μοτικού σχολείου της Ολυμπίας, που αγόρασε μαζί με το 
οικόπεδο, ο ιδρυτής του Γεώργιος Παπαστεφάνου και με 
κατάλληλες διαρρυθμίσεις, το διαμόρφωσε σε εκθεσιακό 
χώρο και εξέθεσε την προσωπική συλλογή του και τα επί 
σειρά ετών κάθε είδους αναμνηστικά και ενθυμήματα 
γύρω από τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες .
Η πρώτη μέρα της λειτουργίας του μουσείου ήταν η 3η 
Σεπτεμβρίου 1961, ενώ και μέχρι το 1972 το μουσείο έφε-
ρε την ονομασία « Αθλοφιλοτελικό Ολυμπιακό Μουσείο».
Στις 28 Μαρτίου του 1964, το οίκημα, όπου είχε στεγάσει 
το μουσείο και το υλικό των συλλογών του, περιήλθαν 
στην κυριότητα της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων με 
δωρεά του Γεωργίου Παπαστεφάνου, ο οποίος διορίστη-
κε και διευθυντής του μουσείου .
Στην συνέχεια, η προσωπική συλλογή του Γιώργου Πα-
παστεφάνου εμπλουτίστηκε σταδιακά και με άλλα αντικεί-
μενα που ο ίδιος αγόραζε, από προσφορές των Εθνικών 
Ολυμπιακών Επιτροπών διαφόρων κρατών και από δω-
ρεές ιδιωτών.
Το 1968 άρχισαν εργασίες κατασκευής νέου κτιρίου, και 
στις 27 Ιουλίου του 1972 εγκαινιάσθηκε το νέο μουσείο 
σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, επιφανείας 400 τ.μ., 
το οποίο και τέθηκε υπό την αιγίδα της εφορείας της Δι-
εθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ: Το μουσείο είναι το παλαιότερο στο είδος του παγκοσμίως, με σπουδαία και 
μοναδικά εκθέματα από το 1896
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Πολύ ουσιαστικές και χρήσιμες χαρακτήρισε τις συνα-
ντήσεις της στη Ροδόπη, με εκπροσώπους της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Τ.Α) α΄και β΄βαθμού, η πρόεδρος της 
Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανάπτυξης 
της Θράκης, Ντόρα Μπακογιάννη.
Η κ. Μπακογιάννη –σύμφωνα με το ΑΠΕ- είχε από νωρίς 
το πρωί χθες διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄και β΄βαθμού, με τις πρυ-
τανικές αρχές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 
τον Μητροπολίτη Μαρώνειας και Κομοτηνής Παντελεή-
μονα και τους προέδρους του Εμπορικού και Βιομηχα-
νικού Επιμελητηρίου, του Συνδέσμου Βιομηχανιών και 
της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ροδόπης.
Ειδικότερα, στις συναντήσεις με τους δημάρχους Μαρώ-
νειας-Σαπών, Ντίνο Χαριτόπουλο και Αρριανών, Αμέτ 
Ριτβάν καθώς και με τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη 

Οικονομικών-Διοίκησης και Διαφάνειας, Αχμέτ Ιμπράμ, 
συζητήθηκαν οι ανάγκες των Δήμων και η ανάγκη ενί-
σχυσής τους σε έργα υποδομής, όπως άρδευσης και 
ύδρευσης. Ο πρύτανης του Δ.Π.Θ., Αλέξανδρος Πολυ-
χρονίδης και μέλη του πρυτανικού συμβουλίου, ενη-
μέρωσαν την κ. Μπακογιάννη και την αντιπροσωπεία 
μελών της Διακομματικής Επιτροπής για την ανάπτυξη 
του Πανεπιστημίου, εστιάζοντας στην αναβάθμιση και 
ενίσχυση των τμημάτων καθώς και στα νέα τμήματα.
Η πρόεδρος της Διακομματικής Επιτροπής, η οποία 
επισκέπτεται τη Ροδόπη στο πλαίσιο της τριήμερης πε-
ριοδείας της στη Θράκη επεσήμανε στους εκπροσώπους 
της Τ.Α. ότι «Δέσμευση της Επιτροπής είναι ότι πριν 
καταθέσει το πόρισμά της θα είναι απολύτως, βέβαιη 
ότι οι προτάσεις της είναι ρεαλιστικές και μπορούν να 
πραγματοποιηθούν». Σημειώνεται πως και χθες από 

την Αλεξανδρούπολη, πρώτο σταθμό της περιοδείας, 
σκιαγραφώντας τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής 
είχε αναφερθεί στις δύο ομάδες εργασίας, μία για τα 
οικονομικά και μία για τα θεσμικά, οι οποίες συνεργά-
ζονται ήδη με τα υπουργεία συγκεντρώνοντας στοιχεία 
τα οποία και προτεραιοποιεί, διευκρινίζοντας ωστόσο 
ότι θέματα τα οποία η Επιτροπή μπορεί να επιλύσει, θα 
επιλυθούν ακόμη και σε χρόνο προγενέστερο του πορί-
σματος.
Τέλος η κ. Μπακογιάννη επανέλαβε ότι η Διακομματική 
Επιτροπή δίνει μία μάχη χρόνου δεδομένου ότι λόγω 
του κορωνοϊού δεν υπήρχε η δυνατότητα παρουσίας 
ευρύτερης αντιπροσωπείας, εκφράζοντας τη βούληση 
και άλλων συναντήσεων, ει δυνατόν με το σύνολο των 
φορέων της Θράκης.

Μετά την πτώση κατά σχεδόν 10% που κατέγραψε σε 
ετήσια βάση η βιομηχανική παραγωγή τον Απρίλιο, ανέ-
καμψε σταδιακά από τον Μάιο και τον Ιούλιο είχε φθάσει 
περίπου στα επίπεδα του αντίστοιχου μήνα του 2019, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ. Η πορεία της βιομηχανίας στην κρί-
ση ήταν καλύτερη σε σχέση με την αντίστοιχη στην Ευ-
ρωζώνη, όπου, παρά την ανάκαμψη μετά την άρση των 
μέτρων καραντίνας, η παραγωγή ήταν μειωμένη κατά 
7,7% τον Ιούλιο σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Οι ελληνικές 
εξαγωγές άρχισαν να βελτιώνονται από τον Ιούνιο, μετά 
τη βουτιά πάνω από 30% που έκαναν τον Απρίλιο και τον 
Μάιο λόγω της πτώσης του παγκόσμιου εμπορίου που 
προκάλεσε η πανδημία. Τον Ιούλιο οι εξαγωγές ήταν μει-
ωμένες κατά 10,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα 
του 2019, αλλά αν εξαιρεθούν τα καύσιμα παρουσίασαν 
μία σημαντική αύξηση 9,2% που δείχνει και τον δυναμι-
σμό του τομέα αυτού. Παράλληλα, οι εισαγωγές παρου-
σιάζουν μεγαλύτερη πτώση στη διάρκεια της κρίσης, με 
αποτέλεσμα το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, που 
αποτελεί έναν από τους προσδιοριστικούς παράγοντες 
του ΑΕΠ, να έχει μειωθεί κατά 17,1% τον Ιούλιο και κατά 
19,5% στο 7μηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου.

Οι εξελίξεις αυτές, στις οποίες συνέβαλαν σημαντικά τα 
μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων που πήρε η κυβέρνη-
ση, αμβλύνουν τον αντίκτυπο που έχει στην οικονομία 
η πτώση του τουρισμού και ορισμένων άλλων κλάδων, 
όπως αυτός της εστίασης. Ο υπουργός Οικονομικών, 
Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε στις αρχές της εβδομάδας, 
ότι με τα σημερινά δεδομένα η ύφεση φέτος θα είναι πε-
ρίπου στο 8%, ενώ πρόσθεσε ότι λόγω της πολύ μεγάλης 
αβεβαιότητας η πρόβλεψη αυτή μπορεί να αλλάξει. Με τα 
σημερινά δεδομένα η ύφεση της ελληνικής οικονομίας θα 
είναι παραπλήσια με αυτή της Ευρωζώνης στο σύνολό 
της, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει έναν πολύ μεγάλο 
τουριστικό τομέα, ο οποίος έχει πληγεί δυσανάλογα από 
την πανδημία. Οι τελευταίες προβλέψεις των διεθνών ορ-
γανισμών συγκλίνουν στο ότι η ύφεση στην Ευρωζώνη 
θα είναι κάπως μικρότερη από αυτή που προέβλεπαν την 
άνοιξη, καθώς οι οικονομίες των χωρών της ανέκαμψαν 
περισσότερο του αναμενόμενου μετά την άρση των μέ-
τρων καραντίνας.
Ο ΟΟΣΑ προβλέπει στο βασικό του σενάριο για την Ευ-
ρωζώνη ύφεση 7,9% για φέτος και ανάπτυξη 5,1% το 
2021, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προβλέπει, 

επίσης στο βασικό σενάριό της, ύφεση 8% για φέτος και 
ανάπτυξη 5,2% το επόμενο έτος. Όπως προειδοποιούν, 
όμως, οι προβλέψεις αυτές συνδέονται με υψηλό βαθμό 
αβεβαιότητας καθώς είναι άγνωστο πως θα εξελιχθεί η 
πανδημία. Ουσιαστικά, οι προβλέψεις αυτές βασίζονται 
στην υπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν το επόμενο διάστημα 
γενικευμένα μέτρα καραντίνας, τα οποία θα «πνίξουν» τη 
δραστηριότητα των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στον τομέα 
παροχής υπηρεσιών. Οι πρόδρομοι δείκτες για την οι-
κονομική δραστηριότητα - όπως αυτοί που καταρτίζει η 
εταιρεία IHS Markit - έδειξαν ότι ο τομέας των υπηρεσιών, 
που είναι και ο μεγαλύτερος σε όλες τις οικονομίες της Ευ-
ρωζώνης, επηρεάστηκε τον Σεπτέμβριο από την αύξηση 
των κρουσμάτων του κορωνοϊού και τα επιμέρους μέτρα 
που έλαβαν ορισμένες χώρες για τον περιορισμό τους, 
δείχνοντας σημάδια πτώσης της δραστηριότητας μετά την 
ανάκαμψη που σημείωσε τους θερινούς μήνες. Αντίθετα, 
ο μεταποιητικός τομέα της Ευρωζώνης φαίνεται, σύμφω-
να με τα αποτελέσματα της ίδιας έρευνας, ότι συνέχισε 
εντονότερα την ανοδική του πορεία τον Σεπτέμβριο.

ΝΤ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 
ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ COVID-19 ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Όπως ο βιομηχανικός και ο εξαγωγικός
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Την βούληση της κυβέρνησης, καθώς και του ίδιου του 
πρωθυπουργού, η Αστυπάλαια να μετατραπεί σε ένα 
νησί - αυτόνομο πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης, τόνισε ο 
υφυπουργός Τουρισμού, Μάνος Κόνσολας, εγκαινιάζο-
ντας σειρά εκδηλώσεων, με τίτλο «Οικολογικό Τριήμερο 
στην Αστυπάλαια» στις 25-26-27 Σεπτεμβρίου 2020, που 
διοργανώνουν ο δήμος σε συνεργασία με το ECOCITY και 
τη σύμπραξη της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, της ΚΕΔΕ και του 
ΕΟΤ, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο κ. Κόνσολας κατά τον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στις 
δυσκολίες στον κλάδο του τουρισμού εξαιτίας της παν-
δημίας, αλλά και στις δυνατότητες που αναπτύσσονται 
με βάση το τρίπτυχο: Ποιότητα , Πράσινη Τουριστική 
Οικονομία, Εναλλακτικός Τουριστικός Προορισμός. Όπως 
τόνισε ο υφυπουργός, «το μοντέλο του μαζικού τουρι-
σμού, εξαιτίας και της πανδημίας έχει φτάσει στο απόγειο 
της ανάπτυξής του», επισημαίνοντας την ανάγκη για 
μία «πολυκεντρική», όπως τη χαρακτήρισε, τουριστική 
ανάπτυξη. Όπως είπε, ο κ. Κόνσολας « χρειάζεται να δι-
αμορφώσουμε ένα νέο τουριστικό μοντέλο στη χώρα», 
ενώ «στόχος μας», πρόσθεσε, «είναι να στηρίξουμε το αν-
θρώπινο κεφάλαιο». Τόνισε δε, τις μεγάλες προοπτικές για 
τον τουρισμό μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης καθώς και τη 
βούληση για «επενδύσεις στην ποιότητα και όχι στην πο-
σότητα», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, με αναβάθμιση 
των υποδομών και καταλύματα υψηλού επιπέδου.
«Η Αστυπάλαια δεν μπορεί και δεν πρέπει να ακολουθήσει 
ένα μονοπάτι μαζικού τουρισμού», ανέφερε ο υφυπουρ-
γός, επισημαίνοντας τις σημαντικές δυνατότητες του νη-
σιού να μετατραπεί σε πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης στη 
χώρα. 

Ενώ, υπενθύμισε ότι ο πρωθυπουργός έχει επιλέξει την 
Αστυπάλαια προκειμένου να εφαρμοστεί πιλοτικά το πρό-
γραμμα με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ιδιαίτερη αναφο-
ρά έκανε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» για τον τουρισμό, 
ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη πράσι-
νων ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων. Στόχος 
είναι επίσης η ένταξη της Αστυπάλαιας στο χάρτη του 
καταδυτικού τουρισμού, οι ΣΔΙΤ και οι χρηματοδοτήσεις 
για λιμενικές υποδομές, αλλά και η διασύνδεση του πρω-
τογενή τομέα με τον τουρισμό, είπε ο υφυπουργός.
Στο επίκεντρο των εκδηλώσεων του τριημέρου, στο 
πλαίσιο του οποίου θα πραγματοποιηθεί ευρεία δημό-
σια διαβούλευση, τίθενται ζητήματα Αιολικής Ενέργει-
ας - Κυκλικής Οικονομίας - Οικολογικής Μετακίνησης, 
διαγράφοντας το δρόμο για την Πράσινη Ταυτότητα της 
Αστυπάλαιας.
«Η Αστυπάλαια έχει αποφασίσει να ακολουθήσει ένα 
μονοπάτι που βασίζεται στις αρχές της αειφορίας και της 
βιώσιμης ανάπτυξης, δήλωσε ο δήμαρχος Αστυπάλαιας, 
Νικόλαος Κομηνέας, εκφράζοντας τη βούληση της δημο-
τικής αρχή, «να αποτελέσει ένα πρότυπο σε θέματα βιώ-
σιμης ανάπτυξης». Όπως είπε ο δήμαρχος, «στόχος είναι 
να παρατεθούν οι απόψεις όλων των πλευρών, έτσι ώστε 
να έχουμε μία πληρέστερη άποψη για όλα όσα πρέπει να 
προβλεφθούν και να προληφθούν». 
«Ερχόμαστε να ακούσουμε τη φωνή των κατοίκων, οι 
οποίοι μπορούν και πρέπει να συνδιαμορφώσουν τις τε-
λικές αποφάσεις», ανέφερε ο κ. Κώστας Βαφειάδης πρό-
εδρος του Ecocity, ενώ όπως είπε, «τα αποτελέσματα του 
συνεδρίου μπορούν οδηγήσουν μία καλά ενημερωμένη 
κοινωνία στο να διαμορφώσει το μέλλον της με τους κα-

τάλληλους όρους». 
«Στόχος μας είνα να δημιουργηθεί ένα πολύ καλό προη-
γούμενο για την λήψη των αποφάσεων», ανέφερε η κα 
Χριστιάνα Πειρασμάκη, μέλος του Δ.Σ. του Ecocity, ενώ 
επεσήμανε την προσπάθεια μαθητών του νησιού οι οποίοι 
συνέταξαν 101 ερωτηματολόγια, καλύπτοντας το 10% 
του πληθυσμού του νησιού, σχετικά με προβληματισμούς 
για τα ζητήματα ΑΠΕ, διαχείρισης απορριμμάτων και οι-
κολογικής μετακίνησης, τα αποτελέσματα των οποίων 
πρόκειται να αποτελέσουν μία βάση, σε συνδυασμό με 
τη διαβούλευση που ξεκινάει αύριο σε συνεδρίες πολι-
τών, για τη χάραξη των περιβαλλοντικών πολιτικών του 
νησιού. 
Εκπροσωπώντας την επιτροπή περιβάλλοντος της Βου-
λής, το παρόν έδωσε και ο βουλευτής της ΝΔ, Ζήσης 
Τζικαλάγιας, οι δήμαρχοι, Πάτμου Πέντες Ελευθέριος, 
Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου, Κω Θεοδόσης Νικηταράς, 
εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και 
πλήθος πολιτών. 
Σημειώνεται, ότι σκοπός του Οικολογικού Τριήμερου είναι 
η έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση επί των κρίσιμων, 
επίκαιρων και σημαντικών ζητημάτων - περιβαλλοντικών 
και οικονομικών - που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα 
ζωής των πολιτών, την τουριστική ταυτότητα του νησιού 
και την οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. 
Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν πρότυπες συνεδρίες 
δημόσιας διαβούλευσης ενεργοποιώντας στο μέγιστο την 
κοινωνία των πολιτών καθώς και βιωματικές πρακτικές 
δράσεις με την συμμετοχή των νέων.

Το στόχο του ΥΠΕΝ η ταφή απορριμμάτων στην Ελλά-
δα να βρεθεί σε ποσοστό κάτω του 10% μέχρι το 2030, 
τόνισε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο γενικός γραμματέας Συ-
ντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος, 
μιλώντας κατά τη δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου «Οικο-
λογικό Τριήμερο στην Αστυπάλαια», που διοργανώνουν 
ο δήμος του νησιού σε συνεργασία με το ECOCITY και με τη 
σύμπραξη της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, της ΚΕΔΕ και του ΕΟΤ.

Όπως επεσήμανε ο κ. Γραφάκος, η χώρα απέκτησε έναν 
νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), 
ο οποίος στοχεύει να κάνει πράξη τις αρχές της κυκλικής 
οικονομίας, προκειμένου, όπως είπε, «να μηδενίσουμε ή 
να ελαχιστοποιήσουμε τα απορρίμματα που οδηγούνται 
σε ταφή». 
Όπως τόνισε, οι Έλληνες πολίτες σε σχέση με το εισόδημά 
τους παράγουν 50% περισσότερα απόβλητα σε σύγκριση 

με τους κατοίκους της βόρειας Ευρώπης, γι΄ αυτό και έμ-
φαση στον ΕΣΔΑ δίνεται στην πρόληψη και την επαναχρη-
σιμοποίηση, ενώ στην καρδιά του βρίσκεται η ανακύκλω-
ση, καθώς η χώρα υπολείπεται πολύ από τον Ευρωπαϊκό 
μέσο όρο του 50%, με ποσοστά λίγο πάνω από το 20%.

Συνέχεια στη σελ. 14

Μ. ΚΟΝΣΟΛΑΣ: «Η ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΝΗΣΙ - ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»   

«ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 10% Η ΤΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030» ΑΝΕΦΕΡΕ Ο ΓΓ ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΡΑΦΑΚΟΣ
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«Η πραγματικότητα λέει να συνυπάρξουν τα αρχαία και το 
Μετρό σ’ ένα έργο που θα κάνει την πόλη περήφανη και 
θα αναδείξει την κληρονομιά και το έργο της» δήλωσε ο 
πρόεδρος της Αττικό Μετρό Α.Ε., Νίκος Ταχιάος, στο ραδι-
οφωνικό σταθμό του ΑΠΕ – ΜΠΕ «Πρακτορείο 104,9Fm» 
μετά την ομόφωνη απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογι-
κού Συμβουλίου (ΚΑΣ) για προσωρινή απόσπαση και επα-
νατοποθέτηση των αρχαιοτήτων στο σταθμό Βενιζέλου.
Επισήμανε πως ο στόχος για παράδοση του έργου τον 
Απρίλιο του 2023 είναι «φιλόδοξος αλλά υπαρκτός». 
«Ακόμη και οι όποιες καθυστερήσεις υπάρχουν αυτή τη 
στιγμή, λόγω των δικαστικών προσφυγών, πιστεύου-
με ότι μπορούμε να τις απορροφήσουμε μέσα στο έργο, 
εφόσον βεβαίως στο μέλλον υπάρχει η συνεργασία με τις 
αρχαιολογικές υπηρεσίες για την πρόοδο του έργου του 
σταθμού Βενιζέλου», δήλωσε ο κ.Ταχιάος.
Αναφορικά με την εκδίκαση των προσφυγών από αρχαι-
ολόγους, κινήσεις πολιτών και φορείς στην Ολομέλεια του 
Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση της από-
φασης απόσπασης και επανατοποθέτησης, υπόθεση που 

έχει οριστεί για τις 6 Νοεμβρίου, είπε πως η Αττικό Μετρό 
«δεν θα προχωρήσει καμία ενέργεια στον πυρήνα των 
αρχαιοτήτων της Βενιζέλου μέχρι να εκδοθεί η απόφαση 
του δικαστηρίου».
Ερωτηθείς τι θα γίνει σε περίπτωση που δικαιωθούν οι 
προσφυγές, ο κ.Ταχιάος απάντησε πως «εμείς πρέπει να 
πάρουμε κάποιες αποφάσεις» και χαρακτήρισε «ολέθριο» 
για την πόλη να μην κατασκευαστεί ο σταθμός της Βενιζέ-
λου, διότι θα «στοιβάζεται ο κόσμος στις ουρές του σταθ-
μού της Αγίας Σοφίας και θα κάνει μακρινές αποστάσεις».
Πρόσθεσε πως «η κρίσιμη διαδρομή του έργου περνάει 
από τη Βενιζέλου» και πως «η τμηματική λειτουργία δεν 
είναι εφικτή, είναι μια υπόθεση που κοστίζει πάρα πολλά 
χρήματα γιατί πρέπει να επαναπροσδιοριστούν πολλά 
στοιχεία του έργου»,είπε ο κ Ταχιάος απαντώντας στον 
πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξη Τσί-
πρα, που στο Thessaloniki Helexpo Forum είχε πει ότι θα 
μπορούσε να λειτουργήσει τώρα το υπόλοιπο Μετρό και 
αργότερα ο σταθμός Βενιζέλου.
«Για να τελειώνει αυτή η συζήτηση, η κρίσιμη διαδρομή 

του έργου περνάει από τη Βενιζέλου, όπως περνούσε και 
από την Αγίας Σοφίας. Θα έπρεπε ο κ.Τσίπρας να είναι πιο 
προσεκτικός. Τον παγίδεψαν οι συνεργάτες του σε ιστο-
ρίες όπως τα εγκαίνια του σταθμού του Σιντριβανίου, σε 
επικοινωνιακή διαχείριση του έργου. Στην πορεία της με-
τάβασης του ΣΥΡΙΖΑ σε μία πιο ώριμη φάση καλό θα ήταν 
να ξεφύγουν από τις παγίδες επικοινωνίας και να δουν το 
έργο στην πράξη. Μόνο αν όλοι συνεργήσουμε στην επι-
τυχία του και όχι σε μια τζάμπα φασαρία θα μπορέσουμε 
να προχωρήσουμε στην επίτευξη του», είπε χαρακτηρι-
στικά.
Τέλος, για τις εργασίες του Μετρό τόνισε πως «προχωρούν 
κανονικά. Το σημαντικό είναι να τελειώσει η σιδηροδρομι-
κή επιδομή στις σήραγγες, να μπουν οι γραμμές σε όλο το 
βασικό δίκτυο και να αρχίσει η ηλεκτροδότηση ώστε να 
μπορέσουν τα τρένα να κινηθούν μέσα στη γραμμή και να 
ξεκινήσουν οι δοκιμές. Αυτό είναι μια σύνθετη, περίπλο-
κη δοκιμασία και για την επιδομή δεν βρήκαμε καθόλου 
μελέτες».

Συνέχεια από τη σελ. 13

Αναφερόμενος στα οικονομικά οφέλη της ανακύκλωσης, 
τόνισε ότι στην Αθήνα ό,τι απορρίπτεται στον πράσινο 
κάδο κοστίζει 65 ευρώ ανά τόνο, στον καφέ 27 ευρώ ανά 
τόνο, ενώ στον μπλε το κόστος είναι μηδενικό. Στόχο, 
σύμφωνα πάντα με τον γενικό γραμματέα, αποτελεί επί-
σης η εφαρμογή της αρχής «πληρώνω όσο πετάω», έτσι 
ώστε το κάθε νοικοκυριό να χρεώνεται ανάλογα με τις 
ποσότητες που απορρίπτει. 
«Σε συνδυασμό με τα τέλη ταφής, θα δημιουργήσουμε ένα 
οπλοστάσιο για τους δήμους μέσα από διαφορετική τιμο-
λόγηση να δοθούν κίνητρα για ανακύκλωση», ανέφερε 
χαρακτηριστικά.
Όπως έκανε γνωστό, μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να 
κατατεθεί από το ΥΠΕΝ νομοσχέδιο, που θα ενσωματώνει 
στην εθνική νομοθεσία τη νέα γενιά της κοινοτικής νομο-
θεσίας. 
«Με τον ΕΣΔΑ και την ψήφιση του νέου νόμου, θα δη-

μιουργηθεί ένα θεσμικό εργαλείο που θα επιτρέψει σε 
όλους, σε πολίτες και τοπική αυτοδιοίκηση, να λειτουργή-
σουν σε ένα πλαίσιο που θα παράγει λιγότερα απόβλητα 
και θα τα εκτρέπει από την ταφή», πρόσθεσε και τόνισε δε, 
ότι «ο νέος ΕΣΔΑ δεν είναι δειλός στην παραγωγή ενέργει-
ας από δευτερογενή καύσιμα από τα απόβλητα, υπό την 
προϋπόθεση ότι όλες οι τεχνολογίες θα είναι φιλικές προς 
το περιβάλλον». 
Απ΄ την πλευρά του σε γραπτό μήνυμα που απέστειλε ο 
Γιώργος Κρεμλής, σύμβουλος του πρωθυπουργού για 
θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας, τόνισε τις χρηματο-
δοτικές δυνατότητες που παρέχονται από την ΕΕ από το 
Ταμείο Ανάκαμψης, ειδικά σε ζητήματα που αφορούν τη 
νησιωτικότητα και πρότεινε τη δημιουργία ενός τουλά-
χιστον εμβληματικού έργου, στα πεδία που αφορούν τα 
έξυπνα δίκτυα, τις πράσινες υποδομές, τις ΑΠΕ, ή άλλη το-
πική ανάγκη που πρέπει να αναπτυχθεί. Επιπλέον, δεσμεύ-
τηκε ότι θα ενισχύσει τις προσπάθειες της Αστυπάλαιας να 
υλοποιηθούν τα συμπεράσματα του Συνεδρίου. 

«Το ζήτημα της κυκλικής οικονομίας είναι το πιο κρίσιμο 
θέμα που αντιμετωπίζουμε στην Αστυπάλαια. Έχει να κά-
νει με τον τρόπο ζωής μας και αυτό καθορίζει την καθημε-
ρινότητά μας», ανέφερε απ΄ την πλευρά του ο δήμαρχος 
Αστυπάλαιας Κομηνέας Νικόλαος, προσθέτοντας ότι «η 
κυκλική οικονομία και η διαχείριση αποβλήτων είναι ο 
πυρήνας της βιώσιμης ανάπτυξης». 
Παρέμβαση στο συνέδριο έκανε με μαγνητοσκοπημένο 
μήνυμά του και ο Δημήτρης Φραγκάκης, γενικός γραμμα-
τέας ΕΟΤ. «Αν θέλουμε να δουλέψουμε επάνω στη βιωσι-
μότητα του τουριστικού προϊόντος πρέπει να δουλέψουμε 
επάνω στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και εκεί πρέπει να 
εστιάσουμε σοβαρά », ανέφερε. 
«Πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη τις τοπικές ανάγκες 
και τις τοπικές ιδιαιτερότητες», ανέφερε ο πρόεδρος του 
Ecocity Κώστας Βαφειάδης συντονίζοντας τη σειρά των 
τριήμερων εκδηλώσεων, στη δεύτερη ημέρα των οποίων 
τέθηκαν η Κυκλική Οικονομία, η Ανακύκλωση και η Του-
ριστική Ανάπτυξη.

«Η ΚΡΙΣΙΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
Δήλωσε στο «Πρακτορείο 104,9 FM» ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό, Ν.Ταχιάος 

«ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 10% Η ΤΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030» ΑΝΕΦΕΡΕ Ο ΓΓ ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΡΑΦΑΚΟΣ
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Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι διαδικασίες για την ανάπλαση 
της περιοχής του Κουμ- Καπί στα Χανιά, καθώς στο δημαρχείο 
της πόλης υπογράφηκαν οι συμβάσεις εκπόνησης της ακτομη-
χανικής, λιμενικής, στατικής και γεωτεχνικής μελέτης για την 
ανάπλαση της περιοχής, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
 Η εκπόνηση των μελετών που υπογράφηκαν, αποτελεί και το 
τελικό στάδιο για την ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής μελέτης 
του έργου. 
 Όπως δήλωσε κατά την υπογραφή των συμβάσεων ο δήμαρ-
χος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, «σήμερα με ένα πολύ 
σημαντικό βήμα αναθέτουμε τις επιμέρους μελέτες, οι οποίες εί-
ναι απαραίτητες για την τελική ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής 
μελέτης. Είμαστε σίγουροι ότι αυτό είναι μόνο η αρχή και πολύ 
σύντομα σε ένα χρονοδιάγραμμα, που τέθηκε από τον πρόεδρο 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου θα είμαστε στην τελική φάση, 
που δεν είναι άλλη από τα τεύχη δημοπράτησης για τη διαγωνι-
στική διαδικασία». 

 Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε ο δήμαρχος Χανίων, «είναι 
πολύ σημαντικό να γίνει γνωστό ότι αυτή η παρέμβαση δεν έχει 
μόνο λειτουργικό χαρακτήρα για την πόλη, έχει και περιβαλλο-
ντικό χαρακτήρα, καθώς απαντά σε αιτήματα και ανάγκες, που 
υπάρχουν και έχουν προκύψει όχι μόνο στο Κουμ Καπί αλλά στο 
σύνολο των ακτών του Δήμου Χανίων και έχουν να κάνουν με 
τη διάβρωση των ακτών, ένα πρόβλημα που υποβαθμίζει τις 
περιουσίες και θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των περιοχών 
αυτών». 
 Ο κ .Σημανδηράκης αναφέρθηκε επίσης στο σχεδιασμό της 
δημοτικής Αρχής για την συνολική ανάδειξη της παλιάς πόλης. 
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Τα-
μείου Μανώλης Κοτσιφάκης, εξέφρασε την ικανοποίησή του 
για την υπογραφή της σύμβασης εκπόνησης των μελετών το-
νίζοντας ότι, «πιστεύουμε ότι έως τον ερχόμενο Ιούνιο θα έχουν 
ολοκληρωθεί». 
 Ο ανάδοχος μελετητής, πολιτικός μηχανικός, λιμενολόγος Δη-

μήτρης Ρομπογιαννάκης, τόνισε την ανάγκη εκπόνησης των 
συγκεκριμένων μελετών ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στα προβλή-
ματα διάβρωσης που παρουσιάζει το παραλιακό μέτωπο στο 
Κούμ - Καπί. 
 Όπως εξήγησε, «παρατηρώντας τα προηγούμενα χρόνια το 
μέγεθος της ακτογραμμής βλέπουμε ότι έχει υποστεί τεράστια 
οπισθοχώρηση. Για να μπορέσει να υλοποιηθεί η αρχιτεκτονι-
κή μελέτη πρέπει να συνοδευτεί από τις μελέτες των λιμενικών 
έργων, οι οποίες θα παρέχουν και ένα τμήμα από τεχνητή ανα-
πλήρωση. Πρόκειται για σύνθετη μελέτη, όλα τα ζητήματα θα 
αντιμετωπιστούν». 
 Η υπογραφή των συμβάσεων πραγματοποιήθηκε στο δημαρ-
χείο Χανίων παρουσία του δημάρχου Παναγιώτη Σημανδηρά-
κη, αντιδημάρχων, μελών του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου του προέδρου του Αναπτυξιακού Συλλόγου Κατοίκων 
και Επιχειρηματιών Κουμ Καπί, Δημήτρη Χατζηγεωργίου, κα-
θώς και κατοίκων και επιχειρηματιών της περιοχής. 

Μείωση 0,3% σημείωσαν οι τιμές στα οικοδομικά υλικά τον Αύ-
γουστο εφέτος, παρά το γεγονός ότι καταγράφηκαν ανατιμήσεις 
στην πλειονότητα των επιμέρους κατηγοριών, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ. 
Ειδικότερα, οι τιμές αυξήθηκαν σε: Ηλεκτρική ενέργεια (4,5%), 
Σωλήνες χαλκού (3,6%), Νεροχύτες (1,9%), Διακόπτες (1,6%), 
Μαρμαρόπλακες (1,3%), Θερμαντικά σώματα (1,1%), Κιγκλι-
δώματα αλουμινίου (0,9%), Σωλήνες πλαστικούς, συνθετι-
κούς, ινοτσιμέντου (0,9%), Υαλοπίνακες ασφαλείας (0,8%), 

Κουφώματα αλουμινίου (0,8%), Αγωγούς χάλκινους (0,5%), 
Μηχανισμούς γκαραζόπορτας (0,5%), Αντλίες θερμότητας 
(0,4%) και Πλαστικό, ακρυλικό, νερού (0,4%). Στον αντίποδα, 
οι τιμές μειώθηκαν σε: Πετρέλαιο κίνησης- Diesel (15,5%), Σίδη-
ρο οπλισμού (3,6%), Εξηλασμένη πολυστερίνη, πολυστερόλη, 
πολυουρεθάνη (1,6%), Παράθυρα ξύλινα (1,1%), Ξυλεία οικο-
δομών (0,7%), Πόρτες εσωτερικές (0,4%) και Πλακίδια γενικά- 
δαπέδου, τοίχου (0,2%).
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών 

κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών παρουσίασε μείωση 
0,3% τον Αύγουστο 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη 
του Αυγούστου 2019, έναντι μείωσης 0,2% που σημειώθηκε 
κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2019 με το 2018.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης δεν παρουσίασε μεταβολή τον 
Αύγουστο 2020 σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουλίου 2020, 
έναντι μείωσης 0,1% κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μη-
νών το 2019.

Ζημιές σε 3.045 κτίρια από την κακοκαιρία «Ιανός» έχουν διαπι-
στωθεί μέχρι στιγμής από τα κλιμάκια μηχανικών του υπουργεί-
ου Υποδομών που πραγματοποιούν ελέγχους στις πληγείσες πε-
ριοχές της Κεντρικής και της Δυτικής Ελλάδας, αναφέρει το ΑΠΕ.
Σύμφωνα με το υπουργείο, μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου, είχαν 
πραγματοποιηθεί συνολικά 3.326 έλεγχοι, εκ των οποίων οι 

2.698 σε πληγείσες περιοχές στην Κεντρική Ελλάδα και οι 628 σε 
πληγείσες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα. Συνολικά σε 3.045 κτίρια 
έχουν διαπιστωθεί ζημιές.
Αναλυτικά έχουν ελεγχθεί:
- 57 κτίρια στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, 
- 169 κτίρια στην Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης, 

- 2.367 κτίρια στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, 
- 363 κτίρια στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, 
- 39 κτίρια στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, 
- 171 κτίρια στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και 
- 160 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας. 

Αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοίνωσε 
ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας. Συγκεκριμένα κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ, αναφέρει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κα Chen Dong διορίστηκε μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου και αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλος, σε 
αντικατάσταση του κ. Xinghua Shi, βάσει της από 20/06/2017 
Συμφωνίας Μετόχων και του Καταστατικού της Εταιρείας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ κα Chen Dong είναι 
διακεκριμένη επιστήμονας με πλούσιο έργο στην Τεχνολογία 
Μεταφοράς με Συστήματα Συνεχούς Ρεύματος Υψηλής Τάσης 
(HVDC). Τα έτη 2013-2019 διατέλεσε διευθύντρια στο StateGrid 
Economic & Technological Research Institute Co Ltd και τον 
Μάρτιο 2019 ανέλαβε τη θέση της HVDC-VSC Expert στην 
Αριάδνη Interconnection, την οποία κατείχε μέχρι πρότινος.

Επίσης, κατά την ίδια συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέ-
κρινε τον διορισμό του κ. Ιωάννη Μανιάτη του Ευσταθίου ως 
γενικού διευθυντή Διαχείρισης & Συντήρησης Παγίων με ισχύ 
από την 1.10.2020.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό τη νέα του σύνθεση, ανασυγκρο-
τήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
Μανούσος Μανουσάκης του Γεωργίου, πρόεδρος ΔΣ και διευ-
θύνων σύμβουλος 
Ιωάννης Μάργαρης του Διονυσίου, εκτελεστικός αντιπρόεδρος 
ΔΣ
Chen Dong του Zhijian Chen, μέλος ΔΣ και αναπληρώτρια διευ-
θύνουσα σύμβουλος
Hong Li του Minlin Li, μέλος ΔΣ
Yunpeng He του Jin He, μέλος ΔΣ

Ιάσων Ρουσόπουλος του Παναγιώτη, μέλος ΔΣ
Σταύρος Ιγνατιάδης του Εμμανουήλ, μέλος ΔΣ
Αντώνιος Ασπράς του Εμμανουήλ, μέλος ΔΣ 
Φώτιος Νικολόπουλος του Δημητρίου, μέλος ΔΣ - εκπρόσωπος 
των εργαζομένων.
Ο κ. Μανουσάκης, δήλωσε σχετικά: «Η Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ 
καλωσορίζει την κα Chen Dong στο Διοικητικό Συμβούλιο και 
της εύχεται καλή επιτυχία και δύναμη στα νέα της καθήκοντα. 
Ευχαριστεί, επίσης, θερμά τον απερχόμενο αναπληρωτή διευ-
θύνοντα σύμβουλο Xinghua Shi για την πολύτιμη προσφορά 
του στον Διαχειριστή και του εύχεται καλή θητεία στα νέα καθή-
κοντα που ανέλαβε στην πατρίδα του».

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΑΝ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΟΥΜ – ΚΑΠΙ   

ΜΕΙΩΣΗ 0,3% ΣΗΜΕΙΩΣΑΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΕΦΕΤΟΣ, 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ   

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΙΑΝΟ» ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 3.000 ΚΤΙΡΙΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Διαπίστωσαν τα κλιμάκια του υπ. Υποδομών

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ 
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«Ούτε ένα ευρώ δεν θα ζημιώνει τη ΔΕΗ η όποια συμ-
φωνία κάνουμε με τις Βρυξέλλες για τις εκκρεμότητες του 
παρελθόντος», διαβεβαίωσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- από 
το βήμα της Βουλής ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Κωστής Χατζηδάκης, στο πλαίσιο συζήτησης επε-
ρώτησης του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου 
για το επιχειρηματικό πλάνο της Δημόσιας Επιχείρησης 
Ηλεκτρισμού.
Απαντώντας στην κριτική του ΣΥΡΙΖΑ για έλλειμμα στον 
λογαριασμό των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ο κ. 
Χατζηδάκης διερωτήθη εάν η αξιωματική αντιπολίτευση 
θέλει την επιβάρυνση των νοικοκυριών, επαναλαμβά-
νοντας, μάλιστα, τη θέση της κυβέρνησης της ΝΔ ότι δεν 
πρόκειται να αυξήσει το ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικό Τέλος Μείωσης 
Εκπομπών Αερίων Ρύπων).
Ο επερωτών βουλευτής ανέφερε ότι ενώ επί κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρξε αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ, η 
κυβέρνηση της ΝΔ επιβάρυνε την κοινωνία και τις επι-

χειρήσεις με 500 εκατ. ευρώ, δηλαδή με αύξηση 20%. 
Επίσης, σημείωσε ότι μειώθηκε το μερίδιο της ΔΕΗ κατά 
2,5% τον τελευταίο χρόνο, ενώ το περιθώριο κέρδους 
από τη χονδρική στη λιανική τιμή ανήλθε, από 19-40% το 
πρώτο εξάμηνο του 2019, σε 152-166% το α’ εξάμηνο του 
2020. Παρά ταύτα, είπε ο κ. Φάμελλος, η ΔΕΗ τιμολογεί και 
εισπράττει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ λιγότερα από 
ότι στο πρόσφατο παρελθόν.
«Στόχος σας είναι να τακτοποιήσετε τα συμφέροντα μιας 
μικρής επιχειρηματικής ελίτ καιν κάποιων εταιρειών του 
εξωτερικού, να απαξιώσετε τη ΔΕΗ και να αυξήσετε το πε-
ριθώριο κέρδους και το πελατολόγιο των ιδιωτών αντα-
γωνιστών της, καθώς και να μεταφέρετε το κόστος στους 
καταναλωτές», τόνισε ο κ. Φάμελλος.
«Περηφανεύεστε για την κάλυψη των ασθενέστερων, 
αλλά τα σχετικά μέτρα υπάρχουν και σήμερα», επισήμα-
νε ο κ. Χατζηδάκης στην αξιωματική αντιπολίτευση, κα-
λώντας την να σταματήσει το «μονοπώλιο ευαισθησίας» 

διότι ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε -όπως είπε- 
δώρο 600 εκατ. ευρώ στους ανταγωνιστές της ΔΕΗ μέσω 
της συμφωνίας για τις ΝΟΜΕ (δημοπρασίες προθεσμια-
κών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας). Όσο για τα τιμολό-
για, ο υπουργός παρατήρησε ότι πράγματι μεσοσταθμικά 
αυξήθηκαν κατά 2,5 ευρώ τον μήνα. «Οι καταναλωτές δεν 
βλέπουν την αύξηση 20% που λέει ο κ. Φάμελλος», σημεί-
ωσε ο κ. Χατζηδάκης.
Τέλος, στην κριτική του ΣΥΡΙΖΑ για την προωθούμενη 
μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελ-
ληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) ο κ. 
Χατζηδάκης αναρωτήθηκε γιατί «εξεγείρεται» ο ΣΥΡΙΖΑ: 
«Ο ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλε-
κτρικής Ενέργειας), δεν ιδιωτικοποιήθηκε μερικώς επί ΣΥ-
ΡΙΖΑ; Ποιος έφερε τους Κινέζους με 24% και ισχυρότατα 
δικαιώματα μειοψηφίας; Κι επειδή πάμε να κάνουμε κάτι 
παρόμοιο στον ΔΕΔΔΗΕ, εξεγείρεστε;».

Την λειτουργία ενός από τα πρώτα Κέντρα Επαναχρησιμο-
ποίησης Υλικών (ΚΕΥ) στην Ελλάδα εγκαινίασε στην ακρι-
τική Καστοριά ο Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων 
του ΥΠΕΝ, Μανώλης Γραφάκος. 
Το έργο –σημειώνει το ΑΠΕ- είναι προϋπολογισμού 
354.600 ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό πρό-
γραμμα Interreg στο πλαίσιο της δράσης WASTE REACT 
και στο οποίο συμμετέχουν από ελληνικής πλευράς, η 
Περιφέρεια Ηπείρου, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η ΔΙΑ-
ΔΥΜΑ ΑΕ και το ΕΚΕΤΑ, ενώ από τη πλευρά της Αλβανίας 
οι περιφέρειες Αργυροκάστρου Αυλώνας, Μπεράτι και 
Κορυτσάς.
Ο κ Γραφάκος εξέφρασε την ικανοποίησή του για το πρω-
τοποριακή δουλειά που γίνεται στην Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας στο θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων, 
της ανακύκλωσης, αλλά και της επαναχρησιμοποίησης 
που επιτυγχάνεται με την δημιουργία της συγκεκριμέ-
νης μονάδας. Όπως ανέφερεο κ Γραφάκος η λειτουργία 
του ΚΕΥ στην ΠΕ Καστοριάς «θα μειώσει τα παραγόμενα 
απορρίμματα στην περιοχή και θα συμβάλει στη σταδιακή 
αλλαγή της κουλτούρας των πολιτών σε σχέση με τη δια-
χείριση των αποβλήτων μας». Συμπλήρωσε δε ότι ο στό-

χος που έχει τεθεί είναι «να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες 
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των υλικών και 
να εκτρέπουμε όσο το δυνατόν περισσότερα απορρίμματα 
από την ταφή».
Το ΚΕΥ αποτελεί μία νέα εγκατάσταση του Ολοκληρωμέ-
νου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Δυ-
τικής Μακεδονίας που σκοπό έχει την πρόληψη της παρα-
γωγής αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίηση πολλών 
εξ αυτών. Η μονάδα είναι εγκατεστημένη στο χώρο του 
Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, όπου οι πολίτες 
θα μπορούν χωρίς καμία δέσμευση η επιβάρυνση να πα-
ραλαμβάνουν και να παραδίδουν υλικά όπως βιβλία, οι-
κιακά σκεύη, ρούχα, παπούτσια, έπιπλα, χαλιά, παιχνίδια 
αλλά με την προϋπόθεση ότι βρίσκονται σε καλή κατάστα-
ση και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.
Ο Γενικός διευθυντής της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ Δημοσθένης Μαυ-
ρίδης, σημείωσε ότι στον άμεσο σχεδιασμό της εταιρίας 
είναι το 2021 «να κατασκευαστούν 4 ΚΕΥ στις περιοχές 
Φλώρινας, Γρεβενών, Εορδαίας και Κοζάνης», τα οποία 
σε συνδυασμό με τα Πράσινα Σημεία που θα κατασκευ-
άσουν οι Δήμοι θα αποτελέσουν το δίκτυο πρόληψης και 
επαναχρησιμοποίησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος 

Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας.
Υπογράμμισε ότι με την ολοκλήρωση της κατασκευής και 
των υπόλοιπων ΚΕΥ στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονί-
ας, η εταιρία προσδοκά «να αποτελέσουν ένα χώρο όπου 
οι πολίτες θα επισκέπτονται και μέσω της ανταλλαγής 
υλικών, της αλληλεπίδρασης και της επανάχρησης των 
αντικειμένων, θα μειώνεται η παραγωγή αποβλήτων». 
Πρόσθεσε ακόμη ότι «από την λειτουργία των 5 ΚΕΥ θα 
δημιουργηθούν 7 νέες θέσεις εργασίας» ενώ οι εγκατα-
στάσεις τους θα λειτουργούν ως χώρος ενημέρωσης και 
εκπαίδευσης σε θέματα αναφορικά με την πρόληψη και 
την διαχείριση των αποβλήτων. 
Η εγκατάσταση θα εξυπηρετεί τους Δήμους Άργους Ορε-
στικού, Καστοριάς και Νεστορίου ενώ μέσα από την χρή-
ση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα είναι διασυνδε-
δεμένη με τις λοιπές εγκαταστάσεις του ΟΣΔΑ.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, ο πρόεδρος της ΔΙΑΔΥ-
ΜΑ και δήμαρχος Εορδαίας Παναγιώτης Πλακεντάς, ο 
δήμαρχος Καστοριάς Γιάννης Κορεντσίδης, Νεστορίου 
Χ. Γκοσλιόπουλος, Άργους Ορεστικού Παναγιώτης Κεπα-
πτσόγλου καθώς και οι Αντιπεριφερειάρχες Κάλι Κυριακί-
δου και Δημήτρης Σαββόπουλος.

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΔΕΝ ΘΑ ΖΗΜΙΩΝΕΙ ΤΗ ΔΕΗ Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
Για τις εκκρεμότητες του παρελθόντος  

ΚΑΣΤΟΡΙΑ: ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
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«Η Ελλάδα πρωταγωνιστούσε και θα πρωταγωνιστεί στον 
παγκόσμιο τουριστικό χάρτη και για αυτό θα δουλέψουμε 
εντατικά και συστηματικά», επισημαίνει σε συνέντευξη 
του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχά-
ρης, με αφορμή τον σημερινό εορτασμό της Παγκόσμιας 
Ημέρας Τουρισμού που έχει θέμα: «Τουρισμός και Αγρο-
τική Ανάπτυξη».
Στέλνοντας το δικό του μήνυμα μέσω του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 
κ. Θεοχάρης εστιάζει στα επιτεύγματα της φετινής ιδιαί-
τερης χρονιάς για τον ελληνικό τουρισμό. «Η τουριστική 
αγορά έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα. Η χώρα 
μας ήταν ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμός 
για όσους επέλεξαν να ταξιδέψουν και να πάνε διακοπές», 
σημείωσε ο κ. Θεοχάρης και απαντώντας στην ερώτηση τι 
«γεύση» αφήνει η εφετινή τουριστική χρονιά στην πολι-
τική ηγεσία του τουρισμού, ο κ. Θεοχάρης υπογραμμίζει 
τα εξής: «Νιώθουμε, λοιπόν, δικαίωση. Δεδομένων των 
συνθηκών και ότι ξεκινήσαμε από το μηδέν, με στόχο τον 
έναν τουρίστα και το ένα ευρώ, μπορώ σήμερα να πω ότι 
τα καταφέραμε. Και αυτό είναι η βάση μας για την επόμενη 
ημέρα, όταν θα έχει κοπάσει η υγειονομική καταιγίδα».
Σε ό,τι αφορά στις προκλήσεις της επόμενης χρονιάς ο κ. 
υπουργός ανέφερε, μεταξύ άλλων, την ανάκτηση του χα-
μένου εδάφους για τον ελληνικό τουρισμό από τις επιπτώ-
σεις της πανδημίας. «Με έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης, 
σε σχέση με τη βιωσιμότητα, με τα ψηφιακά, με καταρτί-
σεις, με συνεχή προβολή της χώρας, με πρωτοβουλίες για 
υιοθέτηση κοινών ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων, το 2021 
μπορεί να είναι και θα είναι η απαρχής της επόμενης μέ-
ρας», όπως εξηγεί ο κ. Θεοχάρης.
- Ακολουθεί η συνέντευξη του υπουργού Τουρισμού:
Τι μήνυμα στέλνει η πολιτική ηγεσία του τουρι-
σμού τη σημερινή παγκόσμια ημέρα τουρισμού;
Ο ελληνικός τουρισμός φέτος πέτυχε τρεις πολύ σημαντι-
κούς στόχους. Πρώτον, η τουριστική αγορά έδωσε ψήφο 
εμπιστοσύνης στην Ελλάδα. Η χώρα μας ήταν ένας από 
τους δημοφιλέστερους προορισμός για όσους επέλεξαν να 
ταξιδέψουν και να πάνε διακοπές. Για παράδειγμα η ΤUI 
ανακοίνωσε ότι ήταν ο πιο δημοφιλής προορισμός της. 
Δεύτερον, το brand και η καλή φήμη που διαμορφώθηκε 
κατά την πρώτη φάση της πανδημίας, όχι μόνο διατηρή-
θηκε, αλλά και ενισχύθηκε κατά την τουριστική περίοδο. 
Η Ελλάδα προσέφερε στους επισκέπτες μοναδικές ταξιδι-
ωτικές εμπειρίες παρέχοντάς τους ταυτόχρονα το αίσθημα 
της ασφάλειας που ήταν πολύ καθοριστικό εν μέσω μιας 
τέτοιας κρίσης.
Ποιος δε θυμάται τους Βρετανούς τουρίστες να δηλώνουν 
ότι στην Ελλάδα αισθάνονται πιο ασφαλείς σε σχέση με τη 

χώρα τους; Τρίτον, είχαμε υποδειγματική εφαρμογή των 
υγειονομικών πρωτοκόλλων. Οι άνθρωποι του τουρι-
σμού βοήθησαν πολύ ώστε η ασφάλεια που είχε τεθεί ως 
προτεραιότητα για επισκέπτες, εργαζόμενους και κατοί-
κους, να εξασφαλιστεί και όλοι όσοι ήρθαν στη χώρα μας 
επέστρεψαν στις πατρίδες τους υγιείς χωρίς μια στιγμή να 
αισθανθούν φόβο ή ανασφάλεια. Το δίμηνο Ιουλίου-Αυ-
γούστου διενεργήθηκαν πάνω από 4.000 τεστ στους ερ-
γαζομένους του τουρισμού με μόνο δύο δείγματα θετικά.
 
Πώς απαντά η πολιτική ηγεσία του τουρισμού 
στις νέες προκλήσεις που διαμορφώνονται; 
Η ανάκτηση του χαμένου εδάφους από τις επιπτώσεις της 
πανδημίας είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Και κακά τα ψέματα 
δεν κερδίζεται από τη μία μέρα στην άλλη. Θα κινηθούμε 
σε δύο άξονες. Ο πρώτος είναι ο ουσιαστικός μετασχημα-
τισμός της προβολής της χώρας. Υπάρχουν καμπάνιες που 
«τρέχουν» αυτή την περίοδο και ταυτόχρονα προετοιμα-
ζόμαστε για το 2021. Λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις εξελί-
ξεις με την πανδημία. Ο δεύτερος άξονας σχετίζεται με τον 
συνολικό χαρακτήρα και την ποιοτική αναβάθμιση του 
τουριστικού προϊόντος. Παραμένοντας πιστοί στον στρα-
τηγικό σχεδιασμό για ουσιαστική βελτίωση των τουριστι-
κών υπηρεσιών, έχουμε θέσει σε απόλυτη προτεραιότητα 
την εκτέλεση έργων όπως πχ η ποιοτική αναβάθμιση των 
τουριστικών καταλυμάτων με προδιαγραφές αειφορίας, 
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και προσβασι-
μότητας, ο εκσυγχρονισμός εκατοντάδων τουριστικών 
λιμένων, η καλλιέργεια νέων μορφών τουρισμού κ.λπ. 
Ταυτόχρονα όμως επενδύουμε σε μια ουσιαστική, μεταρ-
ρυθμιστική τομή της επαγγελματικής εκπαίδευσης για τα 
μελλοντικά στελέχη, για τους Έλληνες εκείνους οι οποίοι 
θα υποδέχονται πρώτοι κάθε επισκέπτη ο οποίος φτάνει 
στην πατρίδα μας.
 
Τι γεύση αφήνει η εφετινή τουριστική χρονιά; 
Μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για νέο ξεκίνη-
μα, παρά τις εφετινές δυσκολίες; 
Ήταν ένα καλοκαίρι πολύ διαφορετικό από αυτά που είχα-
με ζήσει ως τώρα. Ένα καλοκαίρι με το βλέμμα στραμμένο 
πρωτίστως στην ασφάλεια. Η πανδημία του κορωνοϊού 
προκάλεσε ανυπολόγιστη ζημιά στην παγκόσμια τουρι-
στική οικονομία. Και όπως γνωρίζετε, μετά από παρόμοιες 
κρίσεις απαιτείται χρόνος για την επάνοδο στην κανονικό-
τητα. Το πρώτο βήμα έγινε. ‘Ήταν η ίδια η επανεκκίνηση 
του τουρισμού, υπόθεση πολύπλοκη και σας θυμίζω 
πολλοί αμφισβητούσαν την υλοποίηση αυτής της προ-
σπάθειας.

Χρειάστηκε ολοκληρωμένο και εκτενές σχέδιο, με πρω-
τόκολλα, με πυρετώδεις διπλωματικές διαβουλεύσεις, με 
ξενοδοχεία καραντίνας, με συνεχείς προσαρμογές. Έχω 
την αίσθηση ότι πια γίνεται κτήμα όλων ότι η σημασία του 
τουρισμού είναι τέτοια που έπρεπε να ανοίξει. Όλη όμως 
η οικονομική δραστηριότητα-όχι μόνο του τουρισμού-έ-
πρεπε να ξεκινήσει με προσοχή, με ασφάλεια, με μια άλλη 
κανονικότητα. Με γνώμονα ότι οποιοδήποτε αποτέλεσμα 
θα στήριζε οικογένειες, εργαζόμενους, επαγγελματίες, επι-
χειρήσεις, μικρές, μεσαίες ή μεγάλες. Νιώθουμε, λοιπόν, 
δικαίωση. Δεδομένων των συνθηκών και ότι ξεκινήσα-
με από το μηδέν, με στόχο τον έναν τουρίστα και το ένα 
ευρώ, μπορώ σήμερα να πω ότι τα καταφέραμε. Και αυτό 
είναι η βάση μας για την επόμενη ημέρα, όταν θα έχει κο-
πάσει η υγειονομική καταιγίδα.
 
Τι απαντάτε στις φωνές που λένε ότι η Ελλάδα 
δεν πρέπει να έχει τόση μεγάλη εξάρτηση από 
τον τουρισμό; 
Η Ελλάδα δεν πρέπει να έχει τόσο μεγάλη εξάρτηση από 
ένα είδος τουρισμού. Εννοώ το τουριστικό μοντέλο που 
επιδιώκει στενά την αύξηση των εισερχομένων τουρι-
στών από το εξωτερικό και εξαντλείται στην αύξηση των 
αφίξεων. Στόχος μας είναι η διαφοροποίηση και η ποιοτι-
κή αναβάθμιση του προϊόντος που προσφέρει η πατρίδα 
μας. Τα διάφορα είδη θεματικού τουρισμού πχ ορειβατι-
κός, καταδυτικός, τουρισμός υγείας και αποκατάστασης, 
γαστρονομικός μπορούν να προσελκύσουν πιο απαιτη-
τικούς τουρίστες και οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να δα-
πανήσουν περισσότερα χρήματα. Και με αυτό τον τρόπο 
αφ΄ ενός αναδεικνύονται φυσικά πλεονεκτήματα, όπως τα 
ασύγκριτης ποιότητας αγροτικά προϊόντα μας και αφ’ ετέ-
ρου επιτυγχάνεται η επέκταση της τουριστικής περιόδου.
 
Ποιο τελικά θα είναι το στοίχημα της επόμενης 
χρονιάς, καθώς όλοι οι εμπλεκόμενοι με τα 
τουριστικά πράγματα έχουν στρέψει τις ελπίδες 
τους στο 2021;
Η Ελλάδα πρωταγωνιστούσε και θα πρωταγωνιστεί στον 
παγκόσμιο τουριστικό χάρτη και για αυτό θα δουλέψου-
με εντατικά και συστηματικά. Το στοίχημα της επόμενης 
χρονιάς πρέπει να είναι η εστίαση στην ποιότητα. Με έργα 
από το Ταμείο Ανάκαμψης, σε σχέση με τη βιωσιμότητα, 
με τα ψηφιακά, με καταρτίσεις, με συνεχή προβολή της 
χώρας, με πρωτοβουλίες για υιοθέτηση κοινών ευρωπαϊ-
κών πρωτοκόλλων, το 2021 μπορεί να είναι και θα είναι η 
απαρχής της επόμενης μέρας.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: «Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΣΕ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΣΤΟΝ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ»
Τονίζει σε συνέντευξη του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης
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Σε σταθερή πηγή εισοδήματος για τις τοπικές κοινωνίες 
εξελίσσεται ο αναρριχητικός τουρισμός, ίσως αντιπρο-
σωπευτικότερη μορφή εναλλακτικού τουρισμού στην 
Ελλάδα και σίγουρα η ταχύτερη αναπτυσσόμενη, που 
στηρίζει την αειφορία και τις βιώσιμες πρακτικές σε κάθε 
περιοχή που συναντάται. 
«Το μοντέλο του μαζικού τουρισμού, στο οποίο στηρι-
χτήκαμε ως χώρα, αποδείχθηκε εξαιρετικά ευάλωτο. 
Πρέπει να διαμορφώσουμε ένα νέο και ανταγωνιστικό 
μοντέλο που να υπηρετεί την ιδέα της αειφορίας και 
πολυκεντρικής τουριστικής ανάπτυξης, με την ανάπτυξη 
νέων μορφών τουρισμού όπως είναι ο αναρριχητικός 
τουρισμός», σημειώνει σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ο υφυπουργός Τουρισμού Μάνος Κόνσολας και προσθέ-
τει:
«Το προφίλ αυτών των επισκεπτών αναδεικνύει μια νέα 
αγορά που «σπάει» τα χαρακτηριστικά της εποχικότη-
τας στον τουρισμό μας. Οι αναρριχητές είναι επισκέπτες 
υψηλού μορφωτικού επιπέδου, δεν περιορίζουν τις δια-
κοπές τους την περίοδο αιχμής, ταξιδεύουν όλο το χρό-
νο. Η Ελλάδα, όπως τονίζει ο κ. Κόνσολας, έχει όλες τις 
προϋποθέσεις για να αναπτύξει τον αναρριχητικό τουρι-
σμό, και στόχος από την πλευρά του υπουργείου είναι 
να διαμορφωθεί ένα ελκυστικό θεσμικό πλαίσιο, αλλά 
και να προχωρήσει στην καταγραφή, ψηφιοποίηση και 
προβολή των αναρριχητικών πεδίων σε όλη τη χώρα».
Εστιάζοντας στις προοπτικές ανάπτυξης, ο κ. Κόνσολας 
σημείωσε ότι «υπάρχουν μεγάλες προοπτικές, αν σκε-
φτούμε ότι η αναρρίχηση, πέρα από όσους ασχολούνται 
με αυτή ως τουρισμό περιπέτειας, εντάχθηκε και στα 
Ολυμπιακά αθλήματα και τα αναρριχητικά πεδία στην 
Ελλάδα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όχι μόνο για 
τη διεξαγωγή αγώνων, αλλά και για την προετοιμασία 
αθλητών», υπογραμμίζει ο κ. Κόνσολας.
Μάλιστα, προσθέτει ότι υπάρχουν ήδη περιοχές, όπως η 
Κάλυμνος, που έχουν κάνει σημαντικά βήματα προκει-
μένου να καταστούν σημείο αναφοράς για τον αναρρι-
χητικό τουρισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο κ. Κόνσολας 
εκφράζει την ευχή να υποχωρήσει σύντομα η πανδημία 
για να διοργανωθεί και πάλι το Αναρριχητικό Φεστιβάλ 
στο νησί της Καλύμνου, που θα τελεί υπό την αιγίδα του 
υπουργείου Τουρισμού και θα μετατραπεί σε μέσο προ-
βολής και προώθησης αυτής της εναλλακτικής μορφής 

τουρισμού.
Η Ελλάδα είναι ιδανική χώρα για αναρρίχηση
«Η Ελλάδα μάλιστα είναι μια χώρα που λες και έχει στη-
θεί για αυτό το σπορ» σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Άρης 
Θεοδωρόπουλος, ο πρώτος επαγγελματίας εκπαιδευτής 
ορειβασίας/αναρρίχησης στην Ελλάδα, με τεράστια 
συμβολή στην ανάπτυξη και διάδοση της ορειβασίας 
και εκτεταμένη δράση στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τις 
επόμενες ημέρες εξάλλου, θα έχει και συνάντηση με τον 
υφυπουργό Τουρισμού Μάνο Κόνσολα, προκειμένου 
να συζητηθεί διεξοδικά η περαιτέρω ανάπτυξη αυτής 
της μορφής τουρισμού. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο 
κ. Θεοδωρόπουλος επισήμανε ότι γίνονται προσπάθειες 
ώστε η Κάλυμνος να γίνει Εθνικό Αναρριχητικό Πάρκο.
«Αυτή τη στιγμή η Κάλυμνος θεωρείται ο νούμερο «ένα» 
αναρριχητικός προορισμός στον κόσμο», επισημαίνει ο 
κ. Θεοδωρόπουλος, προσελκύοντας κάθε χρόνο πάνω 
από 15.00 αναρριχητές-επισκέπτες στο νησί. «Η αναρ-
ρίχηση με φόντο το γαλάζιο του Αιγαίου είναι εντυπω-
σιακή, γεγονός που την καθιστά μοναδική στον κόσμο», 
σημειώνει.
Τον κ. Θεοδωρόπουλο, τον «πετύχαμε» εν ώρα δράσης 
στον Άγιο Ανδρέα, κοντά στο Λεωνίδιο, όπου χάρασσε 
νέες αναρριχητικές διαδρομές, μιας και αυτό βοηθάει 
καταλυτικά στην διάδοση της αναρρίχησης. Η Ελλάδα, 
εξηγεί, έχει μοναδικά αναρριχητικά πεδία σε όλη την 
έκταση της και κάθε χάραξη μιας νέας διαδρομής αποτε-
λεί ένα ελκυστικό πεδίο για κάθε αναρριχητή.
Ο αναρριχητικός τουρισμός «απλώνεται» σε 8 μήνες το 
χρόνο (εξαιρούνται οι θερινοί μήνες λόγω της ζέστης) 
κάνοντας πράξη την επιμήκυνση της περιόδου, με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται για τις τοπικές κοινωνίες. Ακόμα και 
εν μέσω Covid-19, οι επισκέπτες-αναρριχητές στην 
Κάλυμνο εφέτος θα ξεπεράσουν τις 4.000 σύμφωνα με 
τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων του νησιού, Νικό-
λαο Τσαγκάρη, δίνοντας σημαντική ανάσα στην τοπική 
κοινωνία. Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Τσαγκάρης, 
πρόκειται για επισκέπτες που μένουν για 15 ημέρες και οι 
κρατήσεις φτάνουν και μέχρι αρχές Νοεμβρίου. Κύριες 
αγορές για την Ελλάδα είναι οι επισκέπτες που προέρ-
χονται κυρίως από τις χώρες γύρω από τις Άλπεις, όπως 
Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ελβετία και Αυστρία, ενώ δεν 
είναι αμελητέα τα νούμερα επισκεπτών από την Αγγλία, 

την Πολωνία, ΗΠΑ κ.λπ.
Μπορεί η Κάλυμνος να ξεχωρίζει στο καλεντάρι των 
αναρριχητών, αλλά τα τελευταία χρόνια, το Κυπαρίσι 
στη Λακωνία, το Λεωνίδιο στην Κυνουρία, η Νεάπολη 
στον Κάβο Μαλιά, αλλά και τα Μετέωρα, διεκδικούν ση-
μαντικά μερίδια επισκεψιμότητας. Μιλώντας στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λακωνίας Δη-
μήτρης Πολλάλης, κάνει λόγο για μια σημαντική μορφή 
εναλλακτικού τουρισμού, που ενισχύει τις τοπικές οικο-
νομίες και εν μέσω της πανδημίας. Από την πλευρά του, 
ο κ. Θεοδωρόπουλος σημειώνει ότι τα τελευταία δυο 
χρόνια στο Λεωνίδιο έχουν προστεθεί 250 «σπίτια» στο 
Airbnb προκειμένου να ανταποκριθούν στην αυξημένη 
ζήτηση, ελέω της αναρρίχησης.
Οι αναρριχητές είναι υψηλού μορφωτικού επιπέδου 
επισκέπτες και τα κίνητρα που τους ωθούν στην αναρ-
ρίχηση είναι να βρίσκονται στην αγκαλιά της φύσης, 
όπως εξηγούν, να απολαύσουν στιγμές ελευθερίας και 
παράλληλα να ελέγξουν τις σωματικές τους ικανότητες. 
Η αναρρίχηση απευθύνεται κυρίως σε νεώτερους του-
ρίστες οι οποίοι βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση, 
που απολαμβάνουν τη περιπέτεια στην φύση, ενώ θε-
ωρούν τις δυσκολίες πρόσβασης στο φυσικό τοπίο ως 
προκλήσεις. Οι τουρίστες αυτού του τύπου είναι παθια-
σμένοι και ριψοκίνδυνοι και επίσης είναι πρόθυμοι να 
πληρώσουν επιπλέον για αυθεντικές και συναρπαστικές 
εμπειρίες. Εκτιμάται ότι οι αναρριχητές είναι μια αόρα-
τη πελατεία που δημιουργεί μια σταθερή πηγή εσόδων 
στην περιοχή, ενώ απαιτεί ελάχιστη οικονομική υποστή-
ριξη.
Ενδεικτικό της δυναμικής της αναρρίχησης σε παγκό-
σμια κλίμακα είναι και το γεγονός ότι κάθε μέρα στις 
ΗΠΑ 1.000 άτομα εγγράφονται σε λέσχες για εσωτερική 
αναρρίχηση, αναφέρει ο κ. Θεοδωρόπουλος, μεταφέρο-
ντας διαπιστώσεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αναρ-
ρίχησης. Πρόκειται για μια κρίσιμη μάζα αναρριχητών 
που διαμορφώνεται, με το επόμενο βήμα να είναι και η 
αναρρίχηση τους στη φύση.
Για όσους, τέλος, θελήσουν να ενημερωθούν για την 
αναρρίχηση ο κ. Θεοδωρόπουλος συστήνει την διαδι-
κτυακή επίσκεψη στο 
https://climbgreece.com, σαν μια πρώτη γεύση για την 
συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
Μ. Κόνσολας: Μεγάλες οι προοπτικές ανάπτυξης του αναρριχητικού τουρισμού στην Ελλάδα
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Σε λειτουργία τέθηκε στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, myBusiness Support, η εφαρμογή για τη 
διαχείριση των ενστάσεων (αιτημάτων επανεξέτασης) για την 
αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 1, την αποζημίωση Ειδικού Σκο-
πού 2, την αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 3, την επιστρεπτέα 
Προκαταβολή 1 και την επιστρεπτέα Προκαταβολή 2.

Όπως –σύμφωνα με το ΑΠΕ- αναφέρεται σε ανακοίνωση της 
ΑΑΔΕ σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις: 
-Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτημα επανεξέτασης 
μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την επόμενη ημέρα πα-
ραλαβής της ενημέρωσης. 
-Τα σχετικά ενημερωτικά e-mail θα σταλούν σε όλες τις επιχει-

ρήσεις εντός της επόμενης εβδομάδας.
-Ειδικά, οι επιχειρήσεις, που έλαβαν σχετική ειδοποίηση μέχρι 
και τις 24 Σεπτεμβρίου 2020, μπορούν να υποβάλουν αίτημα 
επανεξέτασης μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την ενεργο-
ποίηση της πλατφόρμας των αιτημάτων επανεξέτασης 

Με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των ελεύθερων επαγ-
γελματιών, ασφαλισμένων του τ. ΟΑΕΕ, μεταφέρονται οι σχε-
τικές αρμοδιότητες από:
α. τo B΄ Περιφερειακό Τμήμα μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών 
Βορείου Τομέα (Αγία Παρασκευή) και
β. το Ε΄ Περιφερειακό Τμήμα μη Μισθωτών Αττικής-Αθηνών 
Βορείου Τομέα (Χαλάνδρι)
στα υποκαταστήματα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) που λειτουργούν στο δήμο της 
έδρας των ασφαλισμένων, όπως σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ειδικότερα, οι ασφαλισμένοι του τέως ΟΑΕΕ, από τη Δευτέρα 
28/09/2020, θα εξυπηρετούνται  με βάση τον Τ.Κ στον οποίο 
ανήκουν ως ακολούθως:
1. Οι ασφαλισμένοι της περιοχής της Αγίας Παρασκευής (Τ.Κ: 
15341,15342,15343,15344,15349,15561 και 15562) στο Α΄ 
ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑ (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ), Μεσογείων 518, Αγία Παρα-
σκευή.
2. Οι ασφαλισμένοι της περιοχής της Ραφήνας και της Νέας 
Μάκρης (Τ.Κ: 84500,84501,84502,19005,19007 και 19009), 
στο Ε΄ ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
(ΡΑΦΗΝΑ)  Λ. Μαραθώνος 26ο χιλ. - Ραφήνα.
3. Οι ασφαλισμένοι της περιοχής των Γλυκών Νερών και του 
Κορωπίου (Τ.Κ: 15354, 19002 και 19003) στο Γ΄ ΤΟΠΙΚΟ 
ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ (ΚΟΡΩΠΙ), Κύ-
πρου 52, Κορωπί.
4. Οι ασφαλισμένοι της περιοχής της Παλλήνης της Αρτέμιδας 
και των Σπάτων (Τ.Κ :15351, 19004 και 19016) στο ΣΤ΄ ΤΟ-
ΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ (ΣΠΑΤΑ), 
Αγίου Δημητρίου 4, Σπάτα.
5. Οι ασφαλισμένοι της Κύθνου (Τ.Κ.: 84006) στο ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΝΗΣΩΝ 

(ΠΕΙΡΑΙΑΣ), Αγίου Κωνσταντίνου 1 & Ελ. Βενιζέλου 3, Πει-
ραιάς.
6. Οι ασφαλισμένοι της Κέας (Τ.Κ.: 84002) στο Δ΄ ΤΟΠΙΚΟ 
ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ (ΛΑΥΡΙΟ), Φω-
κίωνος Νέγρη 10, Λαύριο.
7. Οι ασφαλισμένοι της περιοχής του Χαλανδρίου (Τ.Κ: 
15231,15232,15233, 15234, 15235, 15236, 15237 και 
15238) στο Δ΄ ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-Α-
ΘΗΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΧΑΛΑΝΔΡΙ), Αχ. Παράσχου 8, 
Χαλάνδρι.
8. Οι ασφαλισμένοι της περιοχής Νέου Ψυχικού (Τ.Κ: 15451 
και 15452) στο Γ΄ ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗ-
Σ-ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ) Πανόρμου & 
Καρύστου 7 - Αθήνα.

Με ανακοίνωσή του, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το ΔΣ του Ηλε-
κτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) 
ενημερώνει πως πρόκειται να συζητήσει στη συνεδρίαση της 
28ης/9/2020 την παράταση έως και τις 09/10/2020:
α) Της ηλεκτρονικής υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλω-
σης (ΑΠΔ) Ιουνίου 2020, Ιουλίου 2020 και Αυγούστου 2020 
και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών για:
- τους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί τους μήνες Ιούνιο, 
Ιούλιο και Αύγουστο 2020, στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» 
(άρθρο  31 του Ν. 4690/2020),
- τους εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης, 
για τους οποίους ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας τους 
τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2020 (άρθρο 32 του 
Ν. 4690/2020),

- τους εποχικά εργαζόμενους - χωρίς δικαίωμα επαναπρό-
σληψης - που επαναπροσλήφθηκαν τον Ιούνιο, τον Ιούλιο 
και τον Αύγουστο 2020, από εργοδότες του τουριστικού και 
επισιτιστικού κλάδου (άρθρο 33 του Ν. 4690/2020).
β) Της ηλεκτρονικής υποβολής ΑΠΔ Ιουλίου και Αυγούστου 
2020 και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφο-
ρών για εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών που δρα-
στηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα, υποκείμενες σε ΦΠΑ, 
που έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους, 
κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019 και στους κλάδους των 
αεροπορικών μεταφορών (άρθρο 123 παρ. 1 και 3 του Ν. 
4714/2020) μη ενταγμένων στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η παράταση δίνεται, μετά 
από αιτήματα που ήρθαν στην υπηρεσία, προκειμένου να 

υλοποιηθούν οι απαραίτητες αλλαγές στις μηχανογραφικές 
εφαρμογές των λογιστηρίων για την υποστήριξη των νέων 
ρυθμίσεων.
Σε περιπτώσεις εργοδοτών οι οποίοι, εκτός από ενταγμένους 
στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ή εποχικούς με δικαίωμα ή 
μη επαναπρόσληψης, απασχολούν και εργαζόμενους λοιπών 
κατηγοριών, θα πρέπει γι’ αυτούς να υποβάλουν Κανονική 
(01) ΑΠΔ για τη μισθολογική περίοδο Αυγούστου 2020 και 
να καταβάλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, μέχρι 
τις 30/09/2020, ενώ για τους ενταγμένους στο Μηχανισμό 
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ή εποχικούς με δικαίωμα ή μη επαναπρόσλη-
ψης έχουν δυνατότητα να υποβάλουν Συμπληρωματική (04) 
ΑΠΔ και να καταβάλουν τις αντίστοιχες απαιτητές ασφαλιστι-
κές εισφορές, μέχρι τις 09/10/2020.

ΑΑΔΕ: ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MYBUSINESS SUPPORT 

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ. ΟΑΕΕ
Από τα υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ  

E-ΕΦΚΑ: ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΙΣ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΔ 
ΙΟΥΝΙΟΥ, ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
Και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί 
στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»  
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Πρωτογενές έλλειμμα ύψους 5,484 δισ. ευρώ παρουσίασε ο 
προϋπολογισμός το οκτάμηνο Ιανουάριος - Αύγουστος 2020 
έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,152 δισ. ευρώ, 
σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι είχε ση-
μειωθεί πρωτογενές πλεόνασμα 2,906 δισ. ευρώ. Αυτό προκύ-
πτει από τα στοιχέια εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, 
σύμφωνα με τα οποία στο οκτάμηνο το έλλειμμα στο ισοζύγιο 
του κρατικού προϋπολογισμού (γενική κυβέρνηση) ανήλθε σε 
9,681 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 2,892 δισ. ευρώ 
που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2020 στην 
εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού.
 Αναλυτικότερα: 
 Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού 
ανήλθε σε 30,050 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 
2,404 δισ. ευρώ ή 7,4% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί 
στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020, γεγονός 
που οφείλεται κυρίως στη μείωση της οικονομικής δραστηριό-
τητας λόγω της υγειονομικής κρίσης, καθώς και στην επίπτωση 
από τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή της. Επιπρόσθετα, 
εκκρεμεί η καταχώριση ποσού 114 εκατ. ευρώ περίπου (106 
εκατ. ευρώ περίπου για τον Ιούνιο 2020 και 8 εκατ. ευρώ πε-
ρίπου για τον Ιούλιο 2020) στους Αναλυτικούς Λογαριασμούς 
Εσόδων (ΑΛΕ) και συγκεκριμένα στην κατηγορία «Φόροι». 
Το ανωτέρω ποσό θα εμφανιστεί στους ορθούς ΑΛΕ μετά την 
επίλυση του υφιστάμενου τεχνικού προβλήματος. Επισημαί-
νεται ότι παρατηρείται μία αύξηση των εσόδων σε σχέση με τα 
εμφανιζόμενα ποσά στο προσωρινό δελτίο εκτέλεσης κρατικού 
προϋπολογισμού Αυγούστου 2020, ύψους 1,120 δισ. ευρώ, η 
οποία οφείλεται κυρίως σε έσοδα ΠΔΕ που λογιστικοποιήθηκαν 
μετά την έκδοση του προσωρινού δελτίου αναφέρει στην ανα-
κοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών.
 Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν 
σε 33.382 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1.899 εκατ. ευρώ ή 5,4% 
έναντι του στόχου.
 Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 26,996 δισ. ευρώ, μειωμένα 
κατά 3,645 δισ. ευρώ ή 11,9% έναντι του στόχου που έχει πε-
ριληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020. 
Ωστόσο, σε σύγκριση με τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις για την 

περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2020 που περιλαμβάνονται 
στο Πρόγραμμα Σταθερότητας, το οποίο κατατέθηκε στην Ε.Ε. 
στις 30 Απριλίου 2020 και οι οποίες περιέχουν τις επιπτώσεις των 
μέτρων για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και λαμ-
βανομένου υπόψη του ποσού των 114 εκατ. ευρώ, του οποίου 
η καταχώριση εκκρεμεί, τα έσοδα από φόρους είναι αυξημένα 
κατά περίπου 308 εκατ. ευρώ.
 Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 3,332 δισ. ευρώ, αυξημένες 
κατά 505 εκατ. ευρώ από το στόχο. Τα έσοδα του Προϋπολο-
γισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 3,807 δισ. 
ευρώ, αυξημένα κατά 1,294 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.
Ειδικότερα, τον Αύγουστο 2020 το σύνολο των καθαρών εσό-
δων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 6,160 δισ. 
ευρώ, αυξημένο κατά 1,777 δισ. ευρώ σε σχέση με το μηνιαίο 
στόχο γεγονός που οφείλεται τόσο στα αυξημένα έσοδα ΠΔΕ, 
όσο και στην παράταση που δόθηκε για την υποβολή των φο-
ρολογικών δηλώσεων και την πληρωμή της πρώτης και δεύτε-
ρης δόσης του φόρου εισοδήματος μέχρι το τέλος Αυγούστου.
 Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν 
σε 6,657 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 
1,795 δισ. ευρώ. 
Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 4,326 δισ. ευρώ, μειωμένα 
κατά 67 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου που έχει περι-
ληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020. 
Ωστόσο, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες μηνιαίες εκτιμήσεις 
που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας τα έσοδα 
από φόρους είναι αυξημένα για το μήνα Αύγουστο 2020 κατά 
344 εκατ. ευρώ, παρά τη μείωση στην προκαταβολή φόρου 
εισοδήματος των νομικών προσώπων που έχουν πληγεί από 
τον COVID-19. Η υπέρβαση αυτή του στόχου οφείλεται στην 
είσπραξη της πρώτης και δεύτερης δόσης του φόρου εισοδή-
ματος από όσους έκαναν χρήση της παράτασης υποβολής των 
φορολογικών δηλώσεων μέχρι το τέλος Αυγούστου.
 Οι επιστροφές εσόδων του Αυγούστου 2020 ανήλθαν σε 497 
εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 18 εκατ. ευρώ έναντι 
του μηνιαίου στόχου.
Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 2,124 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 
1,818 δισ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο 
Ιανουαρίου - Αυγούστου 2020 ανήλθαν στα 39,731 δισ. ευρώ 
και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 4,385 δισ. ευρώ έναντι του 
στόχου. Οι κυριότερες αιτίες της εμφανιζόμενης απόκλισης είναι:
α) η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας 
του COVID-19 (μισθωτών και επιστημόνων) ύψους περίπου 
1,189 δισ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων),
β) η δαπάνη ενίσχυσης επιχειρήσεων με την μορφή επιστρε-
πτέας προκαταβολής ύψους περίπου 864 εκατ. ευρώ , η οποία 
πληρώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών (κατηγορία μετα-
βιβάσεων),
γ) η δαπάνη έκτακτης επιχορήγησης προς τον ΕΦΚΑ και τον 
ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη υστέρησης εσόδων από τις μειωμένες 
ασφαλιστικές εισφορές λόγω της πανδημίας, ύψους 420 και 263 
εκατ. ευρώ αντίστοιχα,
δ) οι αυξημένες εκροές του ΠΔΕ κατά 1,887 δισ. ευρώ, κυρί-
ως λόγω των δαπανών για την αποζημίωση ειδικού σκοπού 
επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων, για την επιδότηση 
τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, για το μέτρο 
της ενίσχυσης των επιχειρήσεων με την μορφή της επιστρεπτέ-
ας προκαταβολής, για την δράση ΤΕΠΙΧ ΙΙ και για τη σύσταση 
ταμείου εγγυοδοσίας επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του 
COVID-19 και
ε) οι αυξημένες πληρωμές για τόκους κατά 159 εκατ. ευρώ. 
 Με αντίρροπο χαρακτήρα κινήθηκε η υποεκτέλεση σε άλλες 
μείζονες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες τροφοδοτήθηκαν με 
ανάλωση μέρους του αποθεματικού.
 Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο 
του Ιανουαρίου - Αυγούστου 2020 παρουσιάζονται αυξημένες 
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 κατά 5,013 δισ. 
ευρώ, με τη μεγαλύτερη αύξηση στο σκέλος του ΠΔΕ, το οποίο 
παρουσίασε αυξημένη δαπάνη κατά 3,187 δισ. ευρώ, σε σχέση 
με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
 Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού τον Αύγουστο 2020 
ανήλθαν στα 4,975 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες 
κατά 214 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της υπο-
εκτέλεσης του ΠΔΕ κατά 407 εκατ. ευρώ. 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ 5,484 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΟΚΤΑΜΗΝΟ 

Υποχώρηση εμφάνισαν –σύμφωνα με το ΑΠΕ- στο πρώτο 
6μηνο φέτος, έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, 
τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου της ΕΥΑΘ ΑΕ.
Η υποχώρηση αυτή αποτελεί συνέπεια «της σημαντικής μεί-
ωσης της επαγγελματικής και βιομηχανικής δραστηριότητας 
-κι επομένως και της κατανάλωσης- λόγω της καραντίνας 
που επιβλήθηκε για αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού και σε 
συνδυασμό με τη σταθερή χαμηλή τιμολογιακή πολιτική της 
Βορειοελλαδικής από τον Μάιο του 2019», όπως αναφέρει 
ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ ΑΕ, Άνθιμος Αμανατίδης.
   Προσθέτει δε -όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνω-
ση- ότι παρά τις «πρωτόγνωρες συνθήκες» που δημιούρ-
γησε η πανδημία της Covid 19, η ΕΥΑΘ ΑΕ ανταποκρίθηκε 

επιτυχώς, διασφαλίζοντας την επιχειρησιακή συνέχεια των 
βασικών υποδομών της προς όφελος της δημόσιας υγείας. 
Στο πλαίσιο αυτό τονίζει ότι με την άρση των περιοριστικών 
μέτρων λόγω κορωνοϊού, η ΕΥΑΘ ΑΕ έθεσε και πάλι σε εφαρ-
μογή την υλοποίηση του άμεσου επενδυτικού της προγράμ-
ματος, ύψους 65 εκατ. ευρώ, που αφορά -μεταξύ άλλων- σε 
έργα αειφορικά, περιβαλλοντικά και μείωσης του ενεργειακού 
της κόστους. 
Τα οικονομικά αποτελέσματα 6μηνου της ΕΥΑΘ ΑΕ
Μείωση 3,25% παρουσίασε στο πρώτο εξάμηνο φέτος ο τζί-
ρος της ΕΥΑΘ ΑΕ, έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου 
και διαμορφώθηκε στα 34,5 εκατ. ευρώ, από 35,6 εκατ. ευρώ, 
με το κόστος των πωλήσεων στα 21,4 εκατ. ευρώ, από 20,9% 

(+2,30%), κυρίως λόγω αυξημένου κόστους ενέργειας. 
Τα προ φόρων κέρδη του ομίλου υποχώρησαν στα 7,4 εκατ. 
ευρώ, από 10 εκατ. ευρώ (-26,46%) και τα μετά φόρων κέρ-
δη διαμορφώθηκαν σε 4,8 εκατ. ευρώ, από 6,6 εκατ. ευρώ 
(- 26,95%). Το μικτό κέρδος της χρήσης υποχώρησε σε 13 
εκατ. ευρώ, από 14,7 εκατ. ευρώ (- 11,15%) και τα κέρδη 
προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου της 
ΕΥΑΘ Α.Ε. μειώθηκαν στα 10,2 εκατ. ευρώ, έναντι των 12,6 
εκατ. ευρώ (-19,14%). Πάντως, τα ταμειακά διαθέσιμα την 
30ή Ιουνίου 2020 έφτασαν τα 84 εκατ. ευρώ, έναντι των 75,8 
εκατ. ευρώ την 31/12/2019 (+10,75%).

ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΑΘ ΑΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ 6ΜΗΝΟ, ΛΟΓΩ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ





 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 
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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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ΕΝΦΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΓΙΑ 6,3 
ΕΚΑΤ. ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

 H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-5                                                      28/09/2020

Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) τριών 
ταχυτήτων έχει βεβαιώσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημο-
σίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε περισσότερους από 6,3 εκα-
τομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων. Στη συντριπτική τους 
πλειονότητα, οι ιδιοκτήτες καλούνται να πληρώσουν 
τον φόρο που αναγράφεται στα εκκαθαριστικά σημει-
ώματα, τα οποία αναρτήθηκαν στους λογαριασμούς 
τους στο σύστημα ΤΑXlSnet κατά τη διάρκεια του Σαβ-
βατοκύριακου.
Σε εκατοντάδες χιλιάδες περιπτώσεις ιδιοκτητών, 
όμως, τα ποσά του ΕΝΦΙΑ που πρέπει τελικά να πλη-
ρωθούν δεν είναι αυτά που αναγράφουν τα αναρτημέ-
να στο TAXISnet εκκαθαριστικά του φόρου, αλλά είναι 
άλλα, πολύ μικρότερα ποσά που έχουν προκόψει λόγω 
συμψηφισμών των αρχικών οφειλών του ΕΝΦΙΑ με 
ποσά επιστροφών φόρου που δικαιούνται να εισπρά-
ξουν φέτος από διάφορες αιτίες.
Στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτών πρόκειται 
για ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων στους οποί-
ους η ΑΑΔΕ έχει προβεί σε μείωση του οφειλόμενου 
ΕΝΦΙΑ λόγω αφαίρεσης του ποσού της έκπτωσης 
φόρου που δικαιούνται επειδή υποχρεώθηκαν να ει-
σπράξουν από τους μισθωτές τους τα ενοίκια των μη-
νών Μαρτίου-Ιουνΐου 2020 μειωμένα κατά 40%. Στις 
περιπτώσεις αυτές, οι μειώσεις που έγιναν στον ΕΝΦΙΑ 
ισοδυναμούν με το 30% των μη εισπραχθέντων πο-
σών των ενοικίων.
Επιπλέον, σε πολλές από τις περιπτώσεις αυτές τα ποσά 
του ΕΝΦΙΑ που πρέπει τελικά να πληρωθούν είναι μει-
ωμένα λόγω συνυπολογισμού και ορισμένων άλλων 
εκπτώσεων φόρου που δικαιούνται οι φορολογούμε-
νοι είτε επειδή πλήρωσαν εφάπαξ και εντός των κανο-
νικών αρχικών προθεσμιών τον ΦΠΑ προηγούμενων 
τριμήνων ή μηνών είτε επειδή εξόφλησαν εγκαίρως 
και εφάπαξ τους φόρους των εκκαθαριστικών των 
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Στις περιπτώ-
σεις αυτές, δηλαδή, έχουν αφαιρεθεί από τις αρχικές 
οφειλές του ΕΝΦΙΑ ποσά που ισοδυναμούν: α) με το 
25% των εφάπαξ εξοφληθέντων ποσών ΦΠΑ των πε-
ριοδικών δηλώσεων του πρώτου ή και του δεύτερου 
τριμήνου του 2020 ή των μηνών Μαρτίου-Ιουλίου 
2020, β) με το 2% του φετινού φόρου εισοδήματος 
φυσικών προσώπων, λόγω έκπτωσης η οποία ενεργο-
ποιήθηκε τώρα επειδή ο φόρος αυτός είχε εξοφληθεί 

εφάπαξ πριν από το τέλος Ιουλίου όταν ακόμη δεν είχε 
νομοθετηθεί η έκπτωση αυτή.
Υπάρχει, όμως, και μια τρίτη κατηγορία ιδιοκτητών 
ακινήτων στους οποίους ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας 
Ακινήτων που καλούνται να πληρώσουν είναι ίδιος ή 
μειωμένος σε σύγκριση με αυτόν που αναγράφουν τα 
εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, αλλά το τελικό ποσό του 
φόρου που οφείλουν δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί 
επειδή ο συμψηφισμός του συνόλου των επιστροφών 
φόρου που δικαιούνται δεν έχει ολοκληρωθεί. Πρόκει-
ται, ειδικότερα, για φορολογούμενους στους οποίους ο 
υπολογισμός των εκπτώσεων φόρου που δικαιούνται 
είναι πολύ δύσκολος, είτε επειδή εμφανίζονται ως συ-
νιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων που έχουν ει-
σπράξει από κοινού τα μειωμένα κατά 40% ενοίκια και 
η έκπτωση που προκύπτει πρέπει να επιμεριστεί ανά 
συνιδιοκτήτη ανάλογα με το ποσοστό του στο ακίνητο 
είτε επειδή έχουν περισσότερα του ενός εκμισθούμε-
να ακίνητα για τα οποία πρέπει να γίνει ξεχωριστά ο 
υπολογισμός της κάθε έκπτωσης. Ο υπολογισμός των 
εκπτώσεων γι’ αυτούς τους φορολογούμενους απαιτεί 
πολύ χρόνο για να ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα το 
ποσό του ΕΝΦΙΑ που καλούνται να πληρώσουν είτε 
να μην είναι μειωμένο καθόλου είτε να είναι μειωμένο 
λόγω υπολογισμού μέρους μόνο των εκπτώσεων που 
δικαιούνται. Σε κάθε περίπτωση, τα ποσά του ΕΝΦΙΑ 
που έχουν βεβαιωθεί στους φορολογούμενους αυ-
τούς δεν είναι αυτά που τελικά πρέπει να πληρώσουν. 
Εκτιμάται δε ότι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου που λήγουν 
μαζί και οι δύο πρώτες μηνιαίες δόσης του φόρου, τα 
οφειλόμενα ποσά ΕΝΦΙΑ θα έχουν οριστικοποιηθεί 
και γι’ αυτούς τους φορολογούμενους και θα είναι 
χαμηλότερα από τα επίπεδα που έχουν διαμορφωθεί 
σήμερα.
• Η ενημέρωση μέσω TAXISnet 
Για όσους φορολογούμενους έχουν ήδη οριστικοποι-
ηθεί τα οφειλόμενα ποσά ΕΝΦΙΑ, δηλαδή για όσους 
δεν δικαιούνται καμία έκπτωση φόρου και για όσους 
έχουν συνυπολογιστεί όλες οι εκπτώσεις φόρου που 
δικαιούνται, ισχύουν τα εξής:
 1. Η πιο έγκυρη ενημέρωσή τους σχετικά με το ακρι-
βές ποσό που οφείλουν μπορεί να γίνει απευθείας, 
εφόσον εισέλθουν στον λογαριασμό τους στο σύστημα 
TAXISnet και στη συνέχεια επιλέξουν «Προσωποποιη-
μένη πληροφόρηση» και «Οφειλές εκτός ρύθμισης».
Στην ιστοσελίδα που εμφανίζεται μετά από αυτές τις 
επιλογές αναγράφεται το ποσό του ΕΝΦΙΑ που τελικά 
οφείλει κάθε υπόχρεος φορολογούμενος (είτε όπως 
έχει αρχικά βεβαιωθεί με το εκκαθαριστικό είτε κατόπιν 
αφαίρεσης τυχόν εκπτώσεων). Το ποσό εμφανίζεται 

«τεμαχισμένο» στις έξι μηνιαίες δόσεις στις οποίες πρέ-
πει να εξοφληθεί. Η πρώτη και η δεύτερη δόση έχουν 
κοινή προθεσμία εξόφλησης, μέχρι την τελευταία ερ-
γάσιμη μέρα του επομένου μηνός, δηλαδή μέχρι τις 30 
Οκτωβρίου 2020. Η κάθε μία από τις επόμενες μηνιαίες 
δόσεις που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα έχει προθε-
σμία εξόφλησης την τελευταία εργάσιμη μέρα καθενός 
από τους επομένους τέσσερις μήνες.
2. Το «δοσολόγιο» του φετινού ΕΝΦΙΑ μπορούν επί-
σης να το πληροφορηθούν με το να εισέλθουν στην 
εφαρμογή του TAXISnet «Ε9Περιουσιολόγιο» και να 
επιλέξουν στη συνέχεια «Είσοδος», «έτος 2020» και 
το πεδίο που αναγράφει «Στοιχεία δόσεων ΕΝΦΙΑ». Ο 
πίνακας που εμφανίζεται μετά από αυτές τις επιλογές 
περιλαμβάνει τα αναλυτικά στοιχεία κάθε δόσης (ποσό 
δόσης, ταυτότητα οφειλής και προθεσμία πληρωμής). 
Στον πίνακα αυτόν, το ποσό των δύο πρώτων δόσεων 
εμφανίζεται ενιαίο σαν να αποτελεί μία δόση και με 
προθεσμία πληρωμής την 30ή Οκτωβρίου 2020.
Τα ποσά των υπολοίπων τεσσάρων δόσεων εμφανίζο-
νται σε ξεχωριστούς υποπίνακες με όλες τις αναγκαίες 
επιμέρους πληροφορίες.
• Έως 30/10 η πρώτη και η δεύτερη από τις έξι 
δόσεις 
 Οι φορολογούμενοι των οποίων οι τελικές οφειλές ΕΝ-
ΦΙΑ δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί θα πρέπει να πε-
ριμένουν μέχρι να ολοκληρωθεί ο υπολογισμός όλων 
των εκπτώσεων που δικαιούνται ώστε να έχουν την 
ορθή εικόνα για τα ποσά που πρέπει να καταβάλουν. Ο 
χρόνος που απομένει είναι αρκετός, καθώς, όπως ήδη 
αναφέραμε, η προθεσμία εξόφλησης των δύο πρώτων 
δόσεων λήγει στις 30 Οκτωβρίου και μέχρι τότε η ΑΑΔΕ 
εκτιμάται ότι θα έχει προλάβει να οριστικοποιήσει τα 
τελικά ποσά των οφειλών τους και να διαμορφώσει 
την τελική μορφή των «δοσολογιών» τους. Και για 
τους φορολογούμενους αυτούς, όμως, υπάρχουν ήδη 
«δοσολογία» ΕΝΦΙΑ αναρτημένα στους λογαριασμούς 
τους στο TAXISnet στις εφαρμογές της «Προσωποποι-
ημένης πληροφόρησης» και του «Περιουσιολογίου». 
Τα «δοσολογία» αυτά, όμως, είναι προσωρινά διαμορ-
φωμένα.
Σε κάθε περίπτωση, η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ είναι δυνα-
τή σε έξι μηνιαίες δόσεις.
Για την πρώτη και τη δεύτερη δόση προβλέπεται χρο-
νικό περιθώριο έως τις 30 Οκτωβρίου 2020, για την 
τρίτη δόση έως τις 30 Νοεμβρίου 2020, για την τέταρ-
τη δόση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, για την πέμπτη 
μέχρι τις 29 Ιανουάριου 2021 και για την έκτη μέχρι τις 
26 Φεβρουαρίου 2021.
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Το πρώτο τρίμηνο του 2021 φτάνει στο τέλος του το πολυετές 
σίριαλ των εμποδίων της ανάπλασης της έκτασης του Μη-
τροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγ. Κοσμά, ώστε πλέον να 
οδηγηθούμε στη φάση της κατασκευής.
Το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο των 9 δις. ευρώ ξεπέρασε πριν 
από μία εβδομάδα άλλο ένα εμπόδιο, αυτό της προσφυγής 
στο Συμβούλιο της Επικράτειας της αποκλεισθείσας από τον 
διαγωνισμό του καζίνου, της Hard Rock International. To ΣτΕ 
απέρριψε την προσφυγή της κατά του διαγωνισμού της Επι-
τροπής Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων και άνοιξε τον δρόμο για 
την τελική φάση της παραχώρησης της άδειας. Υπενθυμίζεται 
ότι για να μεταβιβαστούν οι μετοχές της Ελληνικό ΑΕ στον 
επενδυτή, τη Lamda Development, θα πρέπει πρώτα να έχει 
ολοκληρωθεί η παραχώρηση του καζίνου.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις αρμοδίων που παρακολουθούν στε-
νά τις εξελίξεις γύρω από το project, το επόμενο βήμα είναι οι 
διάδικοι και η ΕΕΕΠ να λάβουν κι επίσημα καθαρογραμμένη 
την απόφαση του ΣτΕ. Κάτι που αναμένεται να συμβεί εντός 
διαστήματος δύο εβδομάδων.
Έπειτα, η Επιτροπή θα καλέσει την κοινοπραξία Mohegan - 
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τη μοναδική συμμετέχουσα στον διαγωνισμό του 
καζίνου, προκειμένου να αποσφραγιστεί η οικονομική προ-
σφορά και ακολούθως να αξιολογηθεί. Εφόσον αυτή εγκριθεί, 
τότε θα αναδειχθεί προσωρινός πλειοδότης.
Να σημειωθεί ότι η τεχνική προσφορά του σχήματος έχει αξιο-
λογηθεί θετικά, όπως αναφέρουν πληροφορίες.
Η ΕΕΕΠ στη συνέχεια θα ετοιμάσει τη σύμβαση με την κοινο-
πραξία και το κείμενό της θα σταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο 
για προσυμβατικό έλεγχο. 
Η διαδικασία 
Αφού υπογράφει από την Επιτροπή και τους επενδυτές, έπειτα 
θα πρέπει να πάει προς κύρωση στη Βουλή. Η ψήφισή της θα 
ανοίξει και τον δρόμο για τη μεταβίβαση των μετοχών της 
Ελληνικό ΑΕ στη Lamda Development.
Εκτός όμως από το θέμα του διαγωνισμού του καζίνου, το 
τελευταίο αναθεωρημένο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων 
του ΤΑΙΠΕΔ δείχνει την ύπαρξη κι άλλων εκκρεμοτήτων, που 
είναι οι εξής: 
-Η διανομή δικαιωμάτων πλήρους κυριότητας μεταξύ ελ-
ληνικού Δημοσίου και ΤΑΙΠΕΔ επί της έκτασης και σύσταση 
δικαιώματος επιφάνειας υπέρ ΤΑΙΠΕΔ

«Φρένο» στα moratoria πληρωμών δανείων, με το βλέμ-
μα σε μικρή παράταση του προγράμματος «Γέφυρα» και 
με «καμπανάκι» από τον SSM για λελογισμένη χρήση των 
προγραμμάτων αναστολής πληρωμών, ετοιμάζονται να 
βάλουν τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης.  
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, οι δύο πλευ-
ρές πρόκειται να προτείνουν στους δανειολήπτες να μην 
κάνουν χρήση της αναστολής πληρωμών για το τελευ-

-Η μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων από το ΤΑΙΠΕΔ 
στην Ελληνικόν ΑΕ
-Η κύρωση της σύμβασης εισφοράς των εμπράγματων δι-
καιωμάτων από το ΤΑΙΠΕΔ στην Ελληνικό ΑΕ από το ελληνικό 
Κοινοβούλιο
-Η εγγραφή των κοινών υπουργικών αποφάσεων χωροθέ-
τησης στο Κτηματολόγιο
-Το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής.
Ο χρόνος ολοκλήρωσης της κύρωσης των συμβάσεων του 
καζίνου και της εισφοράς των εμπράγματων δικαιωμάτων 
σε συνδυασμό με το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής 
προσδιορίζεται χρονικά στην καλύτερη των περιπτώσεων 
στο πρώτο τρίμηνο του νέου έτους.
Πέραν των προαναφερομένων, από το ΣτΕ αναμένονται κι 
άλλες αποφάσεις επί προσφυγών που έχουν γίνει εις βάρος 
υπουργικών αποφάσεων που αφορούν χωροθετήσεις στην 
έκταση. Πρόκειται για τέσσερις, εκ των οποίων σε τρεις προσ-
διορίστηκαν οι συζητήσεις, κατόπιν αναβολών, εντός του 
μήνα, ενώ για την άλλη αναμένεται απόφαση.
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ. Στο μεταξύ κανονικά συνεχίζονται οι κατεδα-
φίσεις των κτιριακών όγκων στην έκταση του Μητροπολιτι-
κου Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά.
Από τα τέλη Ιουνίου, οπότε και ξεκίνησαν οι εργασίες, οι 
μπουλντόζες έχουν ρίξει 100 κτιριακούς όγκους σε σύνολο 
970 και προχωρούν με βάση τις πράξεις κατεδάφισης που εκ-
δίδει σταδιακά και ομαδοποιημένες το υπουργείο Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων. Πηγές της Lamda Development αναφέρουν 
ότι οι συγκεκριμένες εργασίες θα εκτελούνται μέχρι την ολο-
κλήρωση της διαδικασίας της μεταβίβασης των μετοχών της 
Ελληνικό ΑΕ.

ταίο τρίμηνο του 2020 και αντ΄ αυτού να «κλειδώσουν» 
τη δυνατότητα πληρωμής του 50% της μηνιαίας δόσης 
του δανείου τους μέχρι και το τέλος Ιουνίου του 2021. 
Γενική κατεύθυνση είναι ότι η διαχείριση των δανείων 
που βρίσκονται σε αναστολή πληρωμών και που συ-
νολικά ανέρχονται σε 20 δις. ευρώ, θα γίνει εφεξής ανά 
περίπτωση δανειολήπτη. Παράλληλα, θα συνδυαστεί με 
μεγαλύτερη στροφή των δανειοληπτών στο πρόγραμμα 
«Γέφυρα», γεγονός που «φωτογραφίζει» την εκτίμηση 
των τραπεζών ότι η κυβέρνηση θα δώσει μικρή παράτα-
ση στο πρόγραμμα. 
Το ενδεχόμενο παράτασης του προγράμματος «Γέφυρα» 
είχε αφήσει ανοιχτό ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ, 
όταν απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Capital.gr είχε 
πει ότι το πρόγραμμα «Γέφυρα» έχει θετική ανταπόκριση 
και αν αυτή συνεχιστεί, θα εξεταστούν πάλι οι επιλογές για 
την ενίσχυσή του.  
Τα στοιχεία από το «Γέφυρα»
Οι πληροφορίες του Capital.gr για την μέχρι στιγμής 
πορεία του προγράμματος αναφέρουν ότι τα μοναδικά 
ΑΦΜ που έχουν υποβάλλει οριστικά την αίτησή τους 
ανέρχονται σε 114.546. Από αυτά, σε αναμονή άρσης 
απορρήτου συζύγου/εξαρτημένων μελών βρίσκονται 
29.157, άλλα 20.318 μοναδικά ΑΦΜ βρίσκονται σε ανα-
μονή ανάκτησης στοιχείων κορονόπληκτων, 56.209 ΑΦΜ 
βρίσκονται σε αναμονή ανάκτησης στοιχείων πιστωτών, 
3.011 σε αναμονή αντιστοίχισης κύριας κατοικίας, ενώ 
2.025 μοναδικά ΑΦΜ έχουν κριθεί με οφειλές επιδεκτικές 
προς επιδότηση.   
Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα «Γέφυρα» μπορούν να 
ενταχθούν εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που έλαβαν 
οικονομική ενίσχυση ή μειώθηκε το εισόδημά τους, μι-
σθωτοί σε αναστολή πληρωμών, άνεργοι που έχουν πά-
ρει το έκτακτο επίδομα ανεργίας, ελεύθεροι επαγγελματίες 
και ατομικές επιχειρήσεις που έλαβαν οικονομική ενίσχυ-
ση ή μειώθηκαν τα έσοδά τους, εταίροι προσωπικών ή 
κεφαλαιουχικών εταιρειών των οποίων η λειτουργία έχει 
ανασταλεί υποχρεωτικά ή και έχουν λάβει ενίσχυση, δι-
καιούχοι της επιστρεπτέας προκαταβολής και του μηχανι-
σμού «Συν-εργασία», καθώς και όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων 
έλαβαν μειωμένο μίσθωμα. 


