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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕ
ΤΕΥΧΟΣ 2032 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1,3,4,5,6 και 7
Κ. Χατζηδάκης: Από τις 30 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για το Εξοι-
κονομώ - Προδημοσίευση του οδηγού του προγράμματος   
Σελ 1 και 8 
Προσωρινός ανάδοχος για το καζίνο του Ελληνικού η Mohegan. 
Άδ.Γεωργιάδης: «Όλα προχώρησαν όπως τα είπαμε»
Σελ 9 
Κυρ. Μητσοτάκης στην εκδήλωση Elevate Greece:  Η ελλη-
νική πολιτεία αγκαλιάζει και στηρίζει το οικοσύστημα των 
νεοφυών επιχειρήσεων
Σελ 10 
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις εγγραφής και η προθεσμία αιτή-
σεων στην πλατφόρμα elevategreece.gov.gr. Ετοιμάζεται νέο 
χρηματοδοτικό προϊόν «μαλακής χρηματοδότησης»
Σελ 11  
Επενδύσεις ύψους 200 εκατ. ευρώ από τη ΔΕΠΑ στο διάστημα 
2020 - 2024   
Σελ 12 και 13
Κώστας Φραγκογιάννης: Η Ελλάδα καταρτίζει ένα πλάνο 
δράσεων για τη Γερμανία με στόχο νέες επενδύσεις
Σελ 13 
Κτήμα Τατοΐου: Σύσκεψη υπό την Λίνα Μενδώνη για την πο-
ρεία των έργων αποκατάστασης
Σελ 14 
Έργα άνω των 500 εκατ. στο νέο δεκαετές πρόγραμμα ανά-
πτυξης του ΔΕΣΦΑ
Σελ 15 
Βρυξέλλες: Μεταναστευτικό, τουρκικές προκλήσεις, πανδη-
μία και κλιματική αλλαγή στο επίκεντρο της συζήτησης της 
Γερμανίδας Καγκελαρίου Α. Μέρκελ και του προέδρου της 
Επιτροπής των Περιφερειών Α.Τζιτζικώστα
Σελ 16 
Τ. Θεοδωρικάκος: Μεταρρύθμιση του ΑΣΕΠ με διάλογο και 
συναίνεση. Διαδοχικές συναντήσεις με προεδρεία ΑΣΕΠ και 
ΑΔΕΔΥ
Σελ 17,18,19 και 20 
Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον νέο Πτωχευτι-
κό Κώδικα, τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή «δεύτερης 
ευκαιρίας»   
Σελ.22
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ecoslight : Online ερωτηματολόγιο 
Σελ 23
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνο-
δικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών για τη 
θαλάσσια οικονομία
Σελ 3 
Προσεχώς
Σελ 24,25
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου
Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Στις 30 Νοεμβρίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το «Εξοικονο-
μώ-Αυτονομώ», με προϋπολογισμό ύψους 850 εκατ. ευρώ και 
ποσοστά επιχορήγησης των επενδύσεων για την εξοικονόμηση 
ενέργειας που φθάνουν σε ορισμένες περιοχές της χώρας ακόμη 
και στο 95%.
Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε χθες - 
σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ στην προδημοσίευση του Οδηγού 
του Προγράμματος προκειμένου να διευκολύνει τους ενδιαφερό-
μενους ιδιοκτήτες κατοικιών να προετοιμάσουν την αίτησή τους. 
Σημειώνεται πως το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει απλούστερη 
διαδικασία υπαγωγής για πολυκατοικίες αλλά και διευρυμένες 
σε σχέση με το παρελθόν προϋποθέσεις υπαγωγής, ως προς το 
εισόδημα και την ενεργειακή κατηγορία στην οποία κατατάσσεται 
το κτίριο.
O υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Xατζηδάκης 
δήλωσε σχετικά ότι «η προδημοσίευση του οδηγού του «Εξοι-
κονομώ-Αυτονομώ» σήμερα δείχνει ότι μπαίνουμε στην γραμμή 
της αφετηρίας για την ενεργοποίηση του μεγαλύτερου προγράμ-
ματος ενεργειακής εξοικονόμησης που είχαμε ποτέ. Το γνωστό σε 
όλους «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», το δημοφιλέστερο πρόγραμμα 
του ΕΣΠΑ που ξεκινήσαμε με τον Κωστή Μουσουρούλη το 2009, 
μετατρέπεται σε «Εξοικονομώ-Αυτονομώ». Απαντά στην αυξη-
μένη έμφαση σε θέματα ενεργειακής εξοικονόμησης που δίνεται 
πλέον τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Βασικές δια-
φορές με τα παλιά «Εξοικονομώ» είναι:

-Η πολύ υψηλότερη χρηματοδότηση των 850 εκατ. ευρώ (υπεν-
θυμίζω ότι όλα τα προγράμματα που «έτρεξαν» από το 2011 και 
μετά είχαν συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των 1,3 δισ. ευρώ)
-Το πολύ μεγαλύτερο ποσοστό επιδοτήσεων που φτάνει ακόμα 
και το 85% (95% στις λιγνιτικές περιοχές - ρήτρα δίκαιης μετά-
βασης), και συνδέεται για πρώτη φορά με την εκτιμώμενη ετήσια 
εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας.
-Η παράμετρος της ενεργειακής αυτονομίας, με εγκατάσταση 
«έξυπνων» συστημάτων και παρεμβάσεις για παραγωγή και 
αποθήκευση ενέργειας. 
Το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» θα ακολουθήσουν ακόμα μεγαλύ-
τερα προγράμματα εξοικονόμησης από το επόμενο έτος και μετά. 
Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν υπαχθούν στο τρέχον πρόγραμμα θα 
έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στους επόμενους κύκλους 
μαζί με άλλους ενδιαφερομένους, με νέες αιτήσεις. Είναι ενδεικτικό 
ότι μόνο οι πόροι που εκτιμάται ότι θα προέλθουν από το Ταμείο 
Ανάκαμψης για προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας έως και 
το 2023 θα ανέλθουν σε 3 δισεκατομμύρια ευρώ ! Και στο ποσό 
αυτό θα πρέπει να προστεθούν και κεφάλαια από το νέο ΕΣΠΑ 
2021-2027 που θα διασφαλίσουν ότι τα επόμενα χρόνια θα κά-
νουμε ένα πραγματικό άλμα στην ενεργειακή εξοικονόμηση, μια 
πράσινη πολιτική με σημαντικά οφέλη για τα νοικοκυριά, τις επι-
χειρήσεις και τον κατασκευαστικό κλάδο». 
Αναλυτικά στις σελ 3,4,5,6, και 7 

Δεκτή έκανε την οικονομική πρόταση της κοινοπραξίας 
Mohegan Gaming & Entertainment (MGE)- ΓΕΚΤΕΡΝΑ η Επι-
τροπή Παιγνίων, ως αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού για 
την παραχώρηση άδειας λειτουργίας του καζίνο του Ελληνικού, 
όπως αναφέρει το ΑΠΕ. «Όλα προχώρησαν όπως τα είπαμε και 
με εξαιρετικό τίμημα για το Ελληνικό Δημόσιο» δήλωσε ο Άδω-
νις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στο twitter.
Ειδικότερα σε ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρονται τα εξής:
«Ανακοινώνεται ότι με την με αριθμό 517/2/13.10.2020 ομό-
φωνη απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.: 
1. Επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του 
Διεθνούς Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Παραχώρηση 
Άδειας λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσμα-
τος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού-Α-
γίου Κοσμά που αφορούν στα αποτελέσματα του σταδίου 

αξιολόγησης του Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» του Δια-
γωνιζομένου INSPIRE Athens (Ένωση Προσώπων). 
2. H ως άνω Ένωση Προσώπων αναδείχθηκε Προσωρινός 
Ανάδοχος. 
Η εν λόγω απόφαση, μαζί με τα πρακτικά της Επιτροπής Διε-
νέργειας του Διαγωνισμού, κοινοποιήθηκαν στον Προσωρινό 
Ανάδοχο».
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης 
στο λογαριασμό του στο twitter ανέφερε:
«Επισήμως προσωρινός ανάδοχος της Άδειας για το Καζίνο στο 
Ελληνικό ανακηρύχθηκε πριν λίγο η Κοινοπραξία Mohegan/
ΓΕΚ-Τέρνα! Όλα προχώρησαν όπως τα είπαμε και με εξαιρετικό 
τίμημα για το Ελληνικό Δημόσιο, 5 φορές μεγαλύτερο από το 
ελάχιστο τίμημα. Προχωράμε!» 
Αναλυτικά στις σελ 8 

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΑΠΟ ΤΙΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 
Προδημοσίευση του οδηγού του προγράμματος  

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Η MOHEGAN
Άδ.Γεωργιάδης: «Όλα προχώρησαν όπως τα είπαμε»
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2Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής:  http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

•   Ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται τις 16 Οκτωβρίου 2020, 
το 7ο διεθνές συνέδριο για την Πολιτική Προστασία και τις νέες 
Τεχνολογίες “SafeGreece 2020”.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

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 - 4 Νοεμβρίου 2020

8ο Διεθνές Συνέδριο Μικρο/Νανοεπι-
στημών και Νανοτεχνολογίας Micro 
& Nano 2020-Patras-Greece (8th 
International Conference on Micro/
Nanosciences & Nanotechnologies)
ΠΑΤΡΑ

Υπό την αιγίδα της Επιστημονικής Εταιρί-
ας MICRO&NANO

Τις Ημέρες Καινοτομίας, διοργανώνουν -για τρίτη χρονιά- το 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και το Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλίας, από τις 4 έως τις 6 Νοεμβρίου 2020. 
Ομάδες φοιτητών εκπαιδεύονται στην ανάπτυξη καινοτόμων 
ιδεών στον τομέα της υγείας και στη συνέχεια διαγωνίζονται 
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Οι Έλληνες φοιτητές θα σχημα-
τίσουν ομάδες, θα μελετήσουν και θα διαγωνιστούν με την 
καθοδήγηση πανεπιστημιακών καθηγητών και ειδικών συμ-
βούλων.
Συγκεκριμένα, η διαδικασία υλοποιείται σε τέσσερα βήματα:
1. Οι φοιτητές εγγράφονται στις σχετικές πλατφόρμες με την 
καθοδήγηση των καθηγητών τους.
2. Δημιουργούν ομάδες, επιλέγουν προκλήσεις και μελετούν 
το εκπαιδευτικό υλικό που τους παρέχεται online.
3. Συνεργάζονται στενά με καθηγητές και ειδικούς συμβού-
λους για να φέρουν εις πέρας την πρόκληση που έχουν ανα-
λάβει.
4. Οι ομάδες παρουσιάζουν τις ιδέες τους και διαγωνίζονται 
μεταξύ τους.

Οι Ημέρες Καινοτομίας (i-Days) –όπως τονίζεται σε ανακοίνω-
ση- προωθούν την καινοτομία στην υγεία, μέσω της ενεργούς 
συμμετοχής και εκπαίδευσης φοιτητών από ακαδημαϊκά 
ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη. Από τις 25 Σεπτεμβρίου έως και 
τις 25 Νοεμβρίου συνεργάτες από 6 EIT Health Co-Location 
Centers και 13 RIS Hubs, θα φιλοξενήσουν τις δικές τους i-Days 
σε 34 τοποθεσίες σε όλη την Ευρώπη, διαδικτυακά ή /και με 
φυσική παρουσία.
Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που συμμετέχουν 
στις Ημέρες Καινοτομίας, μέσω του Πανεπιστημίου τους (του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Ελλάδα), λαμβάνουν μια ει-
σαγωγή στα πρακτικά εργαλεία καινοτομίας (Design Thinking 
κ.α.) και εργάζονται σε πολυεπιστημονικές ομάδες για να αντι-
μετωπίσουν πραγματικές προκλήσεις για την υγεία που έχουν 
τεθεί από το EIT Health σε τοπικούς οργανισμούς (όπως πα-
νεπιστήμια και μονάδες υγείας) και ιδιωτικές εταιρείες. Ειδικά 
στην Ελλάδα, οι φοιτητές θα εργαστούν στα παρακάτω πεδία:
• Ψυχική υγεία
• Υγεία στον χώρο εργασίας (EIT Health Focus Area)
• Μετασχηματισμός Υγείας (EIT Health Focus Area)
• Αλλαγή συμπεριφοράς για υγεία και ποιότητα ζωής (EIT 
Health Focus Area)
• Διατροφή και παχυσαρκία
• Υγεία και Περιβάλλον (Δυνατότητα συνεργασίας με το EIT 
Climate KIC)
• Αξιοποίηση της δύναμης των δεδομένων του πραγματικού 
κόσμου (EIT Health Focus Area)
• Διαχείριση μολυσματικών ασθενειών σε όλη την Ευρώπη.

Την τελευταία μέρα, οι ομάδες των φοιτητών θα παρουσι-
άσουν τις ιδέες τους και θα κριθούν από μια ομάδα εμπειρο-
γνωμόνων, οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν τυποποιημένα 
κριτήρια βαθμολόγησης για την απονομή βραβείων στις 
καλύτερες ομάδες. Οι νικήτριες ομάδες των τοπικών i-Days θα 
προσκληθούν έπειτα στον πανευρωπαϊκό τελικό, όπου θα συ-
ναντηθούν με φοιτητές από άλλα πανεπιστήμια. Οι ομάδες που 
θα κερδίσουν θα λάβουν πόρους για να αναπτύξουν τις ιδέες 
τους, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες φοιτητές θα γίνουν μέλη του 
δικτύου αποφοίτων του EIT Health, αποκτώντας πρόσβαση 
σε νέες ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
Σημειώνεται ότι η γλώσσα εργασίας της πρωτοβουλίας είναι 
τα αγγλικά.
Πληροφορίες: www.ekt.gr

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ   

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

press@central.tee.gr

To Newsletter ΤΕΕ δεν θα κυκλοφορήσει την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020 λόγω 
πανελλαδικής απεργίας της ΑΔΕΔΥ.
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Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη 
ανακοίνωση:
Στην τελική ευθεία εισέρχεται το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», το οποίο θα ξεκινήσει 
επίσημα στις 30 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα  υποβολής αιτήσεων 
ανά Περιφέρεια:

Περιφέρεια    Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Κρήτης, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου  30.11.2020
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  02.12.2020
Δυτικής Μακεδονίας   04.12.2020
Κεντρικής Μακεδονίας   07.12.2020
Θεσσαλίας    09.12.2020
Ηπείρου, Ιονίων Νήσων   11.12.2020
Αττικής    14.12.2020
Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου   16.12.2020
Δυτικής Ελλάδας   18.12.2020

Πολυκατοικίες   11.01.2021

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναρτά σήμερα στην ιστοσελίδα του (www.ypeka.
gr) τα βασικά σημεία του Οδηγού του προγράμματος, ενόψει της έκδοσης της Κοινής Υπουργι-
κής Απόφασης για την προκήρυξη του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ που θα εκδοθεί το αμέσως 
επόμενο διάστημα.
Στόχος είναι να δοθεί επαρκής χρόνος όχι μόνο στους ενδιαφερόμενους πολίτες, αλλά και σε 
όλους τους εμπλεκόμενους, να ετοιμάσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της 
αίτησής τους σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προαναφέρθηκε να εξοικειωθούν με τις 
αλλαγές που επέρχονται σε σχέση με τα προηγούμενα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον». Στο πλαίσιο 
αυτό, την προσεχή Τρίτη 20 Οκτωβρίου θα αρχίσει να λειτουργεί helpdesk με γραμμές τηλε-
φωνικής εξυπηρέτησης για  την καλύτερη προετοιμασία του κοινού.
Υπενθυμίζεται ότι το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» θα έχει προϋπολογισμό 850 εκατ. ευρώ και θα 
παραμείνει «ανοιχτό» μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων ανά περιφέρεια. Ο προϋπο-
λογισμός του προγράμματος περιλαμβάνει πόρους επιχορήγησης ύψους € 803 εκατ. (κατα-
νεμημένους ανά περιφέρεια σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί) και πόρους από το υφι-
στάμενο Ταμείο  του προγράμματος Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ για την εξυπηρέτηση δανείων.

Περιφέρεια   Προϋπολογισμός Επιχορήγησης
   (€ εκατ.)
Κρήτης   31.0
Β. Αιγαίου   12.0
Ν. Αιγαίου   27.0
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 74.0
Δυτικής Μακεδονίας  73.5
Κεντρικής Μακεδονίας  130.0
Θεσσαλίας   84.0
Ηπείρου   65.0
Ιονίων Νήσων  10.0
Αττικής   160.0
Στερεάς Ελλάδας  31.5
Πελοποννήσου  48.0
Δυτικής Ελλάδας  57.0

O υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Xατζηδάκης δήλωσε σχετικά:
 «Η προδημοσίευση του οδηγού του «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» σήμερα δείχνει ότι μπαίνουμε 
στην γραμμή της αφετηρίας για την ενεργοποίηση του μεγαλύτερου προγράμματος ενεργει-
ακής εξοικονόμησης που είχαμε ποτέ.Το γνωστό σε όλους «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», το δη-
μοφιλέστερο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που ξεκινήσαμε με τον Κωστή Μουσουρούλη το 2009, 
μετατρέπεται σε «Εξοικονομώ-Αυτονομώ».Απαντά στην αυξημένη έμφαση σε θέματα ενεργει-
ακής εξοικονόμησης που δίνεται πλέον τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Βασικές 
διαφορές με τα παλιά «Εξοικονομώ» είναι:

-Η πολύ υψηλότερη χρηματοδότηση των 850 εκατ. ευρώ (υπενθυμίζω ότι όλα τα προγράμ-
ματα που «έτρεξαν» από το 2011 και μετά είχαν συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των 1,3 
δις. ευρώ)
-Το πολύ μεγαλύτερο ποσοστό επιδοτήσεων που φτάνει ακόμα και το 85% (95% στις λιγνιτικές 
περιοχές – ρήτρα δίκαιης μετάβασης), και συνδέεται για πρώτη φορά με την εκτιμώμενη ετή-
σια εξοικονόμηση  πρωτογενούς ενέργειας.
-Η παράμετρος της ενεργειακής αυτονομίας, με εγκατάσταση «έξυπνων» συστημάτων και πα-
ρεμβάσεις για παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας. 
Το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» θα ακολουθήσουν ακόμα μεγαλύτερα προγράμματα εξοικονό-
μησης από το επόμενο έτος και μετά. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν υπαχθούν στο τρέχον πρό-
γραμμα θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στους επόμενους κύκλους μαζί με άλλους 
ενδιαφερομένους, με νέες αιτήσεις. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο οι πόροι που εκτιμάται ότι θα 
προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης για προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας έως και το 
2023 θα ανέλθουν σε 3 δισεκατομμύρια ευρώ !Και στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθούν και 
κεφάλαια από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027που θα διασφαλίσουν ότι τα επόμενα χρόνια θα κάνουμε 
ένα πραγματικό άλμα στην ενεργειακή εξοικονόμηση, μια πράσινη πολιτική με σημαντικά οφέ-
λη για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τον κατασκευαστικό κλάδο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η ενεργειακή κατα-
νάλωση που σχετίζεται με τα κτίρια στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 42% της συνολικής τελικής 
κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα, ενώ οι κατοικίες αποτελούν έναν από τους πλέον σημα-
ντικούς καταναλωτές ενέργειας στη χώρακαθώς αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του 
κτιριακού αποθέματος (79,1%). Το 83,82% των κτιρίων που έχουν κατασκευαστεί πριν το έτος 
1980 έχουν πολύ χαμηλή ενεργειακή αποδοτικότητα (κτίρια κατηγορίας Η), με τα πιο ενεργο-
βόρακτίρια κατοικιών να είναι οι μονοκατοικίες. 

Αναφορικά με την ενεργειακή κατηγορία των κατοικιών, το μεγαλύτερο ποσοστό (66,83%) 
κατατάσσεται στις κατηγορίες Ε-Η, το 26,81% στις κατηγορίες Γ-Δ και μόλις το 6,36% στις 
κατηγορίες Α-Β. Είναι επομένως σαφές ότι υπάρχουν τεράστια περιθώρια βελτίωσης της ενερ-
γειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος στη χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, το «Εξοικονο-
μώ-Αυτονομώ» (και τα προγράμματα που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια) αποτελούν 
κεντρικό εργαλείο για την επίτευξη του στόχου του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το 
Κλίμα (ΕΣΕΚ) για ενεργειακή αναβάθμιση τουλάχιστον 60.000 κατοικιών τον χρόνο για την 
επόμενη δεκαετία.

Συμβάλλοντας, λοιπόν, στην υλοποίηση του ΕΣΕΚ το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» δρομολογείται 
με προσαρμογή και βελτίωση του υφιστάμενου χρηματοδοτικού μοντέλου, αποσκοπώντας 
στην μεγιστοποίηση των ωφελειών μέσω της αύξησης των πολιτών που μπορούν να λάβουν 
μέρος, καθώς και της απλοποίησης της πιστοποίησης των παρεμβάσεων. Έτσι, το νέο πρό-
γραμμα θα προσφέρει υψηλά οικονομικά και λειτουργικά οφέλη προς τα ελληνικά νοικοκυριά 
με ταυτόχρονη κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών.

ΥΠΕΝ: ΣΤΙΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ»
Προδημοσίευση των βασικών σημείων του οδηγού για καλύτερη προετοιμασία όλων των εμπλεκομένων



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

4

Tα κυριότερα χαρακτηριστικά/αλλαγές του «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» σε σχέση με το προηγούμενο 
πρόγραμμα σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του ΥΠΕΝ είναι τα εξής: 
Νέα κριτήρια επιλεξιμότητας κατοικιών (ενεργειακή κατηγορία)
Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:
• Υφίσταται νόμιμα. 
• Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
• Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία. 
• Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότε-
ρη ή ίση της Γ (από Δ που ήταν στους προηγούμενους κύκλους). 
Κίνητρα Προγράμματος (ΝΕΟΣ Μέγιστος προϋπολογισμός  παρεμβάσεων, νέες 
αμοιβές για Πιστοποιητικά Ενεργειακής Επιθεώρησης, μελέτες, κλπ)
Τα κίνητρα του προγράμματος αφορούν:
Α. Επιχορήγηση του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων των επιλέξιμων ακινήτων σε ποσο-
στό έως 85% και 95% για τις λιγνιτικές περιοχές
Σημειώνεται ότι ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση Ωφελούμενου δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το γινόμενο του 1,2 € επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης  πρωτο-
γενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α  ́Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Ο εν λόγω 
περιορισμός θα ελέγχεται εκ νέου κατά την υποβολή του Β  ́Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, με 
βάση την πραγματικά επιτευχθείσα εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (kWh). 
Β.  Δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου 100%, στη βάση σχετικού αιτήματος του 
Ωφελούμενου για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής
Γ.  Επιπρόσθετα, επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα σε ποσοστό 100% της δαπάνης, υπό την προϋ-
πόθεση υπαγωγής της αίτησης σε:
• Το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων
• Η αμοιβή του συμβούλου έργου σχετικά με την υποβολή της αίτησης, την παρακολούθηση της 
υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου, συμπεριλαμ-
βανομένης της προσκόμισης των δικαιολογητικών έως την τελική εκταμίευση,
• Η αμοιβή για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών (στα πλαίσια έκδοσης αδει-
ών/εγκρίσεων) που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση παρεμβάσεων (όπως 
για παράδειγμα αμοιβή για έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, αμοιβή για  μελέτη εσωτερι-
κής εγκατάστασης φυσικού αερίου),
• Για πολυκατοικίες τύπου Α/Β, η αμοιβή για την επιθεώρηση και την έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου 
ανελκυστήρα από αναγνωρισμένο φορέα, όπως υλοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
μέχρι ποσού των 250 €.
Συνοπτικά οι ανώτατες τιμές έχουν ως εξής:
Πίνακας: Ανώτατες τιμές επιλέξιμων δαπανών ανά τύπο κατοικίας/αίτησης (€)

•  Όλες οι ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από το άθροισμα του ανώτατου προϋπο-
λογισμού επιλέξιμων παρεμβάσεων και του ανώτατου προϋπολογισμού λοιπών δαπανών, συμπερι-
λαμβανομένου Φ.Π.Α., και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει:
- τα 50.000 € για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε  πολυκα-
τοικία τύπου Α,
- τα 80.000 € για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β.
Νέα ποσοστά επιχορήγησης και 3 νέες ειδικές προσαυξήσεις
Προβλέπεται βασικό ποσοστό επιχορήγησης65% και επί του βασικού ποσοστού προβλέπονται οι 
κάτωθι προσαυξήσεις:
- Επί του βασικού ποσοστού επιχορήγησης προστίθεται επιπλέον  σε όλους ειδική προσαύξηση 10% 
λόγωτων δυσμενών επιπτώσεων στα νοικοκυριά και την οικονομία από την πανδημία COVID – 19.
- Σε κτίρια ενεργειακής κατηγορίας Η και Ζ (μονοκατοικίες, μεμονωμένα διαμερίσματα, πολυκατοικίες 
Τύπου Α), εφόσον επιτευχθεί αναβάθμιση σε τουλάχιστον Β’ ενεργειακή κατηγορία, προστίθεται ενερ-
γειακό premium +10%.
-Eιδικά για τους κάτωθι δήμους, οι οποίοι ανήκουν σε λιγνιτικές περιοχές, το βασικό ποσοστό επιχορή-
γησης προσαυξάνεται κατά 10%% (ρήτρα δίκαιης μετάβασης):
Πίνακας:   Δήμοι σε απολιγνιτοποίηση
Π.Ε. Κοζάνης: Δήμος Κοζάνης, Δήμος Βοΐου, Δήμος Βελβεντού, Δήμος Εορδαίας, Δήμος Σερβίων
Π.Ε.Φλώρινας: Δήμος Φλώρινας, Δήμος Αμυνταίου, Δήμος Πρεσπών
Π.Ε. Αρκαδίας: Δήμος Μεγαλόπολης, ΔήμοςΓορτυνίας  

Καταλήγοντας έτσι σε μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης 85% και 95% για τις λιγνιτικές 
περιοχές
Πίνακας: Επιχορήγηση μεμονωμένου διαμερίσματος και μονοκατοικίας 

* Στο βασικό ποσοστό επιχορήγησης προστίθεται ποσοστό 10% για τους λιγνιτικούς δήμους του 
πίνακα 2.2.2

Αποδέσμευση των αιτήσεων πολυκατοικίας από την εισοδηματική κατηγορία
Για αιτήσεις πολυκατοικίας, το ποσοστό επιχορήγησης είναι ανεξάρτητο από το εισόδημα των ιδιοκτη-
τών των διαμερισμάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, και ορίζεται ως εξής: 
Πίνακας: Επιχορήγηση Πολυκατοικίας Τύπου Α – Β

* Στο βασικό ποσοστό επιχορήγησης προστίθεται ποσοστό 10% 
για τους λιγνιτικούς δήμους του πίνακα 2.2.

ΥΠΕΝ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ»
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Δημιουργία νέας επιλογής αίτησης πολυκατοικίας “τύπου Β” μόνο για κοι-
νόχρηστες παρεμβάσεις

Στο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ» υπάρχουν πλέον τριών ειδών αιτήσεις. Μια για μεμο-
νωμένα διαμερίσματα ή μονοκατοικίες και δύο για πολυκατοικίες. 
1. Αίτηση Μεμονωμένου Διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας,
2. Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Α:
Αφορά αίτηση πολυκατοικίας που υποβάλλεται από τον εκπρόσωπό της και συνδέεται με 
επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν κοινόχρηστες και 
μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις αναβάθμισης αυτών.
3. ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ» Αίτηση Πολυκατοικίας Τύπου Β 
(Κοινόχρηστες Παρεμβάσεις):
Αφορά αίτηση πολυκατοικίας που υποβάλλεται από τον εκπρόσωπό της και περιλαμβά-
νει μόνο αυτοτελείς παρεμβάσεις εξοικονόμησης - αυτονόμησης ενέργειας των κοινόχρη-
στων χώρων πολυκατοικίας, χωρίς, δηλαδή να συμπεριλαμβάνονται παρεμβάσεις στα 
διαμερίσματα.

Αλλαγή στις προϋποθέσεις υποβολής
Πλέον σε ένα ΑΦΜ θα επιτρέπονται περισσότερες της μίας υποβολές για διαφορετικές 
κατοικίες.

Προσθήκη νέας συνιστώσας  «λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης – αυτο-
νόμησης ενέργειας»

Οι νέες Επιλέξιμες κατηγορίες παρεμβάσεων αφορούν:
• Παρεμβάσεις Ενεργειακής αυτονομίας (Συστήματα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ -επι-
λέξιμη παρέμβαση αποτελεί η εγκατάσταση Φ/Β σταθμού μόνο  για την κάλυψη της ζή-
τησης (netmetering) και εφόσον η κατοικία αναβαθμίζεται, με τις κύριες παρεμβάσεις 
εξοικονόμησης ενέργειας, σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β+,
• Συστήματα αποθήκευσης (μόνο ως συμπληρωματική παρέμβαση στην εγκατάσταση 
νέου  Φωτοβολταϊκού σταθμού ) 
• Υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
• Παρεμβάσεις Έξυπνων Συστημάτων (SmartHome) 
• Καθώς και Λοιπές Επιλέξιμες Κοινόχρηστες Παρεμβάσεις (Πολυκατοικίες)
1. Αναβάθμιση ανελκυστήρα
2. Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού

Πίνακας επιλεξιμότητας παρεμβάσεων ανά τύπο κατοικίας-αίτησης

ΥΠΕΝ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ»
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Περιορισμοί:
(1) Αφορά επιλέξιμες κατοικίες/διαμερίσματα προστατευόμενα ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας, όπως διατηρητέα 
και εντός παραδοσιακών οικισμών κτίρια, στο βαθμό που η συμμόρφωση προς ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θα αλλοίωνε κατά τρόπο μη αποδεκτό το χαρα-
κτήρα ή την εμφάνισή τους. Στην περίπτωση αυτή ο Ενεργειακός Επιθεωρητής θα πρέπει στο Έντυπο Καταγραφής παρεμβάσεων (Παρ. VI) να δηλώνει το συνολικό U του κουφώματος 
που επιτεύχθηκε με το υλικό που τοποθετήθηκε.
(2) Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως συντελεστή θερμοπερατότηταςU. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεμβάσεων επιλέγεται κατηγορία UI. 
(3)  Συμπληρωματικές παρεμβάσεις  (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφώματος  ή μόνο υαλοπινάκων)
(4) Παρέμβαση μη επιλέξιμη ως κοινόχρηστη (για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Α, Β) 
(5) Συμπληρωματικές παρεμβάσεις  (επιλογή υποχρεωτικά σε συνδυασμό με αντικατάσταση κουφωμάτων)
(6) Ειδικά για αιτήσεις πολυκατοικίας τύπου Β επιλέξιμες παρεμβάσεις θεωρούνται μόνον οι περιπτώσεις θερμομόνωσης του δώματος/στέγης και της πιλοτής.
(7) Ανώτατο όριο δαπάνης ανεξαρτήτως ισχύος. Για την καταχώρηση στον πίνακα παρεμβάσεων επιλέγεται στο Πληροφοριακό Σύστημα κατηγορία ισχύος Ι
(8) Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας τύπου Α, δεν επιτρέπεται οι δαπάνες να αφορούν ταυτόχρονα κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις
(9) Επιλέξιμη παρέμβαση μόνον όταν υφίσταται τζάκι ανοιχτού θαλάμου καύσης, το οποίο μετατρέπεται σε ενεργειακό. Μη επιλέξιμη παρέμβαση στις Περιφερειακές ενότητες : ΒΟΡΕΙ-
ΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ και ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ και  ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
(10) Με μέγιστο την τοποθέτηση 3 εξωτερικών μονάδων. 
(11) Παρέμβαση μη επιλέξιμη σε αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β
(12) Δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός της παρέμβασης 4.Γ με τις 4.Α και 4.Β
(13) Η παρέμβαση είναι επιλέξιμη,  εφόσον η κατοικία αναβαθμίζεται με τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (κατηγορίες 1 έως 4) στην ενεργειακή κατηγορία Β+ (για κτίρια 
αρχικής κατάταξης Η έως και Δ) ή Α (για  κτίρια αρχικής κατάταξης Γ), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού σταθμού.
(14) Επιλέξιμη παρέμβαση μόνον όταν περιλαμβάνονται στην πρόταση και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας των κατηγοριών 1 έως 4
(15) Παρέμβαση επιλέξιμη μόνον για αίτηση Μονοκατοικίας/μεμονωμένου διαμερίσματος
(16) Επιλέξιμη παρέμβαση  μόνον σε συνδυασμό με Φωτοβολταϊκό σύστημα. Επιλέγεται κατηγορία Ι.
(17) Στην περίπτωση αυτή ο Ενεργειακός Επιθεωρητής θα πρέπει στο Έντυπο Καταγραφής παρεμβάσεων (Παρ. VI) να δηλώνει  την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται.
(18) Έξυπνα συστήματα διαχείρισης του συστήματος θέρμανσης που τοποθετούνται στα πλαίσια της παρούσας παρέμβασης, δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα επιλέξιμα και στην 
υποκατηγορία 3.Α
 
Αλλαγή του Ενεργειακού στόχου του Προγράμματος
Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο αίτησης, ως εξής: 
• Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ.
• Για αιτήσεις πολυκατοικιών τύπου Α, αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ.
• Για αιτήσεις πολυκατοικιών τύπου Β, δεν τίθεται ελάχιστος ενεργειακός στόχος.

Κάλυψη της επιλεξιμότητας με φωτογραφικό υλικό
Επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση του ΠΕΑ της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης (που αποτελεί την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των 
σχετικών δαπανών). Μέρος των παρεμβάσεων δύναται να πραγματοποιηθεί και πριν από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, με αποκλειστική ευθύνη του Ωφελούμενου και αφού 
πρώτα ο Ωφελούμενος έχει μεριμνήσει να φωτογραφίσει την περιοχή της παρέμβασης καθώς θα ζητείται η αντιπαραβολή φωτογραφιών πριν και μετά τις παρεμβάσεις.

Περιορισμοί στους Ενεργειακούς Επιθεωρητές του Α’ & Β’ ΠΕΑ
Με στόχο τη διασφάλιση της επίτευξης του ενεργειακού στόχου, ο ενεργειακός επιθεωρητής που θα διενεργήσει την δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση μετά την υλοποίηση των παρεμ-
βάσεων (Β’ ΠΕΑ), θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά διαφορετικός από τον ενεργειακό επιθεωρητή που διενέργησε την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση (Α’ ΠΕΑ).

ΥΠΕΝ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ»
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Διαδικασία υποβολής αίτησης

1. Μονοκατοικίες/Μεμονωμένα Διαμερίσματα
Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα πρέπει αρχικά να ελέγξει 
εάν είναι «επιλέξιμος Ωφελούμενος» βάσει των εισοδηματικών κριτηρίων και εάν η ιδιοκτησία 
του μπορεί να θεωρηθεί «επιλέξιμη κατοικία». 
Στη συνέχεια απευθύνεται σε ενεργειακό επιθεωρητή για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενερ-
γειακής Απόδοσης καθώς και για την συμπλήρωση του Εντύπου Πρότασης Παρεμβάσεων.
Ο αιτών εφόσον συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλει ηλεκτρονικά την 
αίτησή του στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος 
την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος που αφορά την περιφέρεια του ακινήτου για το 
οποίο ο αιτών ζητά την επιχορήγηση, επιλέγοντας εάν επιθυμεί, τη χορήγηση δανείου και από 
ποιον χρηματοπιστωτικό οργανισμό θα γίνει αυτό.
Επισημαίνεται ότι για να προβεί στην αίτηση ο αιτών θα πρέπει:
• Να έχει ολοκληρωθεί η υποβολή και εκκαθάριση δήλωσης για το φορολογικό έτος 2019. 
• Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων στο ακίνητο 
να έχει εξασφαλισθεί η συναίνεση των δικαιούχων και να αναγράφεται ορθά ο αριθμός παρο-
χής ηλεκτρικής ενέργειας στη δήλωση των στοιχείων ακινήτων (Ε9) των δικαιούχων.
• Σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης ακινήτου (απόκτηση για πρώτη φορά εμπράγματου 
δικαιώματος επί του ακινήτου μετά τις 31/12/2019 και μόνον για την πλήρη κυριότητα ή την 
επικαρπία). να προηγηθεί η καταχώρηση/τροποποίηση των στοιχείων στο Ε9 και μετά να προ-
χωρήσει ο ενδιαφερόμενος στην υποβολή αίτησης. 

2. Πολυκατοικία (Τύπου Α/ Τύπου Β)
Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για πολυκατοικία (τύπος Α/ Τύπος Β), θα πρέπει:
• Να ληφθεί απόφαση, στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας για:
- τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, 
-την απόφαση για υποβολή αίτησης τύπου Α ή τύπου Β, 
-την πραγματοποίηση παρεμβάσεων, 
-τον ορισμό του εκπροσώπου της πολυκατοικίας, και σχετική εξουσιοδότησή του για υποβολή 

των απαιτούμενων από το πρόγραμμα στοιχείων και δικαιολογητικών. 
-σε περίπτωση υποβολής αίτησης Τύπου Α θα πρέπει στη γενική συνέλευση να ληφθεί απόφα-
ση για την επιλογή του συνεργαζόμενου χρηματοπιστωτικού οργανισμού για τη λήψη δανεί-
ων. Επισημαίνεται ότι σ’ αυτήν περίπτωση όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να συνεργαστούν με τον 
ίδιο χρηματοπιστωτικό οργανισμό.
• Έκδοση φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) για την πολυκατοικία
• Έκδοση τραπεζικού λογαριασμού για την πολυκατοικία (μόνο για αιτήσεις Πολυκατοικίας 
Τύπου Β)
• Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του ακινήτου και συμπλήρωση του Εντύπου 
Πρότασης Παρεμβάσεων από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή.

Ο εκπρόσωπος (και τα διαμερίσματα σε περίπτωση πολυκατοικίας Τύπου Α), εφόσον συγκε-
ντρώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στο πληροφορι-
ακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος την ημερομηνία έναρξης 
του Προγράμματος που αφορά στις πολυκατοικίες.
Στη συνέχεια, διενεργείται αυτόματος έλεγχος των στοιχείων που εισήχθησαν στο πληροφο-
ριακό σύστημα και εφόσον διασταυρωθεί η εγκυρότητά τους, οι δυνητικά ωφελούμενοι υπο-
βάλουν την αίτηση και αυτή υπάγεται στο πρόγραμμα, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων 
πόρων. Στη συνέχεια εκδίδεται η απόφαση υπαγωγής στο Πρόγραμμα.
Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, οι ωφελούμενοι απευθύνονται εκ νέου σε Ενεργεια-
κό Επιθεωρητή (διαφορετικό από αυτόν που συνέταξε το πρώτο Πιστοποιητικό Ενεργειακής 
Απόδοσης), ώστε να διενεργηθεί δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας τους και να 
εκδοθεί το δεύτερο ΠΕΑ. Στη βάση του δεύτερου αυτού Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης 
και αφού διαπιστωθεί η επίτευξη του ενεργειακού στόχου και ο έλεγχος των δικαιολογητικών, 
ολοκληρώνεται η καταβολή των κινήτρων του προγράμματος στους ωφελούμενους.
Η δαπάνη για το κόστος των δυο ενεργειακών επιθεωρήσεων, η δαπάνη του συμβούλου έρ-
γου και τυχόν δαπάνες μελετών καλύπτονται εξολοκλήρου από το πρόγραμμα, υπό την προϋ-
πόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου.
Τα έργα των ωφελούμενων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνο-
νται σε διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.

Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια 
της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης της Νάξου στο Σύστημα Υψηλής 
Τάσης, γεγονός που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της Β΄ Φά-
σης Διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα, 
σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΝ. 
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδά-
κης και η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων 
Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου, εγκαινίασαν τη διασύνδεση της 
Νάξου με τη Μύκονο και την Πάρο, καθώς και τον Υποσταθμό 
Υψηλής Τάσης στη Νάξο. Η τελετή πραγματοποιήθηκε πα-
ρουσία του υπουργού Εργασίας (και βουλευτή Κυκλάδων) 
Ιωάννη Βρούτση, του Περιφερειάρχη  Νοτίου Αιγαίου Γιώρ-
γου Χατζημάρκου, των βουλευτών Κυκλάδων Κατερίνας 
Μονογυιού και Νίκου Συρμαλένιου, του δημάρχου Νάξου 
Δημήτρη Λιανού, του Προέδρου της ΡΑΕ Αθανάσιου Δα-
γούμα και άλλων στελεχών της Τοπικής και Περιφερειακής 
Αυτοδιοίκησης.
Η Β’ Φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων περιλαμβάνει την 
εγκατάσταση υποβρύχιων καλωδίων μεταξύ Νάξου-Μυκό-
νου και Νάξου-Πάρου, καθώς και την κατασκευή υποσταθ-

μού κλειστού τύπου (GIS) στη Νάξο. Περιλαμβάνει, επίσης, 
την αναβάθμιση της υφιστάμενης καλωδιακής σύνδεσης 
Εύβοιας-Άνδρου και Άνδρου-Τήνου η οποία ολοκληρώθηκε 
στις αρχές του 2020. Επιπλέον, αναβαθμίζεται η ηλεκτρική 
τροφοδότηση των νησιών Ηρακλειά, Σχοινούσα και Κουφο-
νήσια. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 68 εκατ. ευρώ 
και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδά-
κης δήλωσε: «Το έργο που εγκαινιάζουμε σήμερα είναι τριπλά 
χρήσιμο. Πρώτον, ενισχύει την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού των Κυκλάδων και φυσικά της Νάξου. Δεύτερον, 
είναι χρήσιμο περιβαλλοντικά γιατί κλείνουν τα «φουγάρα» 
της ΔΕΗ, είναι δηλαδή ένα πράσινο έργο. Και τρίτον, είναι 
χρήσιμο οικονομικά γιατί κάθε χρόνο πληρώνουμε 700 εκατ. 
το χρόνο για τις λεγόμενες Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ), 
με τις οποίες επιδοτούμε την ηλεκτροδότηση των μη διασυν-
δεδεμένων νησιών. Χάρη στις νησιωτικές διασυνδέσεις που 
υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ, η επιβάρυνση αυτή θα μειωθεί δραστικά. 

Ήδη, χάρη στην ολοκλήρωση των τριών πρώτων  φάσεων 
της Διασύνδεσης των Κυκλάδων, εξοικονομούμε περί τα 100 
εκατ. ευρώ».
 
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος 
Μανουσάκης, ανέφερε σχετικά: «Σήμερα γιορτάζουμε ένα 
ακόμη βήμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των Κυκλά-
δων, ένα ιστορικό έργο με προϋπολογισμό 832 εκατ. ευρώ 
και για τα τέσσερα στάδια υλοποίησής του. Ειδικά για τη δι-
ασύνδεση της Νάξου, μετά από πολλά χρόνια συζητήσεων 
και σχεδιασμών, οι συμβάσεις υπογράφηκαν μόλις το 2018. 
Παρά τις αντιξοότητες της πανδημίας, ο ΑΔΜΗΕ κατόρθωσε 
να υλοποιήσει αυτό το σημαντικό έργο χωρίς σημαντικές 
καθυστερήσεις. Μέσα στους επόμενους μήνες, αναμένεται να 
προκηρυχθούν οι διαγωνισμοί για την τέταρτη και τελευταία 
φάση της Διασύνδεσης των Κυκλάδων που περιλαμβάνει τη 
Σαντορίνη, τη Μήλο, τη Φολέγανδρο και τη Σέριφο, θέτοντας 
οριστικό τέλος στα προβλήματα ηλεκτροδότησης του νησιω-
τικού συμπλέγματος».

ΥΠΕΝ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ»

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ 
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Δεκτή έκανε την οικονομική πρόταση της κοινοπραξίας 
Mohegan Gaming & Entertainment (MGE)- ΓΕΚΤΕΡΝΑ 
η Επιτροπή Παιγνίων, ως αναθέτουσα αρχή του δια-
γωνισμού για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας 
του καζίνο του Ελληνικού, όπως αναφέρει το ΑΠΕ. 
«Όλα προχώρησαν όπως τα είπαμε και με εξαιρετικό 
τίμημα για το Ελληνικό Δημόσιο» δήλωσε ο Άδωνις 
Γεωργιάδης με ανάρτησή του στο twitter.
Ειδικότερα σε ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρονται 
τα εξής:
«Ανακοινώνεται ότι με την με αριθμό 517/2/13.10.2020 
ομόφωνη απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.: 
1. Επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της Επιτροπής Διενέρ-
γειας του Διεθνούς Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την 
Παραχώρηση Άδειας λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο 
(ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μη-
τροπολιτικό Πόλο Ελληνικού-Αγίου Κοσμά που αφο-
ρούν στα αποτελέσματα του σταδίου αξιολόγησης του 
Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» του Διαγωνιζομέ-
νου INSPIRE Athens (Ένωση Προσώπων). 
2. H ως άνω Ένωση Προσώπων αναδείχθηκε Προσω-
ρινός Ανάδοχος. 
Η εν λόγω απόφαση, μαζί με τα πρακτικά της Επιτρο-
πής Διενέργειας του Διαγωνισμού, κοινοποιήθηκαν 
στον Προσωρινό Ανάδοχο».
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωρ-
γιάδης στο λογαριασμό του στο twitter ανέφερε:
«Επισήμως προσωρινός ανάδοχος της Άδειας για το 
Καζίνο στο Ελληνικό ανακηρύχθηκε πριν λίγο η Κοινο-
πραξία Mohegan/ΓΕΚ-Τέρνα! Όλα προχώρησαν όπως 
τα είπαμε και με εξαιρετικό τίμημα για το Ελληνικό 
Δημόσιο, 5 φορές μεγαλύτερο από το ελάχιστο τίμημα. 
Προχωράμε!»
Νωρίτερα σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ 1 ο υπουργός 
Ανάπτυξης είχε δηλώσει για την επένδυση στο Ελλη-
νικό ότι «είμαστε πια στην οριστική τελική ευθεία του 
κυρίως έργου. Αναμένουμε να γίνει, ίσως και σήμερα, 
η κατακύρωση του διαγωνισμού για το καζίνο στη 
«Mohegan». Από την ώρα που κατακυρώνεται ο δια-
γωνισμός και περνάει από το Ελεγκτικό Συνέδριο, έχει 
τελειώσει η βασικότερη εκκρεμότητα για το Ελληνικό. 

Πάμε στη Βουλή για τη διανομή και την τελική σύμ-
βαση και μετά γίνεται η μεταβίβαση των μεριδίων, η 
πληρωμή προκαταβολής από τη «LAMDA» και ξεκι-
νούν τα έργα».
«Όσον αφορά στα προκαταρκτικά έργα που έχουν ξε-
κινήσει από τον Ιούνιο, το χρονοδιάγραμμα ολοκλη-
ρώσεώς τους βάσει της υπουργικής μου αποφάσεως 
είναι μέχρι 31 Οκτωβρίου. Είμαστε ήδη εντός χρονο-
διαγράμματος. Αν κάνετε μια βόλτα με το αυτοκίνητο 
θα δείτε ένα χέρσο χωράφι έτοιμο να υποδεχθεί τους 
εκσκαφείς για να ξεκινήσουν τα κυρίως έργα» συμπλή-
ρωσε.
Για τις επενδύσεις εν μέσω κορονοϊού ο ίδιος σημεί-
ωσε πως «η «Handelsblatt» έκανε ένα μεγάλο αφιέ-
ρωμα στην ελληνική οικονομία με τίτλο «Η Ελλάδα 
καταφέρνει και προσελκύει ξένες επενδύσεις παρά τον 
κορονοϊό». H Microsoft είναι μια εμβληματική επένδυ-
ση, όμως δεν θα είναι η μοναδική. Θα ακολουθήσουν 
και πολλές άλλες αμερικανικές εταιρίες. Ήδη δρομολο-
γούνται και άλλες μεγάλες επενδύσεις και σε αυτό τον 
τομέα».
Σχετικά με τα μέτρα στήριξης λόγω κορονοϊού, ο 
υπουργός είπε ότι έχουν ξεκινήσει οι εκταμιεύσεις 
από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Συγκεκριμένα σημείωσε ότι «έχουμε 
ένα πλέγμα επιδοτήσεων και δανείων που έρχονται να 
βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μείνουν 
όρθιες. Αυτό θα συνεχιστεί με πολύ μεγάλη ένταση μέ-
χρι το τέλος του χρόνου. Στόχος είναι να βοηθήσουμε 
τις επιχειρήσεις να μείνουν όρθιες έως ότου βρεθεί το 
εμβόλιο και μπορέσει να στρίψει η οικονομία για να 
αρχίσουν σιγά-σιγά να δουλεύουν τα πράγματα με 
έναν ομαλό ρυθμό».
«Ξεκινάει τώρα το δεύτερο εγγυοδοτικό, δηλ. τα επι-
πλέον 3,5 δισεκατομμύρια, το μεγαλύτερο μέρος των 
οποίων θα κατευθυνθεί στις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις. Παράλληλα, συμπληρώνεται με ένα επιπλέον 
δισεκατομμύριο το ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Ήδη, από εχθές ξεκίνησαν 
οι εκταμιεύσεις των ΤΕΠΙΧ που είχαν εγκριθεί, αλλά δεν 
είχαν λεφτά οι τράπεζες να τους δώσουν και είχαν μεί-
νει χωρίς πιστώσεις. Και αυτό έχει λυθεί» είπε.
Για το πολιτικό κλίμα με αφορμή τη δικαστική απόφα-

ση για τη Χρυσή Αυγή ανέφερε ο υπουργός ότι «μην 
κάνουμε όλοι ότι ξαφνικά ξυπνήσαμε στον πλανήτη 
‘Αρη. Πριν την έκδοση της αποφάσεως ο ΣΥΡΙΖΑ και 
ο κύριος Τσίπρας έκαναν το παν για να καπελώσουν 
αυτή την ιστορία. Πιστεύω ακράδαντα δε ότι είχαν πο-
ντάρει στο ότι θα αθωωνόταν η Χρυσή Αυγή και θα 
έβγαιναν να κατηγορήσουν την κυβέρνηση».
Και πρόσθεσε ότι «από την ώρα που έγινε η καταδίκη 
και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει το ένα σφάλμα πίσω από το 
άλλο σαν να βρέθηκαν εκτός προγραμματισμού. Μετά 
τη δήλωση του κυρίου Κοντονή, ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε σε 
βέρτιγκο. Και το βέρτιγκο κορυφώθηκε με το πρω-
τοσέλιδο της «Αυγής της Κυριακής». Όλα αυτά στην 
πραγματικότητα τι δείχνουν; Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε 
σε αμηχανία, σε πανικό, δεν ήξερε πώς να αντιδράσει. 
Αυτό έφερε νεύρα, τα νεύρα έφεραν πόλωση».
Για τις τελευταίες εξελίξεις με την Τουρκία ο κ. Γε-
ωργιάδης είπε πως «η χθεσινή κίνηση του κυρίου 
Ερντογάν, λίγο πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες Ελλά-
δας - Τουρκίας, εκθέτουν κατά βάση όλους εκείνους 
στο διεθνές στερέωμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
που είχαν πιστέψει τον κύριο Ερντογάν και είχαν 
βάλει πλάτη για να μην επιβληθούν κυρώσεις στην 
Τουρκία, κατά την πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής. Την 
ώρα που εκείνοι έλεγαν «να μην απομονώσουμε την 
Τουρκία», ο Ερντογάν έβγαλε το «Ορούτς Ρέις» δίπλα  
στο Καστελόριζο. Δηλαδή τους βγάζει στη σέντρα, 
τους κάνει κατά το κοινώς λεγόμενο, ρεζίλι. Απόδειξη 
ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας ανέβαλε το 
ταξίδι του στην ‘Αγκυρα».
«Με αυτό που έκανε ο Ερντογάν, σκότωσε κάθε πιθα-
νότητα διαλόγου μεταξύ μας. Και είναι απολύτως προ-
φανές ότι η πρόκληση που κάνει τώρα είναι μεγαλύτε-
ρη από όσες έχει κάνει όλο αυτό τον χρόνο. Ο στόλος 
μας είναι ήδη εκεί και θα κάνουμε αυτό που κάναμε 
και το καλοκαίρι, αυτό που κάναμε και στον Έβρο. Έχω 
απόλυτη πίστη στις Ένοπλες Δυνάμεις, έχουν αποδείξει 
ότι είναι σε εξαιρετικά καλή κατάσταση και σε πολύ 
μεγάλη ετοιμότητα. Η Ελλάδα δεν υπόκειται σε εκβι-
ασμούς» κατέληξε.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Η MOHEGAN
Άδ.Γεωργιάδης: «Όλα προχώρησαν όπως τα είπαμε»
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«Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτό το οικοσύστη-
μα των νεοφυών επιχειρήσεων έρχεται τώρα και το 
αγκαλιάζει και το στηρίζει η ελληνική πολιτεία στο 
μέτρο πάντα των δυνατοτήτων της. Δεν είναι η δου-
λειά του κράτους να υποκαταστήσει την επιχειρημα-
τικότητα, την ευρηματικότητα, που βρίσκεται στο 
κέντρο της ίδιας της έννοιας της καινοτομίας».
Αυτό τόνισε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες στην εκδήλω-
ση της επίσημης έναρξης του Elevate Greece, της 
διαδικτυακής πύλης εισόδου στο οικοσύστημα και-
νοτομίας της Ελλάδας.
Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι αρχίζει και δημιουρ-
γείται κάτι καινούργιο στη χώρα μας και είναι χρέος 
μας αυτό το οικοσύστημα να το στηρίξουμε με κάθε 
τρόπο».
«Εμείς δημιουργούμε την υποδομή, το θέατρο, τόνι-
σε. Οι ηθοποιοί όμως, αυτοί οι οποίοι θα παίξουν την 
παράσταση είναι άλλοι, είστε εσείς όλοι. Και εσείς τε-
λικά είστε αυτοί που θα διακριθείτε και θα μπορέσετε 
τελικά να σπρώξετε την Ελλάδα με τη δική σας ορμή, 
με τη δική σας δύναμη, σε αυτό το νέο, μεγάλο άλμα 
που θέλει να κάνει στο μέλλον».
Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για ένα οικοσύστημα 
το οποίο είναι πια σε θέση να προσελκύσει πολύ 
σημαντικά κεφάλαια και από την Ελλάδα και από το 
εξωτερικό, και με αυτό τον τρόπο να δημιουργήσει 
πολλές, νέες θέσεις απασχόλησης, εκμεταλλευόμενο 
το βασικό μας συγκριτικό πλεονέκτημα ως χώρα, 
το οποίο-όπως είπε- δεν είναι ο ήλιος, η θάλασσα, 
ο πολιτισμός μας, η ομορφιά του φυσικού μας περι-
βάλλοντος, αυτά τα θεωρώ δεδομένα. 
«Είναι ο πλούτος, το ταλέντο, η ευρηματικότητα, η 
ποιότητα των ανθρώπων μας. Των νέων ανθρώ-
πων, οι πιο πολλοί εκ των οποίων είναι προϊόντα 
του δημόσιου πανεπιστημίου, του εκπαιδευτικού μας 
συστήματος, οι οποίοι είναι εξαιρετικά ανταγωνιστι-
κοί και οι οποίοι αποτελούν και το βασικό λόγο για 
τον οποίο μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας έρχονται 
πια στην Ελλάδα και ιδρύουν εδώ παραρτήματα ή 
κέντρα έρευνας, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο το 
δικό τους αποτύπωμα στην πατρίδα μας».
Επίσης ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι με τη δημι-
ουργία του Elevate Greece γίνεται πράξη μία ακόμα 
προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας, κα-

θώς η πολιτεία προσφέρει στήριξη στις νεοφυείς και 
καινοτόμες επιχειρήσεις, και έδωσε συγχαρητήρια 
στην ομάδα που εργάστηκε με την υποστήριξη του 
υφυπουργού Ανάπτυξης Χρίστου Δήμα και ευρύτερα 
της ηγεσίας του υπουργείου.
Παράλληλα υπογράμμισε ότι η στήριξη του οικοσυ-
στήματος των start-ups στέλνει ένα πολύ σημαντικό 
μήνυμα στις νέες και τους νέους που μετανάστευσαν 
στο εξωτερικό τα χρόνια της κρίσης, και πρόσθεσε 
συγκεκριμένα:
«Αρχίζουν να σκέφτονται πια για πρώτη φορά ότι 
μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Διότι 
η πατρίδα τους έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει 
νέες θέσεις απασχόλησης και να καλύψει τις επαγ-
γελματικές τους ανησυχίες. Όχι μόνο τις οικονομικές 
τους φιλοδοξίες αλλά κυρίως τη διάθεση να δουλεύ-
ουν σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον το οποίο θα 
ανταμείβει τη συνεργασία, την ευρηματικότητα, θα 
επιβραβεύει τις νέες ιδέες».

Μείωση κόστους εργασίας 
Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι θεωρεί εξαιρετικά ση-
μαντικό και το γεγονός ότι ως κυβέρνηση, κεντρικά 
«έχουμε πάρει πια την πρωτοβουλία να μειώσουμε 
συνολικά το κόστος εργασίας». Όπως είπε αυτό αφο-
ρά όλες τις επιχειρήσεις, αφορά ιδιαίτερα τις επιχει-
ρήσεις εντάσεως γνώσης, τις επιχειρήσεις τεχνολο-
γίας, τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν καινοτομία. 
«Γιατί πολλές φορές άκουγα από νεοφυείς επιχει-
ρήσεις ότι έχαναν ταλέντο, έχαναν εξαιρετικούς 
ανθρώπους οι οποίοι έφευγαν για το εξωτερικό δι-
ότι προφανώς ήταν περιζήτητοι, για τον απλούστατο 
λόγο ότι δυστυχώς δεν συνέφερε φορολογικά τους 
εργαζόμενους αλλά και τους εργοδότες να κρατούν 
αυτόν τον κόσμο στην Ελλάδα» είπε ο κ.Μητσοτάκης 
και πρόσθεσε:
«Η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για το 
2021 αλλά και η δρομολόγηση της μείωσης των ερ-
γοδοτικών εισφορών είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά 
βήματα στη μείωση του κόστους εργασίας ιδιαίτερα 
σημαντικά για εργαζόμενους στον κλάδο των νεοφυ-
ών επιχειρήσεων».
Τέλος ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη μνεία στην 
-εμβληματική όπως είπε- επένδυση που θα κάνει στη 
χώρα μας η Microsoft.

«Θέλω να κλείσω κάνοντας μία αναφορά στην εμ-
βληματική επένδυση την οποία ανακοίνωσε πριν από 
λίγες μέρες η Microsoft, με τελικό σκοπό να δημιουρ-
γήσει τρία υπερσύγχρονα data centers στη χώρα 
μας. Είναι μία επένδυση η οποία έχει ιδιαίτερη σημα-
σία, όχι μόνο διότι ένας τεχνολογικός κολοσσός έρχε-
ται και επενδύει στις υποδομές του μέλλοντος αλλά 
διότι όταν μία εταιρεία της εμβέλειας της Microsoft 
έρχεται και επενδύει στην Ελλάδα σημαίνει ότι υπάρ-
χει εμπιστοσύνη συνολική στις μεσομακροπρόθεσμες 
προοπτικές της χώρας» τόνισε ο κ.Μητσοτάκης.

Ανάδειξη των start-ups  
Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη η μεταφορά της 
Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) 
στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σηματο-
δότησε τη σύνδεση της Έρευνας και της Καινοτομίας 
με τον παραγωγικό ιστό της χώρας. 
Στο νέο πλαίσιο αναπτύχθηκαν ο θεσμός του Εθνι-
κού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων, μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας Elevate Greece, με σκοπό 
να αναδειχθούν οι start-ups, στη βάση ενός διαφα-
νούς και αξιόπιστου συστήματος αξιολόγησης. Τα 
ίδια στελέχη επισήμαναν ότι η νέα πύλη έχει στόχο 
να προωθήσει τη δικτύωση των νεοφυών επιχει-
ρήσεων μεταξύ τους και τη δυνατότητα ενίσχυσης 
της εξωστρέφειάς και της ανάδειξής σε διεθνές επί-
πεδο. Τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης 
σχεδιάσθηκαν σε συνεργασία με το ΕΣΕΤΕΚ, ώστε 
να διαμορφωθεί για πρώτη φορά στη χώρα μας ένα 
ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη χαρτογράφηση του οι-
κοσυστήματος των νεοφυών επιχειρήσεων.
Παράλληλα-πρόσθεταν τα κυβερνητικά στελέχη- οι 
νεοφυείς επιχειρήσεις θα μπορούν να συμμετέχουν 
στα Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας 
και να έχουν πρόσβαση σε οφέλη και χορηγίες από 
τους Επίσημους Υποστηρικτές του Elevate Greece. 
Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει επιχειρήσεις που πλη-
ρούν δύο βασικά χαρακτηριστικά: Της καινοτομίας 
και της δυνατότητας κλιμάκωσης του εγχειρήματος 
ενώ θα κρίνονται από αξιολογητές εγνωσμένου κύ-
ρους στους τομείς της καινοτομίας και της επιχειρη-
ματικότητας.

ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ELEVATE GREECE:  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑΖΕΙ 
ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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«Οι νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση  
μέσω του συνδέσμου elevategreece.gov.gr (η διαδικασία 
είναι απλή) και η προθεσμία, ειδικά για το 2020, «τρέχει» 
μέχρι το τέλος του έτους. Από το 2021, οι αιτήσεις προβλέ-
πεται να υποβάλλονται σε τρεις κύκλους: 01/01 με 30/03, 
01/05 με 30/07 και 01/09 με 30/11» 
Αυτό γνωστοποιήθηκε με ανακοίνωση του υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με την «ηλεκτρονική 
πύλη», μέσω της οποίας θα εγγράφονται οι ενδιαφερόμε-
νες νεοφυείς επιχειρήσεις και θα πιστοποιείται ότι χαρα-
κτηρίζονται «επίσημα» από την Πολιτεία ως νεοφυείς. Οι 
επιχειρήσεις για να χαρακτηριστούν νεοφυείς θα πρέπει 
να πληρούν δύο βασικά χαρακτηριστικά: της καινοτομίας 
(innovation) και της δυνατότητας κλιμάκωσης του εγχειρή-
ματος (scalability).
Για να υποβάλλει μια νεοφυής επιχείρηση αίτηση στο 
Elevate Greece, προκειμένου να εγγραφεί στο Μητρώο 
πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
• Να διαθέτει νομική μορφή ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ (εξαιρούνται οι 
μονοπρόσωπες ΙΚΕ και ΕΠΕ).
• Να μην ξεπερνά τα 8 έτη συμπληρωμένης λειτουργίας.
• Να μην απασχολεί περισσότερους από 250 εργαζομένους 
(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).
• Ο τελευταίος κύκλος εργασιών να μην υπερβαίνει τα 50 
εκατ. ευρώ.
 
Τι σχεδιάζεται για τη χρηματοδότηση 
Όπως γνωστοποίησε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων Γιάννης Τσακίρης στην ομιλία του στην απογευ-
ματινή εκδήλωση για τα εγκαίνια της πλατφόρμας: «Το 
Elevate Greece έρχεται σήμερα να ενδυναμώσει σημαντικά 
το ελληνικό οικοσύστημα νεοφυών και καινοτόμων επιχει-
ρήσεων. Σε αυτή την πρωτοβουλία θα προστεθούν και τα 
νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι το Ταμείο Συνε-
πενδύσεων με Επιχειρηματικούς Αγγέλους, το πρόγραμμα 
Grants to Equity - ο σχεδιασμός του οποίου ολοκληρώνεται 
αυτές τις μέρες σε συνεργασία με τον Όμιλο της Ελληνικής 
Αναπτυξιακής Τράπεζας -, αλλά και τα Ταμεία Μεταφοράς 
Τεχνολογίας που θα επακολουθήσουν. Στο αμέσως επόμε-
νο διάστημα, με στόχο να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες 
ρευστότητας που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας, οι 
νεοφυείς επιχειρήσεις θα αποκτήσουν ένα νέο χρηματοδο-
τικό προϊόν «μαλακής χρηματοδότησης» (soft financing) 
ή εναλλακτικά ένα πρόγραμμα επιστρεπτέας ενίσχυσης, 
που θα χρηματοδοτεί το 50% του ετήσιου μισθολογικού 

κόστους τους, με μέγιστη ενίσχυση το ποσό των 100.000 
ευρώ. Με έναν προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ από πόρους 
του ΕΣΠΑ (ΕΠΑνΕΚ), στοχεύουμε να ενισχύσουμε περισσό-
τερες από 1.200 νεοφυείς επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Η 
σχετική πρόσκληση, σε συνεργασία με την Ελληνική Ανα-
πτυξιακή Τράπεζα, αναμένεται μέσα στον Νοέμβριο».

 Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιά-
δης στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι σήμερα 
είναι μια ιστορική ημέρα γιατί μέσω της πλατφόρμας πολλές 
επιχειρήσεις, που σήμερα δεν ξέρουμε ποιες είναι - και θα 
μιλάμε γι αυτές με θαυμασμό σε λίγα χρόνια - θα ξεκινήσουν 
την πορεία τους μέσα από το Elevate Greece και θα έχουν 
από το κράτος την υποστήριξη που χρειάζονται.
Πιο αναλυτικά ο υπουργός είπε:
«Από την πρώτη στιγμή που πήραμε την εντολή από τον κύ-
ριο πρωθυπουργό να αναλάβουμε το υπουργείο Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων και ελήφθη η πρωτοβουλία να περάσει 
στο δικό μας υπουργείο η γενική γραμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας ήταν μία σημαντική απόφαση που τότε πολλοί 
μπορεί να μην είχαν καταλάβει τη σημασία της. Όμως έναν 
χρόνο και κάτι μετά, ακόμα και οι πιο δύσπιστοι πρέπει να 
έχουν πειστεί ότι ήταν μία σωστή απόφαση που έγινε με 
γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.
Έρχονταν στο γραφείο μας διάφοροι και μας έλεγαν: είμα-
στε νεοφυείς επιχειρήσεις, είμαστε επιχειρήσεις καινοτομίας. 
Στην πραγματικότητα κανένας δεν ήξερε ποιες πραγματικά 
ήταν και ποιες όχι. Ο κύριος Δήμας είχε την πρωτοβουλία και 
τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Με τον κύριο Τσακίρη 
δεσμεύσαμε ευρωπαϊκούς πόρους για να γίνουν όλα αυτά 
πραγματικότητα και ο κύριος Δήμας ανέλαβε να φτιάξουμε 
την πλατφόρμα που θα είναι η διαδικτυακή πύλη εισόδου 
όπου όλες οι εταιρείες που έχουν καινοτομία και έρευνα θα 
μπορούν να καταγράφονται και να γίνονται αντικείμενο 
της κυβερνητικής πολιτικής και πάνω σε αυτές να μπορεί 
η εκάστοτε Κυβέρνηση να ασκεί πολιτική, να έχει συνέχεια 
το κράτος και να αξιοποιούνται τα πραγματικά συγκριτικά 
πλεονεκτήματα που έχει η πατρίδα μας, που είναι λαμπρά 
μυαλά, μυαλά που έχουν μείνει εδώ και πρέπει να παλέψου-
με για να μείνουν εδώ με καλές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα 
και λαμπρά μυαλά που έφυγαν και που δίνουμε αγώνα να 
γυρίσουν πίσω. Όλα αυτά είναι προϊόν σκληρής δουλειάς.
Και σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα γιατί πάνω σε αυτή την 
πλατφόρμα πολλές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις που σήμερα 
δεν ξέρουμε ποιες είναι αλλά που μετά από μερικά χρόνια 

μπορεί να μιλάμε για αυτές με θαυμασμό, θα έχουν ξεκι-
νήσει την πορεία τους μέσα από το Elevate Greece και θα 
έχουν τύχει από το κράτος της υποστηρίξεως που χρειάζο-
νταν και πρέπει να δώσουμε».
 
Το Elevate Greece είναι «η διαδικτυακή πύλη εισόδου όπου 
όλες οι εταιρείες που έχουν καινοτομία, που κάνουν έρευνα, 
θα μπορούν να καταγράφονται και να γίνονται αντικείμενο 
της κυβερνητικής πολιτικής», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης.
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την Έρευνα και 
Τεχνολογία Χρίστος Δήμας σημείωσε στην ομιλία του ότι 
«σήμερα η πολιτεία δεν γνωρίζει πόσες νεοφυείς επιχει-
ρήσεις υπάρχουν, σε ποιον κλάδο δραστηριοποιούνται, 
πόσους εργαζόμενους έχουν, τι κύκλο εργασιών κάνουν. 
Με το Elevate Greece αυτά τα ερωτήματα θα έχουν πλέον 
απάντηση και η Πολιτεία θα έχει τη δυνατότητα να σχεδιάζει 
κομμένα και ραμμένα μέτρα, σύμφωνα με τις ανάγκες του 
οικοσυστήματος». 
 Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στη Δραματική 
Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, «Σχολείον της Αθήνας - Ειρήνη 
Παππά», μίλησε επίσης ο γενικός γραμματέας Έρευνας και 
Τεχνολογίας, Θανάσης Κυριαζής, ενώ παρών ήταν και ο 
αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος 
Παπαθανάσης.
«Η σημερινή ημέρα, υπογράμμισε ο κ. Κυριαζής, σηματο-
δοτεί τη διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού προτύπου 
ανάπτυξης της χώρας,  με κατευθυντήριες γραμμές την  
έρευνα, την  ανάπτυξη και την καινοτομία. Ξεκινάμε αυτό το 
εγχείρημα με απώτερο σκοπό τη συγκέντρωση και χαρτο-
γράφηση  του οικοσυστήματος καινοτομίας  των νεοφυών 
επιχειρήσεων,  την ενίσχυση και δικτύωση   μεταξύ των 
επιχειρήσεων για  παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων, 
τη λειτουργία της πλατφόρμας ως πόλου έλξης  κεφαλαίων 
επενδυτών και εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού 
και την παρακολούθηση της πορείας των νεοφυών επιχει-
ρήσεων και την εξαγωγή χρήσιμων μετρήσιμων συμπε-
ρασμάτων. Μία ακόμη αναγνώριση του ρόλου της γενικής 
γραμματείας  στην  Έρευνα και την Καινοτομία».
Στην παρουσίαση συμμετείχαν επίσης ο προεδρεύων αντι-
πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας & 
Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) Αρίστος Δοξιάδης, εκπρόσωποι του 
οικοσυστήματος καινοτομίας από όλη την Ελλάδα καθώς 
και οι εκπρόσωποι των Επίσημων Υποστηρικτών (Official 
Partners) του Elevate Greece. 

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
ELEVATEGREECE.GOV.GR
Ετοιμάζεται νέο χρηματοδοτικό προϊόν «μαλακής χρηματοδότησης»
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Επενδύσεις ύψους 200 εκατ. ευρώ προβλέπει το επιχειρηματι-
κό σχέδιο της ΔΕΠΑ για την περίοδο 2020 - 2024 και αποσκο-
πεί στη μετατροπή της από εταιρεία αερίου σε μια σύγχρονη 
εταιρεία ενέργειας, με αυξημένη καθετοποίηση, δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη της δραστηριότητας λια-
νικής και την ενίσχυση των συνεργειών με τη χονδρική.
Αυτό –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ανέφερε ο διευθύνων σύμβου-
λος της επιχείρησης, Κωνσταντίνος Ξιφαράς μιλώντας στο 3ο 
Athens Investment Forum, που πραγματοποιήθηκε στις 9 
Οκτωβρίου.
Κεντρικός άξονας του νέου business plan, ανέφερε ο κ. Ξιφα-
ράς είναι η επέκταση της εταιρείας σε νέες δραστηριότητες. 
Συγκεκριμένα, η ΔΕΠΑ επενδύει στην ανάπτυξη εφαρμογών 

υγροποιημένου φυσικού αερίου μικρής κλίμακας, εστιάζο-
ντας κυρίως στη χρήση του LNG ως ναυτιλιακού καύσιμου. 
Για τον σκοπό αυτό κατασκευάζει ένα πλοίο μεταφοράς LNG 
που θα τροφοδοτεί τα λιμάνια της ευρύτερης Ανατολικής 
Μεσογείου.
Παράλληλα η εταιρεία, επεκτείνει το πανελλαδικό δίκτυο πρα-
τηρίων CNG, FISIKON, ενώ δρομολογεί ήδη και την είσοδό της 
στις ΑΠΕ, αλλά και ανανεώσιμων καυσίμων αερίων, όπως το 
υδρογόνο και το βιομεθάνιο. Με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 
120 εκατ. ευρώ, η ΔΕΠΑ στοχεύει στη δημιουργία ενός «πρά-
σινου» χαρτοφυλακίου ισχύος άνω των 200 MW, συμμετέ-
χοντας σε φωτοβολταϊκά ή αιολικά έργα που βρίσκονται στο 
στάδιο ανάπτυξης ή σε λειτουργία.

Τέλος, ο κ. Ξιφαράς, υπογράμμισε ότι η ΔΕΠΑ κλιμακώνει 
τη συμμετοχή της στα μεγάλα διεθνή έργα, όπως οι αγωγοί 
EastMed και IGB και ο Τερματικός Σταθμός LNG στην Αλεξαν-
δρούπολη, που συμβάλλουν αποφασιστικά στη διαφοροποί-
ηση των πηγών εφοδιασμού και την ενεργειακή ασφάλεια 
Ελλάδας και Ευρώπης, ενώ αναβαθμίζουν τη γεωπολιτική 
σημασία της χώρας μας.
Αυτοί είναι οι λόγοι, κατέληξε ο κ. Ξιφαράς, που η ΔΕΠΑ έχει 
προσελκύσει το ενδιαφέρον κορυφαίων εγχώριων και διε-
θνών επενδυτών, στο πλαίσιο της εξελισσόμενης αποκρατικο-
ποιήσης, καθώς η απόκτησή της θα τους εξασφαλίσει ηγετική 
θέση στην ελληνική και περιφερειακή αγορά ενέργειας.

«Είμαστε δίπλα στο Δήμο Ηρακλείου και στους κατοίκους, 
συμβάλλοντας έμπρακτα στην ταχύτερη ανακούφιση τους. 
Η Περιφέρεια ανταποκρίθηκε άμεσα στην έκτακτη κατάστα-
ση και συνδράμει με όσα μέσα διαθέτει για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων», τόνισε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο περιφε-
ρειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης από το Ηράκλειο στην 
επίσκεψη/αυτοψία που πραγματοποίησε το μεσημέρι προκει-
μένου να διαπιστώσει την εικόνα που έχει διαμορφωθεί και να 
ενημερωθεί από τον δήμαρχο Ηρακλείου Νίκο Μπάμπαλο για 
την έκταση των προβλημάτων αλλά και για τις ανάγκες που 
υπάρχουν.
Ο κ. Πατούλης συνοδευόταν από τον αντιπεριφερειάρχη Πολι-
τικής Προστασίας Βασίλη Κόκκαλη και την αντιπεριφερειάρχη 
Β. Τομέα Λουκία Κεφαλογιάννη. Με την ολοκλήρωση της 
επίσκεψής επισήμανε: «Η Περιφέρεια Αττικής με δεδομένη 
την κρισιμότητα της κατάστασης, ανταποκρίθηκε άμεσα για 
την αντιμετώπιση των συνεπειών της σφοδρής κακοκαιρί-
ας. Από τις πρώτες πρωινές ώρες έχουμε φέρει μηχανήματα, 

φορτωτές, εργάτες με αλυσοπρίονα για να αποσύρουμε τους 
κορμούς των δέντρων που έχουν κλείσει και καταστρέψει 
πολλά κομμάτια της πόλης. Βρισκόμαστε εδώ για να συμπα-
ρασταθούμε στον δήμαρχο Ν. Μπάμπαλο και να συνδράμου-
με με κάθε τρόπο, όπου υπάρχει ανάγκη ενώ τα κλιμάκια των 
μηχανικών μας θα βοηθήσουν στη διαδικασία καταγραφής 
των ζημιών».
Σημειώνεται ότι από τα ξημερώματα ανταποκρίθηκε άμεσα 
η Περιφέρεια στην έκκληση του Δήμου Ηρακλείου για συν-
δρομή στην αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων, που 
άφησε η κακοκαιρία αλλά και στην καταγραφή των ζημιών. 
Με εντολή του περιφερειάρχη και τον συντονισμό του κ. Κόκ-
καλη έσπευσαν στην πληγείσα περιοχή 11 οχήματα (φορτω-
τές, γερανοφόρα και φορτηγά), για την διάνοιξη των δρόμων 
και την απομάκρυνση των φερτών υλικών- κορμών και δέ-
ντρων που είχαν κλείσει την κυκλοφορία. Επίσης συνεργεία με 
πάνω από 40 εργαζόμενους, με αλυσοπρίονα και άλλα ειδικά 
μηχανήματα κόβουν και αποσύρουν κορμούς δέντρων, που 

έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της 
πόλης, ενώ μετέβησαν και κλιμάκια μηχανικών της Περιφέ-
ρειας προκειμένου να συνδράμουν επικουρικά το Δήμο, στη 
διαδικασία καταγραφής των ζημιών σε οικίες και επιχειρήσεις.
Ο δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής Ν. Μπάμπαλος χαρακτήρι-
σε ιδιαίτερα «θετικό» το γεγονός που δεν υπήρξαν θύματα, 
«παρά μόνο τραυματισμοί και πολλές υλικές ζημιές σε πολυ-
κατοικίες και σε μονοκατοικίες γιατί πέσανε πάνω από 200 
δέντρα» Ανέφερε ότι στις 6 και 7 το πρωί το Ηράκλειο ήταν μία 
αποκλεισμένη πόλη και ότι με τη συνδρομή των συνεργείων 
του Δήμου και της Περιφέρειας σε μια ώρα είχε απελευθερω-
θεί το 80% του οδικού δικτύου. Προσέθεσε ότι οι ζημιές ήταν 
πολύ εκτεταμένες, «μέχρι και κολόνες της ΔΕΗ είχαν σπάσει», 
σημείωσε εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «τα πράγματα θα 
είναι καλύτερα από αύριο». «Ξεκινάμε για να επαναφέρουμε 
την πόλη σε κανονικούς ρυθμούς» ανέφερε.

Επιστολή προς τον πρωθυπουργό και τους συναρμόδιους 
υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομικών απέστειλε η Πανελ-
λήνια Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, ζητώντας 
–σύμφωνα με το ΑΠΕ- τη λήψη δράσεων, ώστε να μην 
σταματήσει η λειτουργία του εργοστασίου της BSH - πρώην 
Πίτσος - στην Ελλάδα.
Στην επιστολή της ΠΟΕΜ που κοινοποιήθηκε και στη ΓΣΕΕ 
αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1865, έχει 
μια ιστορία 155 χρόνων και είναι θυγατρική της ΒSH η οποία 

ανήκε κατά 50% στη Siemens και κατά 50% στη Bosch και η 
εταιρία μέχρι και σήμερα είναι κερδοφόρα.
Υπογραμμίζεται πως η αντίστροφη μέτρηση για το κλείσιμο 
του εργοστασίου έχει ήδη ξεκινήσει με την ανακοίνωση της 
εταιρίας ότι θα σταματήσει τη υπάρχουσα παραγωγή στο 
Ρέντη στις 31-12-2020, και μετά από παρουσία της ΠΙΤΣΟΣ 
155 ετών στην Ελλάδα, η ΠΙΤΣΟΣ θα παράγεται πλέον στην 
Τουρκία . «Η αποχώρηση της παραγωγικής μονάδας από την 
Ελλάδα σημαίνει απώλεια εκατοντάδων θέσεων εργασίας και 

μείωση εξαγωγών». 
Στην επιστολή αναφέρεται ακόμη πως η ΠΙΤΣΟΣ είναι άμεσα 
συνδεδεμένη με την τοπική κοινωνία και είναι το Νο1 στην 
επιλογή των ελληνικών οικογενειών και στο πλαίσιο αυτό 
γνωρίζοντας τις προσπάθειες του πρωθυπουργού για επεν-
δύσεις και ανάπτυξη ζητούν την άμεση συμπαράστασή που 
για να αποτραπεί «το κλείσιμο ενός ιστορικού εργοστασίου και 
μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές μονάδες που υπάρχουν 
αυτή τη στιγμή στη χώρα».

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ 200 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΠΑ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2020 - 2024   

ΑΥΤΟΨΙΑ Γ. ΠΑΤΟΥΛΗ ΣΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΣΤΟ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ 
Συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής με μηχανήματα και προσωπικό

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
Να μην σταματήσει η λειτουργία του εργοστασίου της BSH (πρώην Πίτσος) στην Ελλάδα
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 Την αισιοδοξία τους ότι θα υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέ-
ρον για γερμανικές επενδύσεις στην Ελλάδα, εξέφρασαν ο 
πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, 
Dr. Ernst Reichel και ο επικεφαλής Εξωτερικού Εμπορί-
ου και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κεντρικής 

Ένωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων 
Γερμανίας (DIHK), Dr. Volker Treier, τοποθετούμενοι στη 
σημερινή, ψηφιακή, εκδήλωση του επιμελητηρίου, στο 
πλαίσιο της οποίας ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, επεσήμανε ότι οι 

οικονομικές σχέσεις των δύο χώρων βρίσκονται στο υψη-
λότερο επίπεδο ιστορικά.

Συνέχεια στη σελ. 13 

ΚΩΣΤΑΣ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ ΕΝΑ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Νίκος Παπαθανάσης: Οι οικονομικές σχέσεις Ελλάδας - Γερμανίας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο ιστορικά

Στο μεταρρυθμιστικό σχέδιο της κυβέρνησης, ώστε η Ελ-
λάδα να προσελκύσει περισσότερες νέες ξένες επενδύσεις, 
αναφέρθηκε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υφυπουργός Οικο-
νομικής Διπλωματίας και Εξωστρέφειας του υπουργείου 
Εξωτερικών, Κώστας Φραγκογιάννης, μιλώντας στη χθε-
σινή, ψηφιακή, εκδήλωση του Ελληνογερμανικού Εμπο-
ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου με τίτλο: «Ελληνο-
γερμανική Ημέρα για την Οικονομία και τις Επενδύσεις». 
Στην ίδια εκδήλωση, ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ και 
καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νίκος 
Βέττας, «αξιολογώντας» την ελληνική οικονομία, σημείω-
σε ότι προσφέρει τεράστιες επενδυτικές δυνατότητες και 
την περίοδο αυτή πραγματοποιεί μια θετική στροφή για 
την προσέλκυση νέων επενδυτών.
Οι ανωτέρω αναφορές έγιναν στο πλαίσιο του πάνελ με 
τίτλο «Ελκυστικοί κλάδοι της ελληνικής οικονομίας για 
ξένες επενδύσεις - Μελέτη του ΙΟΒΕ» που συντόνισε ο γε-
νικός διευθυντής του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, 
Δρ. Αθανάσιος Κελέμης. 
Ειδικότερα, ο κύριος Φραγκογιάννης, μιλώντας στην εκ-
δήλωση που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της πρε-
σβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας 
στην Αθήνα και της Κεντρικής Ένωσης Εμπορικών και 
Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Γερμανίας (DIHK), αφού 
υπογράμμισε το κλίμα πολιτικής σταθερότητας που χα-
ρακτηρίζει τη χώρα, τόνισε ότι στην Ελλάδα υπάρχει και 
συνεχώς ενισχύεται το πλαίσιο για την υποδοχή νέων 
επενδύσεων. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στις προ-
σπάθειες που καταβάλλονται για την ψηφιοποίηση του 
Δημοσίου, την ενίσχυση των κινήτρων για νέες επενδύ-
σεις, όπως και στο ανθρώπινο κεφάλαιο που παραμένει 
ισχυρό, ώστε να βοηθήσει τη γενικότερη προσπάθεια 
στήριξης του επενδυτικού ρεύματος στην Ελλάδα.
Ο υφυπουργός, ανέδειξε, επίσης, τη σημασία των γερμα-
νών επενδυτών για την ελληνική οικονομία, χαρακτηρί-

ζοντας τη Γερμανία ως τον πρώτο ξένο επενδυτή για τη 
χώρα, ενώ σε άλλο σημείο των αναφορών του σημείωσε 
ότι μόλις ο κύκλος της πανδημίας κλείσει, θα ενεργοποι-
ηθούν σημαντικά έργα, που είχαν προγραμματιστεί πριν 
ξεσπάσει ο Covid-19. Ο κ. Φραγκογιάννης πρόσθεσε, τέ-
λος, ότι η Ελλάδα καταρτίζει ένα action plan για τη Γερμα-
νία, προκειμένου να προβάλλει την εικόνα της Ελλάδα σε 
υποψήφιους επενδυτές και να περάσει το μήνυμα για τη 
νέα επενδυτική υπόσταση της χώρας.
Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, Δρ. 
Νίκος Βέττας, βασιζόμενος σε μελέτη που κατάρτισε το 
ΙΟΒΕ για λογαριασμό του Ελληνογερμανικού Επιμελη-
τηρίου, επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει πολλά και ισχυρά 
συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων χωρών για την 
προσέλκυση νέων επενδύσεων και περιέγραψε τέσσερις 
ευκαιρίες, που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν με τη 
διάθεση ιδιωτικών κεφαλαίων και την υλοποίηση δημό-
σιων παρεμβάσεων. Ειδικότερα, ανέφερε:
- Tην κλιματική αλλαγή αλλά και την κυκλική οικονομία.
- Τις τεχνολογικές εξελίξεις και ειδικότερα την πληροφο-
ρική.
- Την αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος σε πεδία, 
όπως η αγροδιατροφή, η μεταποίηση, οι διεθνώς εμπο-
ρεύσιμες υπηρεσίες, τα Start-ups και η τεχνολογική εκ-
παίδευση.
- Τις κοινωνικές προκλήσεις για ζητήματα σχετικά με την 
υγεία, τις υπηρεσίες κατάρτισης, την προσχολική εκπαί-
δευση και τις κοινωνικές υπηρεσίες.
Στην Ελλάδα υπάρχει εργατικό δυναμικό υψηλής ποι-
ότητας, που θα μπορούσε να αποτελέσει δεξαμενή για 
όσους θα θελήσουν να επενδύσουν στη χώρα, τόνισε ο κ. 
Βέττας, για να επισημάνει αμέσως μετά τον εξορθολογι-
σμό του εργασιακού περιβάλλοντος, τη δυνατότητα που 
έχει πλέον η χώρα να εξυπηρετήσει το δημόσιο χρέος, τις 
ροές ιδιωτικών καταθέσεων που έχουν επανέλθει, το κό-

στος χρηματοδότησης το οποίο μειώνεται, την πιστωτική 
επέκταση που δειλά κινείται σε θετικό έδαφος, τη μείωση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την ενίσχυση του 
δυναμικού της οικονομίας από τις δρομολογούμενες με-
ταρρυθμίσεις και την υλοποίηση του προγράμματος ιδι-
ωτικοποιήσεων. Ο κ. Βέττας, διευκρίνισε ότι με εξαίρεση 
την πανδημία, το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα βελτιώ-
νεται συστηματικά το τελευταίο διάστημα, ενώ πολλά θα 
εξαρτηθούν από τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Σε 
άλλο σημείο των αναφορών του υπογράμμισε ότι η κυ-
βέρνηση καταστρώνει ένα νέο αναπτυξιακό σχέδιο, το 
οποίο θα συμφωνήσει με τους θεσμούς κι ότι μέσω μιας 
ανεξάρτητης επιτροπής θα καταδείξει τις προτεραιότη-
τες, διαμορφώνοντας ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, που 
θα αναμορφώσει το συνολικό προφίλ της χώρας και θα 
κρίνει τις μελλοντικές επενδύσεις. Τέλος, αξιολογώντας 
τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ο γενικός διευ-
θυντής του ΙΟΒΕ, προσέγγισε τις προοπτικές μιας σειράς 
τομέων της ελληνικής οικονομίας όπως η αγροτική πα-
ραγωγή, η βιομηχανία, οι κατασκευές, οι μεταφορές - 
αποθήκευση, ο τουρισμός και οι επικοινωνίες, τονίζοντας 
ότι παράγουν το 38,7% της ακαθάριστης προστιθέμενης 
αξίας της ελληνικής οικονομίας και απασχολούν το 40,9% 
των εργαζόμενων στη χώρα.
Ο γενικός διευθυντής του Ελληνογερμανικού Επιμελη-
τηρίου, Δρ. Αθανάσιος Κελέμης, ο οποίος συντόνισε το 
πάνελ, καλωσορίζοντας τους τρεις ομιλητές, επεσήμανε 
ότι «η Ελληνική οικονομία, περισσότερο από κάθε άλλη 
περίοδο, έχει σήμερα ανάγκη τις επενδύσεις και ιδιαίτερα 
τις ξένες επενδύσεις, ώστε εξερχόμενη της πανδημικής 
κρίσης να διατηρήσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Στην 
εξέλιξη αυτή», όπως σημείωσε, «σημαντική θα είναι η 
συμβολή των κοινοτικών κονδυλίων, με τα οποία θα στη-
ριχθεί η Ελλάδα και που σε βάθος επταετίας θα φθάσουν 
τα 72 δισ. ευρώ».



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

13

Το χρονοδιάγραμμα για την πορεία των έργων αποκατά-
στασης στα κτήρια του τ. βασιλικού Κτήματος Τατοΐου, 
εξετάστηκε χθες σε σύσκεψη υπό την υπουργό Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη. Στη σύσκεψη –σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- συμμετείχε ο γενικός γραμματέας Πολιτισμού, 
Γιώργος Διδασκάλου, καθώς και οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί 
παραγόντες. 
 Όπως ενημερώνει με ανακοίνωσή του το ΥΠΠΟΑ, ολο-
κληρώνονται οι άμεσες σωστικές ενέργειες στο κτήριο του 
ανακτόρου, νωρίτερα από τα προβλεπόμενα στο ισχύον 
χρονοδιάγραμμα εργασιών, και εντός του επομένου μη-
νός. Συγκεκριμένα, «ολοκληρώνεται η αποκατάσταση της 
στέγης και ακολουθεί η τοποθέτηση του προστατευτικού 
δαπέδου, προκειμένου να διαφυλαχθούν τα ξύλινα πατώ-
ματα, τα οποία εξακολουθούν να διατηρούνται σε αρκετά 
καλή κατάσταση», αναφέρει το ΥΠΠΟΑ στην ανακοίνωσή 
του. Επίσης, πληροφορεί ότι «στην επόμενη συνεδρίαση 
του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, έχει 
προγραμματιστεί η συζήτηση που αφορά στον συντο-
νισμό της αρχιτεκτονικής μελέτης του ανακτόρου με την 
στατική και την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη». 
«Υπενθυμίζομε», συνεχίζει το ΥΠΠΟΑ στην ανακοίνωσή 
του, «ότι η συνολική μελέτη αποκατάστασης του ανακτό-

ρου σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής ολοκληρώνεται τον 
Μάιο του 2021, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες 
ένταξης του έργου στο τρέχον ΕΣΠΑ 2014-2020. Επίσης, 
εντός του Οκτωβρίου πρόκειται να εξεταστεί από το ΚΣΝΜ 
και το σύνολο των μελετών που αφορούν στην αποκατά-
σταση του κτηρίου των μαγειρείων και των χρήσεων του 
ως συνοδού κτηρίου του ανακτόρου». 
 «Με δεδομένη την ένταξη του έργου αποκατάστασης 
και ανάδειξης εννέα κτηρίων-μνημείων του κτήματος 
Τατοΐου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ‘Υποδομές Μετα-
φορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020’ 
του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με προϋπο-
λογισμό 2.300.000 ευρώ, η κ. Μενδώνη έδωσε σαφείς 
οδηγίες στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για τον προγραμμα-
τισμό των ενεργειών, προκειμένου να τηρηθούν τα πολύ 
σφιχτά χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση του έργου, 
το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί ως τις 31/12/2023. Πρό-
κειται για το βουτυροκομείο, την οικία του φροντιστή και 
το κτήριο τηλεπικοινωνιών, την οικία Στουρμ, το κτήριο 
του αρχικηπουρού και το συγκρότημα στάθμευσης, απο-
τελούμενο από τέσσερα κτήρια. ‘Στο κτήμα υπάρχει ένα 
τεράστιο απόθεμα κτηρίων, το οποίο πρέπει αξιοποιήσου-
με σωστά με τις κατάλληλες χρήσεις’, ανέφερε χαρακτηρι-

στικά η υπουργός», όπως πληροφορεί η ανακοίνωση του 
ΥΠΠΟΑ. 
«Παράλληλα, έχει ξεκινήσει από την διεύθυνση Συντή-
ρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων η εκκένωση 
του στάβλου του Γεωργίου, η οποία αναμένεται να έχει 
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Το κτήριο του 
στάβλου μαζί με το νέο βουστάσιο και το ιπποστάσιο, 
ένα κτηριακό σύνολο περίπου 2.500 τ.μ., συναποτελούν 
τον μουσειακό πυρήνα μαζί με το ανάκτορο. Στα κτήρια 
αυτά πρόκειται να εκτεθούν τα αυτοκίνητα και οι άμαξες. 
Η καταγραφή και συντήρηση των αντικειμένων προχωρεί 
ικανοποιητικά. Τα αρμόδια στελέχη του υπουργείου Πο-
λιτισμού έρχονται αντιμέτωπα με μια ‘εξαιρετική συλλογή 
αντικειμένων, μεταξύ των οποίων αντικείμενα καθημερι-
νής χρήση, ρουχισμός, έπιπλα, μουσικά όργανα’. Μέχρι 
το τέλος του έτους προγραμματίζεται η ανάθεση των 
μελετών από την διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλω-
σης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων για τα κτήρια 
του στάβλου και του βουστασίου, για να ακολουθήσει το 
ιπποστάσιο», καταλήγει το υπουργείο στην ανακοίνωσή 
του.

Συνέχεια από τη σελ. 12

Ειδικότερα, ο κ. Παπαθανάσης σχολίασε ως ελκυστικούς 
για τους γερμανούς επενδυτές τομείς της ελληνικής οικο-
νομίας: την ενέργεια και ειδικότερα τις ΑΠΕ, τη διαχείριση 
αποβλήτων, τα logistics, τις υποδομές, την αγροδιατρο-
φή, τη βιομηχανία φαρμάκων και τις τεχνολογίες, ενώ 
αναφερόμενος στις στρατηγικές επενδύσεις, σημείωσε 
ότι μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί από την κυβέρνηση 14 
ενεργειακά και τουριστικά έργα συνολικής αξίας 1,8 δισ. 
ευρώ και στο διάστημα που ακολουθεί, όπως αποκάλυψε, 
θα εγκριθούν ακόμη 3 ενεργειακά έργα συνολικού ύψους 
1,6 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο, «βασική επιδίωξή της 
κυβέρνησης είναι η αύξηση της συμμετοχής της βιομηχα-
νίας στο ΑΕΠ της χώρας από το 9,5%, που είναι σήμερα, 
στο 12% την επόμενη 3ετία και στο 15% μακροπρόθε-
σμα».
Από την πλευρά του, ο πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δη-
μοκρατίας της Γερμανίας, Dr. Ernst Reichel, δήλωσε ότι 
«η Ελλάδα και η Γερμανία συνεργάζονται στενά για να 
επανέλθει η ανάπτυξη. Χαίρομαι που το Ελληνογερμανι-

κό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο παρέχει με τη 
σημερινή «Ημέρα για την οικονομία και τις επενδύσεις» 
μια πλατφόρμα σε μια σειρά γερμανικών επιχειρήσεων 
από τους τομείς της πράσινης οικονομίας, της υγείας και 
της καινοτομίας, οι οποίες δραστηριοποιούνται ήδη με 
επιτυχία στην Ελλάδα» ανέφερε ο Dr. Ernst Reichel, για να 
προσθέσει: «Είμαι αισιόδοξος ότι θα υπάρξει περαιτέρω 
ενδιαφέρον για γερμανικές επενδύσεις στην Ελλάδα».
Ο επικεφαλής Εξωτερικού Εμπορίου και Μέλος της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Εμπορικών 
και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Γερμανίας, κεντρικός 
ομιλητής της εκδήλωσης, ανέδειξε το γεγονός ότι πολυ-
άριθμες γερμανικές εταιρείες συμμετέχουν σε σημαντικά 
έργα εκσυγχρονισμού των ελληνικών υποδομών, καθώς 
και στον τομέα παροχής ενέργειας και IT, σημειώνοντας 
πως «σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς είναι σημαντι-
κό να συνεχίσουμε τη συνεργασία και να διατηρήσουμε 
την επικοινωνία». Όπως ανέφερε ο Dr. Volker Treier, «το 
συνέδριο μπορεί να συμβάλει στο να ξεκινήσουμε πάλι 
μαζί μετά τον Covid-19 και να οικοδομήσουμε τις ελλη-
νογερμανικές οικονομικές σχέσεις, που είχαν αναπτυχθεί 

σημαντικά πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας».
Ανοίγοντας τις εργασίες της «Ελληνογερμανικής Ημέρας», 
ο πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Κων-
σταντίνος Μαραγκός τόνισε ότι «διαχρονικά, υπήρξαν 
πολλές, σημαντικές και το κυριότερο μακρόπνοες γερ-
μανικές επενδυτικές δράσεις στην Ελλάδα». Σύμφωνα με 
τον κ. Μαραγκό, «οι όμιλοι γερμανικών συμφερόντων 
κράτησαν τη θέση τους στην εγχώρια αγορά στηρίζοντας 
την οικονομία τη διάρκεια της 10ετούς κρίσης χρέους της 
χώρας, ενώ επέμειναν επενδυτικά και μετά την έξοδο της 
Ελλάδας από τα μνημόνια». Περιγράφοντας τη «θέση» της 
Γερμανίας στην Ελληνική Οικονομία επεσήμανε ότι, κατα-
τάσσεται στην πρώτη θέση ως χώρα προέλευσης άμεσων 
ξένων επενδύσεων προς την Ελλάδα με μερίδιο 23% επί 
του συνολικού αποθεματικού επενδεδυμένου κεφαλαίου 
και πρόσθεσε πως κατά τη χρονική περίοδο 2007-2018 
οι καθαρές άμεσες γερμανικές επενδύσεις ανήλθαν σε 6,3 
δισ. ευρώ. «Το 2018 δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα 
162 επιχειρήσεις γερμανικών συμφερόντων, με περίπου 
29.000 εργαζομένους και ετήσιο κύκλο εργασιών 8,7 δισ. 
ευρώ» συμπλήρωσε ο κ. Μαραγκός.

ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ: ΣΥΣΚΕΨΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ ΕΝΑ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
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Επενδύσεις σε υποδομές φυσικού αερίου που θα αναβαθμί-
σουν το σύστημα της Ελλάδας, διασφαλίζοντας την ασφάλεια 
και ευελιξία εφοδιασμού της χώρας και της ευρύτερης περι-
οχής, περιλαμβάνει –σύμφωνα με το ΑΠΕ- το νέο δεκαετές 
πρόγραμμα ανάπτυξης (2021-2030) του ΔΕΣΦΑ, σύμφωνα 
με όσα ανέφερε ο CEO της εταιρείας, Nicola Battilana, κατά 
την ομιλία του στο 3ο Athens Investment Forum.
O κ. Battilana αναφέρθηκε στις παραμέτρους που καθιστούν 
την Ελλάδα, ιδανική χώρα για την ανάπτυξη επιπλέον επενδύ-

σεων στο δίκτυο φυσικού αερίου, με σημαντικότερη τη στρα-
τηγική γεωγραφική θέση της, η οποία επιτρέπει στον ΔΕΣΦΑ 
να συνεργάζεται με άλλα δίκτυα (όπως ο ΤΑΡ και ο IGB) και να 
επεκτείνει τις δραστηριότητές του.
Ακόμη, επισήμανε ότι το νέο δεκαετές πρόγραμμα περιλαμβά-
νει επενδύσεις για την ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου, 
τη δημιουργία νέων σταθμών συμπίεσης και την ενίσχυση 
των ήδη υφισταμένων. Προβλέπει, επίσης, την ανάπτυξη 
των υποδομών που είναι απαραίτητες για τη διείσδυση του 

Small-Scale LNG (ssLNG) σε διαφορετικούς τομείς της αγο-
ράς, όπως η ναυτιλία, καθώς και για την απόκτηση πρόσβα-
σης στο φυσικό αέριο και από νέες περιοχές, όπως η Δυτική 
Μακεδονία και η Δυτική Ελλάδα, ενώ έκανε και μια σύντομη 
αναφορά στο FSRU Αλεξανδρούπολης, Τέλος, αναφέρθηκε 
και στο πρόγραμμα Poseidon Med II (PMII), το οποίο μελετά 
υποδομές ssLNG στους λιμένες της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας 
και του Ηρακλείου, ενώ ο λιμένας του Πειραιά προβλέπεται να 
ανεφοδιάζεται απευθείας από τη Ρεβυθούσα.

Σε λειτουργία τέθηκε από χθες, 13 Οκτωβρίου, η ηλεκτρονική 
εφαρμογή https://tritsis.opekepe.gr/ του Οργανισμού Πληρω-
μών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού 
και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) μέσω της οποίας θα στηριχθούν οι 
δήμοι κατά τη διαδικασία ένταξής τους στο Πρόγραμμα «Αντώ-
νης Τρίτσης», το οποίο υλοποιεί το υπουργείο Εσωτερικών, 
αναφέρει το ΑΠΕ.
Όπως αναφέρει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τρο-
φίμων «με τη συγκεκριμένη εφαρμογή δίνεται η δυνατότητα 

στους Δήμους να εκδώσουν ηλεκτρονικά τη «Βεβαίωση ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ για εξυπηρετούμενο πληθυσμό» η οποία αποτελεί απα-
ραίτητο δικαιολογητικό του αιτήματός τους για την υλοποίηση 
έργων αγροτικής οδοποιίας στις περιοχές αρμοδιότητάς τους». 
Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» 
έχει ως σκοπό την «εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου στρατηγι-
κού σχεδιασμού αναπτυξιακής προοπτικής και κοινωνικής αλ-
ληλεγγύης μέσω των φορέων της αυτοδιοίκησης και ειδικότερα 
της Πρόσκλησης ΑΤ05 με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγρο-

τική Οδοποιία», οι Δήμοι της χώρας δύνανται να υποβάλουν 
προτάσεις έργων, για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των 
βασικών υποδομών τους». 
 ο συγκεκριμένο αίτημα εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής της 
Πρόσκλησης ΑΤ05 με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική 
Οδοποιία», μέσω της οποίας οι δήμοι της χώρας έχουν τη δυνα-
τότητα να υποβάλουν προτάσεις έργων, για τη βελτίωση και τον 
εκσυγχρονισμό των βασικών υποδομών τους.

Την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου, πραγματοποιείται –όπως αναφέ-
ρει το ΑΠΕ- νέα πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού 
και της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας σε 
3.811 δικαιούχους.
Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εργασίας 
Γιάννη Βρούτση, εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης ποσού 
ύψους 1.602.373,63 ευρώ από τον Ε.Φ. 1033-501-0000000, 

ΑΛΕ 2310989899 οικονομικού έτους 2020, για 3.811 δικαιού-
χους, που αφορά αναλυτικά:
α) σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων κατά το 
μήνα Αύγουστο για την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού 
σκοπού, ύψους 1.351.254 ευρώ, σε 2.809 δικαιούχους,
β) σε εργαζόμενους ενταγμένους στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡ-
ΓΑΣΙΑ» για το μήνα Ιούλιο για την πληρωμή της οικονομικής 

ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, ύψους 87.040,22 ευρώ, 
σε 347 δικαιούχους και 
γ) σε εργαζόμενους ενταγμένους στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑ-
ΣΙΑ» για το μήνα Αύγουστο για την πληρωμή της οικονομικής 
ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, ύψους 164.079,41 ευρώ, 
σε 655 δικαιούχους.

Κ. Μπακογιάννης: Στόχος μας, να εκφράζονται οι καλλιτέχνες 
που δίνουν χρώμα με τα έργα τους στην Αθήνα
Μια καλλιτεχνική παρέμβαση που έδωσε χρώμα και ζωή στην 
πόλη έγινε το Σαββατοκύριακο που πέρασε, όπως αναφέρει 
το ΑΠΕ. Πέντε γνωστοί καλλιτέχνες street art όχι μόνο από την 
Ελλάδα (Blaqk, Jamer, Kez, Same84) αλλά και από την Ιταλία (ο 
2501 ο οποίος ήρθε με έξοδα του στην Αθήνα) δημιούργησαν 
μια μεγάλη τοιχογραφία που άλλαξε την όψη του πεζόδρομου 
της οδού Θεσσαλονίκης. Κάθε ένας από τους πέντε street artists 
άφησε το «αποτύπωμά» του σε περίπου 6 μέτρα από τα συνο-
λικά 30 που τους διατέθηκαν. Ξεκίνησαν το πρωί του Σαββάτου 
και ολοκλήρωσαν την δουλειά τους το βράδυ της Κυριακής 
δίνοντας ευκαιρία σε πολύ κόσμο να τους παρακολουθήσει «εν 
δράσει».
 Η τοιχογραφία έγινε με την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων 

που διέθεσε τον τοίχο για τον σκοπό αυτό στην πολύ γνωστή 
ομάδα «UrbanAct», η οποία είχε τη διοργάνωση και επιμέλεια 
και πραγματοποιεί εδώ και αρκετά χρόνια με μεγάλη επιτυχία 
αλλά και αναγνώριση, ανάλογες παρεμβάσεις στο αστικό το-
πίο. Επίσης το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών στήριξε 
ενεργά την δράση αυτή και με οικονομικούς πόρους. Ανάλογες 
δράσεις γίνονται συχνά στο εξωτερικό, όπου κάθε καλλιτέχνης 
αφήνει το δικό του «αποτύπωμα» στην πόλη. Η συγκεκριμένη 
υλοποιήθηκε παράλληλα με την έκθεση «2x2 The GrIt» στην 
TheProjectGallery που λειτουργεί μέχρι και την 1 Νοεμβρίου.
 Με έναυσμα αυτή την πρωτοβουλία ο Δήμος Αθηναίων ξεκινά 
ένα πρόγραμμα παρεμβάσεων σε μεγάλους τοίχους της πρω-
τεύουσας σε συνεργασία με γνωστούς καλλιτέχνες από την 
Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό με στόχο το επόμενο διάστημα 
να απλωθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερα και διαφορετικά 

σημεία της πόλης. Έτσι, οι street artists που έχουν τη διάθεση 
να συνεργαστούν μαζί του για να ομορφύνουν την πόλη θα 
μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα τη δημιουργικότητα και το 
ταλέντο τους συμβάλλοντας στον πολιτισμό της καθημερινότη-
τας για κατοίκους και επισκέπτες.
 «Καταβάλλουμε μία μεγάλη προσπάθεια, από τη μία πλευρά 
να καθαρίσουμε τις μεγάλες επιφάνειες της πόλης από τη μου-
τζούρα και την κακή αισθητική και από την άλλη πλευρά, να 
δημιουργήσουμε χώρους όπου μπορούν να εκφράζονται όλοι 
οι καλλιτέχνες που δίνουν χρώμα και φως με τα έργα τους. 
Οργανωμένα και συντονισμένα, υιοθετούμε καλές πρακτικές 
που δοκιμάστηκαν σε μεγάλες πρωτεύουσες της Ευρώπης» 
αναφέρει σε δήλωση του με αφορμή το ξεκίνημα αυτής της 
πρωτοβουλίας, ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης. 

ΕΡΓΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 500 ΕΚΑΤ. ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ ΧΘΕΣ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΤΙΣ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΝΕΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 
Και της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας

ΜΕ ΜΙΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
Σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων
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Αναγκαία χαρακτήρισε την επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία 
ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών, Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας στην ομιλία 
του τη δεύτερη μέρα της συνόδου της Ολομέλειας του οργά-
νου, στις Βρυξέλλες. Απευθυνόμενος στην Γερμανίδα Καγκε-
λάριο Άγγελα Μέρκελ, η οποία ήταν- διαδικτυακά- η κεντρική 
ομιλήτρια στη σύνοδο, ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στην 
κλιμάκωση των προκλήσεων από μέρους της Τουρκίας από 
χθες και πρόσθεσε: «Για να διατηρήσουμε τα εσωτερικά σύνο-
ρα μεταξύ των χωρών της ΕΕ ανοιχτά, χρειαζόμαστε ισχυρά 
εξωτερικά σύνορα. Η ΕΕ πρέπει να υπερασπιστεί την εδαφική 
κυριαρχία της. Τα σύνορα των κρατών μελών είναι και σύ-
νορα της ΕΕ. Οι πρόσφατες τουρκικές προκλήσεις, οι οποίες 
κλιμακώθηκαν εκ νέου χτες είναι απαράδεκτες. Με αυτή την 
κατάσταση και την τουρκική προκλητικότητα, είναι αναγκαίο 
να προβλεφθούν άμεσα κυρώσεις από την ΕΕ στην Τουρκία. 
Χαιρετίζω τη σαφή θέση της γερμανικής προεδρίας της ΕΕ επί 
του θέματος».
Πριν την έναρξη της συνόδου, η κ. Μέρκελ και ο κ. Τζιτζικώ-
στας είχαν διμερή συνάντηση, στην οποία συζήτησαν για μια 
σειρά από θέματα, όπως το μεταναστευτικό, τις πρόσφατες 
τουρκικές προκλήσεις, την αντιμετώπιση της πανδημίας του 
κορονοϊού, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη 
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης και τη συνεργασία 
της Γερμανικής Προεδρίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των 
Περιφερειών.
Κατά την ομιλία του στη σύνοδο της Επιτροπής των Περιφε-
ρειών, ο κ. Τζιτζικώστας, αναφέρθηκε στην αλληλεγγύη που 
έχει δείξει η Γερμανία στους πολίτες άλλων ευρωπαϊκών χω-
ρών για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού και 
πρόσθεσε ότι «Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή της μάχης κατά της πανδημίας και συμβάλ-

λουν αποφασιστικά στην ανάκαμψη της Ευρώπης». 
“Εργαζόμαστε αδιάκοπα για να περιορίσουμε τη διασπορά 
του κορονοϊού, να βοηθήσουμε τους πιο ευάλωτους πολίτες, 
να προστατεύσουμε τις τοπικές κοινωνίες, την τοπική οικο-
νομία και τις θέσεις εργασίας. Όσες προσπάθειες κι αν κατα-
βάλλουμε όμως, οι διαθέσιμοι πόροι δεν αρκούν για να πα-
ρέχουμε τις υπηρεσίες που επιθυμούμε στους συμπολίτες μας, 
με τους προϋπολογισμούς Περιφερειών και Δήμων να έχουν 
μειωθεί δραματικά σε ποσοστό έως και 91%», σημείωσε. 
Αναφερόμενος στη γερμανική προεδρία της ΕΕ, ο πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών υπογράμμισε 
ότι αυτή έρχεται σε μια περίοδο εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς 
υπάρχει ανάγκη για ένα νέο προϋπολογισμό της ΕΕ και είμαστε 
στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων για το Brexit. Στο 
επίκεντρο βρίσκεται, πρόσθεσε, και το νέο σύμφωνο για τη 
μετανάστευση. “Η αλληλεγγύη, και ο επιμερισμός της ευθύ-
νης μεταξύ των κρατών μελών είναι τα κλειδιά για την επιτυχή 
διαχείριση του προσφυγικού – μεταναστευτικού ζητήματος, 
που είναι κατεξοχήν ευρωπαϊκό. Δεν πρέπει να αφήσουμε τις 
χώρες της πρώτης γραμμής, που υποδέχονται τους μετανά-
στες μόνες στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης”, τόνισε. 
Ο κ. Τζιτζικώστας ανέφερε πως είναι κρίσιμη η πιο στενή 
συνεργασία μεταξύ όλων των επιπέδων διακυβέρνησης της 
ΕΕ, εξηγώντας τον κρίσιμο ρόλο των Περιφερειών και των 
Δήμων, που είναι, όπως είπε «τα δημοκρατικά θεμέλια της ΕΕ 
και το δίχτυ ασφαλείας της, βοηθώντας την Ευρώπη να έρθει 
πιο κοντά τους πολίτες της».
Επισήμανε ότι σε κάθε δήμο και περιφέρεια της Ευρώπης θα 
γίνουν “τοπικοί διάλογοι” για τα θέματα της ΕΕ και αναφέρ-
θηκε στην ανάγκη διασφάλισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων 
συνοχής. 
Η Καγκελάριος Μέρκελ τόνισε από την πλευρά της ότι “η γερ-

μανική προεδρία έχει να αντιμετωπίσει στο εξάμηνό της την 
εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που διαμόρφωσε η πανδημία 
του κορονοϊού”. Εξέφρασε την ανησυχία της για την αύξηση 
κρουσμάτων στην Ευρώπη και πρόσθεσε ότι πρέπει να προ-
σέξουμε για να μη χαλάσουμε όσα φτιάξαμε τους προηγούμε-
νους μήνες και να μην υποχρεωθούμε σε νέο lockdown. 
Ευχαρίστησε τους Περιφερειάρχες και Δημάρχους της ΕΕ 
“για τη σπουδαία συνεισφορά τους στην αντιμετώπιση της 
πανδημίας σε όλη την Ευρώπη”. “Η ΕΕ έχει δημιουργήσει τα 
εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε την κρίση σε κάθε περιοχή. 
Σε μια τόσο μεγάλη κρίση απαιτούνται έκτακτα μέτρα. Εργα-
ζόμαστε εντατικά, προκειμένου να διασφαλίσουμε τους απαι-
τούμενους πόρους και τα μέσα για να πετύχουμε το στόχο της 
αντιμετώπισης της πανδημίας και των επιπτώσεών της και να 
ανακάμψουμε”, ανέφερε.
Σε ό,τι αφορά στο μεταναστευτικό, η κ. Μέρκελ είπε ότι η 
γερμανική προεδρία θεωρεί πως πρέπει να βελτιώσουμε 
την ανθρωπιστική προσέγγιση της μεταναστευτικής κρίσης. 
“Η πρόταση της Κομισιόν για ένα νέο σύμφωνο για τη μετα-
νάστευση και το άσυλο είναι θετική και πρέπει να εξεταστεί, 
χωρίς όμως αγκυλώσεις, χωρίς λογικές περιχαράκωσης στα 
εθνικά σύνορα”, σημείωσε.
Τέλος, για το Brexit, υπογράμμισε ότι «πρέπει να επιτύχουμε 
μια αμοιβαία επωφελή συμφωνία, αλλά πρέπει να προετοιμα-
στούμε και για το ενδεχόμενο να μην επέλθει συμφωνία»...«Η 
απάντηση σε όλα αυτά τα ζητήματα είναι μια πιο ισχυρή Ευ-
ρώπη, με έξυπνη επικουρικότητα για να διασφαλίσουμε το 
ευρωπαϊκό κεκτημένο. Η αλληλεγγύη όπως αποδείχτηκε και 
στην πανδημία του κορονοϊού και η συνεργασία με τους πολί-
τες είναι θεμελιώδης παράγοντας. Η Διάσκεψη για το Μέλλον 
της Ευρώπης είναι κρίσιμη γιατί είναι η ευκαιρία μας για να 
ανοικοδομήσουμε την Ευρώπη”, ανέφερε. 

Θετική χαρακτήρισε τη σύσταση του Συμβουλίου για τον συ-
ντονισμό μέτρων που έχουν επιπτώσεις στην ελεύθερη κυκλο-
φορία, ο υπουργός Τουρισμού και πρόεδρος της Περιφερειακής 
Επιτροπής Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού,  
Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος –σύμφωνα με το ΑΠΕ- βρίσκεται 
στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο επίσκεψης αντιπροσωπείας του Πα-
γκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, υπό τον γενικό γραμματέα 
Ζουράμπ Πολολικασβίλι.
«Η φετινή χρονιά ήταν μια δύσκολη χρονιά, μια ελπιδοφόρα 
όμως χρονιά και μια χρονιά στην οποία θα πρέπει να ξαναδούμε 
τους κοινούς κανόνες για να θέσουμε τις προϋποθέσεις για ένα 
καλύτερο τουριστικό μέλλον από την επόμενη χρονιά» υπο-
γράμμισε ο Χάρης Θεοχάρης και προσέθεσε ότι «πρέπει τώρα να 
σχεδιάσουμε με τα νέα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας, με 

τα πιο γρήγορα και αξιόπιστα πια τεστ τη νέα τουριστική χρονιά,  
γιατί δεν μπορεί να ξαναζήσουμε και το 2021 μια χρονιά όπως 
το 2020».
Συγκεκριμένα, ο κ. Θεοχάρης ανέφερε:
«Είμαστε στις Βρυξέλλες την ημέρα την οποία το νέο σύστημα 
κανόνων υιοθετείται από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. 
Αυτό είναι ένα πολύ θετικό βήμα, ένα βήμα όμως που πρέπει να 
πλαισιωθεί και με ακόμη εντονότερες προσπάθειες, για να υπάρ-
ξει η πολυπόθητη ομογενοποίηση των διαδικασιών σε όλες τις 
χώρες. Η φετινή χρονιά ήταν μια δύσκολη χρονιά, μια ελπιδο-
φόρα όμως χρονιά και μια χρονιά στην οποία θα πρέπει να ξα-
ναδούμε τους κοινούς κανόνες για να θέσουμε τις προϋποθέσεις 
για ένα καλύτερο τουριστικό μέλλον από την επόμενη χρονιά. 
   Η σύσταση είναι ένα καλό βήμα, αλλά δεν είναι το τέλος. Είναι 

η αρχή μιας διαδικασίας. Πρέπει όλες οι χώρες να αρθούν στο 
ύψος των περιστάσεων. Εδώ και ο ρόλος της Επιτροπής θα πρέ-
πει να είναι τέτοιος ώστε να καταφέρει να ομογενοποιήσει και να 
φέρει τις αντίθετες απόψεις στο ίδιο τραπέζι. Ελπίζω ότι αυτό θα 
μπορέσει να γίνει, γιατί υπάρχουν περισσότερα δεδομένα που το 
επιτρέπουν σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, που ίσως η 
κατάσταση να ήταν λίγο διαφορετική.
Αυτό που εγώ προσωπικά πιστεύω και ως πρόεδρος της Επι-
τροπής Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, 
είναι ότι πρέπει τώρα να σχεδιάσουμε με τα νέα εργαλεία που 
έχουμε στα χέρια μας, με τα πιο γρήγορα και αξιόπιστα πια τεστ 
τη νέα τουριστική χρονιά,  γιατί δεν μπορεί να ξαναζήσουμε και 
το 2021 μια χρονιά όπως το 2020».

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ, ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ 
Της Γερμανίδας Καγκελαρίου Α. Μέρκελ και του προέδρου της Επιτροπής των Περιφερειών Α.Τζιτζικώστα

Χ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ: ΠΡΕΠΕΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ
Με τα πιο γρήγορα και αξιόπιστα πια τεστ τη νέα τουριστική χρονιά
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Θέματα που αφορούν το σύστημα προσλήψεων και τη λει-
τουργία του δημόσιου τομέα συζητήθηκαν στις διαδοχικές 
συναντήσεις που είχε χθες -σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο υπουργός 
Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος με τα προεδρεία του ΑΣΕΠ 
και της ΑΔΕΔΥ. 
Με την ηγεσία του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπι-
κού, ο υπουργός Εσωτερικών συζήτησε για την προετοιμασία 
του νομοσχεδίου, που -σύμφωνα με το υπουργείο- αφορά την 
επιτάχυνση της διαδικασίας προσλήψεων στο Δημόσιο, ενώ εκ-
συγχρονίζει και αναβαθμίζει τη λειτουργία του ΑΣΕΠ. Το νομο-
σχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή στα τέλη του μήνα. Ο 
κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι η μεταρρύθμιση του ΑΣΕΠ θα γίνει 
με διάλογο με τους αρμόδιους φορείς και με συναίνεση. Η συ-
νάντηση πραγματοποιήθηκε με τον πρόεδρο της ανεξάρτητης 
αρχής, Ιωάννη Καραβοκύρη και τους αντιπροέδρους, Διονύσιο 

Λασκαράτο, Αθανάσιο Παπαϊωάννου και Ηλία Νικολόπουλο.
Οι επικείμενες αλλαγές στο ΑΣΕΠ, καθώς και ο διαχωρισμός των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικού κράτους και των δύο βαθμών 
αυτοδιοίκησης, που θα λάβει μορφή νομοσχεδίου, βρέθηκαν 
στο επίκεντρο της συζήτησης του κ. Θεοδωρικάκου με το προε-
δρείο της ΑΔΕΔΥ. Και για τα δύο θέματα ο υπουργός ζήτησε τις 
προτάσεις της ΑΔΕΔΥ.
Για το θέμα των προσλήψεων, από πλευράς υπουργείου Εσω-
τερικών αναφέρθηκε ότι παρότι οι εκπαιδευτικοί εξαιρούνται εκ 
του νόμου γιατί έχουν δικό τους σύστημα, εν τούτοις θα δώσουν 
στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τις προτάσεις για να 
τις αξιοποιήσουν σε πιθανή αλλαγή του συστήματος διορισμών 
και στην εκπαίδευση.
Κατά τη συνάντηση, η συνδικαλιστική οργάνωση των δημοσί-
ων υπαλλήλων έθεσε επίσης διάφορα θέματα που αφορούν τη 

λειτουργία του δημόσιου τομέα με αιχμή τις προσλήψεις.
Αναφερόμενος στους μόνιμους διορισμούς στο Δημόσιο για το 
2021, ο αρμόδιος υπουργός υπενθύμισε ότι, σύμφωνα με την 
πρόσφατη έγκριση του υπουργικού συμβουλίου, θα είναι 8.051 
με βάση την αναλογία 1:1, εκ των οποίων οι 2.600 θα είναι στην 
υγεία (1.100 γιατροί). Παράλληλα για το χώρο της Υγείας είναι 
σε εξέλιξη δύο προκηρύξεις του ΑΣΕΠ (η 2Κ και η 6Κ) που περι-
λαμβάνουν 1.166 και 1.209 προσλήψεις αντίστοιχα.
Στη συνάντηση μετείχαν ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Ιωάννης Πάι-
δας, ο γενικός γραμματέας, Δημήτρης Μπράτης, καθώς και τα 
μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, Στέφανος Σαββόπουλος, Αλέ-
ξανδρος Αρβανιτίδης και Γιώργος Πετρόπουλος.
Και στις δύο συναντήσεις μετείχε η γενική γραμματέας Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, Βιβή Χαραλαμπογιάννη.

Ύφεση για το 2020 αλλά και επιστροφή στον δρόμο της ανάπτυ-
ξης εντός του 2021 προβλέπει –όπως αναφέρει το ΑΠΕ- το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο ότι θα σημειώσει η ελληνική οικονομία. Οι 
συγκεκριμένες εκτιμήσεις περιλαμβάνονται στην έκθεσή για τις 
Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές (World Economic Outlook) 
που δημοσιεύτηκε σήμερα στο πλαίσιο της Ετήσιας Συνόδου του 

οργανισμού. 
Ειδικότερα, το Ταμείο εκτιμά ότι η ύφεση θα διαμορφωθεί στο 
9,5% για το 2020 και ότι θα σημειωθεί ανάπτυξη 4,1% το 2021. 
Σχετικά με το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το 
Ταμείο εκτιμά πως θα αγγίξει το 7,7% του ΑΕΠ το 2020 και ότι θα 
υποχωρήσει στο 4,5% του ΑΕΠ εντός του 2021. 

Όσον αφορά την ανεργία, το ΔΝΤ την τοποθετεί στο 19,9% για το 
2020, ενώ για το επόμενο έτος προβλέπει ότι θα υποχωρήσει στο 
18,3%. 
Τέλος, το Ταμείο εκτιμά ότι θα υπάρξει αποπληθωρισμός το 2020 
κατά 0,6%. Παρόλα όμως αυτά, προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα 
καταστεί θετικός κατά 0,7% εντός του 2021.

Ύφεση 4,4% στην παγκόσμια οικονομία για το 2020 προβλέπει το 
ΔΝΤ μέσω των εκτιμήσεων που διατυπώνει στην έκθεση. 
   Οι νέες εκτιμήσεις του Ταμείου παρουσιάστηκαν από την επικεφα-
λής οικονομολόγο Γκίτα Γκοπίνατ, η οποία εξέφρασε την ανησυχία 
της για τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης υγειονομικής κρίσης στην 
παγκόσμια οικονομία. 

«Η απασχόληση παραμένει πολύ κάτω από τα επίπεδα που ήταν 
πριν από την πανδημία και η αγορά εργασίας έχει γίνει πιο συ-
γκεντρωτική, με τους εργαζομένους χαμηλού εισοδήματος, τη 
νεολαία και τις γυναίκες να πλήττονται περισσότερο. Οι φτωχοί 
γίνονται φτωχότεροι, με σχεδόν 90 εκατομμύρια άτομα να αναμέ-
νεται να βρεθούν για πρώτη φορά σε καθεστώς ακραίας φτώχειας 

φέτος. Η ανάταξη από αυτήν την καταστροφή είναι πιθανό να 
είναι κοπιώδης, άνιση και πολύ αβέβαιη. Είναι σημαντικό να μην 
αποσυρθούν πρόωρα τα μέτρα δημοσιονομικής και νομισματικής 
πολιτικής», τόνισε χαρακτηριστικά. 

Η διεύρυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε κρίσιμες υπη-
ρεσίες των Περιφερειών, βρέθηκαν –σύμφωνα με το ΑΠΕ- στο 
επίκεντρο της συνάντησης του περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατού-
λη με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κ. Πιερρακάκη 
και τους υφυπουργούς Υποδομών και Επικοινωνιών Γ. Κεφα-
λογιάννη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γ. Γεωργαντά με συμ-
μετοχή του γ.γ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης 
Διαδικασιών Λ. Χριστόπουλου καθώς και του Προϊστάμενου 
της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών της Περιφέρειας Η. Δόλγυ-
ρα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Κατά τη συνάντηση, ο περιφερειάρχης επισήμανε την ανάγκη 
επαναλειτουργίας του on line πληροφοριακού συστήματος 
καταχωρήσεων αδειών οδήγησης, αδειών κυκλοφορίας κ.λ.π. 
(G-link) του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο 
σταμάτησε να λειτουργεί στις 30 Σεπτεμβρίου - ζήτημα το οποίο 
η ηγεσία και των δύο υπουργείων δεσμεύθηκε επιλύσει άμεσα. 

Χαρακτηρίστηκε αναγκαία η υλοποίηση κοινών δράσεων και 
προγραμμάτων για την είσοδο σε μια νέα ψηφιακή εποχή προ-
κειμένου να εξυπηρετούνται ταχύτερα οι πολίτες. Ιδιαίτερη μνεία 
έγινε στην πιλοτική υλοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
που θα διατίθεται από την Περιφέρεια Αττικής στην Ενιαία Ψη-
φιακή Πύλη του ελληνικού Δημοσίου, gov.gr, μέσω της οποίας 
θα ορίζονται ραντεβού για τη διεξαγωγή της εξεταστικής διαδι-
κασίας των υποψήφιων οδηγών.
Τη συνάντηση απασχόλησε ακόμη το πρόγραμμα που αφορά 
στην έκδοση διπλωμάτων οδήγησης λόγω απώλειας, φθοράς 
κλπ, με ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών, το οποίο 
θα τεθεί σε πιλοτική λειτουργία στην Περιφέρεια Κρήτης, κα-
θώς και ο εκσυγχρονισμός του μητρώου οχημάτων με την 
καθιέρωση ηλεκτρονικής ταυτότητας. Τέλος, έγινε αναφορά 
στην καθιέρωση της άυλης έκδοσης των ιατρικών βεβαιώσεων 
που απαιτούνται για τα διπλώματα - διαδικασία η οποία θα γίνει 

κατά τα πρότυπα της άυλης συνταγογράφησης.
 Με αφορμή τη συνάντηση, ο περιφερειάρχης επισήμανε ότι έχει 
ήδη μειωθεί σημαντικά η γραφειοκρατία χάρη στη συνεργασία 
που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των εμπλεκόμενων υπουργείων 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Επικοινωνιών και 
της Περιφέρειας Αττικής. «Αυτοδιοίκηση και Κεντρική Διοίκηση 
συνεργαζόμαστε στενά προκειμένου να εισέλθουμε στην ψηφι-
ακή εποχή και να εξασφαλίσουμε τη διαφάνεια και την καλύτερη 
εξυπηρέτηση του πολίτη», τόνισε ο κ. Πατούλης.
 Από την πλευρά του, ο κ. Πιερρακάκης εξέφρασε την ικανοποί-
ησή του για τις γόνιμες συνέργειες που έχουν ήδη δρομολογηθεί 
από κοινού με τις Περιφέρειες της χώρας, ενώ ο υφυπουργός Γ. 
Κεφαλογιάννης, αναφερόμενος στο πλαίσιο συνεργασίας που 
έχει αναπτυχθεί, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη συμβολή 
του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην κοινή προσπά-
θεια του υπουργείου και της Περιφέρειας. 

Τ. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΜΕ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
Διαδοχικές συναντήσεις με προεδρεία ΑΣΕΠ και ΑΔΕΔΥ

ΗΠΑ-ΔΝΤ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟ 2021

ΥΦΕΣΗ 4,4% ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2020

ΣΥΣΚΕΨΗ Γ. ΠΑΤΟΥΛΗ ΜΕ Κ. ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ, Γ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ 
ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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Με το νομοσχέδιο, όπως σημειώνει το ΑΠΕ, ενσωματώ-
νονται όλα τα εργαλεία ρύθμισης οφειλών που υπάρχουν 
σήμερα (υπερχρεωμένα νοικοκυριά, προστασία πρώτης 
κατοικίας, εξωδικαστικός μηχανισμός, κ.λπ.) σε ένα ενι-
αίο πλαίσιο και μια ενιαία διαδικασία για να ρυθμιστεί το 
ιδιωτικό χρέος. Επίσης, αναμορφώνεται το πλαίσιο αντι-
μετώπισης της οικονομικής αδυναμίας, συλλογικής ικα-
νοποίησης των πιστωτών και απαλλαγής από χρέη κάθε 
προσώπου, φυσικού ή νομικού το οποίο αναλαμβάνει οι-
κονομική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως του αν η δραστη-
ριότητα αυτή είναι επιχειρηματική ή όχι. Εξαιρούνται μόνο 
φορείς του Δημοσίου και χρηματοδοτικά ιδρύματα για τα 
οποία προβλέπονται ειδικές διαδικασίες αφερεγγυότητας.
Οι διαδικασίες που εισάγονται με τον παρόντα νόμο είναι 
εναρμονισμένες με τις διατάξεις της Οδηγίας 1023/2019 
«περί πλαισίου για την προληπτική αναδιάρθρωση, την 
απαλλαγή από τα χρέη και τις ανικανότητες ή την έκπτω-
ση οφειλετών, καθώς και περί μέτρων βελτίωσης των 
διαδικασιών αυτών, και για την τροποποίηση της οδηγίας 
(ΕΕ) 2017/1132 (Οδηγία για την αναδιάρθρωση και την 
αφερεγγυότητα)». Δηλαδή διασφαλίζεται ότι βιώσιμες 
επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες που αντιμετωπίζουν 
οικονομικές δυσχέρειες θα έχουν πρόσβαση σε αποτελε-
σματικά πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης τα οποία 
θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους•, 
ότι οι έντιμοι αφερέγγυοι ή υπερχρεωμένοι επιχειρηματίες 
θα μπορούν να απαλλάσσονται πλήρως από τα χρέη τους 
μετά από εύλογο διάστημα που θα τους προσφέρει μια 
δεύτερη ευκαιρία και ότι θα βελτιωθεί η αποτελεσματικό-
τητα των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας 
και απαλλαγής από το χρέος, ιδίως περιορίζοντας τη δι-
άρκειά τους. 

Απαλλαγή από τα χρέη εντός τριετίας 
Κρίσιμο ρόλο στο όλο πλαίσιο αποκτά η δυνατότητα όλων 
των φυσικών προσώπων να απαλλαγούν από χρέη εντός 
τριετίας από την κήρυξη της πτώχευσης εκτός αν ελέγχο-
νται για δόλιες ενέργειες ή αρνούνται να συνεργαστούν 
με τα όργανα της πτώχευσης. Μάλιστα, στην περίπτωση 
που τα φυσικά πρόσωπα που πτωχεύουν εισφέρουν στη 
πτωχευτική περιουσία στοιχεία σημαντικής αξίας, όπως 
λ.χ. την κύρια κατοικία τους, η απαλλαγή επέρχεται τα-

χύτερα, μετά την πάροδο ενός έτους από την κήρυξη της 
πτώχευσης. Με τον τρόπο αυτό ο νόμος ανταποκρίνεται 
στην υπόδειξη της οδηγίας για την αναδιάρθρωση και την 
αφερεγγυότητα για την εφαρμογή των διατάξεων περί 
απαλλαγής από τα χρέη στους καταναλωτές το συντομό-
τερο δυνατόν.

Πρόληψη και αποφυγή αφερεγγυότητας
Το νέο πλαίσιο ενσωματώνει όλες τις διαδικασίες που 
αποσκοπούν είτε στην πρόληψη και αποφυγή της αφε-
ρεγγυότητας είτε στην αντιμετώπισή της. Τα βασικά του 
χαρακτηριστικά είναι η απλοποίηση των διαδικασιών για 
την επιτάχυνσή τους, η αξιοποίηση της ψηφιοποίησης με 
την δημιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας 
που δεν αποτυπώνει μόνο κάθε στάδιο της διαδικασίας 
χρησιμεύοντας ως τόπος δημοσιοποίησης των σχετικών 
αποφάσεων, αλλά λειτουργεί και ως μέσο επικοινωνίας 
των οργάνων της πτώχευσης με τα εμπλεκόμενα μέρη, 
αλλά και των πιστωτών για την λήψη αποφάσεων ως συ-
νέλευσης. Οι πλειστηριασμοί γίνονται επίσης ηλεκτρονικά 
με χρήση της πλατφόρμας e-auction για την διασφάλιση 
της μεγαλύτερης δυνατής διαφάνειας και δημοσιότητας.
Εξωδικαστικός μηχανισμός 

Το νέο πλαίσιο αποβλέπει στην ταχύτερη δυνατή επι-
στροφή παραγωγικών μέσων σε παραγωγικές χρήσεις. 
Στοχεύει στην ταχύτερη ανάκτηση απαιτήσεων από τους 
πιστωτές μέσω της εκποίησης της πτωχευτικής περιουσί-
ας σε αγοραίες αξίες, όπως αυτές αποκαλύπτονται από τον 
πλειστηριασμό.
Ως πρώτο ανάχωμα στην διαμόρφωση συνθηκών υπερ-
χρέωσης και αδυναμίας εξυπηρέτησης οφειλών προβλέ-
πεται η δυνατότητα πρόσβασης οφειλετών σε εργαλεία 
έγκαιρης προειδοποίησης, όπως πχ ηλεκτρονικό μηχανι-
σμό προειδοποίησης και συμβουλευτικές υπηρεσίες από 
ειδικά κέντρα και φορείς.
Επίσης βασική επιδίωξη είναι η διατήρηση των βιώσιμων 
επιχειρήσεων μέσω της διαδικασίας εξωδικαστικού συμ-
βιβασμού ή της διαδικασίας εξυγίανσης. Τα παραπάνω 
προληπτικά πλαίσια αναδιάρθρωσης είναι διαθέσιμα σε 
πρώιμο στάδιο και στοχεύουν στην αποφυγή της αφερεγ-
γυότητας από φορείς ή ως προς επιχειρηματικές δραστη-

ριότητες που εφόσον αναδιαρθρωθούν δύναται να διατη-
ρήσουν την βιωσιμότητά τους διασφαλίζοντας τις θέσεις 
εργασίας του απασχολούμενου σε αυτές προσωπικού 
περιορίζοντας τις ζημίες για τους πιστωτές στην αλυσίδα 
εφοδιασμού και διαφυλάσσοντας την τεχνογνωσία και 
τις δεξιότητες, προς όφελος της οικονομίας ευρύτερα. Στις 
διαδικασίες προληπτικής αναδιάρθρωσης ο οφειλέτης δι-
ατηρεί τον έλεγχο της περιουσίας του και της λειτουργίας 
της επιχείρησής του, παρέχεται όμως η δυνατότητα στην 
διαδικασία εξυγίανσης του διορισμού από το αρμόδιο 
δικαστήριο ειδικού εντολοδόχου με συγκεκριμένες αρμο-
διότητες.

Στην αποφυγή της αφερεγγυότητας των πολύ μικρών και 
μικρών επιχειρήσεων αναμένεται να συμβάλει η διαδι-
κασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Μεταξύ άλλων, 
παρέχεται η δυνατότητα διαμόρφωσης προτάσεων ανα-
διάρθρωσης βάσει αυτοματοποιημένου εργαλείου που 
θα δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών της επιχείρησης 
που συμμετέχουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω 
της οποίας διεξάγεται η διαδικασία του εξωδικαστικού 
συμβιβασμού. Η διαδικασία αυτή είναι πλήρως εξωδικα-
στική και δεν προβλέπεται οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα 
ή δικονομικό δικαίωμα αφενός επειδή η ανταπόκριση 
των πιστωτών στο αίτημα οφειλετών για ρύθμιση ενα-
πόκειται στην διακριτική τους ευχέρεια και εξαρτάται από 
την αξιολόγηση των τελευταίων (κατά πλειοψηφία των 
συμμετεχόντων χρηματοδοτικών φορέων) και αφετέρου 
προκειμένου να επιτυγχάνεται η απλοποίηση και επιτά-
χυνση της εμπιστευτικής αυτής διαδικασίας, η οποία, 
σημειωτέον, εφόσον οδηγεί σε ρυθμίσεις επιτυγχάνει την 
ελάφρυνση του δανειακού βάρους του οφειλέτη αλλά και 
την βελτίωση της θέσης των τρίτων πιστωτών που έχουν 
πλέον απέναντί τους οφειλέτη αυξημένης φερεγγυότητας 
χωρίς οποιαδήποτε απώλεια ή περιορισμό των δικαιωμά-
των τους. Η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού 
είναι διαθέσιμη σε κάθε είδους οφειλέτη (νομικά και φυσι-
κά πρόσωπα, επιχειρήσεις και καταναλωτές) και αποτελεί 
το πρώτο ανάχωμα για την πρόληψη της οικονομικής 
αδυναμίας.

Συνέχεια στη σελ. 18

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ, ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ «ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ»   
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Συνέχεια από τη σελ. 17

Εξυγίανση
Σε περιπτώσεις πιθανής αφερεγγυότητας μεγαλύτερων επιχει-
ρήσεων ή γενικότερα οφειλετών για την βιωσιμότητα των οποί-
ων απαιτούνται παρεμβάσεις πέραν της διαγραφής απαιτήσεων 
ή και διακανονισμού τους, διατίθεται το προληπτικό πλαίσιο 
της εξυγίανσης, το οποίο έχει προσαρμοσθεί στις διατάξεις της 
Οδηγίας για την αναδιάρθρωση και αφερεγγυότητα. Οι διαδι-
καστικές προσαρμογές, πέραν της εναρμόνισης με τους Ενωσι-
ακούς κανόνες, αποσκοπούν στην επιτάχυνση της διαδικασίας 
εξυγίανσης και στην δυνατότητα ανταπόκρισης της διαδικασίας 
στα ποικίλα αίτια οικονομικής αδυναμίας. Αποσκοπούν επίσης 
στην αντιμετώπιση του προβλήματος της καταχρηστικής συ-
μπεριφοράς συντελεστών που αντιτίθενται στην εφαρμογή 
της συμφωνίας εξυγίανσης, παρά το γεγονός ότι τα οικονομικά 
συμφέροντά τους δεν βλάπτονται από αυτήν. Ειδική μέριμνα 
έχει ληφθεί για την συμμετοχή του Δημοσίου και των Οργανι-
σμών Κοινωνικής Ασφάλισης στις συμφωνίες εξυγίανσης, με 
την ρητή πρόβλεψη κανόνων και κριτηρίων για τη συναίνεσή 
τους. Τέλος, παρέχονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις για την 
προστασία δικαιωμάτων των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που 
εξυγιαίνονται.
Η διαδικασία πτώχευσης απλοποιείται σημαντικά, ενώ επιταχύ-
νεται η ρευστοποίηση της πτωχευτικής περιουσίας. Η διαδικα-
σία της ειδικής διαχείρισης για τη ρευστοποίηση λειτουργικών 
συνόλων ενσωματώνεται στη νέα πτωχευτική διαδικασία ως 
επιλογή στην διάθεση του πτωχευτικού δικαστηρίου κατά την 
κήρυξη της πτώχευσης, εφόσον συμφωνεί επαρκές ποσοστό 
πιστωτών συμπεριλαμβανομένων ενέγγυων.
Η διευκόλυνση της απαλλαγής των επιχειρηματιών από τα 
χρέη τους αποτρέπει τον αποκλεισμό τους από την αγορά ερ-
γασίας και τους προσφέρει τη δυνατότητα να κάνουν ένα νέο 
επιχειρηματικό ξεκίνημα διδασκόμενοι από τις εμπειρίες του 
παρελθόντος. Αντιστοίχως σημαντική είναι και η απαλλαγή των 
λοιπών οφειλετών από τα χρέη τους, καθώς τους επιτρέπει την 
κοινωνική και οικονομική επανένταξη χωρίς το βάρος οφειλών 
στις οποίες αδυνατούν να αντεπεξέλθουν. Η υπερχρέωση των 
καταναλωτών είναι επίσης ζήτημα μείζονος οικονομικής και 
κοινωνικής σημασίας που συνδέεται στενά με τη ανάγκη περι-
ορισμού της υπερχρέωσης εν γένει καθώς μάλιστα, σε πολλές 
περιπτώσεις, δεν μπορεί να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ επιχει-
ρηματικών και έξω-επιχειρηματικών χρεών.
Αναμορφώνεται επίσης η ρύθμιση του επαγγέλματος των δια-
χειριστών αφερεγγυότητας μεταξύ άλλων με την ενσωμάτωση 
νομικών προσώπων που ικανοποιούν τις τιθέμενες προϋπο-
θέσεις. Το νέο πλαίσιο ρύθμισης ενισχύει περαιτέρω το κύρος 
των διαχειριστών αφερεγγυότητας και την δυνατότητα τους να 
ανταποκριθούν με τη απαραίτητη ταχύτητα και αξιοπιστία στις 
απαιτήσεις των διαδικασιών του νόμου.

Πέντε βιβλία
Ο νόμος είναι διαρθρωμένος σε πέντε βιβλία:
   - Βιβλίο Πρώτο: Πρόληψη της Αφερεγγυότητας, με το οποίο 
εισάγεται μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης οφειλετών για 
να αποτρέπει συνθήκες αφερεγγυότητας των οφειλετών. Επί-
σης, εισάγεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός αντιμετώπισης των 
οφειλών για φυσικά και νομικά πρόσωπα και εκσυγχρονίζεται ο 
θεσμός της εξυγίανσης επιχειρήσεων.
   - Βιβλίο Δεύτερο: Πτώχευση, με το οποίο αντιμετωπίζεται η 
πτώχευση των φυσικών και νομικών προσώπων, με βελτίωση 
του υπάρχοντος πλαισίου και πρόβλεψη απαλλαγής των οφει-
λετών από τις οφειλές τους.
   - Βιβλίο Τρίτο: Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και Ρή-
τρες Παρακολούθησης-Ευάλωτοι Οφειλέτες, με το οποίο προ-
βλέπεται η θέσπιση ηλεκτρονικών μέσων και διαδικασιών για τη 
βελτίωση και απλούστευση των διαδικασιών που θεσπίζονται 
με το νόμο. Επίσης, θεσπίζονται μηχανισμοί για την προστασία 
των ευάλωτων οφειλετών, τόσο στο επίπεδο της πρόληψης όσο 
και στο επίπεδο της ρευστοποίησης της πρώτης κατοικίας.
   - Βιβλίο Τέταρτο: Διαχειριστές Αφερεγγυότητας, με το οποίο 
επέρχεται βελτίωση και συμπλήρωση των ρυθμίσεων που διέ-
πουν τους διαχειριστές αφερεγγυότητας, οι οποίοι συμμετέχουν 
στις διαδικασίες συλλογικής ικανοποίησης.
   - Βιβλίο Πέμπτο: Κοινές, Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις, 
με το οποίο θεσπίζονται οι απαραίτητες κοινές διατάξεις για το 
σύνολο των βιβλίων, καθώς και οι τελικές οι μεταβατικές δια-
τάξεις.
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα:
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ. 
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
   1. Θεσπίζεται διαδικασία πρόσβασης των οφειλετών σε ερ-
γαλεία έγκαιρης προειδοποίησης αφερεγγυότητας, στα οποία 
περιλαμβάνονται Ηλεκτρονικός Μηχανισμός Προειδοποίησης 
του οφειλέτη και συμβουλευτικές υπηρεσίες παρεχόμενες από 
Κέντρα Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.), . 
Γραφεία Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ.) και 
επαγγελματικούς φορείς, όπως επιμελητήρια και επαγγελματι-
κούς συλλόγους.
   2. Παρέχεται, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις, η δυνατότητα 
εκκίνησης της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών:
   - σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα, 
με την υποβολή αίτησης για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών 
στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι-
.Χ.) μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικής Ρύθ-
μισης Οφειλών,
   - στο Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) και 
τους χρηματοδοτικούς φορείς (πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες 
πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, κλ.π.) κοινοποιώ-
ντας σχετική πρόσκληση στον  οφειλέτη.
   3.    Επιβάλλεται προθεσμία δύο μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης για την υπογραφή σύμβασης αναδιάρ-

θρωσης οφειλών, άλλως η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα 
ως άκαρπη.
   4.    Υπογράφεται από τους συναινούντες πιστωτές και τον 
οφειλέτη σύμβαση αναδιάρθρωσης, εφόσον πρόταση ρύθμι-
σης, που κατατίθεται από χρηματοδοτικούς φορείς, εξασφαλίσει 
τη συναίνεση του οφειλέτη, της πλειοψηφίας (ως προς την αξία 
των σχετικών απαιτήσεων) των χρηματοδοτικών φορέων και 
τουλάχιστον του ποσοστού συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό 
προνόμιο. Εφόσον υπάρχουν οφειλές προς το Δημόσιο και τους 
Φ.Κ.Α., η σύμβαση τελεί υπό την αίρεση της συναίνεσής τους.
   5.  Αναγνωρίζεται, υπό τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα, το 
δικαίωμα στο Δημόσιο και τους Φ.Κ.Α. να συναινούν σε αναδι-
άρθρωση και διαγραφή των οφειλών προς αυτούς καθώς και 
να καταρτίζουν με τους οφειλέτες διμερείς συμβάσεις αναδιάρ-
θρωσης οφειλών.
   6. α. Παρέχεται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, για πέντε 
έτη από την ημερομηνία της αίτησης, σε οφειλέτες, που έχουν 
ρυθμίσει ή δεν έχουν καθυστερήσει για χρονικό διάστημα άνω 
των 90 ημερών τις οφειλές τους προς χρηματοδοτικούς φορείς, 
το Δημόσιο και τους Φ.Κ.Α., επιδότηση της καταβολής δόσεων 
για την αποπληρωμή των δανείων που εξασφαλίζονται με την 
κύρια κατοικία τους.
   β. Το ύψος της επιδότησης κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ, 
ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού του οφειλέτη.
   7.  Θεσπίζεται η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των 
πιστωτών, η οποία πληρούται, όταν κανείς από τους μη συναι-
νούντες πιστωτές δεν βρεθεί, βάσει της συμφωνίας εξυγίανσης, 
σε χειρότερη θέση από τη θέση στην οποία θα βρισκόταν σε 
περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη.
   8.  Τροποποιείται η απαιτούμενη πλειοψηφία πιστωτών για την 
επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης και πλέον απαιτείται συναί-
νεση του 50% κάθε κατηγορίας πιστωτών.
   9. Προβλέπεται ότι:
   - την αρμοδιότητα παροχής συναίνεσης επί συμφωνιών εξυγί-
ανσης έχει, όταν ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο, ο διαχειρι-
στής ή το όργανο διοίκησής του,
   - το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), 
δημόσιες επιχειρήσεις και Φ.Κ.Α. συναινούν σε συμφωνίες εξυ-
γίανσης, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις επικύρωσης της 
συμφωνίας εξυγίανσης και συγκεκριμένα ιδιωτικοοικονομικά 
κριτήρια και οι φορείς αυτοί αναμένεται να βρεθούν σε καλύτε-
ρη θέση σε σχέση με το σενάριο της πτώχευσης.
   10.   Επανακαθορίζεται το περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγί-
ανσης με ορισμένες προσθήκες και τροποποιήσεις ως προς τους 
πιστωτές καθώς και τους περιορισμούς ως προς την επίπτωση 
της συμφωνίας σε εργασιακά δικαιώματα (δεν θίγονται κεκτη-
μένα δικαιώματα σε επαγγελματικές συντάξεις, το δικαίωμα 
συλλογικής διαπραγμάτευσης και εργασιακής κινητοποίησης 
των εργαζομένων κ.λπ.).

Συνέχεια στη σελ. 19

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ, ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ «ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» 
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Συνέχεια από τη σελ. 18

Επίσης προβλέπεται ότι:
   α. - η συμφωνία εξυγίανσης συνοδεύεται υποχρεωτικά από 
επιχειρηματικό σχέδιο με χρονική διάρκεια ίση με αυτή της 
συμφωνίας,
    - το δικαστήριο μπορεί να απαγορεύσει την καταγγελία συμ-
βάσεων τις οποίες κρίνει ουσιώδεις για τη λειτουργία της επι-
χείρησης μέχρι την επικύρωση ή την απόρριψη της συμφωνί-
ας εξυγίανσης, καθώς και να επιτρέψει τη δανειοδότηση του 
οφειλέτη άνευ ασφαλιστικής ή φορολογικής ενημερότητας, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο για τη λειτουργία της επιχείρησης.
   β. Τα ανωτέρω προληπτικά μέτρα μπορεί να επεκτείνονται 
και υπέρ εγγυητών ή λοιπών συνοφειλετών του οφειλέτη, 
εφόσον συντρέχει σπουδαίος επιχειρηματικός ή κοινωνικός 
λόγος.
   12.   Επανακαθορίζεται η διαδικασία επικύρωσης της συμ-
φωνίας εξυγίανσης και ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την 
αιτιολογία απόφασης επικύρωσης καθώς και τη δημοσίευσή 
της.
   13.   Διατηρείται, έναντι όλων, το δικαίωμα ακύρωσης της 
συμφωνίας εξυγίανσης, διαγράφεται όμως ως λόγος η ουσι-
ώδης μη εκπλήρωση των όρων της συμφωνίας εξυγίανσης.
   14.   Συνιστάται Μητρώο Εμπειρογνωμόνων που τηρείται 
στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. του υπουργείου Οικονομικών. 
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ. ΠΤΩΧΕΥΣΗ
Επαναπροσδιορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τη 
διαδικασία κήρυξης της πτώχευσης.
   Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:
   1.    Επανακαθορίζονται: α) ο σκοπός της πτώχευσης (απο-
σκοπεί στην επιστροφή παραγωγικών μέσων σε δυνητικά 
παραγωγικές χρήσεις, σε κάθε περίπτωση εντός της συντομό-
τερης κατά το δυνατόν προθεσμίας), β) οι υποκειμενικές και 
αντικειμενικές προϋποθέσεις για κήρυξη πτώχευσης φυσικών 
και νομικών προσώπων. Συγκεκριμένα:
   i) Πτωχευτική ικανότητα έχουν εφεξής το σύνολο των φυσι-
κών προσώπων καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δι-
καίου (ν.π.ι.δ.), που δεν επιδιώκουν οικονομικό σκοπό, αλλά 
ασκούν οικονομική δραστηριότητα, 
   ii) Τεκμαίρεται ότι ο οφειλέτης βρίσκεται σε παύση πληρω-
μών και επομένως μπορεί να κηρύσσεται σε πτώχευση, όταν 
δεν καταβάλει ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του 
προς το Δημόσιο, τους Φ.Κ.Α. ή πιστωτικά ή χρηματοδοτικά 
ιδρύματα, σε ύψος τουλάχιστον 40% των συνολικών ληξι-
πρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τον αντίστοιχο φορέα 
για περίοδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών, εφόσον η μη εξυπη-

ρετούμενη υποχρέωσή του υπερβαίνει το ποσό των 30.000 
ευρώ.
   - το περιεχόμενο της αίτησης και των δικαιολογητικών που 
απαιτούνται για την κήρυξη της πτώχευσης (η αίτηση μπορεί 
να γίνεται και ηλεκτρονικά) καθώς και το περιεχόμενο της 
απόφασης κήρυξης της πτώχευσης (το πτωχευτικό δικα-
στήριο αποφαίνεται περί της εκποίησης των κατ’ ιδίαν περι-
ουσιακών στοιχείων ή περί της εκποίησης του συνόλου του 
ενεργητικού της επιχείρησης ή των επιμέρους λειτουργικών 
συνόλων αυτής).
   2.    Ορίζεται ότι η απόφαση κήρυξης της πτώχευσης υπόκει-
ται στο ένδικο  μέσο της ανακοπής.
   3.    Καταχωρείται εφεξής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγ-
γυότητας κάθε δημοσίευση ή δημοσιοποίηση αποφάσεων και 
πράξεων που αφορούν στην πτώχευση.
   4.    Προβλέπεται ρητά ότι η πτώχευση δεν αποτελεί εφεξής 
λόγο στέρησης άδειας άσκησης επαγγέλματος.
   5.    Ανήκει στην πτωχευτική περιουσία το μέρος του ετησίου 
εισοδήματος που υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης 
του οφειλέτη και ορίζονται τα ετήσια εισοδήματα του, τα 
οποία εξαιρούνται της πτωχευτικής περιουσίας.
   6.    Ορίζεται ότι πτωχευτικά χρέη προς το Δημόσιο είναι οι 
απαιτήσεις του Δημοσίου κατά του οφειλέτη, οι οποίες γεννή-
θηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν την κήρυξη της πτώχευσης, 
ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους.
   7.    Συνοφειλέτης και εγγυητής συνεχίζουν και μετά την πτώ-
χευση να ευθύνονται έναντι του πιστωτή, ανεξαρτήτως τυχόν 
απαλλαγής του πρωτοφειλέτη.
   8.    Η κήρυξη της πτώχευσης προκαλεί την αυτόματη και 
αζήμια λύση όλων των εκκρεμών και διαρκών συμβάσεων 
του οφειλέτη την εξηκοστή ημέρα από την κήρυξη της πτώ-
χευσης, υπό την οριζόμενη εξαίρεση.
   9.    Εισάγεται η υποχρέωση του συνδίκου να συνάπτει συμ-
βάσεις μόνο όταν αυτές συνδέονται με τις τρέχουσες εργασίες 
της πτώχευσης.
   10.   Προβλέπεται ότι η σύμβαση μεταβιβάζεται ως σύνολο 
και ο αποκτών υπεισέρχεται στη θέση του οφειλέτη, ως οιονεί 
καθολικός διάδοχος, με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, 
πλην των πτωχευτικών πιστωμάτων που βαρύνουν μόνον 
την πτωχευτική περιουσία.
   11.   Εξαιρούνται από τις περιπτώσεις υποχρεωτικής ανάκλη-
σης, οι οικειοθελείς παραχωρήσεις ακινήτων προς πιστωτικά 
ή χρηματοδοτικά ιδρύματα.
   13.   Ορίζεται ρητά ότι δεν αποτελούν καταδολιευτικές πρά-
ξεις και δεν ανακαλούνται οι δεδουλευμένες αποδοχές των 
εργαζόμενων.

   14.   Επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων περί αστικής 
ευθύνης διοικητών εταιρειών, σε περίπτωση παύσης πλη-
ρωμών και σε κάθε άλλο νομικό πρόσωπο για το οποίο δεν 
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις από κοινού και εις 
ολόκληρον ευθύνη των εταίρων για το σύνολο των εταιρι-
κών χρεών.
   15.   Ορίζεται πρωτόδικης ή ειρηνοδίκης κατά περίπτωση, 
ως εισηγητής σε πτώχευση με κύριο γνώμονα την προηγού-
μενη εμπειρία σε πτωχεύσεις και την τυχόν μετεκπαίδευση σε 
θέματα πτωχεύσεων.
   16.  , Παρέχεται η δυνατότητα στον εισηγητή να διατάξει τη 
βίαιη προσαγωγή του οφειλέτη ενώπιον του για τη διεκπεραί-
ωση της πτωχευτικής διαδικασίας.
   17.   Ορίζεται ως σύνδικος, στην περίπτωση αίτησης από 
πιστωτή, ο προτεινόμενος, είτε από τον αιτούντα είτε από τον 
παρεμβαίνοντα, που έχει τη μεγαλύτερη απαίτηση κατά του 
οφειλέτη.
   18.   Παρέχεται η δυνατότητα στη μειοψηφία των πιστωτών 
που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον 10% των απαι-
τήσεων κατά του οφειλέτη, να ζητήσουν τη σύγκληση της 
συνέλευσης των πιστωτών με θέμα την αντικατάσταση του 
συνδίκου.
   19.   Παρέχεται η δυνατότητα στο σύνδικο να λάβει χρημα-
τοδότηση για την κάλυψη των πάσης φύσης δαπανών και 
εξόδων της πτώχευσης, εφόσον προηγουμένως λάβει σχετική 
έγκριση της συνέλευσης των πιστωτών.
   20.   Ορίζεται ότι, η επικύρωση του πρακτικού, που αφορά 
στο συμβιβασμό επί απαιτήσεων, έχει ισχύ δικαστικής από-
φασης.
   21.   Παρέχεται η δυνατότητα στο σύνδικο, να υποβάλλει 
εγκλήσεις ή αγωγές κατά προσώπων, που με τις πράξεις τους, 
προ της κήρυξης της πτώχευσης, επηρέασαν δυσμενώς την 
περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη και συντέλεσαν στην 
παύση πληρωμών του.
   22.   Ορίζεται μεγαλύτερη προθεσμία για την αναγγελία απαί-
τησης πιστωτή (3 μήνες από τη δημοσιοποίηση της κήρυξης 
σε πτώχευση αντί του ενός, που ισχύει). Επίσης, ορίζεται ότι, 
κατ’ εξαίρεση, οι απαιτήσεις του Δημοσίου αναγγέλλονται το 
αργότερο μέχρι τη σύνταξη του τελευταίου πίνακα διανομής, 
δεν υπόκεινται στη διαδικασία επαλήθευσης και συμμετέχουν 
μόνο σε διανομές που δεν έχουν διαταχθεί μέχρι την αναγγε-
λία τους.

Συνέχεια στη σελ. 20
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Συνέχεια από τη σελ. 19

   23. Προβλέπεται ότι η αναγγελία της απαίτησης πιστωτή 
γίνεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας αντί του 
γραμματέα των πτωχεύσεων, που ισχύει σήμερα.
   24. Απλουστεύεται η διαδικασία επαλήθευσης των πι-
στώσεων, η οποία γίνεται πλέον από τον σύνδικο με αντι-
παραβολή των εγγράφων του πιστωτή προς τα βιβλία και 
λοιπά έγγραφα του οφειλέτη.
   25.   Επανακαθορίζεται η διαδικασία εκποίησης της 
πτωχευτικής περιουσίας, ως συνόλου ή των επιμέρους 
λειτουργικών συνόλων αυτής, καθώς και των κατ’ ιδίαν 
στοιχείων της (κινητών και ακινήτων), μέσω διενέργειας 
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.
   26.   Απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος, το όφε-
λος που προκύπτει από τη διαγραφή ή ρύθμιση μέρους 
ή του συνόλου χρεών νομικών προσώπων, καθώς και 
φυσικών προσώπων ή φυσικών προσώπων που απο-
κτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και το 
κέρδος από τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του 
οφειλέτη.
   27.   Διευρύνονται οι περιπτώσεις απαλλαγής από τέλη 
χαρτοσήμου και κάθε άλλο έμμεσο φόρο ή τέλος (πλην 
Φ.Π.Α.), στις οποίες περιλαμβάνονται εφεξής οι συμβά-
σεις, καθώς και κάθε άλλη πράξη, που συνάπτεται βάσει 
και συνεπεία των διατάξεων του υπό ψήφιση νομοσχεδί-
ου.
   28.   Καθορίζεται απλοποιημένη διαδικασία στις πτω-
χεύσεις μικρού αντικειμένου. Η υποβολή αίτησης για 
την υπαγωγή στο σχετικό μέτρο, απαλλάσσεται από την 
κατάθεση γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων (Τ.Π.Δ.). Επανακαθορίζονται, με ορισμένες τρο-
ποποιήσεις από το ισχύον πλαίσιο, οι όροι περάτωσης και 
παύσης των εργασιών της πτώχευσης και η διαδικασία 
λογοδοσίας του συνδίκου.
   29. α. Προβλέπεται, εντός των, κατά περίπτωση, αναφε-
ρόμενων προθεσμιών από την υποβολή της αίτησης πτώ-
χευσης ή την κήρυξη της πτώχευσης ή την καταχώρηση 
του οφειλέτη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, η 
απαλλαγή του, ως φυσικού προσώπου ή ως εκπροσώπου 
νομικού προσώπου, από κάθε οφειλή προς τους πτωχευ-
τικούς πιστωτές.
   β. Επανακαθορίζονται, με ορισμένες τροποποιήσεις, 
διατάξεις του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για αξι-
όποινες πράξεις που λαμβάνουν χώρα κατά τη διαδικασία 
πτώχευσης.
   γ. Παρέχονται εξουσιοδοτήσεις για τη ρύθμιση θεμάτων 
που προκύπτουν από τις διατάξεις του υπό ψήφιση νομο-
σχεδίου, μεταξύ των οποίων το ύψος, ο τρόπος καθορι-
σμού, η είσπραξη και απόδοση του τέλους χρήσης των 
ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού.  (άρθρα 75 

- 211)
ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ. 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΡΗ-
ΤΡΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
   1.    Ορίζονται τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας για την 
εφαρμογή των διαδικασιών του υπό ψήφιση νόμου, στο 
πλαίσιο των οποίων συνιστάται Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Φερεγγυότητας.
   2. α. Διαμορφώνεται πλαίσιο στήριξης των ευάλωτων 
οφειλετών, ώστε να παραμένουν στην κύρια κατοικία 
τους, με μεταβίβαση του ιδιοκτησιακού δικαιώματος ή 
καταβολή μισθώματος σε Φορέα Απόκτησης και Επανα-
μίσθωσης.
   β. Προβλέπονται οι ειδικές υποχρεώσεις του οφειλέτη 
σε περίπτωση λήψης επιδόματος στέγασης καθώς και οι 
όροι και προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος 
επαναγοράς της κύριας κατοικίας.
   γ. Ρυθμίζονται ο τρόπος επιλογής και οι αρμοδιότητες 
του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, ο οποίος θα 
συμβάλλεται με το Δημόσιο, μέσω σύμβασης παραχώρη-
σης.
   3. Παρέχονται νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις για την 
έκδοση των απαραίτητων κανονιστικών διοικητικών 
πράξεων σχετικά με τον προσδιορισμό των όρων της 
σύμβασης παραχώρησης ως προς τον Φορέα Απόκτησης 
και Επαναμίσθωσης, τον ορισμό διαδικαστικών θεμάτων 
που αφορούν στην εκπλήρωση από τον εν λόγω Φορέα 
των υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων του κ.λπ. (άρθρα 
212 - 226)
ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ. 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
   1. Εισάγονται ρυθμίσεις για τη βελτίωση του θεσμού των 
διαχειριστών αφερεγγυότητας και επαναδιατυπώνονται 
οι διατάξεις του π.δ.133/2016 με ορισμένες προσαρμογές. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο: 
   - παρέχεται η δυνατότητα και σε νομικά πρόσωπα (και 
όχι μόνο σε φυσικά πρόσωπα, όπως ισχύει) να ορίζονται 
σε θέση διαχειριστή φερεγγυότητας,
   - προβλέπεται η μεταφορά αρμοδιότητας από το Υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Οικονομικών για τη 
σύσταση, συγκρότηση και τον καθορισμό λεπτομερειών 
λειτουργίας της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας 
καθώς και της Επιτροπής Εξετάσεων για την απόκτηση 
πιστοποίησης,
   - προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για το Μητρώο Δια-
χειριστών Φερεγγυότητας καθώς και για τα Πειθαρχικά 
Συμβούλια για την εκδίκαση των πειθαρχικών παραπτω-
μάτων των διαχειριστών αφερεγγυότητας,
   - διευρύνονται οι κατηγορίες επαγγελματιών που δύνα-
νται να ασκούν τα καθήκοντα διαχειριστή φερεγγυότητας,
   - επανακαθορίζονται τα κωλύματα για διορισμό διαχει-

ριστή αφερεγγυότητας,
   - προσδιορίζεται η έκταση της ευθύνης διαχειριστή αφε-
ρεγγυότητας έναντι τρίτων.
   2. Παρέχονται νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις για έκδοση 
των απαραίτητων κανονιστικών διοικητικών πράξεων, 
αναφορικά με συγκρότηση των Επιτροπών Διαχείρισης 
Αφερεγγυότητας και Εξετάσεων για την παροχή πιστοποί-
ησης, τον καθορισμό της αποζημίωσης των μελών των 
Επιτροπών αυτών και των Πειθαρχικών Συμβουλίων κλπ. 
ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
   1. Προβλέπεται ότι ο οφειλέτης ή πιστωτές του νομιμο-
ποιούνται να ασκήσουν αίτηση για την ανατροπή της δια-
δικασίας της ειδικής διαχείρισης, οποτεδήποτε πριν από τη 
λήξη της, εφόσον καταθέσουν, ταυτόχρονα με την αίτηση 
αυτή, αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης.
   2.  Προβλέπεται δυνατότητα διαχείρισης ανάκτησης ενι-
σχύσεων. Ειδικότερα:
   α. Δύναται να υπαχθούν εκ των υστέρων, είτε σε κα-
νονισμό για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) 
είτε στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής, 
εφόσον πληρούσαν τις προβλεπόμενες, κατά τον χρόνο 
χορήγησής τους, προϋποθέσεις, οι μεμονωμένες ενισχύ-
σεις, που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
κατά το νόμο προϋποθέσεις και κρίθηκε ότι πρέπει να 
ανακτηθούν σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής.
   β. Εάν η υπαγωγή, κατά τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατή ή 
όταν αυτή δεν καλύπτει το σύνολο του προς ανάκτηση πο-
σού, τα προς ανάκτηση ποσά δύναται να συμψηφισθούν 
με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, βάσει νέου καθεστώτος 
de minimis.
   3.    Τροποποιούνται - συμπληρώνονται διατάξεις του 
ν.4412/2016 και συγκεκριμένα επανακαθορίζονται οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής οικονομικών φορέων σε δια-
δικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
   4.    Παρέχεται:
   -η δυνατότητα αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων σε 
μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης υγείας σύμφωνα με 
τους ειδικότερα αναφερόμενους όρους,
   - το δικαίωμα στον λήπτη της ασφάλισης να καταγγείλει 
την ασφαλιστική σύμβαση, εφόσον δεν συμφωνεί, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερολογιακών ημερών 
από τη γνωστοποίηση της αναπροσαρμογής.
   Έναρξη ισχύος
   Τα άρθρα 1 έως και 264 του νόμου τίθενται σε ισχύ την 
1η Ιανουαρίου 2021. Κατ’ εξαίρεση η παρ. 3 του άρθρου 
264, καθώς και οι άλλες διατάξεις του νόμου για τις οποίες 
δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν από τη δημοσίευση του 
παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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To Tεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (T.E.E.) συμμετέχει στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος 
ECOSLIGHT (Environmentally Conscious Smart Lighting), το οποίο  συγχρηματοδοτείται από το ERASMUS+. 
Το αντικείμενο του προγράμματος είναι ο προσδιορισμός των απαιτούμενων ικανοτήτων και επαγγελματικών 
προφίλ, τα οποία σχετίζονται με έξυπνα, ενεργειακά αποδοτικά και βιώσιμα περιβάλλοντα φωτισμού, για υποδομές, 
πόλεις, κτίρια και βιομηχανίες, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της αγοράς. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη 
συνδρομή 12 φορέων από 5 χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία) ενώ από τη χώρα μας συμμετέχει, 
επιπλέον, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) σε ρόλο συντονιστή και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ).  

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος διεξάγεται σχετική έρευνα με σκοπό τη συλλογή και ανάλυση πρόσθετων 
δεδομένων για τον προσδιορισμό των αναγκών σε σχέση με τις ικανότητες που θα πρέπει να διαθέτουν οι επαγγελματίες 
που δραστηριοποιούνται ήδη, ή που θα ήθελαν να δραστηριοποιηθούν, στον χώρο αυτό. Οι ανάγκες αυτές θα 
αντιμετωπιστούν υπό το πρίσμα του ECOSLIGHT, μέσω μιας σειράς εκπαιδευτικών παρεμβάσεων (επιπέδου EQF 5) 
με βάση την προσέγγιση μαθησιακών αποτελεσμάτων και των αρχών της μάθησης ενηλίκων. Οι εκπαιδευόμενοι 
θα αναπτύξουν δεξιότητες που συνδυάζουν τον σχεδιασμό του φωτισμού και τις έξυπνες τεχνολογίες με σεβασμό 
σε οικολογικά και ανθρωποκεντρικά θέματα που σχετίζονται με τα συστήματα φωτισμού στον διασυνδεδεμένο 
κόσμο. Επιπρόσθετες δεξιότητες στους τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, της επιχειρηματικότητας και της ζωής 
περιλαμβάνονται στα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης  (VET curricula) που παρέχονται μέσω του ECOS-
LIGHT, ώστε να καταρτίζονται δομημένες και πλήρεις παρεμβάσεις επαγγελματικής ανάπτυξης.

Παρακαλούμε, μη διστάσετε να συμμετέχετε στην έρευνα και να μας δώσετε τις απαραίτητες 
πληροφορίες και σχόλια, απαντώντας on-line στο παρακάτω ερωτηματολόγιο :

https://enquetes.univ-tlse3.fr/index.php/353231?lang=en

https://www.ecoslight.eu/

https://enquetes.univ-tlse3.fr/index.php/353231?lang=en


 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)]
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AIRBNB, Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΟΔΟΣ 
 H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΣΕΛΙΔΕΣ 1-21-23                                               14/10/2020

Μαζικό χαρακτήρα αρχίζουν να λαμβάνουν οι αποχωρήσεις 
καταλυμάτων από τις ψηφιακές πλατφόρμες βραχυχρόνιων 
μισθώσεων, με τους ιδιοκτήτες τους να επιλέγουν την άμεση 
επιστροφή στις συμβατικές μισθώσεις μεγαλύτερης διάρκειας, 
λόγω της απουσίας ζήτηση.ς
Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο κατά τη διάρκεια των τελευταί-
ων 10 ημερών (2-12 Οκτωβρίου), από το κέντρο της Αθήνας 
έχουν αφαιρεθεί 359 αγγελίες διαμερισμάτων, ενώ επιπλέον 
439 είχαν αφαιρεθεί το διάστημα από τις 19 Αύγουστου έως 
τις 2 Οκτωβρίου.
Συνολικά, από το τέλος του πρώτου τριμήνου, όταν δηλαδή 
είχαν ήδη αρχίσει να καταγράφονται οι πρώτες συνέπειες από 
την πανδημία, και μέχρι σήμερα, 3.650 ακίνητα έχουν δια-
γράφει από τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Όπως 
αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, σήμερα η πληρότητα 
των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει υποχωρήσει 
στο μισό σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.
Σύμφωνα με τον κ. Νάσο Γαβαλά, διευθύνοντα σύμβουλο της 
Mint, σήμερα, η μέση πληρότητα δεν ξεπερνά το 40%, έναντι 
ποσοστών 60%-70% τον περυσινό Οκτώβριο. Η Mint είναι 
εταιρεία διαχείρισης ακινήτων μέσω των ψηφιακών πλατ-
φορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης.
Στο χαρτοφυλάκιό της διαθέτει περίπου 300 ακίνητα, τα οποία 
και διαχειρίζεται για λογαριασμό πελατών της, προσφέροντας 
ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Όπως σημειώνει ο κ. Γαβαλάς, 
πλέον, σχεδόν αποκλειστικά, η ζήτηση για καταλύματα βρα-
χυχρόνιας μίσθωσης τροφοδοτείται από Έλληνες επισκέπτες, 
είτε τουρίστες είτε ανθρώπους που έχουν επαγγελματικές 
υποχρεώσεις στην Αθήνα και προέρχονται από άλλες περιο-
χές της χώρας. Έτσι, εκτός από τη μείωση της μέσης πληρότη-
τας, σημαντική υποχώρηση καταγράφει και η μέση τιμή ανά 
διανυκτέρευση, η οποία διαμορφώνεται σήμερα πέριξ των 30 
ευρώ, ακόμη και για ακίνητα σε σημεία υψηλής ζήτησης στην 
«καρδιά» του κέντρου της Αθήνας, όταν πριν από ένα χρόνο 
το αντίστοιχο κόστος διαμορφωνόταν σε 55-60 ευρώ ανά δι-
ανυκτέρευση. Εν ολίγοις, έχει καταγράφει ετήσια πτώση της 
τήξεως του 50%, ή ακόμη και 60% σε ορισμένες περιπτώσεις.
Όπως αναφέρει ο κ. Γαβαλάς, «το ζητούμενο για πολλούς οι-
κοδεσπότες είναι πλέον η επιβίωση, εν αναμονή καλύτερων 
ημερών».
Σύμφωνα όμως με τον ίδιο, «η έλλειψη επισκεπτών από το 
εξωτερικό έχει πλήξει τα έσοδα των μεμονωμένων ιδιοκτη-
τών, με αποτέλεσμα να επιλέγουν την αποχώρηση από τον 
κλάδο με αυξανόμενη συχνότητα», τονίζει στην «Κ» ο κ. 
Γαβαλάς. Σημειωτέον ότι ακόμη και πριν από την πανδημία, 
οι τελευταίοι μήνες του χρόνου και οι πρώτοι μήνες του νέου 
έτους χαρακτηρίζονταν από αποχωρήσεις αγγελιών ακινή-

των βραχυχρόνιας μίσθωσης.
Ωστόσο, οι αριθμοί των αγγελιών παρέμεναν σχετικά στα-
θεροί, καθώς τυχόν αποχωρήσεις, κατά κανόνα αναπληρώ-
νονταν άμεσα από νέους ιδιοκτήτες/επενδυτές, που δραστη-
ριοποιούνταν στη συγκεκριμένη αγορά. Αυτό δεν συμβαίνει 
σήμερα, καθώς ουδείς επιλέγει να τοποθετηθεί στον κλάδο, 
ελλείψει ζήτησης.
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, ένα μέσο μηνιαίο εισόδημα 
από τη βραχυχρόνια μίσθωση δεν ξεπερνά πλέον τα 360-400 
ευρώ, ακόμη και για ακίνητα με θέα την Ακρόπολη. Συγκεκρι-
μένα, εάν υπολογιστεί πληρότητα 40%, δηλαδή περίπου 12 
ημέρες εσόδων και τιμή 30 ευρώ/διανυκτέρευση, το μηνιαίο 
έσοδο για τον ιδιοκτήτη δεν ξεπερνά τα 360 ευρώ. Στην πραγ-
ματικότητα, βέβαια, είναι πολύ χαμηλότερο, καθώς θα πρέπει 
να υπολογιστούν και τα υπόλοιπα έξοδα του ακινήτου. Υπεν-
θυμίζεται πως στην περίπτωση της βραχυχρόνιας μίσθωσης, 
ο ιδιοκτήτης επωμίζεται ο ίδιος το κόστος του ηλεκτρικού ρεύ-
ματος, των κοινοχρήστων εξόδων, της τηλεφωνίας/Internet 
και της ύδρευσης, σε αντίθεση με το αν είχε κάποιον μόνιμο 
ενοικιαστή στο διαμέρισμά του.
Προτιμούν τους ενοικιαστές 
Την ίδια στιγμή, το ίδιο ακίνητο (με δεδομένο ότι είναι και ανα-
καινισμένο) θεωρητικά θα μπορούσε να αποφέρει εισόδημα 
άνω των 550-600 ευρώ εάν μισθωνόταν μέσω μακροχρόνι-
ου συμβολαίου. Ως εκ τούτου, το πραγματικό όφελος από την 
αποχώρηση από τη βραχυχρόνια μίσθωση και την εκμετάλ-
λευση του εκάστοτε ακινήτου μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης 
είναι πολλαπλάσιο. Επιπλέον, δεν προκύπτει και κάποια δια-
φοροποίηση ως προς τη φορολογία, καθώς τα εισοδήματα 
από ενοίκια φορολογούνται με την ίδια ακριβώς κλίμακα και 
στις δύο περιπτώσεις.
• Οι προσδοκίες για βελτίωση το φθινόπωρο διαψεύστηκαν
Καθ’ όλη τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών, παράγο-
ντες που δραστηριοποιούνται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις 
εξέφραζαν την εκτίμηση ότι ήταν πιθανή μια ανάκαμψη της 
αγοράς από το φθινόπωρο και μετά, αναπληρώνοντας ίσως 
τις απώλειες της θερινής περιόδου. Αυτός ήταν και ο λόγος 
που αρκετοί ιδιοκτήτες συνέχιζαν να διαθέτουν τα ακίνητά 
τους μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων, με την ελπίδα ότι από 
τον Σεπτέμβριο και μετά τα έσοδά τους θα βελτιώνονταν. Στην 
πράξη, συνέβη το ακριβώς αντίθετο, καθώς κάθε μήνα η ει-
κόνα επιδεινώνεται, λόγω της σταθερά ανοδικής πορείας των 
κρουσμάτων του κορωνοϊού, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και 
διεθνώς.
Μακροχρόνια ενοικίαση
 Έτσι, το τελευταίο διάστημα έχουν επιστρέψει χιλιάδες ακί-
νητα στη μακροχρόνια ενοικίαση, ενισχύοντας και την προ-
σφορά στην αγορά, ωστόσο η «άσκηση» της μεταφοράς 
ενός ακινήτου από τη βραχυχρόνια μίσθωση σε συμβατικές 
μισθώσεις δεν είναι απλή. Όπως τονίζει ο Ν. Γαβαλάς, διευ-
θύνων σύμβουλος της Mint, εταιρείας διαχείρισης ακινήτων, 
«η μετάβαση ενός ακινήτου που ήταν διαμορφωμένο για να 

λειτουργήσει στη βραχυχρόνια μίσθωση σε μια μονιμότερη 
χρήση, με έναν σταθερό χρήστη, αποδεικνύεται αρκετά πε-
ρίπλοκη διαδικασία. Κατ’ αρχάς, ελάχιστοι ενδιαφερόμενοι 
ενοικιαστές επιθυμούν να μισθώσουν το ακίνητο με όλα του 
τα έπιπλα και τον εξοπλισμό, καθώς διαθέτουν δικά τους», 
αναφέρει χαρακτηριστικά.
Αυτό σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να εξασφαλίσει 
χώρο αποθήκευσης (με το αζημίωτο συνήθως) για την οικο-
σκευή που έχει το ακίνητό του. Επομένως, θα έχει ένα επιπλέ-
ον έξοδο να καλύψει.
Παράλληλα, παρατηρείται και σημαντική δυσκολία στην 
απόσβεση της δαπάνης που έχει γίνει για την ανακαίνιση του 
ακινήτου.
«Συχνά, οι ιδιοκτήτες έχουν επενδύσει τουλάχιστον 10.000 
ευρώ για την εκτεταμένη ανακαίνιση του διαμερίσματος τους 
και ως εκ τούτου ζητούν επιπλέον χρήματα σε σχέση με το 
κόστος ενοικίασης ενός μη ανακαινισμένου ακινήτου στην 
ίδια περιοχή. Ωστόσο, δεν υπάρχει αυτή την περίοδο διάθεση 
από τους ενοικιαστές να καταβάλουν το επιπλέον αυτό ποσό, 
ιδίως από τη στιγμή που οι τιμές ενοικίασης είναι συνολικά 
υψηλότερες στο κέντρο της Αθήνας σε σχέση με πριν από λίγα 
χρόνια», σημειώνει ο κ. Γαβαλάς.
Ασφαλώς, το γεγονός ότι πολλά από τα ακίνητα βρίσκονται 
σε περιοχές χωρίς υψηλή ποιότητα ζωής (συχνά δε και υπο-
βαθμισμένες) δεν συνηγορεί υπέρ της απόπειρας αύξησης 
των ζητούμενων τιμών ενοικίασης. Μάλιστα, φορείς του 
κλάδου σημειώνουν ότι υπάρχουν και ιδιοκτήτες οι οποίοι 
επιστρέφουν άρον άρον στη βραχυχρόνια μίσθωση, λόγω 
της ασυνέπειας των νέων ενοίκων του ακινήτου τους. Έχουν 
δηλαδή εμφανιστεί εκ νέου τα φαινόμενα στρατηγικών κακο-
πληρωτών κι επιτήδειων, οι οποίοι μισθώνουν ακίνητα χωρίς 
να έχουν πρόθεση να καταβάλουν κάποιο ποσό, ποντάροντας 
στη δυσχερή και χρονοβόρο διαδικασία της έξωσης.
Οσοι αντέξουν
Πάντως, ο κ. Γαβαλάς εκτιμά ότι μέχρι το τέλος του χειμώνα, 
σε περίπου έξι μήνες από σήμερα, θα αποχωρήσουν κι άλλα 
ακίνητα από τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, «του-
λάχιστον κάποιες χιλιάδες ακόμα», όπως αναφέρει χαρακτη-
ριστικά. Αυτό σημαίνει ότι την περίοδο προς την έναρξη της 
επόμενης θερινής σεζόν, στο κέντρο της Αθήνας θα έχουν 
απομείνει περίπου 5.000-6.000 καταλύματα βραχυχρόνιας 
μίσθωσης, δηλαδή σχεδόν τα μισά σε σχέση με την περίοδο 
πριν από την πανδημία. Όσοι ιδιοκτήτες έχουν αντέξει μέχρι 
τότε, θα μπορέσουν να αποκομίσουν σημαντικά οικονομικά 
οφέλη, καθώς θα δραστηριοποιούνται σε μια αγορά με αρκε-
τές ομοιότητες με εκείνη που είχε διαμορφωθεί την περίοδο 
2017-2018, όταν δηλαδή η ζήτηση ήταν κατά πολύ υψηλό-
τερη της προσφοράς, οδηγώντας σε υψηλές πληρότητες κι 
επιτρέποντας τη χρέωση υψηλότερων τιμών ανά διανυκτέ-
ρευση. Προϋπόθεση βέβαια θα είναι να έχει ξεπεραστεί μέχρι 
τότε το ζήτημα της πανδημίας.
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Ο γενικός διευθυντής του Ελληνογερμανικού Επιμελη-
τηρίου, Δρ. Αθανάσιος Κελέμης, αναφέρθηκε από την 
πλευρά του στα 72 δισ. ευρώ κοινοτικής βοήθειας που 
θα λάβει η Ελλάδα, τονίζοντας ότι η σωστή διάθεση των 
κεφαλαίων αυτών θα επιδράσει καθοριστικά στην από-
δοση της ελληνικής οικονομίας.
Στη συνέχεια στην εκδήλωση παρουσιάσθηκαν 4 μεγά-
λες γερμανικές επενδύσεις από τους κκ:
- Δημήτρη Αναγνωστάκη, διευθύνοντα σύμβουλο της 
Boehringer Ingelheim Ellas, η οποία επένδυσε 80 εκατ. 
ευρώ μόνο την προηγούμενη δεκαετία για την επέκταση 
του εργοστασίου παραγωγής καινοτόμων φαρμάκων 
στο Κορωπί, ενώ ανακοίνωσε και νέο επενδυτικό πλάνο 
ίδιου ύψους για την προσεχή πενταετία.
- Παναγιώτη Σαρρή, διευθύνοντα σύμβουλο της juwi 
Hellas που επενδύει στη χώρα στον τομέα των ΑΠΕ, 
αναπτύσσοντας για πρώτη φορά στη Ελλάδα μεγάλης 
κλίμακας Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς, όπως ο Σταθμός 
Κοζάνης ισχύος 204MW, μια επένδυση που θα ξεπερά-
σει τα 130 εκατ.
- Δημήτρη Ματσούκη, διευθύνοντα σύμβουλο της 
Veridos Matsoulds, που ειδικεύεται σης εκτυπώσεις 
ασφαλείας.
- Δημήτρη Γκατσώνη, διευθύνοντα σύμβουλο της 
Aegean Motorway SA, η οποία μετά την ολοκλήρωση 
έργων σε τμήματα της ΠΑΘΕ και της ΠΕΟ, συνεχίζει να 
επενδύει στην οδική ασφάλεια και τις υπηρεσίες υψηλού 
επιπέδου με τη βοήθεια της τεχνολογίας. 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΕ 7 
ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΥΟ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΙΣΧΥΟΣ 
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Στο υψηλότερο επίπεδο ιστορικά βρίσκονται οι οικο-
νομικές σχέσεις Ελλάδας - Γερμανίας, με το γερμανικό 
επενδυτικό ενδιαφέρον να επικεντρώνεται σε επτά το-
μείς της ελληνικής οικονομίας, όπως η ενέργεια και ει-
δικότερα οι ΑΠΕ, η διαχείριση αποβλήτων, τα logistics, 
οι υποδομές, η αγροδιατροφή, η βιομηχανία φαρμάκων 
και οι τεχνολογίες.
Αυτό ανέφερε μιλώντας στην «Ελληνογερμανική Ημέρα 
για την Οικονομία και τις Επενδύσεις», που διοργάνω-
σε χθες το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ομο-
σπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα 
και του DIHK, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης. Μέχρι σήμερα, τόνι-
σε, έχουν εγκριθεί από την κυβέρνηση 14 ενεργειακά και 
τουριστικά έργα συνολικής αξίας 1,8 δισ. και στο διά-
στημα που ακολουθεί, όπως αποκάλυψε, θα εγκριθούν 
ακόμη 3 ενεργειακά έργα, συνολικού ύψους 1,6 δις.
Από την πλευρά τους την αισιοδοξία τους ότι θα υπάρξει 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον για γερμανικές επενδύσεις στην 
Ελλάδα εξέφρασαν ο πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δη-
μοκρατίας της Γερμανίας, dr. Ernst Reichel και ο επικε-
φαλής Εξωτερικού Εμπορίου και μέλος της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Εμπορικών και Βιο-
μηχανικών Επιμελητηρίων Γερμανίας (DIHK), dr Volker 
Treier.
29.000 εργαζόμενοι 
Ανοίγοντας τις εργασίες της «Ελληνογερμανικής Ημέ-
ρας», ο πρόεδρός του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρί-
ου, Κωνσταντίνος Μαραγκός, περιγράφοντας τη «θέση» 
της Γερμανίας στην ελληνική οικονομία επεσήμανε ότι 
κατατάσσεται στην πρώτη θέση ως χώρα προέλευσης 
άμεσων ξένων επενδύσεων προς την Ελλάδα με μερίδιο 
23% επί του συνολικού αποθεματικού υπενδεδυμένου 
κεφαλαίου και πρόσθεσε πως κατά τη χρονική περίοδο 
2007-2018 οι καθαρές άμεσες γερμανικές επενδύσεις 
ανήλθαν σε 6,3 δισ. ευρώ.
Ο υφυπουργός Οικονομικής Διπλωματίας και Εξωστρέ-
φειας στο ΥΠΕΞ, Κώστας Φραγκογιάννης, ανέφερε ότι 
η Ελλάδα καταρτίζει ένα action plan για τη Γερμανία, 
προκειμένου να προβάλει την εικόνα της Ελλάδα σε 
υποψήφιους επενδυτές.

Δύο σενάρια για τον χρόνο που θα τεθούν σε ισχύ οι 
νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων βρίσκονται στο 
τραπέζι του υπουργείου Οικονομικών. Το ποιο σενάριο 
θα επιλεγεί τελικά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το 
πότε θα ξεκινήσει η ουσιαστική έξοδος της οικονομίας 
από την κρίση του κορονοϊού που θα σημάνει και την 
απαρχή της σταθεροποίησης των συνθηκών στην κτη-
ματαγορά. 
Οι πιστοποιημένοι εκτιμητές που είχαν αναλάβει το έργο 
της υποβολής προτάσεων για τις νέες τιμές ζώνης σε όλη 
την επικράτεια παρέδωσαν τις εισηγήσεις τους προς το 
υπουργείο Οικονομικών πριν από μερικές ημέρες. 
Το πρώτο σενάριο για τον χρόνο θέσης σε ισχύ των νέων 

αντικειμενικών αξιών προβλέπει τον ερχόμενο Ιανουά-
ριο. Στην περίπτωση που επιδημιολογικά η κατάσταση 
σταθεροποιηθεί ή βελτιωθεί τότε οι πιθανότητες να 
επιλεγεί το συγκεκριμένο σενάριο αυξάνονται. Το ίδιο 
ισχύει και στην περίπτωση που έως το τέλος του έτους 
έχει γίνει ουσιαστική πρόοδος στο μέτωπο του εμβολίου 
ή της θεραπείας του κορονοϊού καθώς θα έχει άμεσο 
θετικό αντίκτυπο στην οικονομική συμπεριφορά επιχει-
ρήσεων και νοικοκυριών με τόνωση της κατανάλωσης 
και των επενδύσεων. 
Το δεύτερο σενάριο που είναι το πιθανότερο στην πα-
ρούσα φάση είναι οι νέες τιμές ζώνης να τεθούν σε ισχύ 
από την 1η Ιουλίου 2021. Μέχρι τότε το οικονομικό 
επιτελείο της κυβέρνησης θα έχει πολύ καλύτερη εικόνα 
για την κατάσταση στην πραγματική οικονομία και την 
κτηματαγορά. Σε κάθε περίπτωση, στόχος του ΥΠΟΙΚ 
είναι ο ΕΝΦΙΑ του 2021 να υπολογιστεί με βάση τις νέες 
αντικειμενικές αξίες. 
Εκτός από τις εκτιμήσεις τους για τις αναπροσαρμογές 
που πρέπει να γίνουν στις υφιστάμενες τιμές ζώνης, δη-
λαδή στις περιοχές που βρίσκονται ήδη εντός αντικειμε-
νικού συστήματος, πρότειναν τη θέσπιση τιμών ζώνης 
και στις περίπου 4.000 περιοχές που σήμερα βρίσκονται 
εκτός αντικειμενικού συστήματος με αποτέλεσμα να 
υποφορολογούνται τα ακίνητα που βρίσκονται σε αυτές. 
Από τις νέες αντικειμενικές αξίες αναμένεται να προκύψει 
σημαντικός δημοσιονομικός χώρος που, σύμφωνα με 
εκτιμήσεις, μπορεί να ανέλθει ακόμη στα 500 εκατομμύ-
ρια ευρώ. Αυτός ο δημοσιονομικός χώρος σχεδιάζεται 
να διατεθεί για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ. Η μείωση αυτή 
σχεδιάζεται να γίνει με παρεμβάσεις σε κλιμάκια και συ-
ντελεστές καθώς και με την κατάργηση του συμπληρω-
ματικού φόρου που επιβάλλεται σε όσους έχουν ακίνητα 
αντικειμενικής αξίας άνω των 250.000 ευρώ σε ατομική 
βάση. 
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